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FORORD

Utgravningsprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal ble gjennomført i perioden 2013-
2016. Statens vegvesen har finansiert prosjektet, som er utført av Kulturhistorisk
museum ved Universitetet i Oslo. 34 lokaliteter fra steinalder og jernalder er
undersøkt, og det er generert omfattende data som vil være viktig for å belyse
forhistorien i Sør-Norge og Nord-Europa for Øvrig.

Denne publikasjonen markerer avslutningen av forvaltningsprosjektet E18
Rugtvedt-Dørdal. Gj ennom utgravningene, etterarbeidet og rapportskrivingen har

prosjektets stab forsøkt å legge til rette for at datamaterialet kan skape grunnlag
for videre forskning. Prosjektets data inngår allerede i vitenskapelige arbeider, og

jeg håper at denne publikasjonen vil være et ytterligere bidra til å realisere det
vitenskapelige potensialet som ligger i det utgravde materialet.

Prosjektet har hatt en styringsgruppe bestående av Almut Schdlke (1eder), Håkon
GIørstad, Axel Mjærum, Christopher Prescott, Charlotte Damm og Magnus
Andersson. Line Grindkåsa og Frode Svendsen samt Bjørn Håkon Eketuft-Rygh
har vært observatører. Jeg vil takke styringsgruppen for god innsats, konstruktive
tilbakemeldinger og veiledning i løpet av de tre årene vi har samarbeidet.

Prosjektets stab har bestått av Lucia U. Koxvold, Guro Fossum, Anja Mansrud,
Gjermund Steinskog, Christian L. Rødsrud, John Asbjørn Havstein og Jakob
Kile-Vesik. Jeg vil rette en stor takk til alle for godt samarbeid og god innsats.
Gjennomføringen og avslutningen av et stort prosjekt er en omfattende jobb. Lucia
Koxvold har spilt en svært viktig rolle i denne sammenhengen, og har sørget for
å iverksette, organisere og avslutte store og små oppgaver underveis og inn mot

prosjektavslutning.

Mer enn 40 arkeologer har vært innom prosjektet i løpet av utgravningssesongene
og etterarbeidet - alle fortjener takk for god innsats i felt og for tre morsomme år i
Bamble og på Herøya!

Vi har blitt tatt godt i mot av Bambles innbyggere, og vi vil takke for den interessen
som er vist for vårt arbeid.

Samarbeidet med Statens vegvesen har vært upåklagelig. Roar Gårtner, Nina
Haugland, Arve Sundbø og Mats Granli fortjener alle takk for godt samarbeid
og for den interesse og forståelse dere har utvist for arbeidet med å sikre et unikt
kildemateriale fra vår eldste forhistorie.

Økern, februar 2017
Steinar Solheim
Prosjektleder





1. INNLEDNING 0G PROS]EKTBAKGRUNN

Steinar Solbeim

Figur 1.1. Dagens E18 og tettstedet Rugtvedt sett fra toppen av Høgenhei. I venstre bildekant sees Stokkevannet. Rugtvedt
er startpunktet for den nye traseen. Foto mot sør.

INNLEDNING
E18  Rugtvedt-Dørdal  er  et  forvaltningsinitiert
utgravningsprosjekt og er organisert som en del av
ArkeologiskseksjonsvirksomhetvedKulturhistorisk
museum.Prosjektetbleetablert1.juli2013ogavsluttet
31. august 2016.

Prosjektet omfatter arkeologiske undersøkelser i
sammenheng med Statens vegvesens utbygging av ny
E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble kommune i
Telemark $1ke (figur 1.1).] Veitraseen er 16,8 km lang,
ogtiltaketomfatterogsåanleggsveierogmassedeponi.

Tiltaket berører 44 automatisk fredete kulturminner,
hvorav 341okaliteter er utgravd (figur  1.2). Det er

1.  I 2016 overtok Nye Veier AS ansvaret for utbyggingen av
E18-strekningen.

undersøkt 30 lokaliteter som er datert til steinalderen,
og 4 som er datert til jernalderen og middelalderen.

Prosjektet har gjennomført tre utgravningsseson-

ger i årene 2013-2015. Prosjektets overordnete mål
er i henhold til 1ov om kulturminner å ivareta det
vitenskapelige potensialet til de automatisk fredete
kulturminnene som blir berørt av tiltaket. Prosj ektets
faglige målsetting har vært å utforske steinalderens
kystlandskap.

PROSTEKTBAKGRUNN
Traseen mellom Rugtvedt og Dørdal er den første
av to  strekninger i Telemark hvor det skal bygges
ny motorvei. Utbyggingsprosjektet er regulert av
Reguleringsplan fir E18  F{ugtvedt-Dørdal i Bamble



12

Figur 1.2. Planområdet med den nye traseen for E18 gjennom Bamble. De undersøkte lokalitetene og delområdene er
avmerket. Årstall angir når lokalitetene ble undersøkt.
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Æo77?77øz/#€,vedtattiBamblekommunestyre4.april2013.

Hovedmålsettingen med utbyggingen er å redusere
kj øretiden på strekningen, bedre framkommeligheten
samt å redusere ulykkesfrekvens og miljøproblemer
langs dagens E18.

Hensynet til automatisk fredete kulturminner er
blitt utredet av Telemark Slkeskommune, og det ble
gj ennomført registreringer innenfor planområdet i tre
sammenhenger, i 2008, 2010 og 2011  (Meyer 2008;
Demuth 2011; 01sen 2012). Det foreligger også en
konsekvensutredning for kulturmilj ø gjennomført av
NIKU (SVV 2012). I 2013 ble det søkt om dispen-
sasjon fra lov om kulturminner  §  8  fierde ledd for
i alt 50 automatisk fredete kulturminner innenfor

planområdet.
Bakgrunnen for det arkeologiske prosjektet er

presentert i KHMs prosjektplan (Schtilke og Lønaas
2013)  og  i  to  årsrapporter  (Solheim  (red.)  2013;
Solheim  og Rødsrud  (red.)  2014). Det henvises  til
disse for ytterligere informasjon.

PROS]EKTPLAN OG PROBLEMSTILLINGER
ForutforalleutgravningsprosjektervedKHMutarbei-
desenprosjektplansomregulererfaghge,administrative
og Økonomiske rammer for de arkeologiske undersø-
kelsene. Prosjektplanen for E18 Rugtvedt-Dørdal er
utarbeidet av Almut Schuke og Ole Christian Lønaas
(2013). Prosjektplanen inneholder opplysninger om
bakgrunn for undersøkelsen, en landskapsbeskrivelse,
kulturhistoriskstatusogmetodesamtproblemstillinger,
arbeidsopplegg og budsj ett.

Resultatene fra Telemark $1keskommunens regis-
treringer og lokalitetenes beliggenhet i landskapet
antyder at de  fleste  lokalitetene  kunne dateres  til
steinalderen.  Enkelte lokaliteter er datert til jern-
alderen og middelalderen. Lokalitetene ble ansett å
kunne være kilde til ny kunnskap om lqrstsonen på
mikro-og makronivå (Schtilke og Lønaas 2013: 9).

Med utgangspunkt i rådende kunnskapsstatus og

problemområder skissert i KHMs faglige program for
steinalder (GIørstad 2006) ble følgende fokusområder
definert i prosjektplanen (se også kapittel 3):

1.   Lokaliteter i lqrstsonen -fiinksjonell, sosial og
økonomisk dynamildc og mangfold
•    Kystnære eller strandbundne lokaliteter:

forskj ellige fimksj oner og samfiinnsmessig
betydning (sosial, Økonomisk, kommunikativ,
kosmologisk, tafonomisk)

•    Sammenheng mellom menneskelige aktivi-

teter og steder (forskjellige former for romlig
organisasj on, aktiviteter og avfillshåndtering)
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2.  Mennesker og lqrstsonen -variasjon og
kontinuitet
•    Kystsonens bruk: samtidig variasjon og

diakron utvikling
•    Kystmiljøets utvikling og utnyttelse, spesielt i

forhold til ressurser og råstoffutnyttelse

PROSTEKTORGANISERING

Adrirristrativefbrboldogretnimgshnjer
Det er utarbeidet regler for eksternt finansierte pro-
sjekter og prosjektstyring ved KHM og Uio. I tillegg
foreligger spesielle avtaler og styringsdokumenter for

prosjektet.
•    Retningslinjer for prosjektstyring ved KHM

(10.12.2012)
•    Prosjektplan med faglige, administrative og

Økonomiske rammer (25.6.2013)
•   Avtale mellom SVV og KHM for gjennom-

føring av de arkeologiske undersøkelsene

(3.7.2013)
•    Mandat for styringsgruppen (28.8.2013)
•    Avtale om faglige rettigheter og plikter

(28.11.2013)

Budsjett
Prosjektets budsjett har vært kr 42 987 297 inkludert
uforutsette utgifter. Regnskapet har vært ført sentralt
ved  KHM. Det er utarbeidet årsregnskap  som er

publisert i prosjektets  årsrapporter (Solheim  (red.)
2013; Solheim og Rødsrud (red.) 2014). Det er også
blitt utarbeidet foreløpige regnskap og estimater for
forbruk til SVV ved forespørsel.

Administrativeftrboldogorgamiserimg
E18-prosjektet har vært organisert under enhet for
forvaltningsundersøkelser  ved  Arkeologisk  sek-
sjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i  Oslo.
Museumsdirektøren ved KHM var Øverste ansvarlig for

prosj ektet, og seksj onsleder samt prosj ektkoordinator
ved Arkeologisk seksjon har vært nærmeste overord-
nete. Prosjektkoordinator har hatt personalansvar
for alle prosjektansatte. Prosjektleder har hatt ansvar
for daglig arbeidsledelse  og attestasjonsmyndighet.
Administrative  og Økonomiske  oppgaver er løst i
samarbeidmedpersonaletvedArkeologiskseksjonog
Seksjon for administrative støttetjenester ved KHM.

Det har vært ansatt en prosjektstab bestående av2

2.  Se kapittel 2 for ytterligere informasjon om prosjektstab.
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•    prosjektleder steinar solheim. Faglig og

administrativ leder;
•    prosjektmedarbeider christian L. Rødsrud.

Faglig ansvar for jernalderen og stedfortreder
for prosj ektleder;

•    prosjektmedarbeider Jakob Kile-Vesik. Faglig

ansvar for jernalderen og stedfortreder for

prosjektleder (vikar for Rødsrud);
•    prosjektmedarbeider Gjermund steinskog.

Ansvar for GIS og digital dokumentasjon;
•    utgravningsleder Lucia uchermann Koxvold.

Ansvar for utvalgte lokaliteter;
•    utgravningsleder Guro Fossum. Ansvar for

utvalgte lokaliteter;
•    utgravningsleder Anja Mansrud. Ansvar for

utvalgte lokaliteter;
•    utgravningslederJohn Asbjørn Havstein.

Ansvar for utvalgte lokaliteter.

Ved prosjektstart utnevnte museumsdirektøren en sty-
ringsgruppe som bestod av tre interne og to eksterne
medlemmer. Gruppens  sammensetning er faglig
begrunnet og har fiingert som faglig referansegruppe.
Gruppen har også hatt et styringsmandat. Følgende

personer har vært medlemmer i styringsgruppen:

•    førsteamanuensis Almut schtilke,

Kulturhistorisk museum, Uio (1eder)
•    professor Håkon GIørstad, Kulturhistorisk

museum, Uio (til juni 2014)
•    forsker Axel Mjærum, Kulturhistorisk

museum, Uio (fra juni 2014 til mars 2016)
•    professor christopher prescott, Institutt for

arkeologi, konservering og historie, Uio
•    professor charlotte Damm, Institutt for

arkeologi og sosialantropologi, UiT
•    dr. Magnus Andersson, Arkeologerna,

Statens historiska museer

Følgende personer har fimgert som observatører:
•    seniorrådgiver Bjørn-Håkon Eketuft Rygh,

Ihksantikvaren
•    rådgiver Line Grindkåsa, Telemark

fi7lkeskommune

Det vært ansatt 41  feltarkeologer i løpet av de  tre
feltsesongene (tabell 1.1).

I etterarbeidsfasen har flere personer vært ansatt for
å gjennomføre ulike  arbeidsoppgaver  (tabell  1.2). I
tillegg har Live Forsetløkken gjennomført en tre ukers

praksisperiode på prosjektet i 2014 gjennom emnet
«Arkeologisk praksis» (ARK 4180) ved IAKH, Uio.

Person Stilling År Uker
Michal Adamczyk Feltarkeolog 2014, 2015 15

Marie Amundsen Feltarkeolog 2013, 2014 21

Martine Holst Askildt Feltarkeolog 2014 2

Martin Baar-Dahl Feltarkeolog 2013 7

Brynhildur Baldursdottir Assisterendc feltleder (GIS) / feltarkeolog 2014 16

Mikael Amadeus Bjerkestrand Feltarkeolog 2015 7

Iselin Byggstøyl Assisterende feltleder / feltarkeolog 2013, 2014 23

Julian Cadamarteri Feltarkeolog 2013 4

Rossano Cherubini Feltarkeolog 2013, 2014 24

Marta Chmiel Feltarkeolog 2014, 2015 15

Gjermund Christensen Feltarkeolog 2014, 2015 17

Dag-Øyvind Engtrø Assisterende feltleder 2013 6

Live Forsetløkken Feltarkeolog 2014 2

Claudia Arangua Gonzalez Feltarkeolog 2014, 2015 20

Marit Green Feltarkeolog 2015 6

Marianne Z.  Grønstad Feltarkeolog 2013 7

Cathrine Bru Guldberg Feltarkeolog 2013 2

Nora Hansen Feltarkeolog 2014 2

John Asbjørn Havstein Assisterende feltleder / feltarkeolog 2013, 2014 17

Erlend Jørgcnsen Feltarkeolog 2015 5
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Person Stilling År uker
Anissa Gabriella N. Leerberg Feltarkcolog 2014 2

Heidi 8. Lund Feltarkeolog 2013, 2014 22

Solveig Lyby Feltarkeolog 2013, 2014, 2015 32

Aija Macane Feltarkeolog 2014 10

Hilde Melgaard Feltarkeolog 2013, 2014 17

Svein V. Nielsen Assisterende feltleder 2014, 2015 26

Frida Espolin Norstcin Feltarkeolog 2015 7

Isak Roalkvam Feltarkeolog 2013, 2014, 2015 13

Lene Mariann Rødal Feltarkeolog 2014 1

Eirik Haug Røe Feltarkeolog 2014 4

Josefine Sandvik Feltarkeolog 2013 7

Anne Scheffier Assisterende feltleder / fltarkeolog 2014, 2015 27

Heidi Strandman Feltarkeolog 2013, 2014 27

]on Atle Stålesen Feltarkeolog 2014 8

Magnus Tangen Assisterende feltleder 2013, 2014 27

Tuula Sharma Vassvik Feltarkeolog 2014 2

Synnøve Viken Assisterende feltleder 2013 8

Ingrid Bjerkeseth Vindvad Feltarkeolog 2014 2

Torgeir Winter Assisterende feltleder 2013, 2014 28

Judyta Zawalska Feltarkeolog 2013, 2014, 2015 27

Kristine Ødeby Feltarkeolog 2013, 2014, 2015 34

Tabell 1.1. Oversikt over arkeologene som har deltatt i prosjektets feltarbeid.

Per§on Arbeidsoppgavcr 2013 2014 2015 2016

Kristine Ødeby Vask og behandling av prøver 1

Marianne Z.  Grønstad Vask og behandling av prøver 1

Claudia Arangua Gonzalez Funnbcarbeiding, HV2 4

Svein V. Nielsen Etterarbeid, Stillinga og Skeid 2 4

Lotte Eigeland Etterarbeid, HV3, HV4 5 6

Magnus Tangen Diverse etterarbeid 3

Total 6 2 12 6

Tabell 1.2. Personer utover fast prosjektstab som har deltatt i prosjektets etterarbeid.

FORSKERGRUPPEN «STEINALDERENS
KYSTLANDSKAP»
KHM ved Almut Schtilke har organisert og driftet
forskergruppen «Steinalderens lqrstlandskap», som har
vært tilknyttet forvaltningsprosjektet. Forskergruppen
har vært forankret i Arkeologisk seksjon, og gruppens
aktiviteter, som tar utgangspunkt i faglige problem-
stillinger i utgravningsprosjektets prosjektplan, er blitt
koordinert av leder av sqrringsgruppen.

Målsettingen med forskergruppen er å løfte E18-

prosjektets vitenskapelige  potensial  og resultater

ved  å  arrangere  seminarer med nasjonale og inter-
nasjonale arkeologer. Forskergruppens oppgave har
også vært å arbeide for en mer aktiv formidling av

prosjektet i universitets- og forskningssammenheng.
Videre har det vært et mål at forskergruppen skal
integrere utgravningsprosjektet og dets problemstil-
1inger i KHMs virksomhet. Det har vært gjennomført
åtte arrangementer i tidsrommet 2013-2015, og en
internasjonal workshop  med tittelen  «'Ihe  Coastal
Landscapes  of the Mesolithic»  er blitt arrangert i
Oslo i november 2016.
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REGISTRERTE 0G BERØRTE
KULTURMINNER
Planområdet er registrert i tre omganger, og regis-
treringsstrategi og metode  er omtalt i Telemark

$1keskommunes rapporter (Meyer 2008; Demuth
2011; 01sen 2012). Registreringene i 2008 ble opprin-
nelig gj ennomført som en del av reguleringsplanarbeid
for Stokke gård (Meyer 2008: 3). Området ble seinere
innlemmet i reguleringsplan for E18. Registreringene
som ble utført i 2010, omfattet planområde regulert
til ny E18 i kommuneplan fra 1996 (Demuth 2011:
7). Registreringene var bestilt av Bamble kommune.
Endelig tras6valg var ikke gjort på dette tidspunktet,
og det ble derfor kun utført prøvestikking og overfla-
teregistrering(Demuth2011:3).Registreringeneutført
i 2012  omfattet endelig tras€valg vedtatt i Bamble
kommunestyre i april 2012. Registreringene var bestilt
av  Statens vegvesen  (Olsen 2012:  4). Planområdet
avviker fra tidligere foreslått tras6valg, og det var
derfor nødvendig med flere registreringer.

Samlet er  107  automatisk fredete kulturminner

påvist innenfor tras6alternativene, hvorav 87 er datert
til steinalderen på bakgrunn av fiinn fra registrerin-

gen (tabell 1.3). 731okaliteter er beliggende innenfor
planområdet, og Riksantikvaren har gitt dispensasjon
fra lov om kulturminner for 44 1okaliteter med vilkår

om  arkeologiske  undersøkelser. 25  1okaliteter  skal
bevares med hensynssone og 4 er gitt dispensasjon
fra lov om kulturminner uten vilkår om arkeologisk
undersøkelse. KHM har vurdert kulturminnenes
vitenskapelige verdi og på den bakgrunn nedprioritert
eller omdefinert 9 av de påviste lokalitetene. Totalt
er 35 1okaliteter prioritert for undersøkelse i KHMs

prosjektplan (tabell 1.4; Schtilke og Lønaas 2013).
De registrerte kulturminnene  som er blitt berørt

av utbyggingen, er datert fra tidligmesolitikum til

jernalderen og middelalderen. Med utgangspunkt
i lokalitetenes beliggenhet over dagens havnivå og
forutsatt at de var strandbundet, kunne et lite flerta.11
av steinalderlokalitetene  strandlinjedateres til den
eldste delen av mesolitikum og tidsrommet 9000-7500
f.Kr., mens de Øvrige kunne dateres til 6300-3500 f.Kr.
Størrelsen på steinalderlokalitetene varierte fra 60 m2
til  1750  m2, og de var lokalisert i utmark, gammel
dyrket mark og dyrket mark.

SamtligeberørtesteinalderlokaliteterbortsettfraID
144941 er blitt undersøkt. Graden av undersøkelsene

på de enkelte lokalitetene er blitt tilpasset prosjektets
faglige problemstillinger samt lokalitetenes beva-
ringsgrad og informasjonspotensial. Åtte lokaliteter
ble undersøkt i 2013, tjue ble ferdig undersøkt i 2014,
og fem ble undersøkt i 2015 (tabell 1.4).

Kultuminne Meyer2008 Dcmuth2011 Olsen2012 Total

Steinalderlokalitet 12 47 28 87

Gravhaug 1 1

Gravfelt 1 1 2

Gravrøys 3 1 4

Flatmarksgraver 2 2

Bosetningsspor 1 1

Kullgroper 6 1 7

Hulvei 1 1

Tjærerenne 1 1

Åkerrein 1 1

Tabell 1.3. Oversikt over kulturminner registrert innenfor de tre registreringsprosjektene
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2. ERFARINGER 0G PROS]EKTEVALUERING

Steinar Solbeim

PROSTEKTORGANISERING
Prosjektplanen  (Schtilke  og Lønaas 2013)  er det
overordnete  styringsdokumentet for prosjektet og
fastsetter de  administrative  og faglige  rammene
for prosjektgjennomføringen. Prosjekter som  E18
Rugtvedt-Dørdal har imidlertid stor fleksibilitet
ettersom  ressurser kan  omdisponeres  etter behov
innenfor gitte  rammer og retningslinjer for pro-
sj ektgjennomføring. Nettopp denne fleksibiliteten er
viktig for prosjektenes måloppnåelse og generering
av arkeologiske data av høy kvalitet.

Prosjektets organisering er beskrevet i kapittel  1.
Her vil det bli presentert erfaringer knyttet til pro-
sj ektorganiseringen. Prosj ektets daglige drift har vært
ivaretatt av 6n prosjektleder, to prosj ektmedarbeidere,
hvorav 6n med stedfortrederansvar, og to-tre utgrav-
ningsledere (tabell 2.1). Prosjektstabens medlemmer
har hatt ulike ansettelsesforhold, definert i prosjekt-

plan og budsjett. Prosjektleder, prosjektmedarbeider
for  GIS  og to  utgravningsledere  har vært  ansatt

gj ennom hele prosj ektperioden. Prosj ektmedarbeider
for jernalder  med  stedfortrederrolle  og 6n  utgrav-
ningsleder fullførte  sine  oppgaver ved prosjektet
våren 2014.

Det er awesentlig betydning for prosjektgjennom-
føringen at en fast stab er tilsatt gjennom hele eller
mesteparten av prosjektperioden. Skal de faglige mål
realiseres, er kontinuitet og forutsigbarhet fra år til år
viktig, samtidig som det er essensielt med en vide-
reføring av både faglig og administrativ kompetanse
internt i prosjektet (Gjerpe 2012: 15; Damlien 2013:
16). Dette omfatter rutiner i felt-og etterarbeid, men

også logistikk og organisering knyttet til infrastruktur,
innkvartering og arbeidsmilj ø.

På grunn av stramme tidsrammer i planleggingsfa-
sen ble prosjektstaben ansatt kort tid før oppstart av
første feltsesong. Det var budsjettert med 6n måneds
forarbeid for prosjektleder forut for oppstart i felt og
6n-to uker for den Øvrige  staben. Det var dermed
begrenset tid for prosjektstaben til  å utarbeide  en
detaljert faglig strategi for utgravningene, og mye av
forarbeidstiden gildc med til befaring av lokalitetene,

praktisk tilrettelegging av utgravningene og adminis-
trative oppgaver (figur 2.1; se også Skandfer 2010: 46;
Damlien 2013:  16).

IIØpetavprosjekq)eriodenhardetværttiennomført
flere omorganiseringer i prosjektstaben. Prosj ektleder
tiltrådte ikke formelt før 1. september 2013 på grunn
av ferdigstilling av andre utgravningsprosjekter ved
KHM og var dermed ikke ansatt i forarbeidsperioden
samt første halvdel av feltsesongen. Dette er ingen
optimal løsning, men prosjektleder førte frikjøp mot

prosjektetvedbehov,spesieltiforarbeidsperioden,for
å bidra til oppstart og planlegging. Dette forholdet
er en viktig årsak til at praktiske og administrative
oppgaver knyttet til prosjekt-  og feltoppstart ble

prioritert foran faglige forhold.
Prosj ektleders arbeidsoppgaver ble ivaretatt ved at

prosj ektmedarbeider ble ansatt tidligere enn planlagt.
Ved prosjektoppstart var Kile-Vesik ansatt som pro-
sjektmedarbeider og stedfortreder for prosjektleder.
Kile-Vesik var på sin side vikar for fast ansatt prosjekt-
medarbeider Rødsrud, som startet sine arbeidsoppgaver
i mars 2014 grunnet permisjon og ferdigstilling av

År Dager, Uker, Måneder, Uker,.
felt fclt etterarbeid etterarbeid  ,

Prosjektleder 2013-2016 180 36 24 96

Prosjektmedarbeider/JA (stedfortreder) 2013-2015 140 28 14 56

Prosjektmedarbeider/GIS 2013-2016 180 36 22 88

Utgravningsleder 1 2013-2016 180 36 22 88

Utgravningsleder 2 2013-2016 180 36 22 88

Utgravningsleder 3 2013-2015 140 28 14 56

Tabell 2.1. Oversikt over budsjettert arbeidstid for prosjektstab, felt og etterarbeid.
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Figur 2.1. De arkeologiske undersøkelsene starter allerede ved planlegging av utgravningene. Befaring av lokalitetene er
viktig i den sammenhengen. Prosjektstaben befarte samtlige lokaliteter forut for utgravningene. Ikke alle lokalitetene (eller
arkeologene) var like enkle å finne igjen i Bambles skoger. Det ble også gjennomført befaringer med SVV og entreprenører
forut for undersøkelsene.

andre arbeidsoppgaver. Rødsrud fiingerte som sted-
fortreder for prosjektleder i 14 uker i løpet av vinteren
2014-2015 grunnet Solheims permisjon.

I 2014 ansatte KHM faste utgravningsledere. Dette
medførte at Mansrud måtte avslutte sitt engasjement
i prosjektet midt i feltsesongen for å følge opp andre

prosjekter ved KHM. Fossum ble ansatt i Mansruds
stilling og fikk dermed forlenget sitt engasjement
ut prosjektperioden. Havstein tiltrådte  som utgrav-
ningsleder i stedet for Fossum, men med ansvar for
de lokaliteter som Mansrud opprinnelig hadde hatt
ansvar for. Havstein var ansatt til og med mai 2015,
menharogsåværtvikarforFossumgrunnetpermisjon
i perioden mai-oktober 2015. Havsteins engasjement
ble forlenget til og med desember 2015.

Samtlige medlemmer i prosjektstaben har i løpet
av prosjektperioden vært frikjøpt til andre oppgaver
ved KHM. Frikjøpene har variert fra ett dagsverk til
ett eller flere sammenhengende månedsverk. Kortere
frikjøpsperioder har som  regel vært uproblematisk
å håndtere  og har hatt begrenset innvirkning på

prosjektets fremdrift. Det har imidlertid vært mer

uheldig at prosjektansatte er blitt frikjøpt over lengre,
sammenhengende perioder i etterarbeidsfasen. At

prosjektstaben periodevis  ikke har jobbet sammen,
har medført at fremdriften i arbeidet tidvis har stop-

pet opp for den enkelte ansatte og blitt forsinket for
prosjektet som helhet.

FELTARBEIDET-DIMENS]ONERING,
PRODUKTIVITET 0G ERFARINGER
Det samlete arealet for de omsøkte steinalderlokali-
tetene var 15 375 m2. ID 144942 og ID 146126 ble
nedprioritert for undersøkelser allerede  i prosjekt-

planen, og samlet areal for lokalitetene som  skulle
undersøkes, var dermed  14  700  m2. Prosjektet er
dermed blant de mer omfattende steinalderprosjek-
tene som  KHM har gjennomført de siste  15  årene
(tabell 2.2).

I prosjektplanen er omfanget av undersøkelsene
dimensjonert på bakgrunn av det samlete boplassareal
for steinalderlokalitetene. Dimensjoneringen bygger

på tidligere gjennomførte prosjekter ved KHM, men
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Frosjekt Registrertar€ål Budsjettertareal Undersøkclsesgradav Budsjettert DV,,felt-
t2,5lag) registrertareal volum personal

Svinesundprosjektet(2000-2004)
16 425  m2 1650 m2 1 0 0/o 660 m3 3570

E18 Brunlanes(2007-2011)
9500 m2 1500 m2 16% 375 m3 2765

Vestfoldbaneprosjektet(2010-2013)
15 023  m2 2090 m2 14% 523  m3 4059

E18 Bommestad-Sky(2011-2013)
8705  m2 1180 m2 1 4 0/o 288 m3 2145

E18 Rugtvedt-Dørdal(2013-2016)
15 375  m2 1413  m2 9% 353  m3 2870

E18 Arendal-Tvedestrand(2014-2017)
20 303  m2 1690 m2 80/o 423  m3 3055

Tabell 2.2. Dimensjonering av store steinalderprosjekter ved KHM etter 2000. Tallgrunnlaget er hentet fra prosjektplaner
og sluttpublikasjoner. Antall dagsverk for E18 Bommestad-Sky og et delprosjekt innenfor Vestfoldbaneprosjektet omfatter
også stab/utgravningsledere. Tallene inkluderer også budsjetterte ukeverk til undersøkelser av jernalderlokaliteter.

Lagl Lag2 Lag3 Lag4 Lag5 Lag6 Lag7 Total

Undersøkt areal, kvadratmeter 3543 1049 299 62 16 4 1 4974

Prosent 71 21 6 1 0,3 0,1 0 100

Tabell 2.3. Fordeling av antall gravde m2 per mekaniske lag samt relativ fordeling av undersøkt areal. Det har vært fokusert

på å åpne store, sammenhengende flater i lag 1 for å få oversikt over funnspredning.

det er også forsøkt å effektivisere innsatsen med gjen-
nomtenkte og målrettede undersøkelser (Schiilke og
Lønaas2013).Detvarbudsjettertmedutgravningav
1413  m2  i 2,5  mekaniske lag  (1  lag  =  10  cm).  1413
m2 tilsvarer i overkant av 9 °/o av lokalitetenes anslåtte
areal.1413 m2 i 2,5 1ag tilsvarer 353 m3.

På steinalderlokalitetene er det avtorvet et areal på
13  000 m2 og undersøkt et areal på 3543  m2 i lag  1.
Dette betyr at 24 °/o av boplassenes registrerte areal er
undersøkt i ett 10 cm tykt mekanisk gravd lag. Det
er gravd ytterligere 1430 m2 fordelt over 61ag (tabell
2.3). 71 % av det totale arealet prosjektet har gravd, er
dermed gravd i lag 1, og til sammenligning er 21 %

gravdilag2.Forskjeuenpåantallm2perutgravningslag
er resultat av valg av metode og strategi for å svare på

prosj ektets problemstillinger og utløse lokalitetenes
informasjonspotensial,menogsåatfiinnfrekvensenvar
vertikalt avtakende. For E18-prosjektets del avviker
utgravd  areal i lag  1  med  dimensjoneringen i pro-
sjektplan (tabell 2.4; se Damlien 2013: 20).

Totalt er det gravd  et samlet volum på 497  m3,
hvilket er 144 m3 mer enn de budsjetterte 353 m3. I

prosjektplanen er det lagt opp til å undersøke 0,15 m3/
dagsverk, mens det i gjennomsnitt er gravd 0,2 m3 per
dagsverk. Antall m3 per dagsverk er dermed høyere i
detteprosjektetenniandre,sammenlignbareprosjekter

ved KHM (f.eks. Damlien 2013: 21; Melvold 2014:
20). Det er avdekket  10 400  m2  med gravemaskin
etter konvensjonell utgravning.

Det er flere årsaker til det høye gjennomsnittet per
dagsverk, og det er ikke alle som er målbare (Bjerck
og Gundersen 2008: 54-55; Damlien 2013:  18-20;
Melvold 2014: 20). Det er i flere sammenhenger pekt

på at fleksibilitet og mulighet for omdisponering av
ressurser er et viktig suksesskriterium for de  store

prosjektene (Bjerck og Gundersen 2008b: 53; Gjerpe
2012: 15; Damlien 2013: 19). Muligheten til å flytte
ressursene til der hvor behovet er størst, har, naturlig
nok,værtviktigforprogresjonenogeffektivitetenogså
i dette prosj ektet. Høy effektivitet i utgravningene kan
delvis forklare awiket mellom beregningsgrunnlag og
undersøkelsesgrad, hvor den mest vesentlige faktoren
er erfaringen og kompetansen til feltarkeologene
som har jobbet i E18-prosjektet. Dette er nok den
viktigste faktoren som gjør at tiennomføringen  av
utgravningene kan vurderes som vellykkete. Viktig i
den sammenhengen er også kontinuitet i feltmannskap
innad i de enkelte sesongene og fra år til år, hvilket
har vært etterstrebet ved  ansettelse  av personale i
feltsesongene ¢f. Gjerpe 2012: 15).

Variasjoner i undergrunnsforholdene på de ulike
lokalitetene vil spille en rolle for fremdriften (Bjerck
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Stokke/Polland 2 ID144941 340 0 0 0

Stokke/Polland 3 ID116727 695 520 101 228 75 15 33

Stokke/Polland 4 ID116721 140 5 0 4 0

Stokke/Polland 5 ID116722 1437 1500 221 331 104 15 23

Stokke/Polland 7 ID116730 521 531 19 363 102 4 70

Stokke/Polland 8 ID116720 878 743 122 534 85 14 61

Stokke/Polland 9 ID116724 365 344 43 114 94 12 31

Hegna øst 1 ID145401 64 5 0 7 0

Hegna øst 2 ID145397 125 127 105 146 101 84 117

Hegna øst 3 ID138181 684 14 577 0 2 84

Hegna Øst 4 ID147457 528 331 46 277 63 9 53

Hegna øst 5 ID138163 1061 718 283 712 68 27 67

Hegna øst 6 ID138160 481 343 120 377 71 25 78

Hegna øst 7 ID146129 322 453 54 205 141 17 64

Hegna vest 1 ID138264 1003 1061 514 1196 106 51 119

Hegna vest 2 ID138262 1748 1850 273 1685 106 16 96

Hegna vest 3 ID138263 416 448 163 454 108 39 109

Hegna vest 4 ID145400 497 504 117 367 101 24 74

Hydal 3 ID138175 208 311 97 146 149 47 70

Hydal 4 ID138171 153 167 50 132 109 33 86

Hydal 5 ID138159 278 0 15 317 0 5 114

Hydal 6 ID138155 155 180 118 138 116 76 89

Hydal 7 ID138148 153 227 90 119 148 59 78

Hydal 8 ID138170 226 251 99 168 111 44 74

Tinderholt 1 ID145410 220 310 83 104 141 38 47

Tinderholt 2 ID146871 146 214 81 107 147 55 73

Tinderholt 3 ID138151 749 735 263 578 98 35 77

Skeid ID145173 84 149 67 121 177 80 144

Dørdal ID146146 185 229 136 260 124 74 140

Total 14 712 13 026 3543 10 409 89 24 71

Tabell 2.4. Oversikt over nøkkeltall fra steinalderlokalitetene i E18 Rugtvedt-Dørdal. Tabellen inneholder informasjon om
registrert areal og undersøkt areal i ulike deler av utgravningsprosessen. Det relative forholdet mellom samlet registrert areal
og avtorvet, undersøkt (1ag 1) og flateavdekket areal er ført opp.
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Eudsjett Forbruk

DV, felt UV, felt UV, etterarbeid DV, felt UV, felt UV, etterarbeid

Prosjektstab 1000 200 472 980 196 468

Assisterende feltleder 830 166 20 740 148 20

Feltarkeolog 2175 435 1935 387

Samlet 4005 801 492 3655 731 488

Tabell 2.5. Fordeling av budsjetterte og forbrukte ukeverk i felt (i henhold til kontraktlengde) og til etterarbeid. Antall UV
i felt for feltarkeologer inkluderer også 27 uker formidling. Sykemeldinger og ferie/permisjoner er trukket fra. Dimensjonert
etterarbeidstid er ca. 62 % av samlet felttid.

og Gundersen 2008:  55), og på enkelte lokaliteter,
for eksempel på Hegna vest 1 og 2, bestod massene
av lettgravde og steinfrie sandlag. Det er heller ikke
blitt påtruffet situasjoner med kompleks kulturskapt
stratigrafi som har krevd mer presise og tidkrevende

grave- og dokumentasjonsteknikker.
Av andre og mer målbare faktorer antok prosjektet

at valget om å grave meterruter fremfor kvadranter på
flere lokaliteter ville påvirke fremdriften. Det viser seg
imidlertid at det i dette E18-prosjektet ikke har vært
forskj ell på å grave i meterruter kontra kvadranter, med
et gjennomsnitt på ca. 0,2 m3 / dagsverk uavhengig
av oppløsning.

Et viktig moment er funnmengdene på lokalite-
tene og dermed tiden som brukes til bearbeiding og
dokumentasjon av fiinn i felt. Det er 5ort om lag
80 000 fiinn i hele prosjektet, hvilket kan sies å være

ganske  moderate mengder. Til sammenligning ble
det fiinnet ca. 50 000 1ittiske funn på 6n lokalitet i
Vestfoldbaneprosjektet(EigelandogFossum2014:31).

Til tross for at det er gravd et større volum enn hva
som er lagt til grunn i prosjektplanen, er det brukt
færre ukeverk i felt enn budsjettert, med 91  % av
beregnet grunnlag. Forbruket er her vist på to ulike
måter. Tabell 2.5 viser forbruk i henhold til kontrakt-
lengder for alle ansatte i prosjektet, mens tabell 2.6
er en oversikt over reelt utførte dagsverk per lokalitet.
Den første oversikten er riktig i henhold til forbrukte
lønnsmidler og viser at totalt 731  av 801  ukeverk,
inkludertprosjektstab,erbenyttetifelt.Detteomfatter
også midler satt av til formidling (27 ukeverk).

Færre brukte ukeverk reflekterer de prioriterin-

ger som ble gjort i felt med tanke på lokalitetenes
potensial, tilstand og, som en følge av dette, behov
for mannskap. I  samtlige  sesonger ble  det valgt
å trappe  opp  feltstaben gradvis  og etter behov. I
de  sammenhenger der det viste  seg at behovet for
arbeidskraft var lavere enn forutsatt i planleggingen
av feltsesongen, ble feltarkeologer overført til andre

prosjekter ved KHM.

Prosjektet har hatt et forbruk på 3655  dagsverk
tilsvarende 731 ukeverk i felt inkludert prosjektstab.
Tabell 2.6 viser  samlet antall dagsverk (2834)  og
ukeverk (567)  utført på de ulike lokalitetene. Det
samlete anta.11 utførte dagsverk på lokalitetene avviker
fra antall dagsverk i henhold til kontraktlengder, men
tar hensyn til alle andre gjøremål som tiennomføres

på et prosjekt i tillegg til faktisk utgravning. Det er
dessverre ikke blitt ført egne oversikter over denne
type aktiviteter, hvilket burde vært gjort. Andre riø-
remål innebærer for eksempel rigging av infrastruktur,
bygging av såld og såldestasjon, rydding av lokaliteter,
innkjøp og frakt av utstyr etc., møtevirksomhet og
formidlingstiltak. Eksempelvis er også om lag 200
dagsverk anvendt som reisedager,105 er helligdager
og inneklemte fridager, og ca. 60 dagsverk er blitt
brukt til førstehjelpskurs og andre HMS-tiltak. Videre
filler prosjektleders utførte dagsverk i felt vekk i en
slik oversikt, sammen med prosjektmedarbeider med
GIS-ansvar og assisterende feltleder med GI S-ansvar,
ettersom de ofte har flyttet seg mellom flere lokaliteter

på €n og samme dag eller har utført administrativt
arbeid. Utgravningslederne har også utført oppgaver
som ikke kan knyttes til enkeltlokaliteter, i løpet av
utgravningssesongene, og dette faller nødvendigvis
også ut av oversikten i tabell 2.6.

Awikfiaprosjektplamkmyttettilfiltarbeid
1  tillegg til de  nevnte  awik knyttet til undersøkel-
sesgrad og forbruk av dagsverk har det forekommet
fem konkrete avvik fra prosjektplanen i løpet av de
tre  feltsesongene. Riksantikvaren  er, i  henhold til
Riksantikvarens veileder, blitt kontaktet i alle tilfellene.
Felles for avvikene er at de omhandler lokalitetenes
avgrensninger.

1.  Tinderholt 2. Det var awik meuom avgrensing
i Askeladden,1okaltopografi og fiinndistribusjon.
Telemark $1keskommunes Askeladden-polygon
stemte ikke overens med lokaltopografi.
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Lokalitet DV2ol3 DV2m4 DV2015 •     DV}t®tal UV, total

Stokke/Polland 1 215 215 43

Stokke/Polland 3 82 82 16

Stokke/Polland 4 5 5 1

Stokke/Polland 5, Stokke/Polland 6 250 250 50

Stokke/Polland 7 12 16 28 6

Stokke/Polland 8 31 61 92 18

Stokke/Polland 9 43 43 9

Hegna øst 1 6 6 1

Hegna øst 2 81 81 16

Hegna øst 3 21 21 4

Hegna øst 4 31 31 6

Hegna Øst 5 193 193 39

Hegna øst 6 75 75 15

Hegna øst 7 47 47 9

Hegna vest 1 270 270 54

Hegna vest 2 143 143 29

Hegna vest 3 105 105 21

Hegna vest 4 61 61 12

Hydal 1, Hydal 2 150 150 30

Hydal 3 62 62 12

Hydal 4 33 33 7

Hydal 5 16 16 3

Hydal 6 61 61 12

Hydal 7 52 52 10

Hydal 8 75 75 15

Stillinga 267 267 53

Tinderholt 1 75 75 15

Tinderholt 2 48 48 10

Tinderholt 3 133 133 27

Skeid 42 42 8

Dørdal 72 72 14

Samlet 788 1676 370 2834 567

Tabell 2.6. Oversikt av reelt forbruk av dagsverk på hver lokalitet. Tallene inkluderer også utgravningsledere. Det er mulig
at det har falt ut enkelte dagsverk av oversikten fra lokalitetene.

2013 2014 2015-2ol6

Lokaliteter 8 20 5

Felt, ukeverk 8 20 8

Etterarbeid, ukeverk 33 30 31

Tabell 2.7. Fordeling av felt- og etterarbeidsuker og lokaliteter per år. Det er ikke tatt hensyn til ferie og helligdager.
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Tett skogdekke er trolig årsak til feilmåling.
Funnspredningen fortsatte også utenfor
registrert areal i sør og nord. Det ble bedt om
tillatelse til å avgrense funndistribusjonen.

2.  Skeid. Det var awik mellom areal i
registreringsrapport og størrelse på Askeladden-

polygon. Askeladden-polygon og beskrivelse av
lokalitet i registreringsrapport stemte heller ikke
overens (01sen 2011: 177-178). Det var en sti-

gende fiinnfrekvens mot feltets avgrensning og
utenfor. Det ble bedt om tillatelse til å avklare
fimnsituasjonen.

3.  Hegna vest 1. Grunnet antallet strukturer på
lokaliteten ble det bedt om tillatelse til å grave
en sjakt med gravemaskin utenfor lokalitets-
avgrensning i sør for å søke etter strukturer.
Lokaliteten var ikke avgrenset topografisk.

4.  Hegna vest 1. Det ble bedt om tillatelse til å
undersøke to mulige kokegroper som lå utenfor
lokalitetsavgrensningen i nordøst. Gropene var
synlige på overflaten, og prøvestikking med

jordbor viste at de inneholdt trekull.

5.  Hegna Øst 5. Det forekom en stigende fiinnfre-
kvens mot feltets avgrensning. Det ble bedt om
tillatelse til å grave prøvestikk (5-10 m2) utenfor
lokalitetsavgrensning for å avklare og avgrense
fimnspredningen.

ETTERARBEID
Etterarbeid var estimert til ca. 32 °/o av samlet tid brukt
i felt (tabell 2.7). Etterarbeidet er utført i forlengelse
av feltarbeidet, og utgravningsledere har hatt ansvar
for etterarbeid av de lokaliteter de hadde ansvar for i
felt.Herharogsåutgravningsledereavlastethverandre
ved behov, og prosjektleder har også utført deler av
etterarbeid til enkelte lokaliteter. Prosjektleder har
hatt et overordnet ansvar for naturvitenskapelige og
andre eksterne analyser knyttet til steinalderunder-
søkelsene, mens prosjektmedarbeider/jernalder har
hatt ansvar for analyser knyttet til undersøkelsene av

jernalderlokalitetene.
Ansvar for fiinnbehandling og katalogisering er

ivaretatt av utgravningslederne. Koxvold og Fossum
har hatt overordnet ansvar for dette, men det er i
fellesskap blitt utarbeidet et dokument for katalogi-
seringogklassifiseringavredskaperogråstoff.Dette
er omtalt i kapittel 9.
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En utfordring knyttet til etterarbeidet var fordelin-

gen av antall utgravde lokaliteter og uker etterarbeid
mellom  de  tre  feltsesongene. Målsettingen var at
etterarbeidet skulle ferdigstilles  mellom  sesongene,
men det var en strategi som ikke lyktes. Etterarbeid
ble  dermed  dradd med riennom  feltsesongene  og
skapte dermed forsinkelser for fremdriften. I 2013
var etterarbeidsperioden lang med tanke på at åtte
lokaliteter ble undersøkt. Etter feltsesongen i 2014
opplevde prosjektet at etterarbeidsperioden ble  for
knapp til å ferdigstille arbeidet med de 20 undersøkte
lokalitetene. Feltavslutning var i starten av oktober
2014, og ny feltsesong tok til i mai 2015. Frikjøp i
etterarbeidsperioden førte også til at enkelte oppgaver
og gjøremål ikke ble avsluttet og dermed dratt med
videre inn i neste etterarbeidsperiode.

OPPSUMMERENDE KOMMENTAR
Rammene for prosjektet har vært gode og har vært
tilstrekkelige for å gjennomføre undersøkelsene og det

påfølgende etterarbeidet i henhold til forventningene.
Forbruket av ukeverk i felt er lavere enn budsjettert,
mens antall uker benyttet til etterarbeid er omtrent
som planlagt. Samtidig som forbruket av uker i felt
er lavere enn budsjettert, er utgravd areal og volum
høyere enn hva som er lagt til grunn i prosjektplanen.

Prosjektets fremdrift har vært i henhold til plan
når det gjelder utgravningene. Det har imidlertid
vært forsinkelser i fremdrift med tanke på etterarbeid
mellom sesongene, spesielt fra utgravningene i 2014.
Det skal her påpekes at det faglig sett var vellykket
med en 20 uker lang feltsesong og undersøkelser av
20 lokaliteter. Det tillot en dynamisk tilnærming til
og gjennomføring av undersøkelsene og gjorde også
utgravningene effektive.





3. PROSTEKTPLAN OG FAGLIGE PROBLEMSTILLINGER FOR E18
RUGTVEDT-DØRDAL

MENNESKER OG KYSTSONEN I STEINALDEREN
-VARIASTON OG KONTINUITET

Æmut Scbi}Ike

Kulturhistorisk museum har i løpet de  siste  årene
satset målrettet på å maksimere kunnskapsgevinsten
fra kulturminneforvaltningen. I flere utgravningspro-
sjekter knyttet til store vei- og jernbaneutbygginger
har det vært et spesielt fokus på å fremskaffe kunnskap
om  steinalderen  (Glørstad 2004b, 2006;  Solheim
og Damlien  (red.) 2013; Melvold og Persson 2014;

Jaksland og Persson (red.) 2014). Med utgangspunkt
i den foreliggende reguleringsplanen anser KHM det
som viktig å bygge videre på resultatene fra disse store

prosjektene og å formulere problemstiuinger som kan
supplere de og videreutvikle kunnskapsstatus. ]

A11e  store  infrastrukturprosjektene  i  Oslofiord-
området har undersøkt arkeologiske lokaliteter langs
de gamle kystlinjene som følge av at de store vei- og

jernbanetraseene også i dag løper langs lqrsten. Dette
har ført til at steinalderens kystbosetning har fått mye
oppmerksomhet i den vitenskapelige debatten. Det er
imidlertid behov for nærmere undersøkelser av mang-
foldigheten bak bruken og utnyttelsen av lqrstsonen,
både i et synkront og i et diakront perspektiv. I dette

prosjektet skal det spesielt fokuseres på to temaer:
(a) forståelsen av det arkeologiske «boplassbegrepet»
(på et lokalt nivå) og (b) på variasjonen i utnyttelse
av landskapsrommet ved «lqrsten» eller i «lq7stsonen»

gj ennom tidene (regionalt/overregionalt nivå). Disse
temaene er tett knyttet til hverandre.

De siste årenes undersøkelser har fokusert på hav-
nivå-  og strandlinjeendringer som  forutsetning for
bosetning i steinalderen, og det er blitt etablert nye
strandlinjekurverforgrenseområdetvestfold/Telemark
(Sørensenmfl.2014a,2014b).Undersøkelserfrabegge
sideravoslofiordenharsålangtvistpåenforholdsvis
entydigmåteat«boplassene»tilsteinaldermenneskene
har ligget ved lqrsten  (f.eks. GIørstad 2011a). Først
med overgangen til fullskala jordbrukssamfunn i

1.    Kapittelet er et utdra,g fra Prosjektplan for arkeologiske
undersøkelser ved E18 Rugtvedt-Dørdal (Schuke og Lønnås
2013) med marginale språklige endringer. Henvisninger til
arkeologiske prosjekter som i mellomtiden er publisert, er blitt
oppdatert.

senneolitikum, helt i slutten av steinalderen, har det
vært mulig å påvise omfattende bosetning uavhengig
av strandsonen (Prescott 2012).

De dokumenterte lqrstboplassene er ofte, men ikke
alltid, direkte  strandbundne.  Slike lokaliteter kan
representere vedvarende boplasser, aktivitetsområder
eller korttidsoppholdsplasser. Det er også påvist loka-
1iteter som for så vidt lå i kystsonen da de var i bruk,
men tilbaketrukket fra  sjøen  (f.eks. Berg-Hansen
2009; Reitan 2014d).

Fortolkningen av begrepet 4oP/øJf er et viktig og
omdiskutert tema i forskningen på og forvaltningen av
steinaldermateriale (Jaksland 2001 : 105-120; GIørstad
2006 : 86-99; Persson 2010) . Termen Jfeø.7øø/der4o¢/øJj
omfatter funn av vidt forskjellig karakter, og den
diakrone utviklingen av boplassene  eller oppholds-
stedene har tradisjonelt stått i fokus (GIørstad 2004b).
Den rådende oppfatningen er at oppholdene på eller
brukstiden av steder har vært kortvarige i tidligme-
solitikum og til dels mellommesolitikum (Jaksland
2001; Damlien 2013;Jaksland og Persson (red.) 2014).
Menneskene var mobile og brukte landskapet eksten-
sivt, og boplassene oppfattes  som udifferensierte. I
senmesolitikum  kan  man  observere  mer  område-
tilknyttet bosetning, hvor bestemte steder enten ble
beboddilangtidelleroppsøktregelmessig(Boaz1998:
23-37; Jaksland 2001: 116; GIørstad 2010: 55-80).

Innenfor E18 Brunlanes-prosjektet (Jaksland og
Persson (red.) 2014) og E18 Bommestad-Slqr (Solheim
og Damlien (red.) 2013) er det undersøkt og gravd
ut områder med flere, forskjelligartede lokaliteter fra
samme periode. Undersøkelsene har tatt for seg tidlig-
og mellommesolittiske boplasser og viser en større
boplassvariasjon innenfor et område  enn det man
tradisjonelt har tenkt seg i  disse tidlige bosetnings-
fasene (Bjerck 2008a). Dette viser at de eksisterende
modellene for utviklingen i bosetningsmønsteret gjen-
nom mesolitikum er utilstrekkelige, og demonstrerer
behovet for nytenking og nye analyser.

De  siste  15  årene  med  store  steinalderprosjekter
har til sammen  skapt et variert kunnskapsunivers.
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Svinesundprosjektet  har  fokusert  på  forholdet
mellom samfunn(sstruktur) og ftsisk rom (GIørstad
2004b, 2010)  og har skapt forutsetningene  for å
forstå  de lange  utviklingslinjene  i  steinalderen. I
Vestfoldbaneprosjektet har Økonomiske aspekter stått
sentralt, med særlig fokus på utviklingen fra stasjonær
eller områdetilknyttet lqJstbosetning til agrarboset-
ningen. E18  Brunlanes-prosjektet har spesielt tatt
for seg etablering av bosetning i et landskap, mens
E18 Bommestad-Slqr har rettet fokus mot endringen
fra labile til  stabile bosetningsstrukturer. Analyser
av lokalitetenes  interne  struktur og bruk er blitt

gjennomført ved fiinnspredingskart, statistikk (f.eks.
GIørstad2004a;Stene(red.)2010)og7t/7//ø.77g(Skar
og Coulson 1986). Samtidig kan lokaliteter med bedre
bevaringsforhold utdype kunnskapen om lokalitetenes
betydning, men også om kulturelle, sosiale og Økono-
miske aspekter. Funn av beinmateriale (f.eks. Jaksland
2001: 106; Persson 2014d) er ikke bare en kilde til å
kartlegge hvilke dyr som ble jaktet, men også en kilde
til redskapskultur og ervervsstrategi.

På bakgrunn av tidligere undersøkelser og ut fra
en totalvurdering av lokalitetene  som blir berørt i
forbindelse med E18-utbyggingen gjennom Bamble,

peker følgende problemstillinger seg ut som  særlig
aktuelle: En viktig utfordring vil være å koble sammen
informasjon om oppholdsstedenes forskjemge karakter
med en nærmere analyse av lqrstlandskapets utforming.
Samspillet mellom forskjellige former for oppholds-
steder og landskapsutnyttelse i et større perspektiv
er et kunnskapsfelt som  så langt er lite utforsket i
KHMs museumsdistrikt. Ny innsikt på dette feltet
vil supplere vår forståelse av steinalderens mangfold
i Sørøst-Norge.

Sett ut fra et overordnet landskapsperspektiv har
TelemarkslqrstenvedBambleenheltannengeologiog
landskapsform enn hva som er tilfellet i det vestlige
Oslofiord-området. Geologisk sett er Bamble en del
av Sørlandsområdet og fiingerer som et geografisk
og kulturelt bindeledd mellom indre  Oslofjord og
Sørlandet.Steinalderenibeggeområderharforskjeuige
materieue uttrykk (Ballin ogJensen 1995; Amundsen
2000), og Telemark er bindeleddet  mellom  disse
områdene. Hvordan denne forbindelsen arter seg, er
imidlertid ikke kartlagt (GIørstad 2005). Telemark
utelates gjerne både fra undersøkelser av Oslofiord-
området og av Sørlandet  (Ballin  og Jensen  1995;
GIørstad 2010). Især må mangelen på kunnskap om
senmesolitikum i regionen fremheves som en svakhet
i det eksisterende datamaterialet. Her baserer kunn-
skapsstatus seg på Egil Mikkelsens (1989) behandling
av løsfunnmaterialet på 1970-tallet.

E18-utbyggingenæennomBamblegirenenestående
sjanse til å utforske et snitt gjennom et forhistorisk
skjærgårdslandskaputenforoslo£orden.Detvilgien
fremragende mulighet for å undersøke mangfoldig-
hetenogdynamikkenibrukenavlandskapetvedåse

på hvilke steder av lqrsten (f.eks. strandbundne plasser,
landingsplasser,merbeslqrttetelokaliteterlengerinne
i landet, plasser knyttet til bestemte  råstoffkilder/
ressurser) som ble brukt, til hvilke tider og til hvilke
formål. Sett i en landskapsmessig kontekst kan disse
formålene belyses gj ennom arkeologiske gj enstander,
strukturer på lokalitetene, materialets deponerings-/
nedleggels esmøn stre og avfållshåndteri ng. Tradisj o nelt
er steinalderboplassene forstått som en enhet i seg.
I  dette  prosjektet vil boplassene  defineres  som  et
Æ7"/g4#7zÆ/, hvor sosial og romlig dynamikk i form
av både engangshandlinger og mer repeterende eller
ritualiserte hverdagsaktiviteter har manifestert seg
materielt. Dermed representerer de  lqrstnære  eller
strandbundne lokalitetene oppholdssteder, som kan
ha hatt en  mer vedvarende betydning, men som
samtidig også kan ha hatt helt forskjellige historier
og dynamikk. Det vil være  en  sentral utfordring å
forstå og nyansere denne dynamikken.

På denne bakgrunnen og med utgangspunkt i
faglig program for steinalder (GIørstad 2006) ønsker
KHM å fokusere på utforskningen av lqrstsonen på
et mikro-  og makronivå og undersøke de følgende

problemstillingene:

1.  Lokaliteter i kystsonen -fiinksjonell, so§ial og
økonomiskdynamikkogmangfold
•    lqrstnære eller strandbundne lokaliteter:

forskjellige fimksjoner og samfimnsmessig
betydning (sosial, Økonomisk, kommunikativ,
kosmologisk, tafonomisk)

•     sammenheng mellom menneskelige aktivite-

ter og steder (forskjellige former for romslig
organisasjon, aktiviteter og avfallshåndtering)

2.  Mennesker og kystsonen -variasjon og
kontinuitet
•    Iqrstsonens bruk: samtidig variasjon og

diakron utvikling
•    Iqrstmiljøets utvikling og utnyttelse, spesielt i

forhold til resurser og råstoffiitnyttelse

Utforskingenavdisseproblemstillingenevilbidratilå
belyse de lange linjene i Sørøst-Norge i forhistorisk tid.



4. KUNNSKAPSSTATUS OG FAGLIG BAKGRUNN FOR
UNDERSØKELSENE

Steinar Solbeim

INNLEDNING
De fleste undersøkte kulturminnene i prosjektet er
lokaliteter fra eldre og yngre steinalder. Majoriteten
av lokalitetene er datert til mesolitikum, og grovt sett
kan de plasseres innenfor to tidsrammer.171okaliteter
har hovedbruksfaser innenfor tidsrommet 8700-7000
f.Kr., og 12 1okaliteter har hovedbruksfaser mellom
5700 og 3700 f.Kr. Det er også dokumentert yngre
aktivitet fra bronse-  og jernalderen på lokalitetene,
enten i form av fimn, strukturer eller C14-dateringer.

I dette kapittelet vil en sammenfattet kunnskaps-
status som har dannet grunnlaget for undersøkelsene
og bearbeidingen av de arkeologiske data, bli presen-
tert. Denne er ikke uttømmende og vil fokusere på
forhold i Telemark og Bamble samt tema knyttet til

problemstillingene som er skissert i prosjektplanen.

STEINALDERUNDERSØKELSER I
SØRØST-NORGE
1 løpet av det siste tiåret er det riennomført en rekke
utgravninger langs  Oslofjorden  (figur 4.1). Det er
undersøkt lokaliteter fra hele mesolitikum og store
deler av neolitikum. En betydelig andel av utgrav-
ningene er utført innenfor store, flerårige prosjekter,
og disse danner det viktigste empiriske grunnlaget
for kunnskapsstatusen i regionen  Of. GIørstad og
Kallhovd 2013; Gundersen 2015: 243).

Det empiriske materialet fra tidlig- og mellomme-
solitikum i Sørøst-Norge har imidlertid lenge vært
begrenset, og før 2005 var kun et fåtall lokaliteter fra

periodenearkeologiskundersøkt(Johansen1964;Skar
og Coulson 1986; Klubbenes 1992; Gustafsson 1999;
Mikkelsen mfl.1999; Matsumoto 2004; Matsumoto
oguleberg2006).Etter2005hardetimidlertidvært
en  markant tilvekst av arkeologiske data som kan
tilskrives de første 3000-4000 årene av holocen.

AvviktigbetydningerprosjekteneE18Brunlanes
ogE18Bommestad-Sb7(SolheimogDamlien(red.)
2013; Jaksland og Persson  (red.) 2014). Styrken og
det vitenskapelige potensialet i disse prosjektene er
først og fremst at flere lokaliteter datert innenfor
et avgrenset tidsrom er undersøkt, hvilket skaper

gode  sammenligningsmuligheter. Det foreligger

også et omfattende  kunnskapspotensial i  dataene
fra Vestfoldbaneprosjektet, hvor spesielt det lange
tidsspennet i undersøkte lokaliteter samt fokus på

fjordlandskapet  som  Økologisk og Økonomisk sone
kan være fruktbare innffllsvinkler. Det er primært i
tilknytning til store infrastrukturprosjekter at data-
tilfanget har vært stort, men det er også gjennomført
utgravninger av enkeltliggende lokaliteter med beqr-
delig vitenskapelig potensial (f.eks. Mansrud 2008;
Mjærum 2012; Eymundsson 2013; Eymundsson og
Mjærum 2013; Reitan 2016b).

Økningen i arkeologiske data har naturlig nok
medført utvikling i kunnskapsstatus og Økt forskning
knyttet til de eldste mesolittiske fasene. I tillegg til at
utgravningsresultater og forsøksvise synteser er tilgjen-

geliggjortogpublisertgjennomprosjektpublikasjoner,
er datamaterialet i flere  sammenhenger også raskt
inkludert i vitenskapelige  arbeider (f.eks. Mansrud
2013a, 2014; GIørstad 2013; Damlien 2016a, 2016b;
Schtilke og Hegdal 2015; Solheim og Persson 2016;
Reitan 2016a; Damlien og Solheim 2017).

Parallelt med vekst i antall utgravninger og arkeolo-

giskrienstandsmaterialeerdetetbehovforåbearbeide
materialet til å bli vitenskapelige data og kunnskap om
fortiden. Utgravningene som er gjennomført i de store
forvaltningsprosjektene, er velegnet til dette, da de er
fremskaffet gj ennom enhetlige undersøkelsesmetoder
og er registrert i samme databaser samt tilgjengelig-

gjortgjennomprosjektpublikasjoner.Detkomparative
fortrinnet er som nevnt til stede, men har fremdeles
tilgodeåblirealiserttilfiille.Idagensforskning,hvor
deterfokuspå«bigdata»ogkomparative,kvantitative
analyser (f.eks. Hinz mfl. 2012; Shennan mfl. 2013;
Kristiansen 2014: 17-18), er det gode forutsetninger
for å aktivere det Østnorske datamaterialet i en interna-
sjonal sammenheng. Særlig innenfor det overordnete
tema for E18  Rugtvedt-Dørdal, kystbosetning og
lqrstlandskap,kandettematerialetinntaenviktigrolle
i forståelsen av nordeuropeisk kulturhistorie.
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Figure: Stelnar Solheim

Figur 4.1. Oversikt over store steinalderprosjekter som er gjennomført i kystområdene i Sørøst-Norge fra 1990.



FAGLIG BAKGRUNN

lnnledmimg
1detfølgendevildetblipresentertenkortogsammen-
fattet oversikt over sentrale trekk i de ulike mesolittiske
fasene i Sørøst-Norge.

Det kronologiske rammeverket som prosjektet
har lagt til grunn, bygger på Egil Mikkelsens (1975)
inndeling av østnorsk mesolitikum i fire faser (tabell
4.1). Dette er revidert og diskutert av ulike forskere,
seinest av GIørstad (2004a; se også Jaksland 2001) i
forbindelse med Svinesundprosj ektet. De ulike fasene
erdefinertpåbakgrunnavtypologiskeogmorfologiske
trekk i gjenstandsmaterialet, og Økser og prosjektil-
materiale har her stått sentralt. Håndtakskjerner har
også vært et kronologisk definerende trekk for den
seinmesolittiske nøstvetfasen.

Seinere arbeider har fokusert på teknologiske trekk
i funnmaterialet, og det er dermed også argumentert
for at teknologiske endringer kan være daterende for
boplasserogarkeologiskefaserellerperioder(Eigeland
2015:  387; Eigeland mfl. 2016). Det er blant annet

påvist at tilvirkning av flekker på koniske  kjerner
er etablert i Øst-Norge fra ca. 8400 f.Kr. (Damlien
2016a, 2016b), og dermed noe tidligere enn den bakre
dateringen for mellommesolitikum, som er basert på
innslag og fravær av gitte t)per mikrolitter (Mikkelsen
1975). Teknologiske elementer kan bidra til å justere de
kronologiske rammene mellom faser, men også innad
i fasene. I en nyere artikkel har Gaute Reitan (2016a)
foreslått en finere inndeling av tidsperioden 8200-3900
f.Kr. basert på gjenstandstypologiske trekk. Av særlig
interesse er forslaget om en fase som overskrider det
etablerte skillet fra mellom- til seinmesolitikum og
dermed skyver den bakre rammen for nøstvetfasen
opp i tid, fra ca. 6300 til ca. 5600 f.Kr.

Tidhgmesohtikum,9500-8300f.Kf.
Spørsmål knyttet til når og hvordan den første inn-
vandringen til Sør-Norge fant sted, har stått sentralt
i forskningen på tidligmesolitikum. Det er gene-
rell enighet om at koloniseringsprosessen av dagens
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Sør-Norge  tok til i preboreal  tid  etter 9500  f.Kr.
(Bang-Andersen2003;GIørstad2013;Jaksland2014;
Bjerck2016;Breivikogcallanan2016),ogdenmest
sannsynlige innvandringsruten er via de vestsvenske
kystområdene  (Bjerck 2009; Bang-Andersen 2012;
GIørstad 2013). Det er to hovedteorier om innenfor
hvilken kulturell sammenheng innvandringen fant
sted(Åstveit2014a).Enteorileggertilgrunnatmen-
neskene fiilgte reinsdyret som kultureu og Økonomisk
ressurs  nordover og inn i  nye landområder da isen
trakk seg tilbake  (Indrelid  1978; Fuglestvedt 2012).
Det andre perspektivet fokuserer på at innvandringen
fant sted innenfor rammen av en marin tilpasning og
marin Økonomi (Bjerck 2009, 2016). Plasseringen av
lokaliteter langs lqrsten og på Øyer i skjærgården er en
sterkindikatorpåbetydningenavdetmarineaspektet
(f.eks.  Svendsen  2007). Fleksibilitet i  menneskelig

:kpeasuniåErtjirndaeTe:|Åjsø"oeitrfås|u4r:;erB;:raclkliååTål,
Damlien og Solheim 2017), noe bruken av både fiell-
og kystområder i preboreal tid gir klare indikasjoner

på (Bang-Andersen 2012; Breivik og Callanan 2016).
Det littiske materialet fra perioden er ofte omtalt

som  en makroteknologi  (Damlien 2016b: 41). Tor
Arne Waraas (2001: 103) har pekt på at den tidligme-
solittiske flintteknologien har en indre stringens styrt
av kulturelle normer (tradisjoner), men at materialet

::dpsrffpe:r:T;:rfeenkgs::seelnti;:åreTtienfatrilÅfi:ewme::i(n2iå:4aav:
91-92)  karakterisert redskapstradisjonen  i tidligme-
solitikum  som variert og sammensatt, og dermed
tilpasset uforutsigbare og varierte forhold.

Vanlige innslag i det littiske materialet er skive- og
kjerneøkser, tangespisser og eneggete spisser, mikro-
litter, stikler og andre retusjerte redskaper (Jaksland
og Fossum  2014;  Bjerck 2016;  figur 4.2, 4.3, 4.4).
Flekketeknologienerdominertavtilvirkningavflekker
med direkte teknikk på ensidige kjerner med 6n eller
to plattformer, men også andre kjernetyper opptrer
regelmessig(Åstveit2014a:92).Direkteteknikkmed
myk eller hard hammer er rådende tilvirkningsmåte
(Eigeland 2014). Damlien (2016c: 254) oppsummerer

periode Fase Mikkelsen 1975 Glørstad 20 04

Tidligmesolitikum Fase  1  (Fosna) 9250-7450 f. Kr. 9500-8250 f.Kr.

Mellommesolitikum Fase 2 (Tørkop) 7450-6250 f.Kr. 8250-6350 f.Kr.

Seinmesolitikum Fase 3  (NØstvet) 6250-5250 f. Kr. 6350-4650 f.Kr.

Seinmesolitikum Fase 4 (Kjeøy) 5250-3800 f.Kr. 4650-3800 f.Kr.

Neolitikum Tidligneolitikum 3800-3300 f.Kr. 3800-3300 f.Kr.

Tabell 4.1. Kronologiske rammer for østnorsk steinalder etter GIørstad (2004a).



Figur 4.2. Et utvalg av skiveøkser av flint fra lokaliteter undersøkt i forbindelse med E18-Brunlanesprosjektet i
Larvik i Vestfold. Foto: Kirsten Helgeland/KHM. Montasje: Per Persson.
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Figur 4.3. Prosjektiler fra den tidligmesolittiske lokaliteten Pauler 1 i Larvik: a, c og e) Lansettmikrolitter, b)Rombisk
mikrolitt, d) Skjevt tverregget spiss, f) Tangespiss, g) Enegget spiss. Foto: Kirsten Helgeland/KHM. Montasje: Per Persson.

Figur 4.4. Et utvalg av mikrostikler fra den tidligmesolittiske lokaliteten Pauler 2 i Larvik. Foto: Kirsten Helgeland/KHM.
Montasje: Per Persson.
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den tidligmesolittiske flekketeknologien i Sør-Norge
som et konsept med produksjon av flekker fra kjerner
med 6n euer to plattformer med direkte teknikk. Mest
vanlig er ensidige kjerner med 6n plattform. Det er
en gradvis reduksjon i flekkenes  størrelse i produk-
sjonsforløpet, men mikroflekker synes ikke å være en
intensjonell del av produksjonen.

Det tidligmesolittiske  samfunnet er  ansett som
mobilt og bestående av mindre sosiale enheter (Bjerck
2016). Boplassene varierer i  størrelse  og utforming,
men er ofte sammensatt av flere, mindre enheter bestå-
ende av littisk materiale og, i enkelte sammenhenger,
ildsteder eller rester av boligstrukturer (Bjerck 2008e;
Bang-Andersen2012;Jaksland2014).Undersøkelseni
forbindelse med Ormen Lange-prosjektet har dannet
et sentralt grunnlag for å forstå den tidligmesolittiske
bosetningen og utformingen av boplassene. Bjerck
(2009, 2016) har i forlengelsen av dette argumentert
for at bosetningene er små (< 25 m2) og standardiserte
i utforming (1000-3000 fiinn) og representerer korte
opphold av mobile grupper.

E18 Brunlanes-prosjektets undesøkelser av ni tidlig-
mesolittiske lokaliteter datert til 9200-8800 f. Kr. kaster
lys over den eldste bosetningen i Oslofjord-regionen.
Lokalitetene er de eldste undersøkte i Sørøst-Norge,
og prosjektet er det første i regionen hvor det er blitt

gj ennomført faglige undersøkelser av flere preboreale
lokaliteter. De undersøkte lokalitetene er varierte i
utforming. Mens enkelte lokaliteter har ligget på små,
avgrensete flater og har en begrenset fimnspredning
med få fimn, har andre vært plassert på store terrasser
ogharrelativtstorefimnmengderogaktivitetsområder
(Jaksland 2014: 41). Hvorvidt aktivitetsområdene
representerer ulike, samtidige aktiviteter eller gjenb-
ruk over tid, er foreløpig uklart, og det er behov for

ytterligere analyser for å forstå den tidligmesolittiske
bosetning i regionen.

Me[lommesolitikum,8300-6300f.Kr.
I  likhet med den tidligmesolittiske perioden var
mellommesolitikumlengedårligempiriskbelagt,men
etter 2007 er det undersøkt mer enn tjue lokaliteter
daterttilperioden.Avsærligbetydningerundersøkel-
sene innenfor prosjektet E18 Bommestad-Slqr, hvor
ni lokaliteter datert til 8100-7500 f.Kr. ble undersøkt

(Solheim  og Damlien  (red.)  2013). Lokalitetene
er varierte  i utforming, og det er forskjeller i loka-
1itetsstørrelse  og i  antall funn  (Damlien 2013:  19).
Det er antatt å ha vært fimksjonsforskjeller mellom
lokalitetene, og det er blant annet dokumentert en
lokalitet med rester av en hytte med nedgravd gulv
(Solheim og Olsen 2013). Samlet skaper lokalitetene
et bilde av et bosetningsmønster som er mobilt, men

også knyttet til steder eller landskap (Solheim 2013d:
281-282). Enkelte lokaliteter er av en karakter som
indikerer bruk over lengre tid eller gjentatte ganger,
mens andre fremstår som spesialiserte og bærer preg
å være benyttet innenfor korte tidsrom.

Deterogsåblittundersøktmellommesolittiskeloka-
1iteter innenfor Vestfoldbaneprosjektet. Lokalitetene
synes i stor grad å vise de samme mønstre som lokali-
tetene ved Bommestad. Sundsaasen 1 og Langangen
Vestgård 1 har imidlertid et markant innslag av pro-
duksjonsavfåll fra bergartsøkser, noe som ikke er påvist

på Bommestad-1okalitetene. Dette kaster lys over den
eldste bruken av lokale bergarter til Økseproduksjon i
regionen (Eggen 2014a; Eigeland og Melvold 2014).

Flintteknologien i mellommesolitikum innebærer
et tydelig skille fra den tidligmesolittiske teknologiske
tradisjonen. Flekker er serieprodusert på kjerner med
koniskogsubkoniskformmedfaseterteplattformer,og

produksjonen inkluderer både flekker og mikroflekker
gjennom en gradvis reduksjon av kjernene (figur 4.5).
Ulike  slagteknikker er blitt brukt på ulike stadier i

produksjonen, men indirekte teknikk og trykkteknikk
er dominerende i flekketilvirkningen (Sørensen mfl.
2013;Damlien2016b).Avøvrigmaterialeopptrerulike
mikrolitter samtidig som høye innslag av intensjonelt
fragmenterte flekker og retusjerte flekker er vanlig
(f.eks. Mansrud 2013a).

Den teknologiske  endringen fra den tidlig-  til
den mellommesolittiske tradisjonen ser ut til å inn-
treffe omkring 8400 f.Kr. (Damlien 2016c: 390). Det
foreligger ingen indikasjoner på en gradvis  over-

gang i flekketeknologien mellom periodene, og den
teknologiske endringen i  Øst-Norge er i tråd med
tilsvarende utvikling i en overordnet nordeuropeisk
kontekst. Dette er satt i forbindelse med migrasjon av
Østlige grupper inn i nye områder. Årsakene til dette
er ikke forstått fiillt ut, men klimatiske endringer er
foreslått som  en  mulig faktor  (Sørensen  mfl. 2013;
Damlien 2016a).

Seinmesohtikum,6300-3900fKr.
Seinmesolitikum i Sør-Norge er ansett som en peri-
ode med Økte regionale forskjeller, med variasjoner
i materieu kultur. Det er også argumentert for en
økendegradavbofasthetiløpetavperioden(Jaksland
2001;Skjelstad2003;Bergsvikogolsen2003;Åstveit
2008c; GIørstad 2010).

Den seinmesolittiske perioden i Sørøst-Norge er

godtempiriskbelagtgjennomutgravningsprosjekter
som  Svinesundprosjektet og Dobbeltspor/E6, og i
seinere tid med Vestfoldbaneprosj ektets undersøkelser

(Berg 1995,1997; GIørstad 2004a; Reitan og Persson
2014). Det forekommer også et høyt antall løsfiinn
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Figur 4.5. Konisk kjeme fra den mellommesolittiske lokaliteten Hovland 5 i Larvik sammen med plattformavslag, flekker
og mikroflekker av samme flinttype. Foto: E11en C. Holte/KHM.
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Figur4.6. Emne til håndtakskjerne fra den senmesolittiske lokaliteten Vallermyrene 4 i Porsgrunn, undersøkt av
Vestfoldbaneprosjektet. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

avØkserogkøllersombelyseraktivitetiperioden,og
som ifølge GIørstad peker ut enkelte sentralområder
for bosetning i nøstvetfasen  (Glørstad 2002, 2010:
57). Bosetningen er tolket som semisedentær, med
opphold av lengre varighet på store basisboplasser.
Det er argumentert for at boplassene er organisert
i ulike aktivitetsområder eller soner (Jaksland 2001;
GIørstad 2010).

Den seinmesolittiske teknologiske tradisjonen ski]1er
seg fra det mellommesolittiske konseptet. Eigeland
(2015:  376)  har argumentert for at regulær flekke-
teknologi er fraværende i nøstvetfasen i Øst-Norge,
og teknologisk sett er første del av seinmesolitikum
(nøstvetfasen) kjennetegnet av produksjon av mikro-
flekkerpåhåndtakskjerner(figur4.6).Mikroflekkene
tilvirkesfrahåndtakskjernermedpositivplattformmed
trykkteknikk og direkte teknikk. Kjernene er forholds-
vis små med kort front og har med stor sannsynlighet
vært innsatt i en form for holdemekanisme (Eigeland
2015: 376). I siste del av seinme§olitikum (fase 4) er
mikroflekkeproduksjon fremdeles dominerende, men

deterogsåøktinnslagavavslagsproduksjon(Eigeland
2015: 374). Teknologien i fase 4 er imidlertid dårlig
forstått, og det er et behov for ytterligere data og
analyser for å belyse dette.

Seinmesolitikum er også kjennetegnet av omfat-
tendeinnslagavbergartsøkser.Økseneerprodusertved
tosidig teknikk, og eggen er slipt. Det er kronologisk
variasjon innad i perioden med hensyn til øksetyper,
ogNØstvetøkseropptrerførstregelmessigfraca.5600
f.Kr. (Reitan 2016a). Hvilke bergartstyper som har
vært benyttet varierer, og det er uenighet om hvorvidt
råstofferblittutvunnetfrafastfjellellerplukketopp
eller samlet som blokker i for eksempel morenen eller
langs  strender (Eigeland og Fossum 2014:  66-67;
Eigeland 2015: 371; Nyland 2016: 254-255).

STEINALDEREN I TELEMARK
Det første steinalderfiinnet fra Telemark som ble levert
til Universitetets Oldsaksamling, var en bergartsøks
(C606)  fiinnet i Bamble  allerede  i  1883  (figur 4.7;
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Figur 4.7. Trinnøks fra Bamble (C606). Det første funnet fra steinalderen  som ble levert til Oldsaksamlingen fra Telemark.
Foto: E11en C. Holte/KHM.

Mikkelsen 1989: 35). I ettertid er det gjort en rekke
løsfiinn av steinredskaper som har vært viktige for
kunnskapen om steinalderen i Slket, og allerede på
midten av 1970-tallet utgjorde løsfiinnene det sentrale
empiriske grunnlaget for  Egil Mikkelsens  (1989)
avhandling om Telemarks steinalder. Til tross for at
deterkjentenrekkeløsfiinnfraTelemarkogBamble,
har den arkeologiske aktiviteten vært lav (figur 4.8).
Foruten undersøkelser på Håøya (Marstrander 1946)
og Sluppan (Ingstad og Mtiller 1964) og Anne Stine
lngstads (1970) utgravninger på Rognlia på 1950-tauet
var lokaliteten Rugtvedt (figur 4.9) lenge den eneste
steinalderlokaliteten som var undersøkt av arkeologer
i Telemarks kystområder (Odgaard 1993).

Glørstad har påpekt at de fleste fiinn som var regis-
trert i Kulturhistorisk museums arkiver og databaser
i første del av 2000-tallet, var innkommet til museet
allerede  da Mikkelsen gjorde sine  studier på  1970-
tallet.Tilvekstenavarkeologiskmateriale,ogogsådet
totale antall fiinn, fra Telemark har vært betraktelig
lavere fra 1970-tallet til 2000 sammenlignet med de
Øvrige Oslo-nære ftlkene (GIørstad 2006: 76).

Dette har endret seg i løpet av det siste tiåret, først
og fremst med utgravningene gjennomført i KHMs

Vestfoldbaneprosjekt, hvor 31 mesolittiske og neolit-
tiske lokaliteter ble undersøkt. Prosjektets resultater
belyser tema knyttet til den eldste bosetningen i regio-
nen,endringenmotstedfastbosetningsamtovergangen
til yngre steinaJ.der (Melvold og Persson 2014; Reitan
ogpersson2014).Nyligerdetogsågjennomførtunder-
søkelseravtomesolittiskeogenneolittisklokalitetved
Skutvikåsen i Skien (Ekstrand og Berg-Hansen 2013),
og undersøkelser av to mellomneolittiske lokaliteter er

gjennom i Bamble i 2016 (Stokke og Persson 2017).
Det har dermed vært en markant Økning i mengden
arkeologiske data fra regionen de siste årene. Per i dag
er det undersøkt 61  steinalderlokaliteter i Telemark,
inkludert lokaliteter undersøkt av E18  Rugtvedt-
Dørdal (se også Gundersen 2013 for sammenstilling
av fiinnmateriale fra innlandet).

I tillegg til utgravningsvirksomheten har Telemark

$1keskommune gjennomført omfattende registreringer
somsamletgirindikasjonerpåomfangetavaktivitetog
bosetning i steinalderen. Perjuni 2016 er det registrert
920  steinalderlokaliteter og fimnsteder i Telemark

ftlke i Riksantikvarens database Askeladden. I lqrst-
kommunene  Skien, Porsgrunn, Kragerø og Bamble
er det påvist 531  steinalderlokaliteter under marin
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Figur 4.8. Funn fra Bamble i KHMs gjenstandsbase. Svarte sirkler markerer funn fra steinalderen, blå trekanter er funn fra

yngre perioder.

Figur 4.9. Boplassen Rugtvedt var den eneste faglig undersøkte lokaliteten i Bamble før undersøkelsene langs E18 startet.
Restene av lokaliteten er i dag tilrettelagt for besøk og fremstår som et t(r)aust vitne om hvor vanskelig det kan være å for-
midle steinalderlokaliteter. Her sees lokaliteten fra sør. Bildet til høyre viser informasjonsskiltet på Rugtvedt-boplassen.

grense (ca.130 moh.), hvorav de fleste kan antas å ha
vært strandbundet. 222 av lokalitetene er beliggende i
Bamble, hvorav en høy andel er påvist under registre-
ringene i forbindelse med ny E18. Det er imidlertid

også andre områder som peker seg ut med høy tetthet
av lokaliteter, blant annet ved Rugtvedt nord for E18
og langs vestsiden av Frierf orden (figur 4.10).
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Figur 4.10. Registrerte steinalderlokaliteter i Bamble perjuni 2016. De fleste lokalitetene er påvist i Østre del av Bamble,
hvor det også er størst befolkning og størst utbyggingspress. Data fra Askeladden.

Figur4.11. Registrerte lokaliteter (n = 222) i Bamble fordelt på høyde over havet. Data fra Askeladden.

I figur 4.11  er registrerte lokaliteter fra Bamble
fordelt på høyde over dagens havnivå, og som figuren
viser, er det påvist lokaliteter fra hele  steinalderen
forutsatt at disse var strandbundet. Fordelingen av
lokaliteter på ulike høyder over dagens havnivå viser
at det er registrert flest lokaliteter i høydeintervallet
60-30 moh., tilsvarende tidsrommet ca. 7500-4000
f.Kr. Det er færrest påviste lokaliteter fra de eldste
bosetningsfasene og perioden mellom  ca. 9000  og
8500 f.KJ-.

I figur 4.12 er antallet prøvestikk gravd i forbindelse
med E 18-registeringene sammenstilt med fordelingen
av påviste lokaliteter i Bamble. Relativt sett er det

gravd flest prøvestikk på de høyeste nivåene, men det
er også på disse høydeintervallene det er påvist færrest
lokaliteter. Dette kan ha sammenheng med (a) at det
er få lokaliteter fra de eldste periodene, eller (b)  at
det har vært et større areal som skulle undersøkes i
forbindelse med registreringene på de høyeste nivåene,
og dermed relativt sett færre lokaliteter på disse nivå-
ene (tabell 4.2, figur 4.13; jf. Persson 2014b: 55-57).
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Figur 4.12. Sammenstilling av totalt antall prøvestikk utført i forbindelse med registreringen av trasealternativene for ny
E18 og påviste lokaliteter i Bamble. Data fra Telemark fylkeskommune.

Figur 4.13. Sammenstilling av alle prøvestikk fra E18-registeringene og relativ fordeling av totalt antall positive og negative

prøvestikk.
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periode Tidligmesolitikum M61lomme§olitikum Seinmesolitikum AneiieriDder

Høydeintervall 115-80 m 80-40 m 40-30 m

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Positive PS 57 3 174 9 74 22 305 7

Negative PS 1815 97 1778 91 264 78 3857 93

Total PS 1872 100 1952 100 338 100 4162 100

Tabell 4.2. Oversikt over antall prøvestikk fra E18-registreringene fordelt på høydeintervaller og arkeologiske perioder. Det
er et høyere antall prøvestikk for nivåer tilsvarende tidlig- og mellommesolitikum kontra seinmesolitikum, men den relative
andelen positive prøvestikk er klart høyere på høydenivåer tilsvarende seinmesolitikum. Den gjennomsnittlige treffprosen-
ten eller andelen positive prøvestikk er 7 %.

PROSTEKTETS OVERORDNETE TEMA OG
PROBLEMSTILLINGER

Kystbosetningogmarimtili>asrimg
Kystbosetning og marin tilpasning er sentrale tema i
norsk steinalderforskning, og det har vært Økt fokus

på disse  tema de  seinere  år. En viktig årsak er en
markant Økning i datamateriale (Damlien 2013: 28)
og muligheten til å nærme seg tematikken med nye

perspektiver og gjennom nye analysemetoder (f.eks.
Bjerck 2008b). Også internasjonalt har marin tilpas-
ning og lqJstbosetning blitt tillagt større betydning
for den kulturhistoriske utviklingen (f.eks. Erlandson
2001;BaileyogMilner2002;Bailey2011).Pågrunn
av de geologiske forutsetningene og den omfattende
arkeologiske virksomheten i kystområdene  er det
nettopp i denne sammenhengen at det arkeologiske
materialet fra  Sørøst-Norge kan bidra til å belyse
sentrale utviklingsfaktorer i et nordeuropeisk per-
spektiv. Det norske materialet står i en særstilling her,
og globalt sett er det få områder hvor lqrstbosetning
fra tidlig holocen er så godt kartlagt som her til 1ands.
Arkeologiske undersøkelser dekker de fleste regioner
fra nord til sør og bidrar til å belyse kystbosetning
i ulike landskap  og tiennom lange tidsrom  (f.eks.
Bergsvik 2002;  Bjerck 1990, 2008c;  Skandfer mfl.
2010;  Skjelstad 2011;  Solheim  og Damlien  2013;

Jaksland og Persson 2014).
Undersøkte mesolittiske boplasser i Sørøst-Norge

er tett knyttet til de gamle strandlinjene, og hoved-
tendensen er at bosetningen flyttes  etter en  stadig
endret strandlinje  (f.eks. Bjerck 2008c:  549-550).
Allerede fra den første koloniseringen av Sør-Norge
er det en sammenheng mellom bosetning og marin
tilpasning (f.eks. Bjerck 2009; GIørstad 2013; Breivik
2014), hvilket er tydelig gjennom plassseringen  av
boplasser på  forhistoriske  Øyer og i fjordområder
(Nyland 2011). Det er rimelig å anta at bosetningen

også er en indikasjon på utnyttelse av marine ressurser
og kommunikasjon langs lqJsten.

Mulighetene  til  å  studere  kystbosetning  over
lange tidsspenn hviler i stor grad på de geologiske
forutsetningene  i  Øst-Norge. Den kontinuerlige
landhevningen tiennom hele steinalderen har ført til
at lokalitetene i stor grad er enfasete og uforstyrrete
av seinere aktivitet (Damlien 2013: 29;Jaksland 2014:
34-37). Landhevningsraten har tidvis vært såpass høy
at lokaltopografiske trekk raskt endret seg (Sørensen
mfl. 2014a). Tidligere bebodde flater ble raskt van-
skelig tilæengelig fra sjøsiden, men også fra land, og
dermed mindre attraktive for bosetning.

Dette forholdet åpner for studier av endring og sta-
bilitetibosetningsmønsterogorganiseringavboplasser
samt komparative teknologiske studier gjennom lange
tidsrom. I prosjekter som E18 Rugtvedt-Dørdal, hvor
lokaliteter fra hele mesolitikum og deler av neoliti-
kum er berørt, er det gode muligheter for å generere
et datamateriale som kan svare på problemstillinger
knyttettildetlangvarige,struktureueutviklingsforløpet.
Gjennom konkrete detaljstudier er det også mulig å
belyse betydningsfiille, kortvarige hendelser som kan
vise seg å ha påvirket de overordnete strukturene og
dermed er viktige å kartlegge for å forstå det kultur-
historiske utviklingsforløpet i regionen.

Bosetning og boplass i de Østnorshe kystområdene
Den tradisjonelle forståelsen av steinalderens boset-
ning legger til grunn en gradvis reduksjon i mobilitet
i løpet av mesolitikum. Den tidligmesolittiske pio-
nerbosetningen i Sør-Norge er ansett for å ha vært
mobil med korte opphold på lokaliteter langs lq7sten
(Nærøy2001:207;Jaksland2014:3842;Bjerck2016:
6-7). Andre  Økologiske  soner eller landskap  som
høyfjellet ble også utnyttet innenfor samme mobile
system  (Bang-Andersen 2012; Bjerck og Callanan
2016). I IØpet av mesolitikum har tilknytningen til
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1Øst definerte områder eller landskap blitt sterkere, og
i seinmesolitikum ser man en semisedentær bosetning
innenfor avgrensete regioner sammen med frem-
veksten av regionalt definert materiell kultur (f.eks.

Jaksland 2001;  Bergsvik og Olsen 2003;  GIørstad
2010; Nyland 2016).

FordentidligmesolittiskeperiodenpekerJaksland
(2014: 37) på at boplassenes tilknytning til den samti-
dige strandlinjen gjør at perioden må forstås gjennom
et marint perspektiv. Det foreligger imidlertid ikke
spor etter osteologisk materiale eller redskaper som
kan fastslå dette. Forholdet mellom  strandlinje  og
bosetning er imidlertid et tungtveiende argument, og
mønsteret i bosetning er sammenfållende med seinere
mesolittiske perioder, hvor det også er bedre belegg for
utnyttelse av marine ressurser (f.eks. GIørstad 2010;
Solheim og Persson 2016; Skar mfl. 2016).

Et problem med tolkningen av bosetningsutvikling
i mesolitikum har, inntil nylig, vært mangel på under-
søkte mellommesolittiske lokaliteter. I Øst-Norge har
utgravningsprosjektene vært konsentrert til andre
høydenivåer enn hvor de  mellommesolittiske loka-
litetene ligger (f.eks. Jaksland 2001; Damlien 2013),
mens langs den vestnorske lq/sten har lokalitetene fra
denne perioden blitt oversvømt av stigende havnivå,
deponert under havsedimenter eller slqrlt ut i sjøen

på grunn av transgresjoner (Åstveit 2008a: 571; Skar
og Nymoen 2011: 38-41). I denne sammenhengen
står kystområdene fra Båhuslen til Vest-Agder i en
særstilling i norsk, og for så vidt også i nord-europeisk
sammenheng, ettersom det her ikke er påvist trans-

gresjoner i atlantisk tid.
Når det gjelder den mellommesolittiske perioden,

kommer kunnskapspotensialet i forbindelse med for-
valtningsgravninger tydelig til syne. Det har vært en
formidabel Økning i mengden data som kan tilskrives

perioden i Øst-Norge de siste fem årene på grunn av
utgravninger knyttet til utbygging av vei og j ernbane.
Undersøkelsene av mellommesolittiske lokaliteter i
Larvik utfordrer også den tradisj onelle oppfatningen
av bosetningsutviklingen gjennom  mesolitikum  i
regionen. På grunnlag av disse undersøkelsene  er
det anledning til å stille spørsmål om semisedentær
eller områdetilknyttet bosetning, som  tidligere har
vært ansett som et seinmesolittisk fenomen, ikke bør
slqrves  tilbake  i  tid  (f.eks.  Solheim 2013e;  Solheim
og Persson 2016).

Nye  undersøkelser  har bekreftet  og  utfordret
rådende kunnskapsstatus, men det rike arkeologiske
materialet som er fremkommet de seinere år, er frem-
deles i liten grad aktivert i overordnete komparative
analyser av for eksempel bosetningsutvikling eller
intern boplassorganisering. Kan vi spore endringer i

utnyttelsen av kystområdene i løpet av første del av
holocen, eller er det en kontinuerlig bosetning langs
degamlelqrstlinjene?Hardetforekommetenendring
fra eksponert bosetning i ytre skjærgård til en mer
tilbaketrukket bosetning i løpet av tidligmesolitikum
(Waraas2001;Breivik2014)elleryngreperioder,oghar
det i så £m kulturelle eller naturlige, landskapsmessige
årsaker? Hvordan skal vi tolke yngre aktivitet i form
av enkeltfiinn eller C14-dateringer på mesolittiske
boplasser?  Dette  er relevante  spørsmål  å  diskutere
med utgangspunkt i nyere utgravninger, også med
utgangspunkt i resultatene fra E 18 Rugtvedt-Dørdal.

Et tema som har blitt viet mye oppmerksomhet de
seinere år, er teknologiske studier av flintmaterialet fra
mesolittiske lqrstboplasser. Det er gjennomført flere
analyserførstogfremstmedfokuspåflekketeknologi
(Eigeland 2014, 2015, 2016;  Røe 2015;  Damlien
2016c). Det er påvist teknologiske brudd på ulike
tidspunkt: Ett brudd forekommer ca. 8400 f.Kr. med
introduksjonen  av det koniske  kjernekonseptet og
trykkteknikk; et seinere brudd har inntruffet i seinme-
solitikum med introduksj onen av håndtakskjerner, og
ettbrudderpåvistmeuomnøstvetfasenogfase4iløpet
av seinmesolitikum, hvor håndtakskjerneteknologien
forsvinner (Eigeland 2015: 382-384; Damlien 2016c:
390). Der man tidligere anså utviklingsforløpet som

glidende, med kontinuitet mellom de ulike redskaps-
typene og teknologiene, åpner de nye teknologiske
analysene i større grad opp for brudd i utviklingen
og endringsmekanismer knyttet til migrasjon  av
folkegrupper fra andre områder (Sørensen mfl. 2013;
Damlien 2016a; Eigeland 2015: 382-383). Til tross
for relativt brå overganger av teknologisk art er det
imidlertid ikke påvist forandringer i lqrstbosetningen
som kan settes i sammenheng med de teknologiske
og eventuelt demografiske  endringene. Bosetning
knyttet til de gamle  strandlinjene fremstår som en
stabil faktor gjennom Østnorsk mesolitikum.
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5. UTGRAVNINGSSTRATEGI OG METODE

Steinar Solbeim

INNLEDNING
1  dette  kapitlet vil de  overordnete  strategiene  og
metodene  for de  arkeologiske  undersøkelsene bli

presentert. Det er først og fremst to tema som skal
belyses her:  (a) hvilke strategier og metoder som er
benyttet i de arkeologiske undersøkelsene i prosjektet
E18 Rugtvedt-Dørdal, og (b) om de anvendte strate-

gier og metoder for utgravning har vært velegnet til
å besvare spørsmålene i prosjektplanen.

METODE, STRATEGI OG PROSTEKTPLAN
Det er lagt visse føringer i prosjektplanen  når det

gjelder utgravningsmetoder. Innledningsvis skulle alle
lokalitetene undersøkes med prøveruter for å avklare
lokalitetenes vitenskapelige potensial. Deretter skulle
det prioriteres mellom (a) å foreta en utvalgsundersø~
kelse og (b) å totalgrave lokalitetene. Undersøkelsesgrad
og strategi var avhengig av vitenskapelig potensial og
tilstand. Det var også lagt opp til at enkelte lokaliteter
skulle flateavdekkes med gravemaskin etter utvalgs-
undersøkelse eller konvensjonell gravning (Schtilke
og Lønaas 2013:  12).

Prosjektplanen skaper rammene for 5ennomførin-

gen av prosjektet, men tillater samtidig fleksibilitet i
utførelsen av undersøkelsene. Fire faktorer har vært
styrende for valg av utgravningsstrategi og metode:
(a) den arkeologiske kunnskapsstatus (faglig kontekst) ,
(b)  prosjektets  problemstillinger, (c)  lokalitetenes
informasjonspotensial og (d) 1okalitetenes bevarings-

grad. Hovedprioriteten for valg av strategi og metode
har vært i størst mulig grad å fokusere på potensialet
som prosjektets lokaliteter har hatt til å besvare de
definerte problemstillingene. Dette har vært viktigere
enn å legge til grunn en strategi som tar sikte på å
skape sammenlignbare størrelser på tvers av utgrav-
ningsprosjekter (Solheim 2013a: 32; jf. Damlien mfl.
2010: 70; Melvold mfl. 2014: 61). Muligheten for et
komparativt perspektiv utover prosjektet er likevel
ivaretatt, men avhenger selvfølgelig av hvilke spørsmål
som blir stilt til det aktuelle datamaterialet.

I  motsetning til hva  som  er rådende praksis  på
KHMs  steinalderundersøkelser, er det i dette pro-
sjektet valgt en mer grovmasket oppløsning ved  å

grave kvadratmeterruter (1 x 1 m) fremfor kvadranter

(50 x 50 cm) på flere lokaliteter (tabell 5.1). Dette har
vært ansett som tilstrekkelig for å besvare problem-
stillingerknyttettillandskapsbruk,tilråstoffstrategier
og teknologiske  strategier samt også med tanke på
lokalitetenes bevaringsgrad. Dersom det hadde vært
et hovedmål å undersøke intern boplassorganisering,
ville andre strategier sannsynligvis blitt lagt til grunn.

Den generelle kunnskapsstatusen og faghistoriske
konteksten som prosjektet har operert innenfor, har
naturligvis også virket inn på valgene som er tatt. Det
er gjennomført flere undersøkelser i oslofjord-området
med samme metodikk de siste 15 årene som har gitt

gode  muligheter for å gjennomføre komparative
analyser av for eksempel intern boplassorganisering
(f.eks.  GIørstad  (red.)  2002;  Solheim  og Damlien
2013;Jaksland og Persson 2014; Melvold og Persson
2014). Det å kunne frigjøre seg fra tanken om å skape
sammenlignbare størrelser på tvers av tid og rom utover

prosjektet har vært viktig for å kunne velge metode
basert på prosjektets og lokalitetenes egne forutset-
ninger. Selv om egne problemstillinger og lokaliteter
har vært definerende for undersøkelsene, betyr dette
selvfølgelig ikke  at utgravningene  er gjennomført
uten at det er tatt hensyn til eksisterende resultater
og kjente lokaliteter. Et viktig moment her er behovet
for å utvikle eller rasjonalisere arkeologisk metode i
henhold til vitenskapelig potensial. De store utgrav-
ningsprosjektenes primære oppgave  er, blant annet,
å ivareta forvaltningsmessige  hensyn i henhold til
kulturminneloven, men de er samtidig formet som
forskningsprosj ekter med konkrete problemstillinger
som  springer ut fra en oppdatert kunnskapsstatus
(GIørstad og Kallhovd 2013: 22). Det vitenskapelige
potensialet i utgravningene står sentralt for prosjektene,
og det er dermed viktig med en målrettet metodikk
som er tilpasset problemstillingene som er skissert i

prosjektplanen.
Eksisterende kunnskapsstatus har derfor nødven-

digvis vært viktig for valg av undersøkelsesstrategi
og danner den overordnete rammen som prosjektet
har operert innenfor. Eksempelvis ble  det allerede
innledningsvis i undersøkelsen av lokalitetene i del-
området Hegna vest diskutert hvorvidt man skulle
undersøke flatene med tilsvarende metoder som ble
benyttet i undersøkelser av jevngamle lokaliteter i
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Lokalitet 11) c-nr. Innledende Flategraving Avdekking Metemter  , Kyadmnter Kubikkmeterperdv

Stokke/Polland 1 138156 59057 Ja Ja Ja Ja 0,17

Stokke/Polland 3 116727 59058 Ja Ja Ja Ja Ja 0,18

Stokke/Polland 4 116721 59059 Ja Nei Nei Ja 0,30

Stokke/Polland 5
116722,116728

59060 Ja Ja Ja Ja 0,16

Stokke/Polland 7 116730 59061 Ja Nei Ja Ja 0,17

Stokke/Polland 8 116720 59062 Ja Ja Ja Ja Ja 0,18

Stokke/Polland 9 116724 59063 Ja Ja Ja Ja 0,14

Hegna Øst 1 145401 59644 Ja Nei Nei Ja 0,15

Hegna øst 2 145397 59645 Ja Ja Ja Ja 0,21

Hegna øst 3* 138181 59646 Ja Nei Ja Ja 0,06

Hegna Øst 4 147457 59647 Ja Ja Ja Ja 0,17

Hegna Øst 5 138163 59648 Ja Ja Ja Ja 0,21

Hegna øst 6 138160 59649 Ja Ja Ja Ja 0,21

Hegna øst 7 146129 59650 Ja Ja Ja Ja 0,16

Hegna vest 1 138264 59651 Ja Ja Ja Ja 0,24

Hegna vest 2 138262 59652 Ja Ja Ja Ja 0,25

Hegna vest 3 138263 59653 Nei Ja Ja Ja 0,22

Hegna vest 4 145400 59654 Ja Ja Ja Ja 0,23

Hydal 3 138175 59655 Ja Ja Ja Ja 0,28

Hydal 4 138171 59656 Ja Ja Ja Ja 0,29

Hydal 5* 138159 59658 Ja Nei Ja Ja 0,09

Hydal 6 138155 59659 Ja Ja Ja Ja 0,23

Hydal 7 138148 59660 Ja Ja Ja Ja 0,27

Hydal 8 138170 59661 Ja Ja Ja Ja 0,27

Tinderholt 1 145410 59983 Ja Ja Ja Ja 0,15

Tinderholt 2 146871 59984 Ja Ja Ja Ja 0,19

Tinderholt 3 138151 59985 Ja Ja Ja Ja 0,23

Skeid 145173 59986 Ja Ja Ja Ja 0,24

Dørdal 146146 59987 Ja Ja Ja Ja 0,23

Tabell 5.1. Oversikt over hvilke undersøkelsestrinn som er utført på de ulike lokalitetene. Tabellen gir også informasjon om
oppløsning på graveenheter samt kubikkmeter per dagsverk.

E18Bommestad-Slqrogvestfoldbaneprosjektet,for
å skape et komparativt materiale, eller hvorvidt man
skulle`ha grovere oppløsning på graveenhetene. Det
ble besluttet å undersøke Hegna vest 3  med tilsva-
rende oppløsning som i de Øvrige nevnte prosjekter
(50  x  50  cm). Lokaliteten ble  antatt å være  datert
til ca. 7500 f.Kr., og dermed jevngammel med flere
av lokalitetene undersøkt i  E18  Bommestad-Sky.
Lokaliteten fremstod også som velbevart uten  spor

Lokaliteter merket * lå i dyrket mark.

etter yngre aktivitet, og prosjektet vurderte den som
velegnet for komparative studier. De Øvrige lokalitetene

på Hegna vest ble undersøkt med grovere oppløsning
(meterruter).

Også for Hydal ble valg av metode diskutert på
tilsvarende grunnlag. De  små og topografisk velav-

grensete lokalitetene her ble vurdert til å kunne ha
overføringsverdi til andre tidligmesolittiske boplas-
ser. Lokalitetene fremsto  som  uforstyrret med en
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Figur 5.1. Situasjonsbilder fra utgravningen til prosjektet. A og 8: Feltarbeidet starter allerede ved befaring, her av Hegna
vest 4 og Tinderholt 1. C og D viser maskinell avdekking av Dørdal og Tinderholt 2. Bildene E-H viser utgravning og
dokumentasjon av lokaliteter og strukturer.
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Figur 5.2. Stokke/Polland 7 før og etter avtorving. Landskapsrommet fremstår som mer tydelig definert med markante
bergflater etter at vegetasjon og torv er fjernet.

velavgrenset fiinnspredning, og de ble ansett som spor
etter ett opphold. Tanken her var at organiseringen
av aktivitetene på lokalitetene, særlig Hydal 3 og 4,
kunne bidra til å forstå hvordan aktivitetsområder
eller fiinnkonsentrasjoner på store og fiinnrike  tid-
1igmesolittiske lokaliteter var organisert.

PRAKTISKG]ENNOMFØRINGAV
UNDERSØKELSENE
Undersøkelsene  kan  deles  inn  i  to  faser, som  igjen
kan deles inn i fire trinn. Fase 1 omfatter maskinell
avtorving og innledende undersøkelser med graving av

prøveruter. Fase 2 er basert på resultatene i fase 1 og
består av en hovedundersøkelse i form av omfattende
flategraving eller utvalgsundersøkelser. Det har i de
fleste  sammenhenger vært prioritert å grave  større,
sammenhengende flater i fase 2 før undersøkelsene er
blittavsluttetmedmaskineuflateavdekking(figur5.1).

De undersøkte lokalitetene var av forskjenig karakter,
men er i prinsippet utgravd med samme  metodikk,
det vil si håndgraving av ruter og lag med påfølgende
vannsålding av utgravde masser. Omfanget av under-
søkelsene  samt undersøkelsesstrategien varierer, og
samtlige undersøkelsestrinn er ikke blitt utført på alle
lokalitetene. Lokaliteter i utmark er gravd mekanisk i
meterruter (1  x  1 m) eller kvadranter (50 x 50 cm) i
10 cm dype lag, mens lokaliteter som lå i dyrket mark,
er blitt gravd i meterruter uten inndeling i mekaniske
lag ettersom fimnfordelingen som regel er utsatt for
forstyrrelser (Mjærum 2012a).

Avtorcving
Samtlige lokaliteter bortsett fra Hegna Øst 1, Hegna
øst 3 og Hydal 5 ble avtorvet med gravemaskin forut
for den innledende undersøkelsen. Maskinell avtorving

er utført for å frigjøre sammenhengende flater og for
å tilrettelegge for konvensjonell utgravning i ruter og
lag. Metoden følger prinsippene for flateavdekking i
dyrket mark, hvilket innebærer at torven fjernes for å
avdekke minerogene sedimenter. Metoden forutsetter
samarbeid mellom gravemaskinfører og arkeolog for
å finne riktig nivå for avtorving og for å ivareta even-
tuelle gjenstandsfunn, strukturer og skjørbrent stein
underveis  i prosessen  (GIørstad 2006:  94;  Solheim
2013a: 33-34 med referanser).

Prosjektet valgte  å avdekke  de fleste lokaliteter
forut for innledende undersøkelse for at rutegra-
ving skulle kunne gjennomføres mest mulig effektivt.
Uten å kunne presentere måltall som dokumenterer

påstanden, er det vurdert slik at det er mer effektivt
å avtorve lokalitetene forut for rutegravning fremfor
å måtte ta hensyn til åpne ruter på utgravningsfeltet
ved  avtorving etter en innledende  undersøkelse. I
tillegg fremkom fiinn og strukturer i forbindelse med
avdekkingen som ga indikasjoner på fiinnspredning
og aktivitetsområder. Når lokalitetsflatene er avtorvet,
fremtrer også topografiske trekk mer qrdelig, hvilket
er vesentlig for å forstå lokalitetens  utforming og
lokaltopografiske beliggenhet  (figur 5.2). En erfa-
ring er også at boplassarealet, eller løsmassedekkets
utbredelse, ofte endrer seg når topografiske trekk som
bergflater renses frem (tabell 5.2). Erfaringsmessig er
ressursbruken ved avtorving begrenset, avhengig av
lokalitetsstørrelse. Med tanke på gevinsten knyttet til

påfølgende rutegraving samt informasjon om loka-
1itetstopografi var dette et hensiktsmessig metodisk

grep (se Rønne 2004: 90; Damlien mfl. 2010: 70-71;
Solheim 2013a: 34; Jaksland 2014: 23-24).
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Lokalitet Registrert, Avtorvet, Lag l, Flate- Prosent,avtorvet,vs. Lag 1 vs. Laglvs.
avdekket avtorvet registrert,

kvadratmeter kvadratmeter kvadratmeter kvadratmeter registrert,kvadratmeter kvadratmeter kvadratmetcr

Hegna vest 2 1750 1850 273 1685 106 15 16

Stokke/Polland 5
1730 1500 221 331 87 15 13

Hegna øst 5 1060 718 283 712 68 39 27

Hegna vest 1 1000 1061 514 1196 106 48 51

Stokke/Polland 8
880 743 122 534 84 16 14

Stokke/Polland 1
850 782 240 654 92 31 28

Tinderholt 3 770 735 263 578 95 36 34

Stokke/Polland 3
697 520 101 228 75 19 14

Hegna Øst 3 680 0 14 577 0 0 2

Hegna Øst 4 600 331 46 277 55 14 8

Stokke/Polland 7
523 531 19 363 102 4 4

Hegna øst 6 480 343 120 377 71 35 25

Hegna vest 4 450 504 117 367 112 23 26

Hegna vest 3 415 448 163 454 108 36 39

Stokke/Polland 9
367 344 43 114 94 13 12

Hegna øst 7 330 453 54 205 137 12 16

Hydal 5 280 0 15 317 0 0 5

Dørdal 235 229 136 260 98 59 58

Tinderholt 2 230 214 81 107 93 38 35

Hydal 8 225 251 99 168 111 40 44

Tinderholt 1 225 310 83 104 138 27 37

Hydal 3 210 311 97 146 148 31 46

Hydal 6 155 180 118 138 116 65 76

Hydal 7 152 227 90 119 149 40 59

Skeid 150 149 67 121 99 45 45

Hydal 4 150 167 50 132 111 30 33

Hegna øst 2 115 127 105 146 110 83 92

Hegna Øst 1 60 0 5 0 0 0 8

Gjennomsnitt 527 465 126 372 92 29 31

Tabell 5.2. Måltall fra ulike deler av undersøkelsen. Dette viser også hvordan lokalitetsstørrelse endrer seg etter avtorving,
samt forholdet mellom registrert og utgravd areal. Avtorvet areal er større enn registrert areal for enkelte lokaliteter, da det
også omfatter fierning av torv på berg rundt lokaliteten.

InnledendeundersøkelsermedPrøvemter
Det er gjennomført innledende undersøkelser for å
avklare  hvorvidt lokalitetene hadde  potensial til å
besvareprosjektetsproblemstillinger(tabell5.1).Den
innledendeundersøkelsendannergrunnlagetforvidere

prioriteringer av utgravningen, og målsettingen er å

fremskaffe informasjon om fimnfordeling, lokalitetens
tilstand og dens  informasjonspotensial. En strategi
med en innledende undersøkelse med prøveruter er
utført på flere prosjekter (Stene 2010; Solheim 2013a;
Melvold mfl. 2014;Jaksland 2014; Sundstr6m 2016),
og dette  undersøkelsestrinnet er nødvendig for  å
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Figur 5.3. Oversikt over utgravde ruter og lag på Stokke/Polland 1.

prioritere innsatsen på ulike lokaliteter og for å velge
ut hvilke deler av lokalitetene som skal undersøkes.
Prøverutene som graves på dette trinnet, kan også
bidra til å knytte  sammen informasjon fra de store,
sammenhengende utgravningsfeltene og Øvrige deler
av lokalitetsflatene til å oppnå en overordnet og hel-
hetlig forståelse (Bjerck 2008a: 61).

Prøverutene ble gravd med fire  eller åtte  meters
avstand avhengig av lokalitetens størrelse. Dersom

prøverutene ble anlagt med stor avstand, eller dersom
det var behov for ytterligere informasjon om fimn-
fordeling, ble det gjort fortetting med ytterligere
prøveruter (se  Solheim 2013a: 38). Erfaringene fra
E18-prosjektet tilsier at det trinnet er avgjørende for
den videre undersøkelsen og prioriteringer av hva
man skal grave ¢f. Melvold mfl. 2014: 63). Spesielt i
2014, da 201okaliteter ble undersøkt, var dette trinnet
nødvendig for å velge mellom lokaliteter, men også
for å utføre målrettet arbeidsinnsats på lokalitetene.
SamtligelokaliteterbortsettfraHegnavest3bleunder-
søkt med prøveruter etter avtorving før en diskusjon
og bestemmelse av videre undersøkelser ble foretatt.

I de aller fleste tilfeller ga den innledende undersø-
kelsennokinformasjontilågjøretydeligeprioriteringer

og å gå videre med undersøkelsene, men det er også
tilfeller hvor den innledende undersøkelse ikke ga
tilstrekkelig informasjon  (se også Solheim 2013a:
37). Her  kan Tinderholt 2  tjene  som  et  eksem-

pel. Lokaliteten ble undersøkt innledningsvis med
50 x 50 cm ruter hver fjerde meter, men det ble fiinnet
få littiske artefikter som ga informasjon om aktiviteten

på lokaliteten. Det ble antatt at det vitenskapelige
potensialet var lavt sammenlignet med Øvrige loka-
liteter som ble gravd i 2015, og flaten ble  dermed
nedprioritert. Avslutningsvis  i feltsesongen ble  det
imidlertid besluttet å undersøke ytterligere areal på
lokaliteten, hvilket viste  at fiinnførende  områder i
hovedsak lå i ytterkanten av og utenfor den definerte
lokalitetsavgrensningen.Deteridennesammenhengen
tydelig at den innledende undersøkelsen ikke ga et
riktig bilde av fiinnspredningen.

Den innledende undersøkelsen er likevel av stor
betydning. Den gir raskt og effektivt informasjon for
videre prioriteringer, og i de fleste tilfeller vil den, i
kombinasjon med avtorving og opprensing, avklare
lokalitetens fi]nnpotensial.
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Figur 5.4. Oversikt over utgravde ruter og lag på Hegna vest 1.



50

Figur 5.5. Flateavdekking på Hegna vest 1 etter avsluttet graving i ruter og lag. Enkelte strukturer trer klart frem i den
sandige undergrunnen.

Konq)ensjonellgravingiruteroglag
Standardmetodeforutgravningavsteinalderlokaliteter
i  Sørøst-Norge  er mekanisk graving av meterruter
inndelt i 50  x  50  cm kvadranter i  10 cm tykke lag
innenfor et koordinatsystem. Metoden er velegnet til
undersøkelser av steinalderlokaliteter i utmark ettersom
det sjelden er bevart kulturskapt stratigrafi i regionen.
Metoden tillater en relativt effektiv undersøkelse av
store flater og er velegnet til å legge grunnlaget for en
romlig forståelse av lokaliteter gjennom kartlegging
av fiinnspredning og strukturer.

Det er blitt valgt å grave i hele meterruter fremfor
kvadranter på flere lokaliteter (tabell 5.1). Hvilken
oppløsning som ble valgt, er blitt gjort ut fra hvilke
spørsmål som ble stilt forut for og underveis i under-
søkelsen  av lokalitetene,  samt  informasjon  som
fremkom i den innledende undersøkelsen. Det har
vært prioritert å undersøke større, sammenhengende
flater i de Øverste  10 cm, og samlet sett er omtrent
70 % av det samlede areal på samtlige av prosjektets
lokaliteter gravd i lag 1 (0-10 cm). Målet har vært å
fremskaffe romlig informasjon om aktiviteter gjen-
nom  å avdekke  funnkonsentrasjoner og relasjoner
mellom  funn  og  strukturer på lokalitetsflaten, og

erfaringsmessig er funnspredningen  i lag  1  repre-
sentativ for den horisontale utbredelse  av funn på
lokaliteter. Dypereliggende lag er blitt undersøkt, og
da som regel i de områder hvor det er flest funn i
høyereliggende lag. Det er dermed gravd i flere lag

på samtlige lokaliteter, men med varierende intensi-
tet. Dette innebærer selvfølgelig at situasjoner som
har krevd undersøkelser i dypere lag er tatt hensyn
til, og på Hegna Øst 2 og Skeid er det gravd i inntil
40-60 cm dybde for å avklare vertikal funnspredning
innenfor begrensete områder.

Undersøkelsesgraden varierer mellom lokalitetene,
men  også i  relasjon  til 1okalitetenes  topografiske
utstrekning. På lokaliteter med stort areal har det ikke
vært prioritert eller mulig å undersøke hele flaten, men
det er blitt åpnet større, sammenhengende felter på
6n eller flere deler av lokaliteten. Eksempelvis ble det

på Hegna vest 2  åpnet fire utgravningsfelter basert
på informasjonen fra den innledende undersøkelsen.
Flaten målte ca.1800 m2, og det var ikke faglig hen-
siktsmessig å undersøke hele flaten. Det samme gjelder
for Stokke/Polland 1 (ca. 800 m2), hvor fire områder
ble prioritert, mens resten av flaten ble utvalgsunder-
søkt med systematisk anlagte meterruter (figur 5.3).



Et unntak er Hegna vest 1 hvor det ble gravd et stort
sammenhengende felt i lag 1 (figur 5.4).

Det er først og fremst på de små og velavgrensede
flatene  det fiinnførende arealet og/eller topografisk
avgrensete løsmassedekket er undersøkt i sin (tilnær-
mete) helhet. Eksempelvis ble Hegna Øst 2 undersøkt i
sin helhet med sikte på å kartlegge intern organisering
og aktivitetsmønstre.

Maskinellflateavdekkimg
Etter håndgravning i ruter og lag er lokalitetene blitt
avdekket med gravemaskin i den hensikt å påvise
strukturer i  dypereliggende lag og i undergrunnen.
Metoden er effektiv, og store arealer avdekkes raskt,
og den er vanlig praksis på de fleste av KHMs stein-
alderundersøkelser (f.eks. Rønne 2004; Damlien mfl.
2010; Melvold mfl. 2014).

Avdekkingen av lokalitetene ble gjort ved systema-
tisk å £erne massene fra boplassflaten i ca.10 cm dype
sjikt ned til steril undergrunn  (figur 5.5). Samtlige
lokaliteter bortsett fra Hegna Øst 1 ble flateavdekket
etter rutegravning. Det ble påvist strukturer under
funnførende lag på flere av lokalitetene, men antallet
strukturer var lavere enn forventet. Hegna vest 2 ble
ansett for å ha høyt potensial for bevarte strukturer.
På den bakgrunn, og på grunn av lokalitetenes store
areal (1800 m2), ble den avdekket i to omganger, og
det ble påvist strukturer i ulike dybdesjikt.

AVSLUTNING
Ved en utgravning f ernes det Ssiske kulturminnet
fra sin  opprinnelige kontekst, og ofte fremsettes
argumenter om  at arkeologer ødelegger sitt eget
kildemateriale  (Åstveit 2011:  126-127).  Skal den
vitenskapelige verdien  av kulturminnet ivaretas, er

gode strategier for utgravning nødvendig. Leif lnge
Astveit(2011:126-127)harbeskrevetdenarkeologiske

praksispåengodmåte.Enutgravninginnebærerifølge
Astveit ikke destruksjon, men fg.Æ77.72g av vitenskapelig
kildemateriale, og gode utgravninger og nøyaktig
dokumentasjon er dermed produksjon av arkeologiske
data. Etter avsluttet utgravning starter arbeidet med
materialbehandling, analyser og tolkninger, hvilket

gjør lokalitetene til fornybare ressurser gjennom ulike
perspektiver og forskningsperspektiver. De  arkeolo-
giske  data kan bli del av forskningsarbeider i flere
sammenhenger gjennom ulike perspektiver.

Åstveit peker her på sentrale aspekter ved utgrav-
ningsvirksomhetens  formål. Det har derfor vært
viktig for undersøkelsene å ha en strategi som kunne
endres eller justeres i takt med Økt kunnskap om de
arkeologiske kontekstene. Ettersom kunnskapen og
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forståelsen  (som regel og forhåpentlig)  øker i takt
med at lokaliteten graves veldc ¢f. Apel 2002), er det
viktig å ha fleksible strategier og være villig til å endre
den opprinnelige planen ved behov. Den innledende
undersøkelsen er, sammen med ftlkeskommunens
registrering, på mange måter den viktigste delen av
undersøkelsen ettersom grunnlaget for prioriteringer
legges her. Det er også på bakgrunn av dette steget
at lokaliteter har blitt valgt bort til fordel for andre.

Metodene som er anvendt i prosjektet, er i bunn og

grunn ganske konservative. Som allerede nevnt ble
det prioritert å undersøke flere lokaliteter i meterru-
ter fremfor kvadranter. Til tross for at dette har vært
mindre vanlig i undersøkelser av steinalderlokaliteter
i Øst-Norge, kan det neppe kalles progressivt eller
ansees som metodeutvikling. Den samme tanken og
den samme romlige  oppløsningen som ble utviklet
og benyttet allerede ved undersøkelsen av Ertebø11e-
boplassen i siste del av 1800-tallet, ligger til grunn for
utgravningene i dette prosjektet (Vogel 2010: 29-30).

Dette betyr likevel ikke at datainnsamlingen ikke
har stått i stil med problemstillinger og rådende kunn-
skapsstatus på feltet. Det har vært et mål å fremstille
data som kan gi informasjon om aktiviteter på lokali-
tetene,vedågravefremetrepresentativtfimnmateriale
og forstå dets relasjon til menneskeskapte strukturer

på lokalitetene. Overordnet sett skal dette gi infor-
masjon om bruken av og aktiviteten i lqrstlandskapet

æennom steinalderen. Metoden har i utgangspunktet
vært tilpasset problemstillingene, men er blittjustert
underveis i utgravningene i henhold til Økt informa-
sjon om undersøkelsesobjektene. Prosjektet anser de
anvendte metodene som hensiktsmessige for å besvare
de overordnete problemstillingene i prosjektplanen.





6. DIGITAL DOKUMENTASTON VED E18 RUGTVEDT-DØRDAL

Gjermund Steinskog

INNLEDNING
1 prosjektplanen til E18 Rugtvedt-Dørdal er det lagt
opp til full støtte for digital innmåling i felt samt
digital bearbeiding i etterarbeidsfasen gjennom  en
egen stilling  (Schtilke  og Lønaas  2013). Det er en
målsetting å Øke bruksverdien til innmålingsdataene.
I dette kapittelet vil praktiske forhold og erfaringer
ved den digitale dokumentasjonen til E18-prosjektet
omtales.

Strategier for digital dokumentasjon er blitt lagt
opp etter prosjektets ulike lokalitetstyper samt antall
lokaliteter. Prosjektet har hovedsakelig undersøkt
steinalderlokaliteter. I  felt innebærer det hovedsa-
kelig utsetting av koordinatsatte ruter og innmåling
av topografi. I  etterarbeidsfasen forekommer det
en mer omfattende behandling av måledata samt
generering  av spredningskart.  Det har også vært
undersøkt to lokaliteter datert til jernalderen, hvorav
en flateavdekking i dyrket mark og to gravhauger.
Utgravninger av denne typen lokaliteter har som
regel et kontinuerlig behov for digital innmåling av
strukturer og prøver i løpet av undersøkelsen. Det har
derforværtforskjemgepersonerinvolvertidendigitale
dokumentasjonen i løpet av årene 2013-2016 (tabell
6.1).Prosjektmedarbeider/GIsharhattetoverordnet
ansvar for å koordinere innmålingsstrategier og sikre
den digitale datafangsten. Prosj ektet har også kartlagt
og undersøkt flere hulveiløp. Disse er målt inn med
totalstasj on for nøyaktig kartfesting.

Strategier  for  digital  dokumentasjon  i  E18-

prosjektet bygger på erfaringer fra andre prosjekter
av tilsvarende dimensjon. Siden gjennomføringen av
Svinesundprosjektet på begynnelsen  av 2000-tallet
(Gjesvold 2004) har GIS og digital dokumentasjon

som regel vært en inkorporert del av større arkeolo-

giske forvaltningsprosjekter på KHM (f.eks. Samdal
2005; Njøs 2010; Olsen 2013a; Eggen og Kristensen
2014). Det har også blitt brukt på større prosjekter
i  andre  museumsdistrikt  (se f.eks. Gundersen  mfl.
2008; Hesjedal mfl. 2009: 11-13; Vden 2010: 38-42).

UTSTYR OG PROGRAMVARE
Prosjektet har i løpet av prosjektperioden anskaffet
forskjellige typer utsqrr for å utføre den digitale doku-
mentasjonen på en hensiktsmessig måte (figur 6.1).

Innmålingsutstyr
Det viktigste verktøyet for digital dokumentasjon
i  et utgravningsprosjekt er geodesiutstyr, som  en
CPOS-GPS eller en totalstasjon. På et stort prosjekt
vil det også være nødvendig med muligheter for flere
måleenheter i perioder med større  arbeidsmengde.
Det var budsjettert med innkjøp av både en totalsta-
sjon og en  CPOS-GPS  i prosjektplanen  (Schtilke
og Lønaas 2013). Prosjektet har derfor vært oppsatt
med to måleenheter tiennom hele prosjektperioden.

KHM har en rammeavtale med Norgeodesi AS,
som er forhandler av det amerikanske merket Trimble.
Prosjektet kjøpte inn en totalstasjon av t)pen Trimble
S3  (TPS)  med TSC3-målebok og en CPOS-GPS
av typen Trimble  R6  GPS  med TSC3-målebok.
Totalstasjonen og CPOS-GPS-en gir en nøyaktighet

på kartfestingen på under €n centimeter.
På grunn av det store omfanget av lokaliteter som

skulle undersøkes  i 2014, ble  det i første  delen  av
sesongen leid inn en ekstra totalstasjon av typen Leica
1100 fra KHM til utsetting av ruter.

Navn Oppgavcr År

Gjermund Steinskog Prosjektmedarbeider GIS 2013-2016

Hilde Melgård Feltassistent med GIS-ansvar Hydal 1  og 2 2013

Brynhildur Baldursd6ttir Ass. feltleder GIS 2014

Svein V. Nielsen Digital rentegning 2014

Live Forsetløkken Digital rentegning 2014

Tabell 6.1. Personer som har vært involvert i den digitale dokumentasjonen på E18 Rugtvedt-Dørdal.



Figur 6.1. Digitalt utstyr brukt i prosjektet. Øverst: måling av prøver og gravhaug med CPOS på Stillinga. Midten: foto av
strukturer med fotostang før tegning på ipad. Nederst: bilde av drone brukt til fotografering. Måling med totalstasjon på
Tinderholt 3.
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Programvare
Prosjektet har brukt forskj ellige typer programvare til
å bearbeide, strukturere og lagre geografiske data etter
datafangsten i felt. Det er også brukt programmer til
å visualisere og presentere dataene (tabell 6.2).

Annet utstyr
E18-prosjektet har hatt et fokus på å utvikle  og
effektivisere feltdokumentasjonen  (Kile-Vesik mfl.
2014). Det ble kjøpt inn seks  ipad-er fra Apple til
forskjellig formål. I hovedsak ble nettbrettene brukt
til tegning av strukturer og til 1isteføring  (foto  og
fimn) i felt. Innkjøp og implementering av nettbrett

på et stort prosjekt var også del av KHMs  strategi
for effektivisering av feltdokumentasjon og for å
skape muligheter til fortløpende  analyser av data i
felt. Nettbrett har lavt brukergrensesnitt og ble derfor
ansett som et velegnet verktøy.

Kameraer utgjør en viktig del av dokumentasjonen.
Prosjektet arvet kameraer fra tidligere prosjekter og
supplerte med nye kameraer ved behov. Det ble kjøpt
inn to kameraer fra Nikon med en trådløs mobiladapter.
Adapteren muliggjør liveoverføring fra kameraet til
nettbrett ved fotografering med fotostang.

DEN GEOGRAFISKE DATAFANGSTEN I
E18-PROSTEKTET
Selve  arbeidsgangen knyttet til den  digitale  doku-
mentasjonen innenfor et utgravningsprosjekt kan
deles inn i tre faser:

55

1.  /o7tzr4ø.c7, med for eksempel produksjon av
shape-filer med rutesystem til lokalitetene,
oversiktskart med avgrensninger fra Askeladden,
kart med ulike havnivå, kartproduksjon for å

plassere lokaliteten i en større geografisk og
arkeologisk kontekst

2. /G//ør4€z.c7€4 med utsetting av ruter, innmåling av
topografi og strukturer, utstikking av lokaliteten

3.   €//grø7.4c'z.c7G4 med bearbeiding og analysering av
dataene, visualisering og presentasjon av dataene
for rapporter og publikasjoner samt arkivering
og avlevering av data til arkiv

DIGITAL DOKUMENTASTON I
FEIJTARBEIDET

Utsettingaq)koordinatsystemifelt
En viktig oppgave i utgravningen av steinalderloka-
liteter er å etablere og sette ut et koordinatsystem
umiddelbart etter avtorving og ofør den innledende
undersøkelsen med prøveruter. A etablere et koordi-
natsystem er et premiss for en systematisk utgravning
og gir funnene en posisjon innad på lokaliteten. Det
ble innledningsvis satt ut koordinater på hver andre
meter på de fleste lokalitetene og hver fierde meter

på de største lokalitetene. Der det er funn etter den
innledende  undersøkelsen, blir  det fortettet med
flere koordinater. Koordinatsystemene består av en

Pr¢gmmvare Produsent Funksjon Arbeidsmråde

Intrasis 2/3
Arkeologarna,  Statens

GIS-verktøy
Geografisk dokumentasjons- og

historiska museer (tidl. RAÅ) kodesystem for arkeologi

Arccatalog 10 ESRI Filkatalog Filkatalog for kartdata

ArcMap 10 ESRI GIS-verktøy og layout Bearbeiding, redigering og analyse av kartdata

Arcscene 10 ESRI 3D-verktøy og layout Visualisering av 3D-kartdata

QLGIS
Open Source GeospatialFoundation(OSGeo)

GIS-verktøy Bearbeiding, redigering og analyse av kartdata

Illustrator C S6 Adobe Digital rentegning og layout Digitalisering av felttegninger og layout på kart

Photoshop CS6 Adobe Bildebehandling Bildebehandling av feltfoto m.m.

ET Geowizards ET SpatialTechniques Applikasjonsprogram Prosessering av data, produksjon
(«Tools») til ArcGIS av shape-filer,  m.m.

Access 2010 Microsoft Databaser Spørringer og spredningsdiagram

Agisoft Photoscan Agisoft LLC Fotogrammetri Sammensetting av foto til fotogrammetriske
modeller av lokalitetenc

Numbers Apple Regneark App for listeføring på ipad

SketchBook Pro Autodesk lnc. Tegneprogram App for tegning av strukturer på ipad

ArkReg Felt editor 1.1 KHM, Uio Regneark Registreringen av strukturinformasjon
for import til lntrasis

Tabell 6.2. Oversikt over programvare benyttet i prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal.
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Figur 6.2. Eksempel på et koordinatsystem basert på UTM32 og inndeling av rutene på Hegna Øst 6.

stigende  #-verdi  mot nord  og en  stigende j/-verdi
mot Øst.

Koordinatsystemene ble satt ut i retning magnetisk
nord-sør bortsett fra på Hegna Øst 5. I  den første
sesongen ble  koordinatsystemet  navngitt  med  et
bestemt punkt (origo), for eksempel 50 x 50y, i det
sydvestre hjørnet av lokaliteten. I de to siste sesongene
ble det etter erfaringer fra Vestfoldbaneprosjektet (se
Eggen og Kristensen 2014:  72-74)  6g endret til å
bruke koordinater som gjenspeiler virkelige UTM-
koordinater (WGS1984; UTM 32N). De to eller tre
siste sifrene ble benyttet til å navngi graveenheten med
utgangspunkt i koordinatpunktet i det sørvestrehjør-
net i ruta. Eksempelvis vil nordkoordinat 6536389
og Østkoordinat 527459 bli til 389 x 459j/ (figur 6.2).
Bruk av virkelige UTM-koordinater gj ør det enklere
å vedlikeholde rutesystemet.

Imri'iåhngsstmtegieriftlt-hamålesimn?
Innmålingifelthandleromåstedfesteulikegeografiske
objekter på en lokalitet med UTM32-koordinater.
Dette utgjør alt fra arkeologiske strukturer (f.eks. ild-
steder,kokegroper),feltavgrensninger,profiler,prøver,

topografiskeobjekter(f.eks.stein,berg,stubber).Disse
innmålingsdataene blir brukt som bakgrunnsdata
i etterarbeidsfasen på kartene fra en lokalitet, for
eksempel på oversiktskart, spredningskart og kart
over strukturer.

Det er viktig å ha en strategi rundt hva som skal
måles inn på lokalitetene. Det er derfor utarbeidet en
Dokumentasj onsmal GIS fir firvaltningsundersøkelser
Ø€dKF1714l Denne utgjør en standard på hva som JÆø/
og eventuelt Æø72 måles inn på ulike typer lokaliteter.
Denne malen danner grunnlaget for sammenlignbare
datasettinnenforforvaltningsprosjekteneogforvidere
bruk i forskningen. Innmåling i felt er en dynamisk

prosess, hvor utgravningslederen som kjenner loka-
liteten best, kommer med Ønsker og innspill.

Feltdokumentasjonssystemet lntrasis er gjennom
MUSIT-samarbeidet (Universitetsmuseenes felles
IT-organisasjon)  innført  som  et  standard  doku-
mentasjonssystem for landsdelsmuseene  (se Eggen
og Kristensen 2014:  74). E18-prosjektet har brukt
lntrasis  gjennom  alle  feltsesongene. Programmet
er et kodesystem hvor det innmålte objektet får en
bestemt kode etter geometrisk form (polygon, linje
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eller punkt), objektklasse  (arkeologisk, topografisk,
område, prøve osv. ) , eventuelt en subklasse (kokegrop,
ildsted, kullprøve osv.), og til slutt et unikt nummer.
Intrasis gjør at innmålingsdataene blir strukturert og
systematisert inn i  en oversiktlig database for geo-

grafiske data. Programmet har eksportfimksjoner av
shape-filer i ESRI-format og lister til Excel-format.
Det ble opprettet et prosjekt for hver enkelt lokalitet,
og hvert delområde hadde sin egen nummerserie.

Organtseringenavtnnmå]tng£fi]t
E18-prosjektet hadde gjennom prosjektplanen kjøpt
inn  en totalstasjon og en  CPOS-GPS. I  en ideell
situasjon ville hvert utgravningslag hatt sin egen
totalstasjon/GPSogståttformålingpåegnelokaliteter,
hvor GIS-medarbeideren vil administrere og kontrol-
1ere data i felt. I de to første sesongene ble GPS-en
stort sett brukt på jernalderfeltene og totalstasjonen

på steinalderlokalitetene.
Selve innmålingen i felt ble derfor organisert ved

at prosjektmedarbeider med ansvar for GIS  hoved-
sakelig stod for all innmåling og utsetting av ruter på
steinalderlokalitetene. Assisterende felteder GIS bistod
i 2014-sesongen i perioder med  stort  arbeidspress.
Når det framkom strukturer på steinalderlokalitetene,
fikk de egne, unike numre i lntrasis, og det ble som
regel målt inn en kull- og en makroprøve. Prosjektet
sine jernalderlokaliteter hadde behov for kontinuer-
1ig innmåling av for eksempel strukturer og prøver.
På disse lokalitetene var prosjektmedarbeider selv
hovedansvarlig for innmålinga, og det var utpekt egne
ansvarlige blant feltpersonellet.

Prosjektmedarbeider med GIS-ansvar har gj ennom

prosjektperioden riennomført forskjellige lntrasis-
kurs og holdt seg oppdatert gjennom lokale kurs/
dager og har hatt en tett dialog med Enhet for digital
dokumentasjon (DigDok) med tanke på utvikling av
feltmetodikk.Prosjektmedarbeidernepåjernalderhar
tidligere deltatt på lntrasis-kurs i regi av KHM. Resten
av prosjektstaben gjennomførte ikke kurs i lntrasis

gjennom prosjektperioden. Det ble gjennomført noe
veiledning og opplæring for dem som hadde ansvar
for innmåling. Eventuelle problemer underveis ble
løst over telefon eller ved at GIS-ansvarlig besøkte
det respektive feltet.

Bruhavnettl}rettifilt
Et forvaltningsprosjekt genererer store datamengder
i form av ulike typer lister (f.eks. foto, prøver, fiinn-
spredning) og beskrivelser av strukturer (f. eks.1engde,
bredde, dybde, form i flate). Det har tidligere vært
vanlig å bruke  skjemaer i papirform. Et nettbrett
(ipad)  gjør at man får digitalisert listeføringen og
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strukturbeskrivelsene allerede i feltfasen. Det er tids-
besparende for etterarbeidsfasen ved at man slipper
manuelt å punche inn informasjon.

Gruppe for digital dokumentasjon ved KHM har
utarbeidet et digitalt strukturskjema og en metodikk
for heldigital dokumentasjon av strukturer. Metoden
erbeskrevetimanualen87-z£ÆøØ4rÆR€gu€c7/oggø.7zgøØ

c7øføpÅJP:Pøc7ØGc7KFZ714(seogsåKile-Vesikmfl.2014).
Strukturdataene fra ipad-ene ble eksportert ut i

regneark og importert inn i lntrasis. De andre listene
ble laget direkte i Apples regnearkprogram Numbers
og videre eksportert til Microsofts Excel-format for
import til ulike databaser. Strukturene ble tegnet i

programmet SketchBook Pro ved at man tar et bilde
og tegner direkte over bildet. En målestav på bildet

gjør at man får målestokk på tegninga. Et problem
er at kameraet på ipad ikke har vidvinkel til å dekke
store strukturer. Det ble løst med å bruke fotostang
med et kamera fra Nikon med en trådløs mobiladapter,
som sender bildet ned til ipad-en.

Et nettbrett er en liten datamaskin med innebygd
elektronikk. Feltarbeid i forskjellige værforhold og
elektronikk er ofte  en dårlig kombinasjon. Det vil
i tillegg være  ekstra slitasje  med grus og støv. Det
ble  derfor kjøpt inn  et deksel («tough  case»)  til å
besbrtte ipad-en i felt. Solskinn og regn gjør at det å

jobbe på skjermen i perioder kan være problematisk.
Disse problemene ble løst ved at man endret litt på
arbeidsflyten ved graving av strukturer. Først renser
man opp  strukturen og tar bilder ute i felt. Gjerne
fotograferer man flere  strukturer samtidig. Videre
setter man seg inn i brakka eller under gapahuken for
videre rentegning. En annen utfordring kan være antall
nettbrett som er tilgjengelig, og eventuell ventetid før
man får brukt det til dokumentasjonen. Prosjektet
kjøpte inn fire nettbrett i forkant av feltsesongen i
2013  og var relativt godt forspent med nettbrett. I
2013 hadde alle på flateavdekkinga på Hydal  1  sitt
eget nettbrett, og det var lite problemer med venting.
På steinalderfeltene ble alt av fiinn i felt ført inn med

penn og papir. I 2014 hadde de ulike gravelagene egne
nettbrett til føring av fimn i felt. Prosjektet hadde
fleksibilitet med  å ha ekstra nettbrett tilgjengelig i

perioder med snitting av strukturer eller at gravelaget
jobbet på flere lokaliteter samtidig.

Brukafufttogrammetriifilt
Digital dokumentasjon handler om å følge med på
utviklinga av nye metoder og adaptere dem praktisk
inn i prosjektet. Det har foregått en liten «revolusjon»
innenfor digital dokumentasjon de siste årene ved bruk
av fotogrammetri (f.eks. Kjellman 2012; Bennett 2015).
Fotogrammetri, læren om måling i fotografiske bilder,
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Figur 6.3. Detaljnivå med fotogrammetri til venstre og uten fotogrammetri til høyre. Eksempel fra Tinderholt 3.

innebærer å bruke bilder til å bestemme geometriske
egenskaper som  form, størrelse  og beliggenhet til
et fotografert objekt  (Dick 2009). Kort fortalt går
metoden ut på å ta overlappende foto, gjerne  med
en fotostang, av en lokalitet eller en gjenstand. Selve
metoden er gammel, men med programvaren Agisoft
Photoscan har bearbeidingsprosessen blitt automa-
tisert og brukervennlig  (Agisoft.no). Programmet

genererer 3D-modeller, det vil si data med geografisk
informasj on i #j/z-verdier fra overflaten til lokaliteten.

I 2014-2015 ble fotogrammetri brukt aktivt som
en dokumentasjonsmetode  av topografi på lokalite-
tene og til dokumentasjon av strukturer i plan. En av
fordelene med metoden er at den gir muligheter for
en mer detaljrik dokumentasjon (figur 6.3). Metoden
er en god erstatning for tidligere «toppen av lag-teg-
ninger» og en effektiv digitalisering av topografi på
en lokalitet, spesielt på steinrik undergrunn.

Kq]ahtetssikrimgavdataifilt
Digital dokumentasj on innenfor et stort forvaltnings-

prosjekt genererer store datamengder. En arkeologisk
utgravning er en ikke-reversibel prosess, hvor det man

graver, blir fiernet, og det er viktig at man allerede i
felt har rutiner på å sjekke om dataene innehar god
kvalitet. En sentral del av GIS-ansvarlig sine arbeids-
oppgaver og rutiner i felt er å foreta kvalitetssikring
av datafangsten på forskjellige områder samt at ulike
data skal lagres. Geometrien på innmålingene skal ikke
ha for store awik. Koordinatene  (#j/z-verdiene)  på
innmålingene skal være innenfor det som er normalt,
og plassere seg riktig i forhold til tidligere innmålinger.
Fastpunkt som  er satt ut, skal ha riktige  koordina-
ter. Innmålingsutstyret skal ha riktige  innstillinger.
Bildeserier til fotogrammetri må sjekkes relativt fort,
og det er viktig å få kjørt noen lavoppløselige modeller
allerede i felt for kontroll. Det ble tatt sikkerhetskopi
av data lagret på nettbrett på daglig basis.

I prosjektperioden har det vært eksempler på at
avgrensningen fra Askeladden ikke  stemmer helt
overens med den faktiske topografien til 1okaliteten
(Skeid,Tinderholt 2 og Hegna Øst 1), og at lokaliteter
ikke har blitt fiillstendig hogd (Stokke/Polland 8).
Det er derfor viktig å få avklart relativt fort hvordan
innmålingene plasserer seg i forhold til utstikkinga
av lokaliteten.
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Figur 6.4. Fra spørring til spredningskart. Eksempel fra Tinderholt 2.

Bruh av drone til oversiktsf btog;raf iring
En drone er et fjernstyrt ubemannet modellhelikop-
ter. Tidligere var droner relativt dyrt å anskaffe  og
uhåndterlige uten teknisk kompetanse. Droner har i
de siste årene blitt lettere å bruke og billigere i pris.
De fleste dronene leveres i dag med et kamera med
«liveoverføring» ned til en smarttelefon eller nettbrett,
hvor man kan se motivet og bruke denne enheten som

fiernutløser. Det har derfor blitt et viktig verktøy for
oversiktsfotografering i arkeologiske utgravningspro-
sjekter. Det gir også muligheter for visualisering av
landskap, fotogrammetri og bilder til publikasjonene.

Det å bruke en drone til kommersiell bruk, som ved
en arkeologisk utgravning, krever operatørtillatelse fra
Luftfartstilsynet, og det er en del regler og rutiner som
må følges (se Luftfartstilsynets hjemmeside). KHM
ved DigDok har gjennomgått denne søknadsprosessen
og er godkj ente operatører. I utgravningsprosj ektene
blir dronefotografering kjøpt inn som en tjeneste med
en operatør fra DigDok. Dronen som ble brukt var
en DJI Phantom Vision 2.

E18-prosjektet var et av de første prosjektene til å
bruke dronefotografering på KHM, og det er noen
erfaringer å ta med seg videre. Motivet vil alltid være
avgjørende for resultatet. I Bamble er det mye skog og
utmark. En del av bildeseriene fra enkelte lokaliteter
og områder blir fort «brune flekker og skog». Dette
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gjelder spesielt lokalitetene i 2015-sesongen hvor de
fleste lokalitetene var av begrenset størrelse.

ETTERARBEIDSFASEN 0G BEARBEIDING AV
DATAFANGSTEN
1 etterarbeidsfasen begynner arbeidet med å bearbeide
innsamlet data og skape kart for videre tolkning av
lokalitetene. Det vil også være produksjon  av kart
for visualisering og presentasjon av data i rapporter,

publikasjoner  og på  sosiale  medier. Tegninger av
strukturer blir også digitalisert, rentegnet, de som har
blitt digitalisert allerede i felt, blir kvalitetssikret og til
slutt klargjort for publisering.

Fra databaser til spredringshowt
En viktig del av kartproduksjonen innenfor et steinal-
derprosjekt er ulike former for spredningskart. Denne
typen kart er et verktøy for å visualisere og tolke
fiinnspredning i lys  av for eksempel intern boplass-
organisering.

Funnmaterialet fra lokalitetene blir katalogisert av
utgravningsleder og lagt inn i MUSITs gjenstandsdata-
base. Disse dataene blir eksportert ut som et regneark
og importert inn i en Microsoft Access-database. I
dette programmet lager man spørringer om Ønsket
informasjon i materialet, for eksempel alle fiinn i lag
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Figur 6.5. Skjermdump av ulike databaser.

1, ulike typer pilspisser eller ulike former for råstoff.
Ved  å koble  disse  spørringene opp  mot shape-filer
med koordinatsystemet i ArcMap kan man overføre
funnspredningen til digitale kart (figur 6.4).

Bruk afv andf e databaser
De utgravde boplassene på E18-prosjektet må settes
inn i en geografisk kontekst, både lokalt og regionalt.
Det er et kunnskapspotensial i ulike databaser om
andre registrerte og utgravde lokaliteter samt løsfiinn
av stenstander (figur 6.5). Sammen med modelle-
ring  av ulike  havnivåer  og tilgjengelige  databaser
har man  et verktøy for å visualisere  steinalderens
kystlandskap.

Det er generert et stort datagrunnlag fra andre
forvaltningsprosjekter det siste tiåret, og noe av den
digitaledokumentasjonenfradisseprosjekteneharblitt
hentet fram og gjenbrukt. Riksantikvarens database
for kulturminner, 4JÆ€/øc7d€72, er en  annen  kilde  til
informasj on om andre registrerte lokaliteter (askelad-
den.ra.no).I Bamble har det vært gjennomført en del
registreringer i tilknytning til ulike tras€alternativer
for den nye motorveien og andre tiltak (Meyer 2008;
Demuth2011;01sen2012).E18-prosjektetharforsøkt
å aktivisere datamaterialet fra disse registreringene for
enstørreforståelseavlandskapetinærområdet.Unimus'

søkeportal for arkeologiske fiinn gir en oversikt over
den geografiske  plasseringa til innleverte løsfunn
(Unimus.no; se også GIørstad og Uleberg 2002).

ERFARINGER
Den digitale dokumentasjonen har fimgert på en hen-
siktsmessig måte gjennom prosjektperioden. I forkant
av en utgravning vet man aldri hva utgravningen vil
føre med seg, og hva som dukker opp av for eksempel
strukturer. Det er derfor viktig å ha en «beredskap»
til å løse praktiske utfordringer i felt.

E18-prosjektet har gjennom  prosjektperioden
hatt ressurser og kompetansen til å løse utfordringer
ved  digital dokumentasjon. Dette  er i  stor grad  et
resultat av at prosjektet har hatt en stilling viet til
digital dokumentasjon gjennom hele prosjektperioden.
Prosjektet har dermed også tatt i bruk nye metoder,
som fotogrammetri, for å Øke  detaljnivået på den
enkelte lokalitet.

De ulike feltsesongene har hatt forskjellig omfang
og utfordringer. 2013 var en «oppstartssesong» med
utprøving og innarbeiding av rutiner. Lokalitetene
lå med relativt små avstander innenfor et geografisk
delområde. 2014-sesongen, hvor 20 lokaliteter ble
undersøkt, var sesongen med mest utfordringer knyttet
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til digital dokumentasjon, med store avstander og noen
lokaliteter med stort areal. Det ble derfor planlagt å ha
med en assisterende feltleder med GIS-ansvar i første
del av sesongen. 2015-sesongen med fem lokaliteter
medførte ikke store utfordringer med tanke på den
digitale dokumentasjonen.

Den  digitale  dokumentasjonen  skal ideelt  sett
være  en  demokratisk prosess  med inkludering av
feltarkeologene i innmålingen. Dette ble gj ennomført

på prosj ektets to jernalderundersøkelser, henholdsvis
flateavdekkingen på Hydal  1  og gravhaugene på
Stillinga.GIS-ansvaretbleherdelegerttildegravende
arkeologene. Utgravning av denne typen lokaliteter
fordrer kontinuerlig innmåling av strukturer og prøver.
På disse lokalitetene ble det derfor prioritert å ha
CPOS-GPS-en tilgjengelig hele  tiden. Dette var
også hensiktsmessig ved  at det var dårlig dekning
for CPOS-GPS-en i  skogene i Bamble, hvor de
fleste steinalderlokalitetene lå. Dette gjorde at en av
måleenhetene var bundet opp på jernalderlokalite-
tene. Totalstasj onen ble derfor hovedsakelig brukt til
steinalderlokalitetene, og de fleste av innmålingene på
steinalderlokalitetene ble utført av 6n og samme person.

Det er avslutningsvis viktig å se hvilke erfaringer
man kan trekke ut av E18-prosjektet for fremtidige
tilsvarende prosjekter ved KHM. Først og fremst er
det viktig å understreke at den digitale dokumenta-
sjonen innenfor et stort prosjekt bygger på kunnskap
og opparbeidet kompetanse. Digital dokumentasjon
er et felt som er i kontinuerlig utvikling med utvikling
av teknologi og metodikk. Et eksempel på dette er
fotogrammetri og den utviklingen som har skjedd
de  siste 2-3  årene. Det vil derfor være viktig å ha

personer som kan implementere og bruke teknologi
praktisk i felt.
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7. NATURVITENSKAP OG ANDRE EKSPERTANALYSER

Steinar Solbeim

INNLEDNING
De eksterne analysene som er utført i forbindelse med
E18-prosjektet,omfatterfleresamarbeidspartneremed
forskjellige kompetansefelt (tabell 7.1). Det blir her
redegjort for de ulike analysene som er utført, mens
resultatene er integrert i lokalitetsbeskrivelsene.

For undersøkelsen  av gravhaugene  og hulveien
med våtmarksområde på Stillinga ble det utarbeidet
en egen strategi for naturvitenskapelige analyser som
omfattet analyser av pollen, makrofossil, jordkjemi
og mikromorfologi. Det ble her lagt opp til et tett
samarbeid med Johan Linderholm (Umeå) og Richard
Macphail (UCL). Analysene er omtalt i detalj i loka-
litetsbeskrivelsen av Stillinga.

VEDARTSBESTEMMELSER
Det er utført vedanatomisk analyse av 781 trekullfrag-
menter fra 88 prøver fra ulike kontekster (figur 7.1).
Målsettingen med de vedanatomiske analysene har
vært todelt. Det har for det første vært nødvendig å
typebestemme treslag for å sikre et godt grunnlag for

C14-dateringervedåvelgeutvelegnetprøvemateriale
(Mikkelsen og Bartholin 2013: 85). Det var videre en
målsetting å belyse menneskets bruk av landskapet
i mesolitikum gjennom utnyttelse  av skogen og til-

gjengelige treslag. Kunne det for eksempel påvises en
sammenheng mellom strukturtyper og treslag, eller
var spesielle treslag foretrukket i ulike tidsrom? Det
var først og fremst bruken av landskapet i mesolittisk
tid som var mål for undersøkelsen, men grunnet få
dateringer til perioden har det ikke latt seg tiøre å

generere  et datamateriale  som  har utsagnskraft til
å gi informasjon om  dette. Analyseresultatene  kan
likevel inngå i overordnete analyser av yngre perioder
av forhistorien (f.eks. Mikkelsen og Bartholin 2013).

RADI0KARB0NDATERINGER
Det var en målsetning å bruke C14-dateringer som
data for å analysere variasjon og intensitet i menneske-
1ig aktivitet i lqrstlandskapet (f.eks. Gamble mfl. 2005;
Shennan og Edinborough 2007). En annen målsetting
var også å fange opp tidsdybden i bruken av landskapet

Analyse Utførende instans

C14-dateringer
Beta Analytics
Uppsala universitet

Pollenanalyser, Skogstjern Magdalena Wieckowska-Ltith, Walter D6rflcr, Wiebke Kirleis, Kiel universitet

Vedartsbestemmelser
Peter Hambro Mikkelsen, Jannie H. Larsen, Moesgård museum
Helge 1. Høeg

Dendrokronologi 1homas Bartholin,  Scandinavian Dendro Dating

Strandlinjeundersøkelser Rolfsørensen, Helge 1. Høeg

Makrofossilanalyser
Annine Moltsen, Natur og kultur
Johan Linderholm, Umeå universitet

Mikromorfologiske analyser Richard Macphail, University College London

]ordkjemiske analyser ]ohan Linderholm, Umeå universitet

Geokjemiske analyser Kjell Billstr6m, Per-Olof persson, Naturhistoriska riksmuseet

Osteologi
Emma Sj6ling,  Societas Archaeologica Uppsaliensis
01a Magnell, Caroline Ahlstr6m Arcini, Statens historiska museer

Flintteknologiske analyser Lotte Eigeland

Slitesporsanalyser Helena Knutsson, Stoneslab

Tabell 7.1. Samarbeidspartnere for naturvitenskapelige analyser og andre ekspertanalyser.



64

220

20018016014012010080604020
£u,

101

76 78
65 0,

38 I IIIIIIIEI -11 •- 11  -  -  11111/ 1b I     I     li    111.i0 - -
I,    j,    i   1    j    1,    I    !    I,    !,    I    1    i    j,    j,   I   !    ;=ovl,Ei

X
0t^

Figur 7.1. Oversikt over antall trekullfragmenter fordelt på treslag.
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Figur 7.2. Sumkalibrering av alle C14-dateringer fra prosjektet. Det er en tydelig tendens til at dateringene samler seg i
tidsrommet fra 2000 f.Kr. til 500 e.Kr., med enkelte variasjoner i distribusjonskurven.



Figur 7.3. Oversikt over alle C14-dateringer fra prosjektet. Dateringene er ført opp kronologisk. Alle kalibreringer i

prosjektet er gjort i Oxcal 4.
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= = Z z å å £ ±
L 5 E. < El. j i+8

= CA L = = d > LLl = L > = Z F ±
Hassel-nøttskall

1 1 1 2 2 1 8 7,8

Trekull 4 12 2 1 9 8 20 14 3 1 1 3 78 76,5

Ubrenttrevirke 6 2 8 7,8

Bein,menneske
1 1 2 2,0

Bein, dyr 1 1 1 2 5 4,9

Humus-ekstraksjon
1 1 1,0

Keramikk 0,0

Total 4 13 3 2 1 12 9 23 17 3 2 8 5 102

Prosent 3,9 12,7 2,9 2,0 1,0 11,8 8,8 22,5 16,7 0,0 2,9 2,0 7,8 4,9

Tabell 7.3. Fordeling av C14-dateringer til arkeologisk periode. Dateringene er sortert etter lokalitet.

og belyse potensiell aktivitet fra perioder hvor det
tradisjonelt ikke blir fiinnet omfattende gjenstands-
materiale. Det ble  derfor prioritert  å datere  flest
mulig strukturer for å få en oversikt over variasjonen
i bruken av lokalitetene og landskapet over tid. Det
innebærer at det foreligger kun 6n datering fra flere
strukturer. Det kan selvfølgelig settes spørsmålstegn
ved denne strategien ut fra et kildekritisk perspektiv
og dermed også C14-dateringenes representativitet
med tanke på den enkelte strukturs alder. Ideelt sett
bør det utføres mer enn 6n C14-datering fra samme
struktur, helst på ulikt prøvemateriale, for å bekrefte
eller avkrefte  alder  (Solheim 2013b:  45; Jaksland
2014: 30-31).

Det er totalt utført 102 dateringer fordelt på 18
arkeologiske  lokaliteter  (figur  7.2, 7.3, tabell  7.2)[.
De fleste dateringene, 77 %, er utført på trekull. A11e
trekullprøvene er vedartsbestemt forut for datering,
og det har vært etterstrebet å benytte treslag med lav
egenalder.

Av det totale antall dateringer er det overraskende få
som samsvarer med hovedaktiviteten på de mesolittiske
boplassene slik det er påvist gjennom fimnmateriale
og  strandlinjedateringer  (tabell  7.3).  Kun  13  av 93
dateringer (14 %)  kan knyttes til hovedbruksfasene.
Det er selvfølgelig flere feilkilder som kan forårsake at
dateringene ikke angir «riktig» alder (Persson 2014c:
76-77), men den viktigste faktoren her er trolig beva-
ringsforholdene for strukturer i området.

1.   Tabell 7.2 kan finnes som appendiks bak i kapitlet.

Andelen dateringer til yngre perioder enn steinal-
deren er likevel for stor til at den kan sbldes feilkilder
aleine,ogdetersærligperiodeneførromerskjernalder
og romertiden som peker seg ut med et høyt antall
dateringer (tabell 7.4). En liknende trend er for Øvrig
også dokumentert i andre prosjekter hvor det i hoved-
sak er undersøkt mesolittiske lokaliteter i utmark, f.eks.
E18 Bommestad-Sbr og vestfoldbaneprosjektet. En
tilsvarende oppgang i dateringer fra romertiden er
også påvist i materialet fra jernalderundersøkelsene
langs  E18  i Vestfold  (Gjerpe 2008b:  90-91). Lars
Erik Gjerpe  (2008b:  93)  knytter dette til en mulig
endring i gårdstrukturen i perioden.

REVIDERING AV STRANDLIN]EKURVE
Ved prosjektets  oppstart forelå det ingen  strand-
1injekurve  som var dekkende for prosjektområdet.
Nærmeste kurver er gjeldende for Kragerø, lengst
sør i Telemark (Stabell  1980), og Gunnarsrødmyr
i Porsgrunn (Sørensen mfl. 2014a, 2014b). Det ble
derfor utarbeidet en revidert strandlinjekurve for
Bamble  i  samarbeid  med  Rolf Sørensen, Helge  1.
Høeg og Veronika Gålman (2016). Kurven er basert

på Stabells (1980) kurve for Kragerø og Sørensen mfl.
(2014b) sin kurve fra Gunnarsrødmyr. Det er utført
pollen-ogdiatomeanalyseravpollensøylerfratobas-
senger (figur 7.4) samt at data fra pollenanalysen fra
Skogstjernerinkludert(Wieckowska-Ltithmfl.2015).
Det begrensede  antallet  C14-daterte  mesolittiske
kontekster illustrerer tydelig behovet for oppdaterte
strandlinj ekurver i regionen.
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Figur 7.4. Kartet viser de tre lokalitetene hvor det er tatt ut pollenprøver for justering av strandlinjekurven.

Kurvens  nullpunkt er Tinderholt, og ettersom
differansen mellom de tre bassengene er minimal ved
en projeksjon på 22° Øst, er det ikke tiort justeringer
av bassengenes høyde i forhold til hverandre. Marin

grense er anslått til å være 138-140 moh. basert på
Bjørn  Bergstrøms  (1999)  studier  av marin grense  i
regionen. De  tre  analyserte og daterte bassengene
dekker høydenivåer innenfor intervallet 109-5 8 moh.
og tidsrommet ca. 8800-7800 f.Kr. Den yngste delen
av kurven er interpolert fra kurvene fra Kragerø og
Gunnarsrødmyr. Kurven er vurdert som mest pålitelig
i tidsrommet ca. 9000-2000 f.Kr.

Strandlinjekurven viser en kontinuerlig regresjon

gjennom hele holocen (figur 7.5). Landhevningen er
hurtig i preboreal tid før den avtar i boreal tid. Kurven
flater ut mellom 8000 og 7000 f.Kr. frem til ca. 4000

f.Kr.,ogutflatingenkanværeknyttettiltransgresjoner
som er påvist i andre områder (se diskusjon i Sørensen
mfl. 2014b: 46).

VEGETAS]ONSHISTORISKEANALYSERAV
SKOGST]ERN
Det er utført en omfattende vegetasjonshistorisk
analyse basert på en pollensøyle  fra  Skogstjern. I
forbindelse med Vestfoldbaneprosjektet ble det tatt
ut en pollensøyle i samarbeid med Universitetet i
Kiel for å belyse introduksjonen av jordbruk i neoli-
tikum (Wieckowska-Ltith mfl. 2013). Analysen har

gitt indikasjoner på korndyrking (C#ø/z.ø) og beite/
husdyrhold  (P/ø72/øgo /ø77cØ/ø/ø)  i  tidligneolitikum,
ca. 3600-3500 f.Kr., men dataene gir ingen endelige
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Figur 7.5. Revidert strandlinjekurve for Bamble (Sørensen mfl. 2016). Kurven ligger til grunn for strandlinjedateringene av

prosjektets lokaliteter. Figur: Rolf Sørensen.

bevis  på at jordbruk har vært etablert i regionen i
dette tidsrommet.

Samarbeidet med Universitetet i Kiel er videreført
i E18-prosjektet, men her med fokus på de mesolit-
tiske sekvensene og perioden fra mellomneolitikum
til historisk tid. Målsettingen har vært å fremskaffe et
detaljertbildeavutviklingenavlandskapetogklimaet
og i den sammenheng også undersøke menneskelig

påvirkning av landskapet. Det har vært spesielt foku-
sert på mesolitikum ettersom prosjektets lokaliteter
er datert til perioden. Av interesse er indikasjonene

på 8.2 ka-hendelsen i pollendiagrammet.
Analysenhargittviktiginformasjonomutviklingen

awegetasjonogmenneskeligutnyttelseavlandskapet.
De mest betydningsfiille endringene i vegetasjonen i
den første halvdelen av holocen er i hovedsak knyt-
tet til klimatiske variasjoner. Det er indikasjoner på
menneskelig aktivitet og påvirkning av landskapet i
løpetavmesolitikumogneolitikum,ogdetertydeligere
indikasj oner på menneskelig aktivitet og husdyrhold
i bronsealderen. Det er imidlertid først fra omkring
år 0 at jordbruket er tydelig i pollendiagrammet. Fra

ca.160 e.Kr. er det en sammenhengende utnyttelse av
landskapettiljordbrukfremtilca.950e.Kr.Perioden
er karakterisert av intensivering i rydding av land-
skapet,dyrkingpåpermanenteåkreogbeiteområder
(Wieckowska-Ltith mfl. 2015: 25-26).

FLINTTEKNOLOGISKEANALYSER
Lotte Eigeland  (2016)  har utført en teknologisk
analyse av et utvalg flekker og kjerner fra 22 av pro-
sjektets  steinalderlokaliteter på vegne  av prosjektet.
Målsettingen med analysen har vært å studere kontinu-
itetog/euerendringiflekke-ogmikroflekketeknologi.

Analyseninkludererlokaliteterdaterttilfratidligme-
solitikum til tidligneolitikum og belyser teknologiske
strategieritilvirkningavflekkergjennometlangttids-
rom. Resultatene fra analysen skaper et viktig og godt
komparativtdatamaterialeforåstudereutviklingstren-
der i teknologi og råstoffbruk i Sørøst-Norge og kan
sammenlignes med tilsvarende analyser av materiale
fra E18 Brunlanes-prosjektet, E18 Bommestad-SlqJ
ogsvinesundprosjektet(Eigeland2013,2014,2015).



Resultatene er også egnet til å belyse hvordan landska-

pet ble utnyttet med tanke på råstoffstrategier knyttet
tilforeksempelbrukavstrandflint.Analysenebidrar
også til å belyse mobilitet og forflytning i landskapet
og mellom lokaliteter gjennom å kartlegge hvilke
teknologiske trinn som er observert på ulike lokaliteter.

Resultater fra analysen er trukket inn i beskrivelsen
av fiinnmaterialet fra de ulike lokalitetene, og analysen
som helhet vil bli publisert i prosjektpublikasjonens
bind 2.

GEOK]EMISKEANALYSERAVBERGART
1 samarbeid med Per Persson (KHM), Kjell Billstr6m
og Per-01of persson ved Naturhistoriska riksmuseet
i Stockholm er det blitt utført analyser av elleve ber-

gartsavslag fra de undersøkte lokalitetene. Analysene
er en forlengelse  av et arbeid  som ble påbegynt i
forbindelse  med Vestfoldbaneprosjektet  (Persson
2014c:  83).
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Det har forekommet omfattende produksjon av
bergartsøkseriseinmesolitikum,mendeterimidlertid
ikke påvist steinbrudd i Oslofiord-området. Nyland
(2016:255)  har argumentert for en  opportunistisk
råstoffstrategi i regionen, mens Eigeland og Fossum
(2014: 66-67) mener at det har forekommet brudd-
virksomhet i perioden basert på produksjonsavfillets
utseende  (Eigeland 2015:  371). Målsettingen  med
bergartsanalysene som er gjennomført her, har vært å
undersøke geologisk forekomst/opphav samt under-
søke variasjonen i bergartstyper internt på og mellom

prosjektets lokaliteter. Det er også hentet ut referan-
semateriale fra naturlige forekomster i nærområdet
til utgravningene.

De utførte analysene har undersøkt sammensetnin-

gen av isotoper av neodym (Nd), strontium (Sr) og bly
(Pb) med massespektrometer. Sammensetningen av
isotoper er avhengig av bergartenes alder, og tanken
er at dette vil støre det mulig å skille mellom ulike
forekomster (Persson 2014c: 83). Analyseresultatene
vil trykkes i bind 2.

Lokalitet Art Kroppsdel Beintype Amall Tilstand Utført av

Stokke/Polland 1 Dyr Kranium 1 Brent SAU

Stokke/Polland 1 Dyr Hånd/fot Ev. phalanx (tå-/fingerbein) 1 Brent SAU

Stokke/Polland 1 Dyr Ubestemt bein 1 Brent SAU

Stokke/Polland 1 Ubest. Ubestemt bein 2 Brent SAU

Stokke/Polland 1 Ubest. Ubestemt bein 1 Brent SAU

Stokke/Polland 1 Dyr Hånd/fot Carpi/tarsi (håndrots-/fotrotsbein) 1 Brent SAU

Stokke/Polland 1 Dyr Overkropp Ev. ribbein 1 Brent SAU

Stokke/Polland 1 Dyr Overkropp Ev. ribbein 1 Brent SAU

Stokke/Polland 1 Dyr Ekstremiteter
Os longum (1ange rørbein/rørknokkel),ev.humerus(overarmsbein)

1 Brent SAU

Hegna vest 2 Får/geit Ett fragment av hælbein (calcaneus)ogmellomfotsbein(metatarsus)
2 Brent SHHM

Hegna vest 2 Større dyr 1 Brent SHHM

Hegna vest 2
Middelsstortdyr

12 Brent SHHM

Hegna vest 2 Mindre dyr 1 Brent SHHM

Hegna vest 2 Mindre dyr Ett mindre fragment av rørbeinsskaft (diafyse) 1 Brent SHHM

Hegna vest 2 Bever Fot Ett tåbein (phalanx 1) fra bakre ekstremitet 1 Brent SHHM

Hegna vest 2 Større dyr 1 Brent SHHM

Hegna vest 2
Middclsstortdyr

1 Brent SHHM

Hegna vest 2 Mindre dyr 1 Brent SHHM

Tabell 7.4. Oversikt over analysert dyrebeinmateriale fra E18 Rugtvedt-Dørdal.
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Lokalitet Stmktur Totalmengde Identifise£te bein Alder Referanse

Stillinga Haug l 14,2 g 10,2 g
Voksen, troligeldreperson

Arcini 2016

Hydal 4 Urnebranngrav (A5442) 353,1 g 47,1 g Voksen Arcini 2016

Tabell 7.5. Oversikt over humanosteologisk materiale fra E18 Rugtvedt-Dørdal.

OSTEOLOGISKEANALYSER
Det er gjort bestemmelse av 31 brente beinfragmenter
fra dyr (tabell 7.4). Beinmaterialet var sterkt fragmen-
tert og hardt brent (Sj61ing 2014; Magnell 2016), og
det har dermed vært vanskelig å bestemme beina til
spesifikke arter.

Det er gjennomført en humanosteologisk analyse av
materialet fra urnegraven på Hydal 4 og gravhaugen

på Stillinga (Arcini 2016). Beinmaterialet fra graven
på Hydal veide 355 gram. Materialet er sterkt frag-
mentert, og bare en liten mengde er blitt identifisert.
Sannsynligvis stammer beina fra et voksent individ.
Materialet fra gravhaugen på Stillinga består av ca.13

gram bein. Analysen viser at fragmentene stammer
fra et menneske, trolig et eldre, voksent individ. Det
har ikke vært mulig å definere kjønn (tabell 7.5).

Tabeu 7.2.

MAKROFOSSILANALYSER
Seksti makrofossilprøver er blitt analysert av Annine
Moltsen(2014,2015)vedNaturogKulturiKøbenhavn.
Det ble fimnet makrofossiler i kun et fåtall av prøvene.
Det ble påvist to byggkorn og frø fra bringebær i

prøverfrajernalderlokalitetenHydal1.Enkokegrop
(A14637) fra Hegna vest 1 inneholdt en fruktstand,
men konteksten er ikke datert.

SLITESPORANALYSERAVFLINTREDSKAPER
Fem kjerne- og skiveøkser samt et eggavslag fra en
skiveøks  fra lokalitetene  Hydal 4 og Tinderholt 3
er sendt til slitesporanalyse hos Stoneslab i Uppsala.
Resultatene vil publiseres i bind 2.

Lokalitet Lab.ref. BP, ± 68.2 % 95.4 % Struktur Materiæ,€     `

Dørdal Beta-417122 7070 30 6010-5895 5990-5920 Ildsted Trekull, Pz.#zfj

Dørdal Beta-417123 7120 30 6015-5985 6045-5925 Ildsted Trekull, Pz.7z#f

Dørdal Ua-53183 7050 31 5990-5900 6010-5875 Kokegrop Trekull, Pz.7zø#

Dørdal Ua-53184 6956 31 5885-5790 5970-5740 Kokegrop Trekull,  Pz.72z/j

Fantehelleren Ua-50509 1915 20 65-125 e.Kr. 30-130 e.Kr. Kulturlag Trekull, Bc/e//ø

Hegna vest 1 Ua-50472 2440 24 735-430 750-405 Ildsted Trekull, P¢.72e/j

Hegna vest 1 Ua-50473 2186 21 355-200 360-180 Ildsted Trekull, BG/z//ø

Hegna vest 1 Ua-50474 1702 22 265-390 e.Kr. 255-400 e.Kr. Kokegrop Trekull, Befz{/ø

Hegna vest 1 Ua-50475 2225 28 365-210 380-200 Kokegrop Trekull, PoPz{/øÆ

Hegna vest 1 Ua-50476 2118 30 200-100 345-50 Grop Trekull, Befzz/ø

Hegna vest 1 Ua-50477 2174 27 355-180 360-165 Grop Trekull, B€/z//ø

Hegna vest 1 Ua-50478 1685 20 345-395 e.Kr. 260-410 e.Kr. Kokegrop Trekull, Befzz/ø

Hegna vest 1 Ua-50479 2154 23 350-165 355-110 Kokegrop Trekull,  CorjJ/2æ

Hegna vest 1 Ua-50480 2186 23 355-200 360-180 Kokegrop Trekull, PoPø¢/zÆ

Hegna vest 1 Ua-50481 2178 24 355-195 360-170 Kokegrop Trekull, PoP#/zÆ

Hegna vest 1 Ua-50482 2215 21 360-205 365-200 Grop Trekull,  Cory/zÆ

Hegna vest 1 Ua-50483 2197 21 355-200 360-195 Grop Trckull,  Corj;/zÆ

Hegna vest 1 Ua-50484 2831 24 1015-935 1055-915 Kokegrop Trekull, Frø#z.72zÆ

Hegna vcst 1 Ua-50485 8788 34 7945-7760 8170-7715 Ildsted/kokegrop Trekull,  Sø/ø.æ

Hegna vest 1 Ua-50486 2186 23 355-200 360-180 Grop Trekull,  CorjJ/2Æ



75

Lokalitet Lab.rc£ BP ± 68.2 % 95.4% Struktur Materiale

Hegna vest 1 Ua-50487 971 26 1020-1150 e.Kr. 1015-1155  e.Kr. Ildsted Trekull, Bezz!/ø

Hegna vest 1 Ua-51460 2667 33 840-800 895-800
Steinpakning/ildsted

Trekull, 4/7zz/J

Hegna vest 1 Ua-51461 3318 32 1635-1535 1685-1515 Grop Trekull, ,4/73Øj

Hegna vest 1 Ua-51462 8732 40 7820-7645 7940-7605 Ildsted/kokegrop Trekull,  Sø/z.#

Hegna vest 1 Ua-51463 2670 33 845-800 895-800 Grop Trekull, Be/z6/ø

Hegna vest 1 Ua-51464 2124 33 200-100 350-50 Grop Trekull, B€/z//ø

Hegna vest 1 Ua-51465 2474 33 755-540 770-430 Grop Trekull,  Corj//zÆ

Hegna vest 1 Ua-51466 6816 36 5725-5670 5750-5640 Grop Trekull, Sø/¢.#

Hegna vest 1 Ua-51467 2724 34 900-830 930-810 Grop Hasselnøttskall

Hegna vest 1 Ua-51468 2063 33 160-40 175-15 Grop Hasselnøttskall

Hegna vest 2 Ua-50488 1810 23 140-245 e.Kr. 130-32 e.Kr. Kokegroper Trekull, 4/72zÆ

Hegna vest 2 Ua-50489 1781 24 220-325 e.Kr. 135-335  e.Kr. Kokegrop Trekull,  Corj//zÆ

Hegna vest 2 Ua-50490 2239 25 375-230 390-205 Ildsted Trekull, Popzf/zÆ

Hegna vest 2 Ua-50491 2168 28 355-175 360-115
Kokegrop/ildsted

Trekull,  P¢.72zÆ

Hegna vest 2 Ua-50492 2190 23 355-200 360-185 Grop Trekull, B€/z//ø?

Hegna vest 2 Ua-50493 2216 23 360-205 370-200 Kokegrop Trekull,  Corj;/zÆ

Hegna vest 2 Ua-50494 3337 27 1685-1560 1690-1530 Grop Trekull, Pz.72zÆ

Hegna vest 2 Ua-50495 2193 23 355-200 365-190 Grop Trekull, B€/zt/ø

Hegna vest 2 Ua-50496 2203 27 360-200 365-195 Kokegroper Trekull, B€/zf/ø

Hegna vest 2 Ua-50497 8708 38 7750-7610 7935-7595 Kokegrop Trekull, Pz.7zzÆ

Hegna vest 2 Ua-50498 2188 24 355-195 360-180 Kokegrop Trekull,  Cory/øf

Hegna vest 2 Ua-50499 2659 25 830-800 895-790 Kokegrop Trekull, PoPz£/zÆ

Hegna vest 2 Ua-50500 2180 22 355-195 360-170 Grop/kokegrop Trekull, Bcfzf/ø

Hegna vest 2 Ua-51469 3121 31 1435-1310 1490-1290 Grop Trekull,  F7iøæz.#zÆ

Hegna vest 2 Ua-51470 3085 31 1410-1300 1420-1270 Steinpakning Trekull, F7iø#£.72#j

Hegna vest 2 Ua-53187 3789 60 2340-2065 2460-2035 Grop Bein,  Sz{f/Cø7zz.j

Hegna vest 2 Ua-53188 3863 57 2460-2235 2475-2145 Grop Bein,  CøJ/or

Hegna vest 2 Ua-53189 3083 29 1405-1300 1420-1265 Grop Bein, Mammalia

Hegna vest 2 Ua-53190 4900 30 3700-3650 3765-3635 Bein, Mammalia

Hegna vest 2 Ua-53191 3079 28 1405-1295 1415-1265 B€m,Ovi§lCapra

Hegna vest 3 Ua-51471 8679 39 7715-7605 7790-7590 Kokegrop Trekull, Sø/g.x

Hegna vest 3 Ua-51472 2402 33 510-405 740-400 Hasselnøttskall

Hegna Øst 2 Ua-50501 6318 26 5325-5225 5355-5220 Kokegrop Trekull, P¢.7z#j

Hegna øst 5 Ua-51473 1770 32 230-330 e.Kr. 140-345 e.Kr. Kokegrop Trekull, Corj//2Æ

Hegna øst 5 Ua-51474 1666 32 345-415 e.Kr. 260-525 e.Kr. Kokegrop Trekull, 86./zf/ø

Hydal 1 Ua-48246 1509 32 476-606 e.Kr. 430-631 e.Kr. Kokegrop Trekull,  Corj//øÆ

Hydal 1 Ua-48247 1646 30 353-426 e.Kr. 267-534 e.Kr. Kokegrop Trekull, ,4/#G!f

Hydal 1 Ua-48248 1823 30 139-231  e.Kr. 90-317 e.Kr. Stolpehull Trekull,  CorjJ/zÆ

Hydal 1 Ua-48249 2712 30 895-826 911-809 Ildsted Trekull,  CorjJ/zÆ

Hydal 1 Ua-48250 2941 32 1214-1110 1258-1041 Stolpehull Trekull,  Cor)//zÆ

Hydal 1 Ua-48251 1762 32 237-331  e.Kr. 144-382 e.Kr. Stolpehull Trekull,j4/72z/j

Hydal 1 Ua-48252 2880 33 1111-1011 1193-937 Avfallsgrop Trekull, Cory/øø

Hydal 1 Ua-48253 1688 34 265-400 e.Kr. 254-420 e.Kr. Stolpehull Trekull, CorjJ/zÆ

Hydal 1 Ua-48254 1776 32 220-330 e.Kr. 136-340 e.Kr. Stolpehull Trekull, i4/72ø{j

Hydal 3 Ua-50510 2858 23 1060-975 1115-935 Kokegrop Trekull, PrzJ#z{f

Hydal 4 Ua-51475 2064 33 160-40 180 f.Kr.-5  e.Kr. Urnegrav Trekull, Sø/z.#
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Lokalitet Lab,ref. \ BP ± 68.2% 95.4 % Struktur Materiale
Hydal 4 Ua-51476 5944 35 4895-4780 4930-4725 Ildsted Trekull, gz#c#f

Hydal 4 Ua-51477 6049 36 5000-4855 5045-4845 Hasselnøttskall

Hydal 4 Ua-51478 2361 29 475-395 535-385 Urnegrav Brent bein, menneske

Hydal 5 Ua-51479 3053 34 1390-1265 1410-1225 Kokegrop Trekull, Sø/2.x

Hydal 7 Ua-50511 1802 21 140-250 e.Kr. 130-320 e.Kr. Fyllskifte m/kull Trekull, BG/zf/ø

Hydal 8 Ua-50512 3408 24 1745-1665 1760-1630
Kokegrop/ildsted

Trekull, Popzf/#r

Hydal 8 Ua-50513 3178 22 1495-1425 1500-1415 Kokegrop Trekull, Pomoideae

Hydal 8 Ua-52922 1926 29 95-125 e.Kr. 140 e.Kr. Steinansamling Hasselnøttskall

Stillinga Ua-50502 1787 25 180-325 e.Kr. 135-330 e.Kr. Haug 2 Trekull, Bc/zf/ø

Stillinga Ua-50503 114 19 1690-1920 e.Kr. 1680-1930 e.Kr. Myr Tre, Pinus

Stillinga Ua-50504 847 19 1165-1220 e.Kr. 1160-1245 e.Kr. Myr Tre, mcea

Stillinga Ua-50505 473 19 1425-1445 e.Kr. 1415-1450 e.Kr. Myr Tre, Pinus

Stillinga Ua-50506 855 24 1165-1215 e.Kr. 1055-1255 e.Kr. Myr Tre, Pinu§

Stillinga Ua-50507 90 19 1695-1920 e.Kr. 1690-1920 e.Kr. Myr Trekull, Pz.c€ø

Stillinga Ua-50508 142 20 1680-1940 e.Kr. 1665-1945 e.Kr. Myr Tre, P2'C€ø

Stillinga Ua-51481 1120 28 895-970 e.Kr. 780-995 e.Kr. Haug l Bone, human

Stillinga Ua-50969 1784 32 175-330 e.Kr. 135-335 e.Kr. Ardspor haug 2 Humus

Stillinga Ua-50503 1787 25 180-325 e.Kr. 135-330 e.Kr.
Nedgravning,haug2

Hasselnøttskall

Stillinga Beta-384781 470 30 1425-1445 e.Kr. 1405-1460 e.Kr. Myr Tre

Stillinga Beta-384782 850 30 1160-1225 e.Kr. 1050-1260 e.Kr. Myr Tre

Stillinga Ua-53185 1256 26 690-775 e.Kr. 670-865 e.Kr. Gravhaug Trekull,  CorjJ/zÆ

Stillinga Ua-53186 473 25 1420-1445 Ad 1410-1450 e.Kr. Våtmark Tre;, Picea

Stokke/Polland 1 Ua-48259 5353 101 4325-4055 4365-3965 Kokegrop Trekull,  Cor}J/zÆ

Stokke/Polland 1 Ua-48262 4583 38 3495-3135 3505-3105 Kokegrop Trekull, Sø/£.#

Stokke/Polland 1 Ua-48264 4911 39 3710-3645 3770-3640 Kokegrop Trekull,  L7/ØzÆ

Stokke/Polland 1 Ua-48265 4667 39 3520-3370 3630-3360 Nedgravning Trekull,  Corj;/zÆ

Stokke/Polland 1 Ua-48260 192 30 y. enn  1660 y.  enn  1645 Kullmile Trekull, P¢.c€ø

Stokke/Polland 1 Ua-48261 88 31 1697-1917 e.Kr. 1684-1929 e.Kr. Kokegrop Trekull, Pc.cGø

Stokke/Polland 1 Ua-48263 1514 30 475-601 e.Kr. 428-617 e.Kr. Nedgravning Trekull, Bc/#/ø

Stokke/Polland 1 Ua-48266 1549 30 430-551  e.Kr. 423-575 e.Kr. Fyllskift Trekull, Bct/ø£/ø

Stokke/Polland 1 Beta-359783 2960 30 1220-1125 f.Kr. 1265-1055 f.Kr. Hasselnøttskall

Stokke/Polland 3 Ua-48255 957 30 1025-1150 e.Kr. 1021-1155 e.Kr. Usikker kontekst Hasselnøttskall

Stokke/Polland 5 Ua-48256 6196 40 5220-5065 5295-5035 Kokegrop Trekull, j4/7zzÆ

Stokke/Polland 5 Ua-48257 6098 40 5195-4945 5210-4910 Kokegrop Trekull, Pomoideae

Stokke/Polland 5 Ua-48258 6177 42 5215-5060 5290-4995 Kokegrop Trekull,  Corjt/øÆ

Stokke/Polland 8 Ua-51480 6215 36 5285-5070 5300-5055 Kokegrop Trekull, Bc/#/ø

Tabell 7.2. Samtlige radiokarbondateringer fra arkeologiske undersøkelser ved E18 Rugtvedt-Dørdal, sortert på lokalitet.



8. FORMIDLING AV E18-PROSTEKTET

Kristine Ødeby og Steinar Solbeim

INNLEDNING
Formidling av arkeologiske utgravninger og resultater
til allmennheten er en av KHMs samfiinnsoppgaver,
og dermed en viktig del av et utgravningsprosjekt.

Anja Mansrud hadde hovedansvar for å utarbeide
strategi for formidling av prosjektets virksomhet.
Da Mansrud  sluttet i prosjektet, ble  ansvaret delt
mellom stabens medlemmer, med et hovedansvar hos

prosjektleder. I 2015 ble Kristine Ødeby ansatt som
assisterende feltleder med særlig ansvar for formid-
1ing i felt. Ødeby hadde også ansvar for omvisninger
i felt i 2014.

I IØpet av prosjektperioden er det blitt æennomført
ulike typer tiltak for å formidle resultater til et bredt

publikumavallmentinteresserteogfagfolk(tabell8.1).

OMVISNINGER I FEIJT
Et av prosjektets formidlingstiltak har vært omvis-
ninger i  felt for skoleklasser.  Sesongen  2013  ble
omvisningsbesøkene  organisert  av Mansrud  med
hjelp av Øvrige  ansatte arkeologer til den praktiske

gjennomføringen. I 2014 og i 2015 overtok Kristine
Ødeby ansvaret for gjennomføringen av det praktiske
formidlingsopplegget i felt. Ødeby stod også for
organiseringen og kontakten med skolene sammen
med prosjektleder. I IØpet av utgravningssesongene
har omtrent 150 elever fra tre skoler deltatt i undervis-
ningsopplegget. Den lokale barneskolen på Rugtvedt
ble spesielt invitert, mens Kroken skole i Drangedal og
Sannidal skole i Kragerø ba spesielt om å få komme

på besøk. Det har vært størst interesse blant de yngste
trinnene  i grunnskolen ettersom læreplanen  til 2.
klasse inkluderer å lære om steinalderen. Av praktiske

grunner ble omvisningene i 20131agt til 1okalitetene
Stokke/Polland 4, 5  og  6, i 2014 til 1okalitetene
Hegna vest 1 og 3 og i 2015 til 1okalitetene Dørdal
og Tinderholt 1.

Praktiskgjennomfirimgavundervisningsopplegget
E18-prosjektet har som  målsetting å studere  men-
neskersbrukavogaktivitetisteinalderenslqrsdandskap.
Formidlingen til skoleklasser hadde  forankring i

prosjektets  prosjektplan  og  faglige  problemstil-
1inger. Dette ble tiennomført ved  å fokusere  på

steinaldermenneskenes tilknytning til lqrsten og sosial
aktivitet gjennom et romlig perspektiv på boplassen.

Omvisningene var tredelt. Første del fokuserte på å
etablere tillit hos elevene ved å presentere arkeologene
og stedet de var på. Konsepter som tidsaspektet og
endringer i havnivå ble grunnleggende introdusert
samt hvordan  selve  utgravningen  foregikk. På en
lettfattelig måte ble strandlinj eforslqr\mingen forklart
ved at elevene var med og «svømte» fra havbunnen,
det vil si brakkeriggen og parkeringsplassen, og opp
til boplassene ca.100 meter over havet. På boplassen
ble et kart over lokaliteten med samtidig strandlin-

jekurve vist fram.
Andre del bestod av ulike aktiviteter. I sesongene

2013-2014 fikk elevene være med på å sålde utgravde
masser. Før aktiviteten startet, fikk elevene se eksempler

på flint. Erfaringsmessig lærer elevene svært effektivt
å skille flint fra annen stein. Noen bøtter med masser
fra et fiinnrikt område på feltet var gjort klare, og i
samarbeid med feltarkeologene såldet elevene massene.
Kassene ble plassert nede på bakken, så elevene kunne
sitte rundt dem i grupper på tre  og fire  og plukke
og putte fimn i poser. Denne typen aktivitet skiller
omvisninger i felt fra omvisninger inne på museene,
og aktiviteten gjør at elevene sitter igjen med følelsen
av å ha bidratt til utgravningen.

I  sesongen 2015  ble  det utviklet  et  alternativt
aktivitetsopplegg hvor det ble fokusert på steinal-
dermenneskenes forhold til lq7sten og landskapet og
hvordan de utnyttet omgivelsene på og rundt boplassen.
Aktiviteten ble introdusert ved å peke ut forskjellene
i landskapet nå og da, som hvor strandkanten der
menneskene kom inn med båtene sine, kan ha vært.
For at avstanden til steinaldermenneskene ikke skulle
bli  for stor, ble  det foreslått  at det var barna  selv
som satt i båtene som kom inn mot land. Slik ble et
autentisk spørsmål introdusert:  Elevene kunne her
komme med forslag til ÅØø de selv ville foretatt seg

på boplassen, og  ÆØo7~.  Rent  omvisningsteoretisk er
deler av denne typen omvisninger karakterisert som
dialogbasert undervisning, der omviser ikke uteluk-
kende fiingerer som en foreleser, men integrerer barnas
bidrag i samtalen og stiller autentiske spørsmål. De
autentiske spørsmålene er ikke ledende der omviser
vil komme fram til et bestemt svar, men lar elevene
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Måned/år Type Tittel

2013

August Avisoppslag, Varden «E18 endrer Telemarks historie»

August Norark.no
«E18 Rugtvedt-Dørdal. Lokaliteter fra eldre og yngre steinalder
samt gravminner, bosetningsspor og hulveier fra jernalder»

September Avisoppslag, Varden «Setter Bamble på spissen»

September Norark.no «Begivenhetsrike uker i Bamble. Nytt fra E18 Rugtvedt-Dørdal»

September Omvisning 3. klasse, Rugtvedt barneskole

September Omvisning 3. klasse, Rugtvedt barneskole

September Omvisning 4. klasse, Rugtvedt barneskole

September Omvisning 5. klasse, Rugtvedt barneskole

September Omvisning Omvisning for Arkeologisk studentforening, IAKH, Uio

September Omvisning Omvisning for ansatte ved Vestfoldbaneprosjektet, KHM

Oktober Avisoppslag, Varden «Ligger Bambles eldste hus her?»

Oktober NRK Telemark <<Leter ettcr Bambles eldste hus»

Oktober Norark.no
<<Mesolittiske kokegroper og middelalderske hulveier?
Sesongavslutning 2013 ved E18 Rugtvedt-Dørdal»

November Norsk Arkeologmøte, foredrag
«Resultatbørs: E18 Rugtvedt-Dørdal. Undersøkelser av
steinalderboplasser, gravhauger og hulveier»

November Norsk Arkeologmøte, poster «Stem på Tclemarks tarveligste stenøxe»

Diverse Omvisning Omvisning for personer i lokalmiljøet

2014

Februar KHM, foredrag «Steinalder i fokus»

Februar KHM, foredrag «Fortellerstund i Historisk museum»

April Norark.no «E18 Rugtvedt-Dørdal 2014: 20 lokaliteter, 20 arkeologer, 20 uker!»

April Norark.no «Oslofiorden -et sentralområde for forståelsen av steinalderens kystbosetning?»

Mai NRK Telemark «Bygger fremtiden oppå fortiden»

Mai NRK Radio «Steinalderens teknologi»

Mai NRK Radio PI Nyhetsmorgen, «Funn langs ny E18»

Mai Nicolay arkeologisk tidsskrift
«Erfaringer med heldigital dokumentasjon på Kulturhistorisk
museums arkeologiske undersøkelser»

Mai Nicolay arkeologisk tidsskrift «E18 Rugtvedt-Dørdal. Prosjektet og potensialet»

Juni Avisoppslag, Telemarksavisa «Kritisk til arkeologiske kostnader»

Juli NRK Radio «Steinalderboplass»

Juli Norark.no «E18 Rugtvedt-Dørdal»

August NRK Telemark «Er dette vikingenes E18?»

August NRK Telemark «Fant jernaldergrav i Bamble»

August Norark.no «Et forsøk på å fylle et 'tomrom' i Bambles historie»

August Omvisning Statens vegvesen

September Omvisning Studenter og ansattc ved Christian Albrechts Univesitåt, Kiel

September Omvisning 4. klasse, Kroken barneskole

September Omvisning 1.  klasse,  Rugtvedt skole
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Oktober NRK Telemark «Vet mer om steinalderens teknologi»

Oktober Norark.no «Bruk av drone på E18-prosjektet»

November Norsk Arkeologmøte, poster «Fra analog til digital»

November Nor§k Arkeologmøte, poster «På gamlemåten - eller slik ville nok Sigurd gjort det»

November Norsk Arkeologmøte, poster «Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder»

November Norsk Arkeologmøte, foredrag Resultatbørs: E18 Rugtvedt-Dørdal. Undersøkelser av
steinalderboplasser, gravhauger og hulveier

November KHM, foredrag «Fotogrammetri som metode for ffltdokumentasjon»

November Foredrag Statens vegvesen

2015

Januar Avisoppslag, Varden «Bambles forhistorie -verdt hver krone»

April KHMs forskningsdag, foredrag «Spredning og bruk av metaryolitt i Oslofiordsområdet»

April
Socio-EnvironmentalDynamicsovertheLast12,000Years,foredrag

«Towards a refined understanding ofMesolithic coastal landscapes. New
investigations on human-environment interactions in Telemark, Norway»

Mai NRK Telemark «Steinalder-bamblingen var raus»

Mai NRK Radio «Siste sesong med arkeologi langs E18 i Bamble»

Mai Norark.no «Undersøkelser av fem tidligmesolittiske lokaliteter langs E18 i Bamble»

Mai Omvisning Sannidal skole, Kragerø, 3. trinn

Juni Telemark.no «Steinalder i Bamble. Vår eldste historie»

Juni Omvisning Sannidal skole, Kragerø, 2. trinn

Juni Omvisning Rugtvcdt skole, Bamble, 2. trinn

Juni Omvisning Riksantikvaren

Juni Omvisning Statens vegvesen

Juni Omvisning Telemark fylkeskommune

Juni Omvisning Tromsø Museum

Juli Avisoppslag, Telemarksavisa «Månedens kulturminne:  Steinalder i Bamble. Vår eldste historie»

Juli Forskning.no «Her lagde nordmenn verktøy for 11000 år siden»

September Meso 2015, foredrag
«From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-
Dørdal project, Telemark, Southern Norway»

November Bamble, foredrag Folkemøte i Bamble, SVV og KHM

November Avisoppslag, Varden «01dtidsfunn på E18-parsellen»

2016

Januar KHM, foredrag
«Registreringer og utgravninger langs E18».
Samarbeidsmøte, KHM og fylkeskommunene

Tabell 8.1. Formidlingstiltak gjennomført av prosjektet i løpet av 2013-2016

bruke  nysgjerrigheten og kreativiteten  sin og lære

tiennom samtaler og praktiske aktiviteter. På denne
måten lukkes tidsgapet mellom nåtiden og fortiden,
og elevene kan lettere relatere seg til 1andskapet når
de trer ut på boplassflaten.

Etter en samtale ble bilder av gjenstander og aktivi-
teter, som flintknakking, telt og kokegrop, vist fram og

diskutert. Elevene ble delt inn i små grupper og fikk
utdelt laminerte bilder med oppdrag om å plassere
disse der de selv ville ha utøvd aktiviteten dersom de
var et steinaldermenneske som bodde på boplassen.
Etter at elevene fikk bruke litt tid på dette, ble alle
bildenes plassering riennomgått i plenum (figur 8.1).
I dialog med elevene ble det deretter reflektert over
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Figur 8.1. Skoleklasse på besøk. Elevene diskuterer hva slags aktiviteter som kan ha foregått på lokaliteten Dørdal, med
Kristine Ødeby.

hva som fortsatt kan være bevart i jorda. Her ble det
diskutert hvilke aktiviteter som legger igjen spor, og
hvilke som viskes vekk over tid.

I  tredje  del ble  autentiske funn og replikaer vist
fram. Replikaene var blant annet skjeftet Øks, har-

punspiss  av bein, komplette piler med styrefiær og
kjerner med flekker og avfallsmateriale  fremstilt
av Morten  Kutschera til bruk i formidlingen ved
Vestfoldbaneprosjektet (Reitan 2014:  88-89). Både
replikaer og fiinn fikk god tid til å sirkulere i gruppen,
så elevene gikk fra boplassen med følelsen av å ha
holdt steinalderen i hånden.

Respons
Omvisningene varte i 60-90 minutter. Denne lengden
er optimal for at elevene ikke skal bli rastløse, men
også for at de  skal få utfoldet seg nok i aktiviteten.
Aktiviteten i del 2 gjør at barna blir kjent med boplas-
sen på sine egne premisser, og det å få ta og kjenne

på gjenstandene avslutningsvis er spennende nok til
å holde hele klassen fokusert til siste slutt.

Undervisningsopplegget fikk umiddelbart god
respons. Den systematiske oppdelingen i teori-akti-
vitet-fimn holdt oppmerksomheten til nesten alle
elevene gjennom hele omvisningen, og de fleste elevene
engasjerte seg ved å stille spørsmål. Lærere og foreldre
som var med, engasjerte seg også ved å stille spørsmål
og uttrykte både muntlig og skriftlig i etterkant at
undervisningsopplegget hadde vært vellykket.

FORMIDLING I MEDIENE
Bruk av ulike medier har vært viktig for å oppnå god
rekkevidde på formidling av prosjektets virksomhet.
Medieoppslagene  har variert innholdsmessig:  De
første medieoppslagene inneholdt i stor grad informa-
sjon om prosjektet og forventningene knyttet til det,
mens de siste sakene hadde mer fokus på prosjektets
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Figur 8.2. Enkelte av prosjektets medieoppslag. Her fra nrk.no og Telemarksavisa (TA). Ikke alle oppslag var like positive
til de arkeologiske utgravningene.

kunnskapsproduksjon (figur 8.2). Det er også skrevet
et leserinnlegg som svar på kommentarer om  arke-
ologisk utgravningsvirksomhet i Bamble (figur 8.3).

Det er først og fremt lokale og regionale medier
som har vist interesse for prosjektet, men det har også
vært sendt radiointervjuer med prosjektstab på NRK
Pls landsdekkende morgensending. Forskning. no har
også laget en sak for nett-tv.

FACEB00K, NORARK OG NAM
Prosjektet har benyttet eksisterende plattformer for
å formidle virksomheten og resultater. Den hyppigst

brukte formidlingskanalen har vært Facebook-siden
«Steinalder langs E18». Per juni 2016 har siden 901
likeklikk med et potensial for enda større rekkevidde
for innleggene. Siden har jevnlig vært oppdatert under
feltsesongene, med en blanding av «Øyeblikksbilder» og
mer utSllende oppdateringer. Det er også blitt lenket
til prosjektets Øvrige formidlingstiltak og innslag i
ulike medier på siden.

Norark.no er universitetsmuseenes egen blogg om
norsk arkeologi. E18-prosjektet har publisert ti saker

på nettsiden bestående av en blanding av feltoppda-
teringer og temaartikler.
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Ba m bles forh istorie
- verdt hver krone
Bamble-ordfører Jon Pieter Flølo er, i følge
NRK og Varden, kritisk til arkeologiske
utgravninger i kommunen. Ordføreren spør om
vi ikke vet nok om steinalderen i Bamble, og
om det er nødvendig å grave frem alt.

Som prosjektleder for det pågående arkeolo
giske prosjektet langs nye E18  i  Bamble, vil
jeg kommentere ordførerens utspill.

Til  spørsmålet  om     vi ikkevet nokomsteinalde
ren i Bamble, er svaret fra et faglig ståsted et en
kelt nei. Før undersøkelsene langs nye E18 tok til i
2013, var det undersøkt 6n steinalderboplass i kom
munen. Det vil si 6n boplass fra et tidsrom på 7000
år, i tillegg til  noen økser og  andre redskaper.  La
oss kikke på  en  parallell: Kan vi ved å  studere re
stene av ett halvveis møblert hus i Bamble samt
noen hundre tilfeldig funne redskaper fra tidsrom
met 1950-2015 forstå samfunns-og kulturutviklin

gen i området i den perioden? Kan vi på bakgrunn
av et slikt kildemateriale forstå hvem som bodde
der, hva de levde av eller hvordan samfunnet var
organisert?

Når  utgravningene  langs     E18erferdigi2015,vil
vi ha  langt mer kunnskap om Bambles steinalder.
Likevel vil vi  kun  ha  undersøkt  14 proser`t av alle
inntil nå kjente steinalderboplasser i hele Bamble,
noe som i snitt tilsvarer 6n boplass for hvert 200 år
av steina lderen. l n nenfor E 18-prosjektet utfører vi
målrettede  undersøkelser  med  utgangspunkt  i
oppdatert kunnskap om steinaldei.en. Det vil der
for ikke bli undersøkt mer enn  15-20 % av det sam
lede areal av alle boplassene som berøres av veiut
byggingen.  Flølos  bekymring for at vi  arkeologer

graver  frem  hver  pilspiss  og  kokegrop  er  altså
grunnløs.

Kunnskapen  vi  skaper     med utgravningene har
verdi. Dette er spesielt tydelig i møte med lokalbe
folkningen, enten det er skoleklasser, barnehager,
grunneiere eller andre som stikker innom utgrav
ningsfeltene våre. Mitt inntrykk etter to utgrav
ningssesonger i  Bamble er at  lokalbefolkningen

har en sterk interesse for hva vi gjør og hva vi fin
ner ut av. De er rett og slett interessert i Bambles
forhistorie.  Flølo sier at undersøkelser av boplas
ser fra forhistorien er av nasjonal interesse. Der er
vi enig, men jeg vil tilføye at dette synes å ha stor
verdi også for Bambles innbyggere.

lkke  alle  er    klar over den rikeforhistorien i Bam
ble, og selv vi fagfolk bli.r overrasket over det vi fin
ner ut av med undersøkelsene. Resultatene fra de
arkeologiske utgravningene langs E18 bidrar til å
belyse viktige hendelser i vår eldste historie, og da
spesielt  utviklingen  av en  rik  kystkultur.  Det  er

gjerne ikke kjent for alle at Telemark, som et av få
steder i verden, har uforstyrrete 5por etter en sam
menhengende kystkultur fra istidens slutt og frem
til  i dag.1  nesten  hele verden  er denne arven fra
steinalderen oversvømt av havet, mens i Bamble
ligger den fremdeles på tørt land. Vi har et ansvar
for å forvalte og formidle dette.

Nettopp  i  den  sammenhengen menerjeg derfor
Flølos  innspill  om  kostnader knyttet til arkeologis
ke undersøkelser er viktig. Det er fordi det minner
meg om at vi må skape bedre kunnskap om forhis
torien for pengene som brukes til utgravninger, og
ikke minst at vi hele tiden  må  bli  bedre til å for
midle  kunnskapen om forhistorien. Veien fra  ut

gravning til formidling og forskning må være kor
test mulig.

Det  er  ingen   motsetning mellom det å drive sam
funnsutvikling  og samtidig  undersøke og doku
mentere uerstattelige kulturminner. Det er ingen

grunn til å slette restene etter vår eldste kystkultur
når vi bygger en ny vei. Nettopp sporene etter en
rik kystkultur er Bambles viktige bidrag til  norsk
og europeisk kulturhistorie. Å kartlegge en  brøk
del av denne arven bør være av interesse også for
Bambles politikere.

-       Steinarsolheim
-       Arkeolog og prosjektleder v/KiriiriM5tæRs*

museiim, Uio

Figur 8.3. Leserinnlegg til Varden.

Prosjektet har presentert fire postere på det årlige
Norsk arkeologmøte (NAM) i 2013 og 2014. Posteren
«Forunderlige oldsaker fra Telemarks steinalder» vant

pris for beste poster i 2014 (figur 8.4, 8.5).

FOLKEMØTE I BAMBLE OG
POPULÆRVITENSKAPELIG HEFTE
1  november i 2016  arrangerte  SVV et folkemøte i
Bamble med informasjon om veiprosjektet og resulta-
tene fra de arkeologiske utgravningene. Prosjektet fikk
her formidle resultater og vise frem fimn fra utgravnin-

gene samt diskutere arkeologi med Bambles innbyggere.
Til møtet fikk prosj.ektet laget et populærvitenskapelig
hefte som inneholdt informasjon om steinalderen i

Sørøst-Norge og E18-prosjektets resultater (figur 8.6).
Med tanke på de relativt begrensede ressurser (ca. tre
ukesverk)  som ble lagt ned i skrivingen og formgi-
vingen av heftet, var det en god investering. Heftet
er også delt ut i  andre  sammenhenger og fungerer
bra som formidling av steinalderen i Sørøst-Norge.



Figur 8.4. Prosjektets poster til NAM 2014. Figur 8.5. Prosjektets poster til NAM 2013.

Figur 8.6. Prosjektet fikk laget et populærvitenskapelig hefte i 2015 i forbindelse med et folkemøte i Bamble.





9. FUNNBEARBEIDING, KATALOGISERING OG
RÅSTOFFANALYSER. ERFARINGER FRA E18 RUGTVEDT-DØRDAL

Lucia Ucbermann Koxvold og Guro Fossum

INNLEDNING
Ved oppstart av prosjektet ble det satt et mål om å
utarbeide en standard for klassifisering av fiinnmateri-
alet fra de arkeologiske undersøkelsene. Prosjektstaben
hadde erfaring fra andre  steinalderprosjekter ved
KHM hvor det hadde vært fokus på å videreutvikle
katalogiseringspraksis  og analysearbeid  knyttet til
littisk materiale. Det betydde at det var gjort flere
erfaringer og benyttet arbeidsmetoder som det var
Ønskelig å videreutvikle i dette prosjektet. Et flerårig
utgravningsprosjekt med en fast stab bestående  av

personer med ulik kompetanse  og interessefelt la
grunnlag for en god mulighet til å diskutere metoder i
forbindelse med fiinnanalyser samt utforme nye måter
å gjennomføre funnbearbeidingen på.

Helskog  mfl.  (1976)  sin  morfologiske  klassifi-
kasjon  av steinartefakter ligger til grunn for den
museale katalogiseringen ved KHM og utformingen
av MUSITs  steinalderdatabase. Utfordringene ved

gjeldende katalogiseringspraksis er tidligere poengtert
av Koxvold (2013a), og dette tielder særlig et tidvis
motsetningsforhold mellom morfologisk klas sifikasj on,
teknologisk klassifikasjon  og fiinksjonell  definisjon.
Som påpekt av Koxvold (2013a:51) forholder arkeo-
1oger ved KHM seg i Økende grad til det teknologiske
aspektet ved et littisk fimnmateriale. Et problem her
blir da at morfologiske karakteristika har forrang
for teknologiske treldc i MUSITs   database, og tek-
nologiske observasjoner blir dermed ikke  søkbare i
samme grad. Dette vanskeliggjør statistisk bruk av
teknologiske trekk i datamaterialet.

På Vestfoldbaneprosjektet ble  det utarbeidet en
katalogiseringsmal kalt Kø/ø/ogz.J#z.72grÆø/€gor¢.Gr/or
7r€fz/o/d4ø72G77  (Melvold  mfl. 2014).  Formålet  med
katalogiseringsmalen var å  sikre  en  enhetlig kata-
1ogiseringspraksis på prosjektet samt beskrive  den
morfologiske katalogiseringspraksisen som har ligget
til grunn for fimnbehandling i etterkant av steinal-
derprosjektene ved KHM på 2000-tallet (Melvold
mfl. 2014: 67-71). Denne katalogiseringsmalen ble til
dels også benyttet på E18 Bommestad-Slqr (Koxvold
2013a). Et av målene for E18  Rugtvedt-Dørdal
var å videreutvikle  katalogiseringsmalen basert på
erfaringer og ny kunnskap fra de nylig avsluttede

steinalderprosjektene ved KHM og dermed skape en
felles katalogiseringsplattform for dette E18-prosjektet.

E 18 Rugtvedt-Dørdal har undersøkt 30 lokaliteter
som strakk seg fra tidligmesolitikum til neolitikum.
Prosj ektets  overordnede problemstillinger forholdt
seg til denne brede tidshorisonten med fokus på syn-
krone og diakrone perspektiver. Det var derfor viktig
å sikre en enhetlig katalogisering som ga muligheter
for sammenstillinger av et stort datamateriale  fra
flere  perioder.  Samtidig var  det Ønskelig  å tilpasse
katalogiseringen til den enkelte lokalitets egenart for
å synligtiøre variasjonen i fiinnmaterialet. Ved å løfte
fram lokalitetenes særegenheter er det mulig å berike
og nyansere de overordnede syntesene. Det har derfor
vtf:ite;[fi€is,Æieb;bst°aLurføreråsto!ffinndeling,teknologisk
bestemmelse  og sammenf iyningsanalyser , ryf:{fiopp £or
å vise detaljene og variasjonen i prosjektets fiinnma-
teriale og for å legge til rette for fremtidig forskning.

KATALOGISERINGSSTRATEGIERPÅE18
RUGTVEDT-DØRDAL
Gj enstandsmaterialet er katalogisert i MUSITs stein-
alderdatabase, hvor hver lokalitet euer løsfiinn er tildelt
et eget C-nummer. I  tilveksttekstene er relasjonen
mellom  C-numrene fremhevet, slik at enkeltloka-
1iteter står i  sammenheng med Øvrige lokaliteter i

prosjektporteføljen. Katalogiseringen for Øvrig har
fiilgt steinalderdatabasens oppbygning med nedtrekks-
menyerforråstofftyper,gjenstand,form,varianterog
antall (se Melvold mfl. 2014: 68-70 for en detaljert

tiennomgang). Gjenstandsmaterialet er i hovedsak
katalogisert i den romlige oppløsningen som lokali-
tetene ble gravd i, som er 1 x 1 meter store ruter eller
meterruter inndelt i 50 x 50 cm kvadranter. Enkelte
lokaliteter som ble gravd i kvadranter, ble imidlertid
katalogisert i henhold til meterruter etter en vurde-
ring av kunnskapspotensialet med tanke på romlige
studier. Funn fra de ulike mekanisk gravde lagene er
katalogisert for seg.

Sorn  neNrLi  T)+c   Katalogiseringshategorier  for
7rGr//o/d4ø7z€Proj/.€Æ/€/ lagt til grunn  som  den prak-
tiske veiledningen for katalogiseringsarbeidet. Det er
imidlertid tiort enkelte endringer i malen basert på



Figur 9.1. I 2015 gjennomførte prosjektet en funnworkshop i løpet av utgravningssesongen, hvor hele prosjektet studerte og
diskuterte gjenstander fra flere av de tidligmesolittiske lokalitetene som ble undersøkt.

Økt kunnskap som følge av de siste års undersøkelser,
og særlig gjelder dette den mellommesolittiske fasen. I
tillegg har spesielle fiinnsituasj oner, som råstofflepoter

(Koxvold 2013b)  og tydelige produksjonslokaliteter
(Eigeland og Fossum 2014), vist at enkelte lokaliteter
eller funnkontekster krever andre typer strategier,
utvidede begrepsapparater og utvidet katalogisering.
En slik katalogisering bruker i større grad teknologiske
referanseverk og  arbeider  (f.eks. Inizan  mfl.  1992,
1999;  Sørensen  mfl. 2013;  Eigeland 2015), mens
redskapsmaterialet, som  pilspisser, kniver  og økser,
i hovedsak er katalogisert morfologisk etter ulike
arbeider og referanseverk (f.eks. Helskog mfl. 1976;
Ballin 2000; Waaras 2001; Petersen 2008).

I  forkant av feltsesongen 2013  ble det utformet
et intensjonsdokument som oppsummerte hvordan

prosjektet  Ønsket å utføre  katalogiseringen. Den
overordnede katalogiseringen av fiinnmaterialet skulle

tiennomføres slik at den ble enhetlig. Det var likevel
viktig at katalogiseringen skulle tilpasses den enkelte
lokalitetens eller funnsammensetningens egenart, og
det skulle foreligge en gjennomtenkt strategi for hver
enkelt lokalitet før den praktiske katalogiseringen ble
utført. Fortløpende observasjoner av fimnmaterialet

underveisiutgravningenvarviktig,dadettelaføringer

på videre faglige prioriteringer i felt, men også for
katalogiseringsstrategier og etterarbeid.

Hererdetviktigåpåpekeatfeltarkeologenesomvar
ansatt i prosjektet, i likhet med den faste staben hadde

god og variert kompetanse, og at deres observasjoner
har lagt et viktig grunnlag for analysene som er blitt
utført i etterarbeidet. I den sammenhengen ble det

tiennomført en fiinnworkshop i løpet av utgravnings-
sesongen 2015, hvor hele prosjektet gjennomgikk

tienstander fra flere  av de tidligmesolittiske lokali-
tetene som ble undersøkt (figur 9.1). Referanseverk
ble benyttet for sammenligninger og diskusjon, funn
ble vasket, poser renskrevet, og dokumentasjonen ble
kvalitetssikret.Dettevarnyttigforåoverførekunnskap
mellom de ansatte arkeologene.

I etterkant av feltsesongen ble det avholdt møter
med felles gjennomgang av lokalitetene, og fimnma-
terialets potensial og videre strategi for katalogisering
ble  diskutert.  Sentrale  spørsmål var:  Hva Ønsker vi
å fokusere på fra den  spesifikke lokalitet, og hvor-
dan kan det gjennomføres i selve katalogiseringen?
Hvilket dokumentasj onsnivå kreves for å synliggj øre
lokalitetens forskningspotensial?
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På den måten Ønsket staben i større grad å ta felles
ansvar for prosjektets lokaliteter og ikke bare fokusere

på «egne» 1okaliteter. Felles ansvar for boplasser, samka-
talogiseringogsamarbeidskullegienmerdynamiskog
bedre kunnskapsproduksjon. Dette ble spesielt utført

på Hegna vest 3 og 4, der Lotte Eigeland fiingerte
som vikar for Fossum i deler av etterarbeidstiden, og
arbeidet med de to lokalitetene ble delt mellom dem.
Arbeidet med Skeid, Dørdal og enkelte lokaliteter på
Hegna øst samt Stokke/Polland 7 har fiingert som
samarbeidsprosjekter i felt og i etterarbeidsfasen.

Den praktiske gjennomføringen av katalogiseringen
ble også diskutert i forkant av katalogiseringen, og
særlig med tanke på hvordan det var mulig å tilpasse

prosjektets tilnærming til fiinnmaterialet til MUSITs
steinalderdatabase samtidig som KHMs katalogise-
ringsstandard ble ivaretatt. For å gjøre teknologiske
observasjoner av funnmaterialet søkbare i etterkant
av katalogiseringen og for å kunne arbeide statistisk
med datamaterialet og overføre det til et GIS var det
viktig å være konsekvent på hvor de ulike observasjo-
nene skulle føres i databasen, og hva som skulle føres.
«Variant», «Spes.materiale» og «Største mål» er felter
som er enkle å søke opp og åpner for egendefinerte
valg, og har derfor vært mye benyttet.

RÅSTOFFINNDELING
På E18 Rugtvedt-Dørdal har det vært etterstrebet å
dele inn alle råstoff i ulike t}per, herunder også flint. I
Østnorsk steinalderforskning er råstoffinndeling utført
i begrenset grad og har i hovedsak vært rettet inn
mot ulike geologiske typer, som flint, bergart, kvarts,
sandstein, bergkrystall og kvartsitt. I forvaltningspro-
sjektet Rena elv i Hedmark ble det imidlertid etablert
et referansesystem for råstoff som rettet seg særlig
mot ulike kvarts-og kvartsittyper (Damlien 2010a).

Flint er det dominerende  råmaterialet på  stein-
alderlokaliteter i de sørøstnorske kystområdene, og
selv om det blir påpekt at det foreligger flint av ulike
typer og kvaliteter på steinalderlokaliteter (Jaksland
2001,2002;Johansen2004),blirflintoftestbehandlet
som en enhetlig råstoffgruppe. Ettersom flint ikke
finnes  naturlig i berggrunnen i Norge, er flinten
enten importert  eller funnet i morenemasser  (se
kapittel 5 i Eigeland 2015 for ut$11ende diskusjon).
Flinttypeinndeling ble delvis utført på prosjektet
E18  Bommestad-Slqr (Solheim og Damlien 2013)
og Vestfoldbaneprosjektet (Melvold og Persson 2014;
Reitan og Persson 2014). I disse prosjektene ble det
benyttet referansesystemer som var tilpasset den
enkelte lokalitet. Det var derfor ønskelig å gjennom-
føre en overordnet og konsekvent råstoffinndeling på

alle lokaliteter i dette E18-prosjektet for å legge til
rette for synkrone og diakrone sammenstillinger av
datamaterialet.

Råstoffinndelingen  er  en  variant  av  /14z.7zø.77øø/
Analytical  Nodule  Analysis   (NIA;NA.,  La.rsson
og  Kornfeld  1997;  Knell 2012;  Damlien 2016c).
Funnmaterialet deles inn i enheter (råstofftyper) basert

på farge, tekstur, kornstørrelse, cortex og inklusjoner.
Enhetene (MAN) utgjøres av artefakter som man antar
er produsert fra samme kjerne, emne eller knoll. Ved å
dele fiinnmaterialet inn i ulike råstoffgrupper får man
utftllende informasjon om råstofftilgang, råstofflcva-
1itet, teknologiske sekvenser og råstoffpreferanser på
en lokalitet. Råstoffinndelingen gir innsikt i hvilke
teknologiske trinn som finnes på de ulike lokalitetene,
og muliggjør videre diskusjoner om tema som mobilitet,
teknologisk organisasjon og landskapsbruk (Damlien
2016c:  103-104).

Videre  er råstoffinndeling et viktig  aspekt hva
angår romlig organisering  innad  på  lokalitetene.
Flinttypeinndelingen som er utført av E18 Rugtvedt-
Dørdal, viser hvordan  denne  typen klassifikasjon
tilfører nye dimensj oner til distribusj onsanalyser. Ett
eksempel er den mellommesolittiske lokaliteten Hegna
vest 1, hvor de ulike flinttypene har ulik romlig distri-
busjon, og på bakgrunn av dette er det mulig å utlede
ulike aktivitetsområder. Et annet eksempel kommer
fra den tidligmesolittiske lokaliteten Tinderholt 3,
hvor tettheten av en spesifikk flinttype gir grunnlaget
for å kunne diskutere en reduksjonssekvens' romlige
distribusjon. Et tredje eksempel er fra den tidligmeso-
littiske lokaliteten Skeid, hvor flinttypeinndelingen har

gjort det mulig å analysere hvordan og hvor en knoll
har blitt redusert på lokaliteten. Dersom flinten ble
behandlet som en homogen gruppe i katalogiseringen,
ville ikke disse nyansene blitt fanget opp.

I MUSITs  steinalderdatabase er de ulike råstoff-
typene ført inn  med koder under «Spes.materiale».
Kodene  er i tillegg ført på rienstandsposene, noe
som medfører at råstoffinndelingen er etterprøvbar.

Fli,nt
Flinttypeinndelingenerutførtpåbakgrunnavvisuelle
karakteristikker som tekstur, farge, glans/matthet og
cortex og baserer  seg på  Eigelands  (2015:216)  tre
LyoNedka:kf:g!oiwf:rfinflirit(T),mattfinflint(2);)ogmatt

g7"j¢z.72/(3).Innenforhovedkategorieneerdetvidere
skilt ut tre  overordnede flintt)per: f€7eo7ø  (S), 4rjJozo

(8) og c7ø72z.G72 (D; figur 9.2). For å kunne synliggjøre
den flinten  som  ikke lot seg typeinndele, og hvor-
vidt dette handlet om patinering (P), brenning (8)
eller usikker typebestemmelse (U), ble det opprettet
en  fjerde  hovedkategori:  #4€J/g77¢Z/z/Jz.ÆÆGr (4).  Disse
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Figur 9.2. Bildet viser de tre overordnede flinttypekategoriene som er benyttet under katalogiseringen av funnmateriale fra
de flere av lokalitetene som er undersøkt av prosjektet. A:  Senon, 8 Bryozo og C Danien. Flinttyper. Foto: Ellen C. Holte/
KHM.

Kateg®ri Flinttype/overordnet Variant/beskrivelse

Fin flint 1

Senon (1S)

Bryozo (18)

Danien (1D)

Matt, fin flint 2
Bryozo (28)

Danien (2D)

Matt grov flint 3
Bryozo (38)

Danien (3D)

Ubestemt/usikker 4

Brent / U

Patinert (P)

Usikker/ukjent (U)

Tabell 9.1. Tabellen viser malen for flinttypeinndeling
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Hoved#pe Undertype Variant/beskrivelse Antall Prosent

Fin flint (1) Senon (1S)

1S1:  Svart, spettet transparent 117 4

1S2: Mørk til 1ys gråmelert. Matt til brunlig
351 13

transparent. Noe spettet (fin danienflint?)

1S3: Mørk gråbrun, homogen 4 0,1

Matt fin flint (2)

Bryozo (28)
281: Lys gråbrun med enkelte

185 7fine, transparente partier

Danien (2D) 2D1: Mørk gråmelert (noc variasjon innad) 439 16

Matt grov flint (3) Danien (3D) 3D1: Grå med enkelte mer finkornede partier 491 18

Ubestemt/usikker (4)

Brent (8) 48 991 36

Patinert (P) 4P 8 0,3

Usikker/ukjent (U) 4U 150 6

Tabell 9.2. Eksempel på flinttypeinndeling fra Stokke/Polland 9. Dette viser hvordan tabellen blir benyttet i praksis på den
enkelte lokalitet, hvor variant og beskrivelsesfeltet utdyper observasjonene. Antall og prosenter gir et inntrykk av hvor stor
andel av flinten som er av de ulike typene.

Figur 9.3. Situasjonsbilde fra katalogiseringsarbeidet. Her er det utført en foreløpig inndeling av ulike flinttyper innenfor
6n eller flere graveenheter.
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Nummer Farge Bcskrivclse Erodert(/x/X) Lokalitet

81 Lys grå Fin til mellomkornet, svært porøs X SP3/HØ7

82 Lys gråblå Finkornet X SP3/SP8/HØ7

83 Mørk rødbrun med svart glimmer Finkornet SP3

B4 Gråbrun med svarte prikker Finkornet X SP3/HØ7

85 Mørk gråblå Finkornet. Tyngre enn 82. X SP3/SP8

86 Lys grønn Finkornct, sprø SP8

87 Blågrønn med lyse spetter Finkornet? X SP8

88 Lys gråbrun
Ligner 81.  Samme type? Annenkornstørrelseogfarge.Porøs.

X SP8

89 Lys grågrønn Finkornet.  Ligner 86. SP8

810 Mørk rødbrun Finkornet SP8

811 Mørk grønnlig/rødlig/melert Finkornet X SP8

812 Lys gråbrun/grønnlig Finkornet SP8

813 Mørk blågrå m/glimmer Finkornet SP8

814 Mørk blågrå, tett Finkornet SP8

815 Gråbrun med rødlig patina Finkornet X SP8

816 Lys grønn med rødlig patina Finkornet X SP8

817 (Øks  199# 892j;, NV/1) Mellom- til grovkornet HØ2

818 (Øks 200A; 891y,  SØ/2) Finkornet, lett X HØ2

819 (Emne 199# 891jJ, NV/4) Finkomet, homogen, grå X HØ2

Tabell 9.3. Oversikt over de ulike bergartstypene som er skilt ut i prosjektets funnmateriale.

hovedkategoriene og de overordnede flinttypene er
felles for alle lokalitetene på prosjektet (tabeu 9.1). De
overordnede flinttypene kan videre deles inn i ulike
varianter som er lokalitetsspesifikke (tabell 9.2). Det
kan være stor variasjon innenfor en overordnet flinttype

på en lokalitet  (figur 9.3). Dette kan  skyldes  at det
er ulike kjerner eller knoller av samme overordnede
flinttype, men  det kan  også være ulike fargesjatte-
ringer og strukturforskjeller innad i en enkelt knoll
eller kjerne. På €n lokalitet kunne det for eksempel
foreligge to ulike typer av fin senonflint, og disse ble
da ført med kodene lsl og ls2 i «Spes.materiale».

På forhånd ble de overordnede flinttypene definert
slik at dette var enhetlig og dermed kunne skilles ut
tilnærmet likt på  samtlige lokaliteter. Det er imid-
1ertid viktig å påpeke at flintens navn kun er basert

på visuelle  sammenligninger og ikke  nødvendigvis
er geologisk korrekte bestemmelser. Bestemmelsene
som er gjort i dette prosjektet, refererer heller ikke til
flintens proveniens. Inndelingen er først og fremst et
verktøy som kan benyttes for å få en detaljert innsikt
i råstoffstrategier, teknologiske prosesser og mennes-
kenes mobilitet.

Følgende beskrivelser er lagt til grunn for å definere
de  tre  overordnete  flinttypene:  Senon  (S)  er en fin,
blank og delvis  transparent flint. Fargemessig kan
den finnes fra lys grå til mørk, nærmest svart. Typen
inneholder en del urenheter og inklusjoner, og disse
kan nærmest fremstå som chertaktige og opptrer som
flekker, sjatteringer og fregner. Mye hvit cortex er også
ofte synlig på deler av overflatene. Bryozo (8) er en
flint med små fossiler som kan finnes både i fin blank,
fin matt og grovere matte versjoner. Fargemessig er
den stort sett lys brunlig til mellomgrå. Også denne
kan framstå delvis  transparent. Danien (D)  er sam-
menlignet med  senon  en  tettere  og mattere  flint.
Likevel kan den finnes både som finkornet og med

grovere kornsammensetning. Den opptrer fra lys grå
til mørkere  melert grå med enkelte  sjatteringer og
lyse mørke partier.

Hvaangårkategorienubestemt/usikker,erdetverdt
å trekke fram kategorien patinert flint. I motsetning til
kategorien brent er det ikke mulig å skille ut patinert
flint i MUSITs database med mindre man oppretter
egne koder. Ettersom det her er skilt ut patinert flint
som  egen  kode  i  «Spes.materiale», er det  mulig  å
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kvantifiseremengdenpatinertflintpålokaliteteneog
undersøkeomdetvarromligeforskjellerispredningen
innad på en lokalitet.

Bergart
Bergart er delt inn  i ulike  typer basert på visuelle
karaktertrekk (tabell 9.3). Selv om variasjonen i ber-

gartsbruken,særligpåsenmesolittiskelokaliteter,ofte
er framhevet i østnorsk steinalderforskning (Jaksland
2005;GIørstad2010),erbergart,ilikhetmedflint,ofte
blitt behandlet som en enhetlig råstoffltype. Ettersom
de ulike bergartstypene ikke er skilt ut i katalogise-
ringen, kan imidlertid ikke den påståtte variasjonen
kvantifiseresellervisualiseres.Potensialetvedinndeling
i ulike bergartstyper er dokumentert på den senme-
solittiske Økseproduksj onslokaliteten Vdlermyrene
4 i Porsgrunn, som ble undersøkt i forbindelse med
Vestfoldbaneprosjektet (Eigeland og Fossum 2014).
I tillegg til å bidra til romlig forståelse av lokaliteten
viser også råstoffinndelingen hvilke trinn i Øksepro-
duksjonen som har foregått på lokaliteten.

Et  problem  med  bergartsmaterialet  ved  E18
Rugtvedt-Dørdal er den omfattende erosjonen, som
har forringet kvaliteten og utseendet til bergarten. I
motsetning til flinten er det ingen overordnede kate-

gorier eller bergartstyper, selv om majoriteten trolig
er vulkanske bergarter som diabas og hornfels. Det
arbeides med en isotopanalyse av et utvalg bergarts-
materiale  fra arkeologiske lokaliteter fra prosjektet
og geologiske forekomster i Telemark som kan kaste

ytterligere lys over inndelingen og hvorvidt de visu-
elle  arkeologiske  analysene  sammenfaller med de
naturvitenskapelige.

De ulike typene  som er visuelt dokumentert i

prosjektet, ble fortløpende nummerert og ført med
koder 81-822 i «Spes.materiale». I likhet med flinten
er råstoffkoden ført på tienstandsposen for å gjøre
inndelingen etterprøvbar. Inndelingen er felles for
alle lokalitetene på prosjektet. Den viser at det er
stor variasjon i bruk av bergart, men at enkelte typer
forekommer på flere lokaliteter (figur 9.4).

Figur 9.4. Bildet illustre-
rer tre av typene som er
skilt ut under katalogise-
ring av bergartsmaterialet.
Øverst ser vi typen 86,
nederst til venstre 81 og
til høyre 82.  De øvrige
bergartstypene er i hoved-
sak representert av Økser
og kan besiktes gjennom

publikasjonen under de
ulike lokalitetsgjennom-

gangene. Foto: Ellen C.
Holte/KHM.
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TEKNOLOGISKE BESTEMMELSER

Flekkematerialet
± £orsri]f:irL€[Ne,ik!f:t Nordic Blade Tecbnology Networh

(NTBN)  er det utarbeidet et eget teknologisk klas-
sifikasjonssystem  for  studier  av flekkemateriale  i
Nord-Europa  (Sørensen  mfl.  2013;  http://www.
nordicbladetechnologynetwork.se). I  oppstarten av
E18-prosjektet var  det Ønskelig å inkorporere  en
forenklet variant av klassifikasjonssystemet ved kata-
1ogiseringen  av flekkematerialet. I  den  forbindelse

tiennomførte prosjektstaben en workshop med den
daværende doktorgradsstipendiat Hege Damlien fra
Arkeologisk museum ved Universitetet i  Stavanger
(figur  9.5). Damlien var en  del  av ph.d.-nettverket
som springer ut av NTBN. Damlien presenterte
fremgangsmåten for en dynamisk teknologisk analyse
og bidro til å utforme prosjektets flekkekatalogisering.
Attributtene i systemet er overførbare mellom ulike
råstofftyper. På E18-prosjektet er det blitt vektlagt å
beskrive slagbulens form og tydelighet, preparert eller

Figur 9.5. Øverste bilde er fra workshop med Hege
Damlien hvor teknologiske attributter i flekkemateriale
var temaet. Bildet under viser gjennomgangen av Lotte
Eigelands teknologiske analyse av flekke- og kjernema-
terialet fra prosjektet med John Asbjørn Havstein, Guro
Fossum og Lucia Uchermann Koxvold.

ikke preparert plattform  samt regelmessigheten til
flekken og antall rygger på den dorsale siden. Dette

gir et bedre grunnlag for å kunne sammenligne flek-
kematerialet fra ulike lokaliteter og gir grunnlagsdata
for å kunne  sammenstille ulik teknologisk praksis.
Dokumentasjonsgraden  er justert fra lokalitet til
lokalitet, avhengig av materialets potensial.

Alle flekker er målt med breddemål som er ført i
databasen under «Andre  mål». Dette  feltet er ofte
benyttet til å føre inn mål som tykkelse, og det burde
ideelt sett være en egen fane for bredde i MUSIT-
databasen, noe som ville gjort det enklere å føre inn
og søke opp breddemål i etterkant. Lengden på alle
hele  flekker er blitt  målt og ført under «Lengde».
Dersom det har vært mistanke  om  at det har vært

gjort en intensjonell seksjonering av flekkematerialet,
er også lengden på flekkefragmentene målt.

I tillegg er grad av regelmessighet og beskrivelse av
flekkens dorsale side (antall rygger/cortex) ført i feltet
for «Beskrivelse». Beskrivelse av flekkens dorsale side
er en viktig parameter som kan gi mye informasjon om
hvilke trinn i flekkeproduksjonen som kan identifiseres

på lokalitetene, og på hvilket stadium flekkekjernene
var da de ble brakt inn.

I  IØpet  av prosjektet ble  det bestemt  at  Lotte
Eigeland skulle gjennomføre teknologiske  analyser
av flekke-og kj ernematerialet ved prosjektet. Dersom
dette var blitt bestemt på et tidligere tidspunkt, ville
dokumentasj onsgraden av flekkematerialet trolig blitt
redusert i katalogiseringen. Erfaringene fra prosjektet
vil i så måte peke mot at det allerede tidlig bør være
avklart hvorvidt ekspertanalyser skal gj ennomføres , og
i hvilken grad. Samtidig var den grundige analysen
av materialet som staben selv utførte, essensiell for
forståelsen av det utgravde materialet. Stabens egne
analyser og observasj oner medførte også interessante
diskusjoner i sammenheng med Eigelands analyser.

Aq)slagsmaterialet
Avslagsmaterialet er et massemateriale som vanligvis
ikke tillegges særlig stor vekt under katalogiseringen.
Kanskje kan dette forklares av at kategorien avslag til-
synelatende fremstår som lik gjennom hele steinalderen,
og at periodeoverskridende  artefaktkategorier som

påpekt av Eigeland (2015: 59) har vist seg å være van-
skelige å benytte i kulturhistoriske analyser. Eigeland
trekker også frem hvordan avslagskategorien på mange
måter ofte fremstår uten innhold, og mens flekkeka-
tegoriene deles i størrelser, form, deler og beskrivelser,
blir avslag sjelden dokumentert ytterligere enn som
antall og om de er brent eller ikke brent. Eigeland
foreslåratvedåbenytteytterligerekategorier,somform,
størrelse og avspaltning/terminasjon, vil en kunne ha
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107 604 SØ 2 1166622 1 Fragment, stikkel
Slått Sidefragment av kjerne 2D2

2

107 603 SØ 1 1166433 1 Stikkelavslag 1

2

105 605 SØ 2 1167790 1 Avslag

Slått
Helt avslag med retusj ogstikkelkant.Skraper.

1D1

4

106 604 SØ 2 1167117 1
Fragment medretusj/stikkel

3

3

107 606 SV 1 1166709 1
Medialdel avmikroflekke

Slått 1D1

5

107 604 SØ 1 1166571 1
Distalende avmikrofiekke

6

4

107 601 SØ 1 1166423 1
Medialdel avmikroflekke

Slått Mikroflekke med bruksspor 1D1

7

107 604 SV 1 1166445 1
Distalende avmikrofiekke

8

5
107 604 SV 2 1166609 1 Plattformavslag

Slått Plattformavslag 2D1
11

107 604 SV 1 1166452 1 Fragment 12

6
106 601 NØ 1 1166765 1 Plattformavslag

Slått Plattformavslag, sekvenser 2D1
13

107 604 SØ 2 1166630 1 Plattformavslag 14

7
108 605 SØ 3 1167019 1 Plattformkjerne

Slått Kjerne med plattformavslag 2D1
15

107 604 NV 1 1166488 1 Plattformavslag 16

8

107 604 NV 1 1166497 1 Hel flekke/kniv

Slått Flekkesekvens 181

17

IF2299
1166695 1 Hel fiekke 18

Tabell 9.4. Oversikt over sammenføyninger fra Hydal 4. Tabellen er en visuell presentasjon av sammenføyningene fra loka-
1iteten med enhetsnummer, kontekst og lag samt ID-nummer fra databasen. I tillegg foreligger antall gjenstandstyper og en
oppsummert tolkning, flinttype og til sist den interne nummereringen.

bedre grunnlag for å sammenligne avslagsteknologi

gjennom steinalderen (Eigeland 2015: 59). Med dette
sombakgrunnØnsketE18-prosjektetåinkludereflere
aspekter i katalogisering av avslagsmaterialet. Ved å
studere  avslagsmaterialet mer inngående var det et
mål å oppnå innsikt i teknologiske prosesser som ikke
alltid er lett synlige eller tilgjengelige i et materiale.
Dette kan for eksempel være tilvirkning av økser på
lokaliteter hvor Øksene  er tatt med videre  og ut av
lokalitetene og det dermed kun er produksjonsavhll
tilbake (Mansrud og Koxvold 2013).

Det er dokumentert primære og sekundære avslag,
som stammer fra den innledende formgivningen av en
flintknoll. Primære avslag er de første avslagene som er
slått av en knoll, og er helt dekket av cortex på dorsal
side, mens sekundære avslag har ett avspaltningsarr
og er delvis dekket av cortex på dorsal side. Dersom
en hel knoll er innledende formgitt og redusert på en
lokalitet, skal det i teorien finnes cortex på omkring

60-90 % av avfallsmaterialet (Eigeland 2015:  109).
Primære og sekundære avslag føres i «Variant» eller
under «Beskrivelse». Ved KHM skilles avslag som er
mindre enn 1 cm ut som splint, mens øvrige avslag
legges  inn  som  avslag uten videre  mål.  Størrelsen

på avslag kan si noe om størrelsen på knoller/emner,
utnyttelsesgrad og lengden på produksj onssekvenser.
På E18  Rugtvedt-Dørdal er det også blitt skilt ut
makroavslag (>4 cm). Dersom det har vært aktuelt,
har alle avslag blitt målt og mål ført under «Største
mål». Alternativt er det lagt inn mål med 1 cm nøy-
aktighet, slik at avslag mellom 1 og 2 cm er oppført
med 2  cm  som  største  mål, avslag mellom 2,1  og
3  cm  er oppført med 3  cm  som  største  mål og  så
videre. I  spesielle  situasjoner er alle  avslagene målt
individuelt. Videre er det skilt ut diagnostiske avslag
som hengselavslag, bipolare  avslag, flekkelignende
avslag, bikonvekse  avslag, vingeavslag og splittede
avslag, og disse er ført i «Variant»-feltet. Diagnostiske
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Figur 9.6. Kartet er fra Skeid og viser den romlige plasseringen av sammenføyningsgruppene innenfor de ulike flinttypene
som er identifisert på lokaliteten.

avslag knyttet til kjernepreparering er ikke lagt inn
som avslag, men som «kjerne  +  kjernefragment +
avslagstype».  Eggoppskjerpingsavslag  fra  Økser  er
lagt inn som «Øks - eggoppskjerpingsavslag». Dette
er som nevnt et viktig element for å Øke innsikten
i  det ellers  store  massematerialet  som  avslag kan
oppfattes som.

SAMMENFØYNINGSSTUDIER
Et av de viktigste aspektene ved analysearbeidet på
E18  Rugtvedt-Dørdal var å forme strategier rundt
den  enkelte  lokalitetens  egenart og  spesielle  situa-
sjoner som kunne observeres i gjenstandsmaterialet.
Råstoffinndeling og spesielt flinttypeinndeling gir
en unik mulighet til å følge teknologiske sekvenser
og åpner i stor grad for gjennomføring av spesielle
analysemetoder, slik som  sammenføyningsstudier
(r€///¢.72g). En sammenføyningsstudie er et forsøk på
å reversere  en produksjonsprosess. Det innebærer å
sette bitene sammen igjen for å undersøke gjenstan-
dens opprinnelige form og/eller observere hvordan et
redskap er laget, samt belyse stegene og valgene som

er gj ort underveis i prosessen. Sammenføyningsstudier

gir en faktisk mulighet for å se hvordan noe # 1aget,
ikke bare hvordan vi tror det skal være, eller hvordan
det burde lages, samtidig som den romlige plasserin-

gen av de enkelte funnene sammensetningen består
av, kan gi indikasjoner på organisering av arbeidet

på en lokalitet (figur 9.6; Ballin 2000; De Bie 2007;
Schurmans 2007). Sammenføyninger kan dermed gi
informasjon om  mobilitet og derigjennom bruk av
landskapet, og analysene er dermed tett knyttet til

prosjektets problemstillinger.
Sammenføyningsstudier er en tidkrevende  analy-

semetode. Det utføres likevel mindre sammenføyninger
av littisk materiale  under de  aller fleste  etterarbeid
fordi  det rett og  slett er intuitivt  å sette  Ødelagte
eller knekte  rienstander sammen  igjen. De  fleste
sammenføyningene fra prosjektet er eksempelvis to
deler av en brukket gjenstand eller to avslag som passer
sammen, eventuelt en kjerne og et plattformavslag
fimnet ved siden av hverandre. Dette gir innsikt i den
enkelte gjenstands livsløp og skaper ofte et grunnlag
for diskusjoner om teknologiske  aspekter ved den
enkelte  lokalitet og kan fremheve  potensialet for
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videre analyser av denne typen. Sammenføyninger av
dennetypenerutførtpåflereavlokalitetenepåHydal
og viser mulighetene for å kunne diskutere tilnær-
met samtidige lokaliteters potensielle tilknytning til
hverandre, men gir også ytterligere innsikt i hvordan
enkeltedeleravenproduksjon,ellerenaktivitet,flyttes
i landskapet. På Hegna Øst 2 viser råstoffinndelingen
og sammenføyning av produksjonsavfillet hvordan
en Øks i metaryolitt er formet for deretter å ha blitt
etterlatt på lokaliteten.

Sammenføyninger kan i hovedsak deles i tre ulike
ka:fif:F/o+y€r..bruddsammensetninger,modiftasjonssammen-
setnirigerogsttik:frileprodukjonssekvenssammensetninger

(f.eks. Cziesla 1990; Ballin 2000). De to første typene
er blant de vanligste og lettest gjennomførbare. Den
siste kategorien, produksjonssekvenser, som omfatter
lengre sammenføyde sekvenser som viser en tilnærmet
hel teknologisk reduksjonssekvens, er imidlertid mer
utfordrende å tiennomføre. Et praktisk utgangspunkt
som er viktig før gjennomføringen av en sammenføy-
ningsstudie, er at materialmengden er overkommelig,
og at det foreligger en råstoffinndeling (Hofman 1992).

Sammenføyningsstudier som skal forfølge lengre
sekvenser, setter strenge krav til hvordan de praktisk

gjennomføres, dokumenteres  og presenteres  (tabell
9.4). Et viktig premiss for gjennomførelsen av slike
analyser er observasjoner av potensialet i fimnmateri-
alet og/eller at tydelige og konkrete problemstillinger
er knyttet til undersøkelsen. På E18 Rugtvedt-Dørdal
er det i hovedsak utført tre analyser på lokalitetene
Skeid, Tinderholt 1 og Hegna vest 2.

Sammerif lyningsstudie 1 - Sheid
Under sammenføyningen av gj enstandsmaterialet fra
den tidligmesolittiske boplassen Skeid ble fiinnmate-
rialet spredt ut over et stort bord, sortert på flinttyper
og gj enstandskategorier, etter katalogisering. Studien
ble utført av Svein Vatsvåg Nilsen, Steinar Solheim
og Lucia Uchermann  Koxvold. Det ble laget egne
tabeller for å føre inn sammenføyninger underveis i

prosessen, og gjenstandene fikk separate nummer og
ble knyttet til en sammenføyd enhet. Det ble brukt
klistrelapper med nummer på, og enhetene ble limt
sammen, i hovedsak med vannoppløselige lim. Ved
enkelte  av de  større knollene ble  det benyttet ace-
tonbasert lim. Sammenføyningsgruppene fra Skeid
er magasinert sammen og i limt tilstand for å kunne
være  tiltiengelige  for videre  studier av materialet.
Samarbeidsformen hvor flere personer jobbet sam-
tidig, viste seg å være svært effektiv, både tidsmessig
og resultatmessig, og er et godt eksempel på at slike
studier også kan gjennomføres  som teamarbeid på
forvaltningsprosjekter.

Sammenf lyningsstudie 2 -Tinderbolt 1
Sammenføyningsstudien  som  er  blitt  utført  på
Tinderholt  1, tok utgangspunkt i en karakteristisk
flinttype som er fiinnet på lokaliteten, samt mengden
av primære og sekundære  avslag som, i likhet med
Skeid, tydet på en innledende reduksjon av flintknouer
og en mulig forming av emner. Studien ble utført av
Koxvold i forbindelse med katalogiseringen av materi-
aletogblederforenintegrertdelavfiinnbehandlingen.
Tabellene som ble benyttet ved disse studiene, er lagt
ved i utgravningsrapportene  og ligger som tabeller
i  tekstene  i  denne  publikasjonen.  Gjenstandenes
relasjon til hverandre er i tillegg ført inn i beskrivel-
sesfeltene under den enkelte lokalitetens C-nummer
i steinalderdatabasen. Sammenføyningsgruppene er i
hovedsak pakket i sin sammenføyde form i egne poser
for å kunne benyttes ytterligere i fremtidig forskning.

Sammertf øyringsstudie 3 - Hegna vest 2
Den  siste  studien ble utført av Claudia Arangua
Gonzålez av en liten, adskilt fiinnkonsentrasjon med
høy fragmentering på den mellommesolittiske lokali-
teten Hegna vest 2. Analysen ble 5ort før materialet
var katalogisert, og fiinnene ble merket, fotografert og
tegnet. Det sammenføyde materialet er registrert i stein-
alderdatabasenogliggeriseparategjenstandsposer.Det
foreligger en egen rapport av studien (Gonzålez 2015).

OPPSUMMERING
Erfaringene fra E18 Rugtvedt-Dørdal viser at det er
nødvendig å utarbeide en strategi for katalogisering og
fiinnbehandling for å kunne skape gode teknologiske
analyser og fornye den museale morfologiske katalo-

gisering innenfor rammene  av MUSIT-databasene.
Dette er også viktig for å påvise det vitenskapelige

potensial i  et utgravd  materiale  og for deretter å
tilrettelegge for fremtidig forskning. Erfaringene
fra prosjektet tilsier at det ikke nødvendigvis er mer
tidkrevende og komplisert å legge til rette for et Økt
teknologisk fokus i katalogisering enn utelukkende å

gjennomføre en tradisjonell morfologisk katalogisering.
Det er viktig å sette fokus på mulighetene som ligger

i problemorientert katalogisering på lokalitetsnivå,
men også overordnet sett. Økt fokus på teknologiske
aspekter bidrar til å forløse informasjon som ligger
latent i et littisk materiale, og Øker muligheten for at
det vil bli benyttet for videre forskning i fremtiden.
Konsekvent flinttypeinndeling på de fleste av stein-
alderlokalitetene i prosjektet har skapt data som kan
benyttes til sammenstilling av informasjon på over-
ordnet plan. Metoden har også bidratt til interessante
og viktige tolkninger på flere av lokalitetene.
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Vedåfornyeogutviklemetoderforfiinnbehandling
innenfor forvaltningsprosjektene er det mulig å skape
nye data. Utviklingen i teknologisk kompetanse og
kunnskap innenfor steinalderarkeologien er viktig å
overføre til prosjektene dersom de skal gjennomføres
i tråd med gjeldende kunnskapsstatus på ulike felter.



10.  INTRODUKSTON TIL UNDERSØKTE
LOKALITETER OG 0MRÅDET

Steinar Solbeim

Det er undersøkt 301okaliteter fra steinalderen i pro-
sjektet (tabell 10.1). Omfanget av undersøkelsene på
lokalitetene varierer fra noen få prøveruter til flategra-
ving av omtrent 500 m2 store felter med påfølgende
maskinell flateavdekking. Lokalitetenes hovedbruks-
faser kan dateres fra ca. 8700 til 3500 f.Kr. basert på
typologi/teknologi, strandlinje-  og C14-dateringer.
De undersøkte lokalitetene  og funnmaterialet er

velegnet til å belyse problemstillingene som er skissert
i kapittel 3.

Lokalitetene er alle tolket å ha vært strandbundet
i sine hovedbruksfaser og kan belyse bruk av og
bosetning i kystsonen over tid. Tilknytningen til
den  samtidige  stranden fremstår som en konstant
faktor for alle boplassene, men beliggenheten og
det lokale landskapet er naturlig nok forskjellig for

Lokalitet Askeladden-ID C-nr. Periode Moh. Datering,f.Kr.

Tinderholt 3 138151 59985 TM 109-106 8700-8500

Tinderholt 2 146871 59984 TM 107-104 8700-8400

Dørdal 146146 59987 TM 101-100 8600-8400

Tinderholt 1 145410 59983 TM 100-97 8600-8300

Skeid 145173 59986 TM 95-94 8500-8300

Hydal 4 138171 59656 TM-MM (JA) 81-79 8400-8200

Hydal 6 138155 59659 Meso, Neo 79-78 8300-8200

Hydal 5 138159 59658 Meso, BA 78-77 8300-8100

Hydal 3 138175 59655 TM-MM 79-77 8300-8100

Hydal 7 138148 59660 TM-MM (E]A) 74-73 8300-8100

Hydal 8 138170 59661 TM-MM 73-70 8300-8000

Hegna vest 2 138262 59652 MM (Neo, BA, EJA) 65-61 8100-7800

Hegna vest 1 138264 59651 MM (Neo, BA) 62-60 8000-7800

Hegna vest 3 138263 59653 MM 60-58 8000-7800

Hegna øst 6 138160 59649 MM 58-56 7900-7700

Hegna vest 4 145400 59654 MM S7-SS 7900-7600

Hegna øst 5 138163 59648 MM (Neo, YJA) 50-44 7500-7000

Hegna øst 7 146129 59650 SM 42-40 6500-6200

Hegna øst 3 138181 59646 SM 40-38 6100-5500

Stokke/Polland 8 116720 59062 SM 40-36 6100-5300

Stokke/Polland 3 116727 59058 SM 39-37 5900-5500

Hegna Øst 2 145397 59645 SM 39-37 5900-5500

Hegna øst 1 145401 59644 SM 38-37 5800-5500

Hegna øst 4 147457 59647 SM 36-35 5400-5200

Stokke/Polland 5 116722,116728 59060 SM 37-29 5200-4300

Stokke/Polland 7 116730 59061 SM 35-33 5000-4500

Stokke/Polland 4 116721 59059 SM 35-33 5000-4500

Stokke/Polland 9 116724 59063 SM 32-29 4400-4300

Stokke/Polland 1 138156 59057 SM-TN 28-26 4300-3700

Tabell 10.1. Lokalitetene som er undersøkt i forbindelse med E18 Rugtvedt-Dørdal, med dateringer og høyde over dagens
havnivå. Lokalitetene er listet opp etter alder.  Stokke/Polland 5 var definert som to ulike lokaliteter etter registreringen,
men er her slått sammen til 6n lokalitet.
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Stokke/Polland 2 144941
Ikkeundersøkt

Stokke/Polland 4 116721 59059 33-34 75 5 5 5 1 16 Mansrud 2013

Stokke/Polland 7 116730 59061 33-35 99 531 19 18 12 49 363
Fossum/Havstein 2013-2014

Hegna øst 1 145401 59644 36-38 1 5 4 9 Havstein 2014

Hegna Øst 3 138181 59646 38-40 71 14 14 577 Havstein 2014

Hegna øst 4 147457 59647 35-36 353 331 46 8 55 277 Havstein 2014

Hydal 5 138159 59658 77-78 10 0 15 15 317 Koxvold 2014

Hydal 6 138155 59659 78-79 185 180 118 19 1 138 138 Koxvold 2014

Tabell 10.2. Oversikt over utgravde lokaliteter som ikke omtales i et eget kapittel i prosjektpublikasjonen

ulike lokaliteter og for ulike perioder på grunn av de
naturlige, landskapsmessige  endringsprosessene. I
tillegg til aktiviteten i steinalderen er det også doku-
mentert omfattende bruk av det samme landskapet
og de  samme  stedene  fra yngre perioder gjennom
funn av enkelttienstander og daterte strukturer på
steinalderlokalitetene. Denne bifangsten inneholder
informasjon og data som er høyst relevante for analyser
av for eksempel jernalderens samfiinn.

I de følgende kapitlene blir de undersøkte enkeltlo-
kalitetene presentert. Tekstene er rapporter om utført
arbeid og anvendt metode, beskrivelse av fiinnmateriale
og hovedresultater samt korte synteser som plasserer
lokalitetene i en større kulturhistorisk sammenheng
med hensyn til prosj ektets problemstillinger. De fleste
lokalitetene er omtalt i egne kapitler, men for enkelte
lokaliteter foreligger det kun en utgravningsrapport
i  KHMs  arkiv. Lokalitetene som ikke er omtalt i
egne tekster i denne publikasjonen, er ansett for å
ha et lavere vitenskapelig potensial enn de  Øvrige
og er derfor ikke inkludert her. Nøkkeltall fra disse
lokalitetene  er presentert i  tabell  10.2. Denne  prio-
riteringen  speiler også valg som ble gjort allerede  i
felt. Det var ikke mulig eller prioritert å undersøke
samtlige lokaliteter like intensivt, og enkelte lokaliteter
ble derfor nedprioritert til fordel for andre, mer faglig
interessante lokaliteter.

Selv om de undersøkte lokalitetene ikke utgjør mer
enn en brøkdel av påviste kulturminner fra steinalderen

i Bamble, kan det konstateres at kunnskapen om
Bambles forhistorie har økt formidabelt med utgrav-
ningene som er utført av prosjektet. Datamaterialet
som blir presentert i de neste kapitlene, representerer
et viktig tilskudd til å forstå den lokale utviklingen
og kulturhistorien i Bamble og Telemark, men det er
samtidig et materiale som kan kaste lys over variasjoner
og det kulturhistoriske forløpet i både i det utvidete
Oslofjord-området og Sør-Norge generelt. Det må
derfor være en målsetting at dette materialet integreres
og aktiveres i overordnete analyser av kulturutviklingen
i Norge og Nord-Europa.

LANDSKAPET

Dagens lamdshap
Undersøkelsesområdet er en  del av landskapsregi-
onen  Skagerakkysten  (Puschmann 2005:  10-12).
Karakteristisk for regionen er skjærgårdslandskapet
med øyer og holmer som er oppstykket av kiler og
sund. Fjordarmer som skjærer inn i landskapet bak
den ytre skjærgården, er vanlig. Landskapet like bak
skjærgården  er steilt og skogbevokst og kan best
karakteriseres som et sprekkedalslandskap med små-
koller og daler med stedvis sparsomt løsmassedekke.
Undersøkelsesområdet ligger i den boreonemorale
sonen (edelløv-og barskogsonen), og klimaet er mildt,
og vekstsesongen er lang (Moen 1998: 100).
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Figur 10.1. Høgenhei med steinalderboplassen Rugtvedt i forgrunnen. Foto: Per Persson, KHM.

Bamble kommune er dominert av to typer landskap,
ett på hver side  av aksen mellom  Stokkevannet og
Rognstranda. I vest dominerer prekambriske gneiser,
mens  i  Øst  strekker den  kambrosiluriske  lagrekke
seg fra  Langesundsfiorden  til  Gjerpen-området.
Kalksteinslagene  er  spesielt  synlige  i  den  særegne
Høgenhei-formasjonen (figur 10.1 ). Prosjektets under-
søkelsesområde starter hvor det geologiske Oslofeltet
slutter, og den nye traseen for E18 strekker seg i sin
helhet gjennom  Bamblekomplekset, som består av
bergarter med prekambrisk grunnfjell (figur 10.2).

Områdene hvor de undersøkte lokalitetene lå, er
sparsomt utbygd og påvirket av aktivitet i seinere tid.
Av størst betydning er dyrking på de  små flatene i
moderne tid. Jordbruk er mest vanlig i de langsmale
sprekkedalene,ogsporeneetternyeretidsjordbruksees
som rydningsrøyser og steingarder (f.eks. 0lsen 2012:
106). Det er også påvist spor etter trekullproduksjon
i form av kunmiler i det samme landskapet knyttet
til gruvedriften i Bamble fra 1500-tallet (figur 10.3;
Olsen 2012: 100).

Lamdlnvring
Det er nylig gjort studier som gir generell informasjon
om  isavsmelting og landskapsutvikling i regionen
(Sørensen  mfl. 2014a, 2014b;  se  også  Stroeven  mfl.
2015). Isens  tilbaketrekning fra  Raet er datert til
for mellom  12  600 og  12  300 år siden  (Bergstrøm
1999: 36; Sørensen mfl. 2014a:  173). Dateringen av
Eidangertrinnet viser at undersøkelsesområdet har
blitt isfritt for  12 500-12  000  år siden  (Bergstrøm
1999: 36), noe som er ca.1500-1000 år tidligere enn
de eldste arkeologiske lokalitetene som er undersøkt
i dette prosjektet.

Like etter isens tilbaketrekning forkom raske og
omfattende endringer i naturmiljøet. Landhevningen
var kraftig og er anslått å ha vært 8,8 m per 100 år i
første del av postglasial tid (Sørensen mfl. 2014a: 209).
Kraftig landhevning er karakteristisk for de  sørøst-
norske kystområdene gjennom hele steinalderen, selv
om den er avtakende etter ca. 9000 år før nåtid, og er
således en viktig del av rekonstruksjonen og forståelsen
av steinalderens lq/stlandskap (Persson 2014a: 24).
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Figur 10.2. Bergrunnskart over Bamble. Planområdet og utgravde lokaliteter er avtegnet på kartet. Kartdata fra NGU.

Figur 10.3. Kullmile fra Stokke/Polland 1. Milen er C14-datert til å være yngre enn ca.  1600 (192 ± 30 BP, UA-48260).
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Figur 10.4. Marine grenser i Telemark. Planområdet og utgravde lokaliteter er avtegnet på kartet. Kartdata fra NGU.
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Figur 10.5. Profil av deler av undersøkelsesområdet, fra nord mot sør. Figuren viser hvordan landskapet blir gradvis høyere
sørover. Det er også en kronologisk fordeling av lokaliteter fra de yngste neolittiske og seinmesolittiske lokalitetene i nord til
de tidligmesolittiske lokalitetene i sør. Figur: Gjermund Steinskog.

I Telemark er marin grense beregnet til 138-140
moh. (figur 10.4; Bergstrøm 1999; Sørensen mfl. 2015).
De høyest beliggende lokalitetene i Bamble ligger i
dag ca.115-120 moh. (Demuth 2011) i et landskap
som var en Øyrik ytre skjærgård da lokalitetene var
bebodd. E18-prosjektets lokaliteter lå mellom  110
og 25 moh., hvilket representerer tidsrommet fra ca.

8700  til 3500 f.Kr.  (Sørensen  mfl. 2015). De  fleste
lokalitetene var lokalisert på  avgrensede  flater og
terrasser i  skog-  og utmarksområder. Enkelte lå i
dyrket mark, mens andre lå på flater nær dyrket mark
som med sannsynlighet har vært dyrket i moderne
tid. Lokalitetene var strandbundet i steinalderen, og
den kontinuerlige landhevning har medført at flater
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og terrasser som lå  nær den  samtidige  strandlinjen,
ble foretrukket for bosetning fremfor plasser som
tidligere  hadde vært velegnet som boplasser  (figur
10.5). Dette er godt eksemplifisert med delområdet
Hydal, hvor det ble undersøkt seks steinalderlokali-
teter, som endret seg fra å være en liten Øy i den ytre
skjærgården til å bli en del av fastlandet i løpet av et
tidsrom på 300-400 år.

På grunn  av landhevningen har landskapet gjen-
nomgått viktige endringer i løpet av de 5000 årene

prosjektet dekker. Landskapet har endret seg fra å
være en ytre og åpen skjærgård med mindre Øyer og
holmer til å fremstå som et mer utpreget fiord-  og
skjærgårdslandskap, ikke ulikt dagens landskap. Noen
av de mer betydningsfiille trekkene er at Rognsfi orden
og Stokkevannet sammen har dannet et større sund

Åa:#:nkoagråkatirj;:;saknenTaørgdeannhneeit-::::darseJå::å:
basseng. Frierfiorden og Langesundsfjorden har vært
bredere og strekt seg lenger inn i baklandet innenfor

Wegetasjon og klima
Det foreligger ingen detaljerte historiske klimakurver
for Sørøst-Norge, men Karin Antonsson og Heikki
Seppås (2007) temperaturkurve fra nordre Båhuslen
er dekkende  for Oslofjord-området.  Kurven viser
Økning i gjennomsnittstemperaturen fra  1,5  til 9,5
°C fra siste del av preboreal tid og inn i atlantisk tid,

ca. 5000 f.Kr., før temperaturen igjen synker og etter
hvert stabiliserer seg på dagens nivå.

Vegetasjonshistorien for Vestfold og Telemark er
kartlagt gjennom pollenanalyser. I den første fasen
etter isens  tilbaketrekning og frem til etableringen
av skog for ca.11000 år siden bestod vegetasjonen
i regionen av lav pionervegetasjonen  (Sørensen mfl.
2014a; Jaksland 2014: 16). Bjørk kan spores i pollen-
diagrammer fra ca. 11 000 år siden, og hassel opptrer
fra  ca.  8500  f.Kr.  (Sørensen  mfl. 2014a:  189, 200).
Innvandringen av hassel er også påvist i Bamble like
etter 8500 f.Kr. gjennom analyser av tre pollenkjerner
utført i forbindelse med E18-prosjektet (Wieckowska-
Ltith mfl. 2015; Sørensen mfl. 2016). Pollenanalysen fra
Skogstjern (Wieckowska-Ltith mfl. 2015) viser at det
fra ca. 8000 f.Kr. var en åpen bjørkeskog i området med
innslag av hassel. Klimaet var mildt. Fra ca. 6800 f.Kr.
var landskapet preget av blandingsskog. Lind opptrer
i begrenset mengde i pollendiagrammet fra like etter
7000 f.Kr., men ble, sammen med eik, et dominerende
treslag fra ca. 5500 f.Kr., hvilket sammenfflt med et
klimaoptimum i atlantisk tid (Antonsson og Seppå
2007: 405-406). Ca. 6320-6150 f.Kr. er det påvist
en distinkt reduksjon i pollen fra det kuldesensitive

hasseltreet i pollendiagrammet fra Skogstjern. Dette
kan sannsynligvis kobles til 8.2 ka-hendelsen (Finse-
hendelsen), en markant og kortvarig kuldeperiode
som er dokumentert også andre steder i Nord-Europa
(Antonsson  og  Seppå 2007; Nesje  og Dahl 2001).
Vegetasjonenendretsegtilmerkontinentaleforhold
med lind og eik frem mot overgangen til subboreal
tid, ca. 4000 f.Kr., og temperaturen var 2-3° varmere
enn i dag. Ved overgangen til neolitikum er det påvist
nedgang i alm i pollenkjernen fra  Skogstjern. Det
var også nedgang i andre varmekjære  arter, hvilket
indikerer en endring i klimaet og temperaturer.



11.      TINDERHOLT3

EN LOKALITET FRA TIDLIGMESOLITIKUM
MED TO AKTIVITETSOMRÅDER

Lucia U. Koxvold

C59985, Aks.-nr. 2013/398, Brekke 44/7, Bamble kommune, Telemark

Askeladden-ID: 138151

Hoh.: 106-109 m

Utgravningsleder: Lucia U. Koxvold

Feltmannskap: 4-10 personer

Dagsverkifelt: 132

Tidsrom: 4.5.-26.6.2015

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 735  m2

Flateavdekket areal : 578 m2

Utgravd areal: Lag 1: 263  m2, lag 2: 46  m2

Utgravdvolum: 30,9 m3

Volum per dag§verk: 0,23  m3

Funn: 1317 littiske funn

Datering: Strandlinje:  8700-8500 f.Kr.
Typologi/teknologi: tidligmesolitikum

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Tinderholt 3 (ID 138151) ble registrert av Telemark

ftlkeskommunei2010(Demuth2011:35).Lokaliteten
ble påvist ved to positive prøvestikk med til sammen
fire fiinn av flint og ble anslått til å ha en topografisk
utstrekning på 770  m2. Beliggenheten på  106-109
moh. antydet i henhold til strandlinjekurven en date-
ring til siste halvdel av tidligmesolitikum, innenfor
tidsrommet 8700-8500 f.Kr.

Detbletotaltgjort13171ittiskefimn.Flintvardet
dominerenderåstoffet,menenkeltebitermedbergkrys-
tallogrøykkvartsbleogsåfiinnet.Gjenstandsmaterialet
erteknologiskogmorfologisk/typologiskensartetog
enfaset. De typologiske trekkene tyder på at fiinnene
tilhører en tidligmesolittisk redskapstradisjon med
fiinn  av skiveøkser, irregulære  makroflekker samt

mikrolitter. Funnspredningen på lokaliteten synes å
representere to opphold av lik karakter innenfor et
relativt kort tidsrom.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Tinderholt 3 1å på en stor og lett hellende sadelrygg,
avgrenset av bergvegger mot Øst og vest. Sentralt på
flaten lå en gammel traktorvei som hadde skåret seg
ned i undergrunnen og skapt en nedsenket vei med
langsgående voller enkelte steder (figur 11.1,11.2).

Vegetasjonenbestodavplanteskogmedgrantrær,og
undergrunnenvarfiiktigettersomflatenlånedenforet
myrområde. Jordsmonnet besto av et torvlag (2-15 cm
tykt) over et tynt løsmassedekke med podsolprofil og
mye stein. Det har stått en rekke trær på flaten, men
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Uio : Kulturliistorlsk museum

Figur 11.1. Beliggenheten til Tinderholt 3 i dagens landskap.
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Figur 11.2. Kartet viser lokaltopografiske trekk og utgravningsfeltet på Tinderholt 3.
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Figur 11.3. Landskapet ved Tinderholt 3 og beliggenheten til lokaliteten med et havnivå 105 meter over dagens nivå.
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Figur 11.4. Over: Tinderholt 3 før avtorving sett mot henholdsvis nord og sør. Under: 1okaliteten under utgravning og
maskinell flateavdekking.

ettersom løsmassedekket var tynt, lå de fleste røttene
høyt i undergrunnen.

Da flaten var strandbundet, lå den noe tilbaketruk-
ket på sørsiden av en større Øy med naturlig havn og
strand mot sør. På nordsiden  av denne øya lå loka-
liteten Tinderholt 2 (C59984). Tinderholt 3 vendte
seg mot et sund, og lokalitetens beliggenhet viser en
forholdsvis skjermet plassering i ytre skjærgård med
flere Øyer i forkant mot det åpne havet (figur 11.3).

MÅLSETTING 0G PROBLEMSTILLING
De tre Tinderholt-lokalitetene ble alle innledende
undersøkt før hovedundersøkelsen. Dette ga tidlig
informasjon  om  variasjonene,  1ikhetene  og  de
egenartete  sidene ved  hver  enkelt lokalitet. Ved
å undersøke  tre  lokaliteter innenfor et  avgrenset

geografisk område med dateringer innenfor et kort
tidsintervall er det mulig å belyse prosjektets over-
ordnede problemstillinger om samtidig variasjon i
bruk av kystlandskapet.

Tinderholt 3 er den største av de undersøkte loka-
1itetene ved Tinderholt både i utstrekning og i antall
fiinn.Lokalitetensstørrelseogbehggenhetgagrunntil

å anta at den kunne være av en annen karakter enn de
to Øvrige lokalitetene. Under utgravningen ble det klart
at fiinnmaterialet spredte seg over store deler av flaten,
men to aktivitetsområder med høyere andeler fiinn kan
imidlertid skilles ut. Flatens størrelse og topografi er av
en slik karakter at det ble vurdert som en mulighet for
at det kan ha forekommet flere strandbundne opphold,
og aktivitetsområdenes beliggenhet helt i nord og helt
i sør på flaten indikerte også dette. Et spørsmål som er
blitt stilt til lokaliteten, er derfor om vi kan se skiuer
som qder på to ulike opphold og spor etter gjentatte
besøk, eller om fiinnspredningen representerte romlig
organisering av lokaliteten ved ett opphold.

UNDERSØKELSEN

Metode
Lokalitetsflaten ble innledningsvis avdekket med en
12-tonns  gravemaskin  (figur  11.4). Ettersom flaten
var stor med til dels tykke, fiiktige torvlag med røtter
og mye  stein, var avtorvingsarbeidet tidkrevende
og tungt. Det ble gjort enkelte fimn i og like under
torven, men disse lå i hovedsak i vollene på sidene av



Figur 11.5. Ved mye regnvær drenerte flaten dårlig. Dette førte til utfordringer i undersøkelsen, men også for enkelte av
arkeologene. Nederst til venstre kan man se lsak Roalkvam og Svein Vatsvåg Nilsen.
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Figur 11.6. Funn av bergkrystall og røykkvarts fra Tinderholt 3. Foto: E11en C. Holte/KHM.

traktorveien. Det ble avtorvet et område på 735 m2,
og det ble benyttet syv dagsverk.

Etter avtorvingen ble det utført en innledende
undersøkelse med graving av hele  meterruter med
fire  meters  avstand over lokalitetsflaten. Ettersom
lokalitetsflatens potensielle fiinnførende område var
stort, ble det prioritert å undersøke den horisontale
fiinnspredning i lag 1 i den innledende undersøkelsen.
Den innledende undersøkelsen viste to områder med
høyere funntetthet og et mindre  antall funn  som
spredte seg over store deler av flaten.

Etter den innledende undersøkelsen ble det priori-
tert å fortette undersøkelsesområdet med meterruter

på de deler av flaten hvor det ikke var en tydelig
avgrensning av fiinndistribusjonen. Det ble deretter
utført en konvensjonell flategraving i meterruter i
tilknytning til de to konsentrasjonene i nord og i sør.
Totalt ble det undersøkt 309 m2 fordelt på to 10 cm
tykke lag, hvorav 263 m2 i lag 1.

Avslutningsvis ble lokalitetsflaten avdekket med

gravemaskin. Massen ble fiernet lagvis ned til steril
undergrunn. Det ble ikke gjort fiinn av strukturer
eller ytterligere fiinn av littisk materiale.

Kj,ldekri,±ikk
Tinderholt er et gammelt kulturlandskap med flere
husmannsplasser. I all hovedsak er det skogsdrift som

setter sitt preg på området i dag. Det er spor etter
rydding for dyrkning og beitemark på Tinderholt
som kan dateres til  1800-tallet. Blant annet er det
en rekke steingjerder i hele området samt oppbygde
kj erre-og traktorveier og stier. Undersøkelsesområdet
besto delvis av gammel blandingsskog og planteskog
av varierende alder.

Tinderholt 3 er forstyrret av både menneskelig bruk
og ulike naturprosesser. Lokalitetsflaten var tydelig

påvirket av skogsdrift med en nedsunket traktorvei
som skar seg riennom flaten og delte den i to på langs.
Dette har påvirket spredningen av funnmaterialet.
Lokalitetens behggenhet på en hellende flate nedenfor
en myr medførte et konstant vannsig, og flatens ujevn-
heter kan nok også tillegges mindre og større bekker
og vannsig. Undergrunnen var stedvis tettpakket med
stein og besto av etjordsmonn med mye silt/1eire som
drenerte dårlig når det regnet (figur 11.5).

FUNNMATERIALET
Detbletotaltgjortl317fiinn(tabellll.1).Flintutgjør
96 % av fiinnmaterialet, mens de resterende 4 % er
bergkrystall. Det primærbearbeidede materialet utgjør
97 %, og de sekundærbearbeidede fimnene utgjør 3 °/o.
28 % av flintfimnene synes å være påvirket av varme,
og 2 % er direkte brent. 23 % av flintmaterialet har rest
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av cortex. I underkant av 30 °/o av bergkrystallen har
spor av naturlig overflate i form av fasetterte overflater.

Råstoff
Flinten fra lokaliteten er inndelt i ulike typer. I likhet
med flere av de andre lokalitetene på prosjektet er det
ogsåpåTinderholt3utførtenslikinndelingforåkunne
tilnærme seg materialet teknologisk og for å kunne
observere  sammenhengende produksjonssekvenser
(Eigeland2015).Funneneerinndeltifirehovedkatego-
rier,sortertytterligereundertreoverordnedeflinttyper
ogderetterinndeltiseksvarianter(tabellll.2).Deter
lagt ved en ekstra kategori som baserer seg på fimnet
av en skiveøks hvor råstoffet viser til stor variasjon og
dermed utfordrer inndelingen. Øksa har både finere
(2D1) og grovere (3D1) partier. I tillegg forekommer
det brente, patinerte eller ubestemte artefakter.

Bare en begrenset andel av funnene (37 °/o) kunne
typeinndeles (tabell 11.2). En av årsakene er sammen-
hengen med den store andelen splinter i materialet
og den høye fragmenteringen. Det ble i tillegg gjort
fimn av bergkrystall (tabell 11.1). Bergkrystallen var
både en glassaktig og transparent type og en mørkere
røykkvarts,menbeggevarianteneerblittkatalogisert
under materialkategorien bergkrystall (figur  11.6).
Tabell  11.3  viser fordelingen  av bergkrystall etter
kategori og hvorvidt det er spor etter den naturlige,
fasetterte og matte overflaten. På samme måte som
cortexgirinnsiktipåhvilketstadiumienteknologisk

prosess en gjenstand kan plasseres, kan de fasetterte
overflatene på gjenstander av bergkrystall også peke
mot innledende formgiving av krystaller.

Typc Variant Flint Bergkrystall Antall Prosent

Makroavslag Ubearbeidet 1 1 0,1

Avslag

Ubearbeidet 164 13 177 13,4

Skraper 1 1 0,1

Retusjert 5 5 10 0,8

Fragment

Ubearbeidet 357 8 365 27,7

Skrapcr 2 2 0,2

Retusjert 4 4 0,3

Splint Ubearbeidet 614 11 625 47,4

Kjerne
Plattform- 1 1 0,1

Andre 1 1 0,1

Kjernefragment

Plattformavslag 4 4 0,3

Ryggflekke 1 1 0,1

Fragmenter 3 2 5 0,4

Flekke

Ubearbeidet 53 4 57 4,3

Skraper 1 1 0,1

Retusjert 10 10 0,8

Stikkel 1 1 0,1

Smalflekke
Ubearbeidet 27 2 29 2,2

Retusjert 5 5 0,4

Mikroflekke Ubearbeidet 10 10 0,8

Pilspiss 3 3 0,2

Mikrolitt 1 1 0,1

Mikrostikkel 1 1 0,1

Øks
Skiveøks 1 1 0,1

Kjerneøks 1 1 0,1

Total 1271 46 1317 100

Tabell 11.1. Oversikt over alle funn fra Tinderholt 3
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Kateg®ri Fli"ype/wt±rordnet Variant/beskrivel§e   \ AntaLll Prosent

Fin flint 1
Senon (1S) 1S1. Mørk gråsvart med inklusjoner. 88 7

Danien (1D) 1D1. Lys grå med lysere sjatteringer. 88 7

Matt, fin flint 2
Danien (2D) 2D1.  Sukkeraktig blågrå. 25 2

2D2. Gråmelert med fargesjattering. 24 1,9

Matt fin og grov flint 2D1/3D1
Øks med varierende grad av

1 0,1finere og grovere partier

Matt grov flint 3 Danien (3D) 3D1. Grovere kornstørrelser, gulgrønn i fargen. 6 0,5

Ubestemt/usikker

Brent/patinert 26 2

Patinert 212 16

Usikker/ukjent 804 63

Tabell 11.2. Oversikt over flinttyper og varianter fra Tinderholt 3

• Kategori Fa§ettert/mturligoverflate Antall

Hvit/glassklar 9 37

Brun/svart/farget 4 8

Total 13 45

Tabell 11.3. Oversikt over bergkrystallen fra Tinderholt 3

Typologiogteknologi

Økser
Det ble gjort fiinn  av to  Økser av flint, en  skiveøks
og en kjerneøks, og ett mulig eggavslag (figur 11.7).
Skiveøksen  er av flinttype  lD1, mens  kjerneøksen
samt eggavslaget er av flinttype 3D1.

Skiveøksen er 5  cm lang, eggbredden  er 4,2 cm,
nakkebredden  er  3  cm,  og  den  er  1,9  cm  tykk.
Tverrsnittet er nærmest trekantet ovalt og smalner
mot nakken. Den har huggesømmer på begge sidene
og det som synes å være bruksspor i form av mindre
knusespor og avspaltninger, på eggen.

Kjerneøksa er 7,2 cm lang, eggbredden er 3,9 cm,
nakkebredden  er  3,2  cm, og tykkelsen  er 2,4 cm.
Tverrsnittet på Øksa er firkantet ovalt og smalner
mot nakken. Den har huggesømmer på begge smal-
sidene og en noe forhøyet rygg på den ene bredsiden.
Eggen har en rekke  små avspaltningsarr etter bruk
eller retusjering. Eggen synes å være skadet, muligens

gjennom bruk, og ett dypt avslag har tatt med seg
deler av kanten på eggen.

Det mulige eggavslaget kan ikke settes i sammen-
heng med de to øksene og er rest etter en Øks som
ikke er gjenfunnet på lokaliteten.

Figur 11.7. Skiveøks (over) og kjerneøks (under) fra
Tinderholt 3. Foto: Ellen C. Holte/KHM.
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Pilspisser
DetforekommerfireprosjektilerpåTinderholt3.Disse
utgjør 0,3  °/o av fiinnmaterialet fra lokaliteten. Alle
er tildannet på mikroflekker, og det er stor variasjon
i størrelse og retusj  (figur 11.8).

Største breddemål er mellom 0,4 og 0,8 cm, og de
er mellom 1,3 og 2,3 cm lange. To av dem er mulige
fragmenterte eneggede spisser med retusjert sidekant
og tangedannelse  (se f.eks. Nyland 2012a:  136). Et
tredje prosjektil har kraftig, steil retusj på begge sider
og har likheter med høgnipenspisser, en  spisstype
som kan ha hatt fiinksjon som bor (Waraas 2001: 45).
Det siste prosjektilet er en mikrolitt. Den er fragmen-
tert og består av en liten del av en mikroflekke med
fin retusj på 6n sidekant.

Figur 11.8. Prosjektiler fra Tinderholt 3. Fra venstre: To
mulige fragmenterte eneggede spisser, en høgnipenspiss
og en fragmentert mikrolitt. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

Skrapere og stikler
Det ble fiinnet fire skrapere og en stikkel av flint (1 S1,
1D1), hvilket utgjør i overkant av 0,4 % av fimnmate-
rialet. Skraperne måler mellom 3,4 og 4,5 cm. De er
tildannet på flekker, avslag og fragmenter. Samtlige
har steil  konveks  retusj, i  hovedsak i  distalenden.
Unntaket er skraperen tildannet på en medialdel av
en kraftig flekke, hvor det i tillegg forekommer ett
retusjert hakk på den ene sidekanten. Muligens betyr
dette at flekkeskraperen kan ha hatt flere fiinksjoner.

Det foreligger flere gj enstander med stikkelkanter,
men kun €n som morfologisk kan defineres som en
stikkel. Den måler 2,2 cm i bredden og 6,1 cm lengden
og opptrer i flinttype lD1. Stikkelkanten er tilvirket på
den ene sidekanten av en makroflekke som har retusj
langs den andre sidekanten og mindre avskalninger
og hakk. Gjenstanden synes å ha vært brukt.

Øvrig sekumdærbearbeidet materiale
Det foreligger 10 retusjerte avslag, 4 retusjerte frag-
menter og 14 retusjerte flekker i gjenstandsmaterialet.

Fem av disse er av bergkrystall og resten av flint. Det
finnes  retusjert materiale  innenfor alle flinttypeva-
riantene. Det retusjerte  avslagsmaterialet består av
fem eksemplarer av flint og fem av bergkrystall. De
retusjerte bergkrystallavslagene viser mindre grad av
fragmenteringennflintavslagene.Deterderformulig
at flere av flintavslagene er deler av redskaper, mens
bergkrystallen i  all hovedsak er redskaper slik de
forelå og ble brukt. En annen forskjell er at retusjen

på bergkrystallen er finere og mindre enn på flinten.
Deretusjertefragmenteneviserstorvariasjonistørrelse
og i retusjtyper. De måler mellom 1,3 cm og 5 cm i
største mål, og den minste kan være et fragment av
en enegget pilspiss.

Det retusjerte flekkematerialet er av flint og utviser
liten retusj på de ytre delene av flekkenes kantsone.
Retusjen er diskre og er kun å finne på deler av side-
kantene, noe  som  muligens  kan  tyde på  at det er
bruksspor fremfor retusj. I  så fall er det en rekke
brukskanter og uformelle redskaper og dermed færre
modifiserte gjenstander på lokaliteten. Dette  kan
tyde på en dynamisk bruk av flekkematerialet hvor
en retusjert kant ikke  er nødvendig for oppgavene
som er blitt utført med disse tienstandene. Det kan
virke som den lille, tidvis utydelige retusjen og blan-
dingen av retusj  og bruksspor også forekommer på
andre lokaliteter fra tidligmesolitikum (Amundsen
2012a:  195, 2012b: 253; Nyland 2012a:  143). Uten
slitesporsanalyser er det vanskelig å fastslå til hva
og hvordan disse redskapene har blitt benyttet. For
lokaliteten Bakke i Vestfold er det foreslått at lignende
flekker kan tolkes  som skjæreredskaper uten behov
for formell retusj (Nyland og Amundsen 2012: 163;
se Callanan 2007: 20).

Flekherogmikroflekher
Det ubearbeidede flekkematerialet utgjør 7,3  °/o av
det totale fimnmaterialet fordelt som 57 makroflekker,
29 smalflekker og 10 mikroflekker (tabell 11.4; figur
11.9). Bredden varierer fra 0,3  til 2,6  cm. Lengden

på de  hele  flekkene  er mellom  1,7  cm  og 6,2  cm.
Flekkematerialet forekommer i samtlige  flinttyper
og i bergkrystall og røykkvarts.

Det er blitt utført en teknologisk analyse av flekke-
og kjernematerialet fra lokaliteten (Eigeland 2016).
På Tinderholt 3 er 91 flekker og 1  kjerne analysert.
Flekkematerialet viser at 34 % av flekkene  har en
vinkel på 90°, mens 59 % har spor etter kantprepare-
ring, 62 % har tydelig slagbule, og 24 % har leppe på
ventralsiden. Flekkematerialets  regelmessighet  er
varierende, men det er et begrenset innslag av svært
regelmessige flekker. Attributtanalysene viser til vari-
asjon i slagteknikk, hvor 28 °/o viser til direkte myk
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'  \ Ubearbeidete flekker Retusj"e Hekk€r Ubearb€i&etemikroflekkcr

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 30 35 7 44 6 60

Proksimal 24 28 4 25 1 10

Midtfragment 18 20 1 6 1 10

Distal 14 16 4 25 2 20

Total 86 100 16 100 10 100

Tabell 11.4. Oversikt over det primærbearbeidede og sekundærbearbeidede flekkematerialet fra Tinderholt 3.

teknikk, 28 % til direkte medium hard og 24 % har
attributter som kan knyttes til både myk og hard
teknikk. Det resterende flekkematerialet har attribut-
ter tilknyttet direkte myk, medium hard, bipolar, trykk
og indirekte teknikk (Eigeland 2016).

Figur 11.9. Et utvalg av flekker fra Tinderholt 3.
Foto: E11en C. Holte/KHM.

Kjernematerialet
Kjernematerialet består av 6n tilnærmet hel plattform-
kjerne av flint samt enkelte fragmenter. Kjernen måler
4,7 x 1,8 cm og mangler en sidekant. Plattformresten
er glatt, noe som betyr at den ikke har vært preparert,
og slagretningene på kjerneansiktet viser at flekkene
kun er slått fra den ene plattformen. Kjernen opptrer
i flinttype 2D2 og har cortex på deler av overflaten.
På grunn av at den ene sidekanten mangler, er det
vanskelig å fastslå kjernens opprinnelige størrelse, men
spor etter cortex tyder på at den ikke har vært særlig
stor. Også på den tidligmesolittiske lokaliteten Pauler
6 i Vestfold er det kun gjort funn av 6n diagnostisk
kjerne, også den  av samme type  som kjernen fra
Tinderholt 3. Den er trolig også av samme type flint
(Jaksland 2012a: 75). Bruken av mindre knoller, flint
med inklusjoner, en høy utnyttelsesgrad og mye rester
av cortex er indikatorer på at lokalt tilegnet flint kan

ha blitt benyttet på de tidligmesolittiske lokalitetene
(Jaksland 2012a: 78).

Det forekommer også enkelte kjernefragmenter,
hvorav fire plattformavslag og to ryggflekker (tabell
11.1). To fragmenter er av bergkrystall. De fem kjer-
nefragmentene indikerer at det kan ha vært et noe
større  anta.11 kjerner på lokaliteten, men  at  disse er
oppbrukt og forkastet. Spor etter cortex på flere av
dem kan peke mot at kjernene ikke nødvendigvis var
store. De to fragmentene i bergkrystall, hvorav 6n
mulig uregelmessig kjerne, kan også tyde på at det
har forekommet noe produksjon på lokaliteten, selv
om avslagsmaterialet i seg selv ikke er omfattende.

De fire plattformavslagene måler mellom  1,7 og
3,5 cm og finnes i flinttype lDl i tillegg til det brente
og patinerte fimnmaterialet. To plattformavslag har
knusespor, bruksspor eller tett preparering av kjerne-
fronten, mens de Øvrige har kun spor etter preparering
av plattformen. Det er mulig at de første to er blitt

gjenbrukt, og at dette forklarer hvorfor de har mulige
knusespor eller bruksspor, eventuelt at det er kombi-
nasjonen av gjenbruk og fragmentering som skaper
denne situasjonen.

To hele ryggflekker er identifisert i materialet. De
måler 0,9 x 4,3 cm og 1,2 x 4,7 cm. Den ene opptrer
i flinttypene lDl og den andre i ls1. Det foreligger
ikke noen andre fiinn av kjernemateriale i flinttype
ls1, og ryggflekken kan derfor indikere at det har
vært redusert flere  kjerner på lokaliteten enn det

gjenværende fimnmaterialet vitner om. Den  andre
ryggflekken har kraftig retusj på distalenden, noe som
kan tyde på gjenbruk av ryggflekken til andre formål,
som en skjæreegg.

Avslagsmaterialet
Det ubearbeidede avslagsmaterialet utti ør i overkant
av 13 % av den totale fiinnmengden. Rundt 21 % er
helt eller delvis dekket av cortex. Av bergkrystallen
har rundt 30 °/o spor etter fasettering. Av de totalt
178 avslagene, hvorav 13 av bergkrystall, er det skilt



Figur 11.10. Oversikt over fordelingen av gjenstander innenfor flinttypene og bergkrystall

ut 3 primæravslag, 8 sekundæravslag, 1 makroavslag
og  1  stikkelavslag. Avslagsmaterialet opptrer i  alle
flinttyper. I underkant av 9 % er varmepåvirket, og
30 °/o er patinert eller av ubestemt flinttype.

Tehnologishe sekqJenser ogf tmttyper
Redskaper som er typologisk definert som en gitt type,
utviser ofte stor morfologisk variasjon. Som påpekt av

Jaksland og Fossum (2014: 55) er ikke nødvendigvis
en kategorisk holdning til typologi og form fruktbar
for å diskutere variasjonene og relasjonene mellom
tilnærmet samtidige lokaliteter i tidligmesolitikum.
Morfologisk kategorisering kan virke begrensende

på forståelsen av et funnmateriale, og ved  også å
fokusere på teknologiske  elementer er det mulig å
fremskaffe ytterligere  informasjon om lokalitetene
og funnmaterialets egenart.

Gjennom flinttypeinndeling er det mulig å nærme
seg teknologiske aspekter og kartlegge hvilke steg i en
operasjonskjede som har vært utført på en lokalitet ¢f.
Eriksen 2000). Dette gir også informasjon om type
lokalitet eller hva slags aktivitet som har foregått på
en gitt lokalitet.

På Tinderholt 3 er det identifisert seks ulike vari-
anter av flint innenfor fire  overordnede kategorier
(tabell  11.2)  og minst to ulike bergkrystallvarianter
(tabell  11.3). I  figur  11.10  presenteres  en  oversikt
over rienstandstyper innenfor de ulike flinttypene.
Enkelte flinttyper, slik som  lsl og lD1, går igjen i

flere ulike gjenstandskategorier, mens andre, som 3D1,
kun består av et fåtall artefakter. Dette viser trolig at
innenfor flere teknologiske sekvenser er kun deler av

produksjonen utført på lokaliteten.
De to Øksene tilhører flinttypene lDl og 2D1/3D1.

Mens skiveøksa kan være tildannet på lokaliteten, er
det lite i det t)peinndelte avfallsmateriale som tyder

på at det også gjelder kjerneøksa. Det Øvrige sekun-
dærbearbeidede materialet forekommer innenfor de
fleste flinttypene med unntak av de to groveste, 3Dl og
2D1/3D. Det foreligger kjernemateriale kun innenfor
to varianter. Dette kan ha flere ulike forklaringer, enten
ved at (a) kjernematerialet er totalutnyttet og dermed
ikke identifisert i gjenstandsmaterialet, (b) at kjerner
har blitt fraktet ut fra lokaliteten, eller (c) at det aldri
har forekommet produksj on i flintt)pen på lokaliteten.

På Tinderholt 3 kan ulike steg i operasjonskjedene
observeres. Innenfor flinttype  lsl  foreligger det et
høyt antall avslag og fragmenter. Det er også en høy
andel flekker, noe retusjert materiale samt en mikro-
stikkel. Det foreligger ikke rester av kjernemateriale.
Fragmentmaterialet i  lsl  består av til dels  store
stykker med cortex. Det kan tyde på at fraværet av
kjernemateriale delvis bunner i en total utnyttelse av
flinten, men delvis også av den høye andelen med cortex
og inklusjoner i flinttypen. Hele 48  av de totalt 88

gjenstandene (55 °/o) i flinttypene har cortex. Funnene
i flinttype lsl er trolig tilvirket på lokaliteten, men
materialet er så mye redusert at det ikke finnes spor
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Figur 11.12. Til venstre sees spredning av de ulike flinttypene. Til høyre spredningen av gjenstandstyper på Tinderholt 3.

etter kjernen. Innenfor flinttype lDl er det rester av
kjernemateriale, avfallsmateriale og et bredt spekter
av ulike gjenstandstyper. Materialet er tilvirket på
lokaliteten, og trolig har det forekommet en lengre

produksjonssekvens innenfor denne flinttypen sam-
menlignet med eksempelvis 2Dl og 2D2.

Flinten fra lokaliteten kan peke mot bruk av lokale
kilder med stor variasjon av kvalitet og størrelser, slik
som det typeinndelte gjenstandsmaterialet tyder på.
Kjernematerialetpålokalitetenpekermotentilnærmet
total utnyttelse, prosjektilmaterialet fremstår oppbrukt
og fragmentert, og det foreligger en rekke uformelle
redskapstyper.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnene fra Tinderholt 3 er spredt innenfor et område

på rundt 260  m2, noe  som gir en gjennomsnittlig
fiinntetthet på 5 funn per kvadratmeter.

Som det fremgår av funnspredningskartene, er
det fire eller fem fimnkonsentrasjoner på lokaliteten
(figurll.11,11.12).Treavdemliggeritilknytningtil

hverandre på lokalitetens nordre og høyest liggende
del. Ettersom konsentrasjonene ikke har en tydelig
avgrensning, er hele det nordre området definert som
et aktivitetsområde. Det andre aktivitetsområdet ligger
sør på flaten (figur 11.13).

Område 1 er ca. 150 m2 og dekker den nordre delen
av lokaliteten. Det er tre euer fire mindre fiinnkonsentra-
sjonerinnenforaktivitetsområdethvortetthetenavfiinn
er høyere enn i det Øvrige området. Funnspredningen
er til dels påvirket av traktorveien, men det er likevel
interessant å se nærmere på en konsentrasjon med
flinttype2D1,someråfinneinnenforetmindreområde
i nordre hjørne av konsentrasjon 1. Det er i hovedsak
avslag i konsentrasjonen, men også enkelte flekker er
fiinnet. Funnmengden er liten, men kan likevel tyde

på at det har forekommet redskapstilvirkning innenfor
denne flinttypen. Flinttypen synes å representere en
knakkesekvens med fokus på å produsere avslag og
flekker med gode skj æreegger. Den avgrensede sprednin-

gen samt plasseringen i en tett fiinnkonsentrasjon kan
tyde på at det har vært et lite produksjonsområde her.

Området 2 1igger i den  sørøstre  delen  av lokali-
teten og har en utstrekning på ca. 70 m2. Det er her
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to mindre konsentrasjoner med en Økt mengde fiinn.
Tilnærmet 90 % av all bergkrystallen fra lokaliteten
er fiinnet her ¢f. figur 11.12). Bergkrystallmaterialet
er som nevnt variert med ulik kornstørrelse og farge-
forskjeller. Bergkrystallen funnet i område 2 har slik
variasjon og tyder på reduksjon av flere ulike kjerner
eller bergkrystaller her. Trolig har det forekommet
minst 6n knakkesekvens innenfor dette området, og
det kan bli ytterligere bekreftet gjennom enkelte sam-
menføyninger. Bergkrystallen fra område 1, derimot,
er svært homogen og har ingen morfologiske likheter
med bergkrystallen fiinnet i område 2.

De nevnte eksemplene viser til en viss romlig avgren-
set aktivitet knyttet til reduksj on og/eller produksj on
i spesifikke råstoff. Utover dette er det en jevn distri-
busjon av artefakttyper og flinttyper på lokaliteten t.f.
figurll.12).Detoaktivitetsområdeneskillersegderfor
ikke vesentlig fra hverandre og kan derfor trolig anses
som enten samtidige og like aktiviteter eller som like
aktiviteter utført ved ulike besøk.

NATURVITENSKAP 0G DATERINGER

Strandhmjedatering
Tinderholt 3  1å mellom  106  og  109  moh., hvilket
indikerer en bruksfase i tidsrommet 8700-8500 f.Kr.,
altså i den siste halvdelen av tidligmesolitikum.

Typologt
Det littiske funnmaterialet fra Tinderholt 3 består
av flere diagnostiske artefakter og enkelte typologisk
daterbare redskaper. Materialet føyer seg godt inn i den
tidligmesolittiske teknologiske tradisj onen med skive-
og kjerneøkser, høgnipenspisser, eneggede tangespisser
og bruk av direkte teknikk for produksjon av flekker
(Jaksland og Fossum 2014). Selv om bergkrystall og
røykkvarts også opptrer i andre perioder, synes innslaget
av råstoffene å være en del av det tidligmesolittiske

gjenstandsinventaret i regionen.

DISKUS]ON 0G TOLKNING
Som påpekt over var det  spesielt sammenhengen
mellom  de to fiinnområdene, deres  eventuelle  sam-
tidighet og bruksfaser som var problemstillinger ved
undersøkelsen av Tinderholt 3. De to aktivitetsom-
rådene viser i hovedsak variasjon  over det samme
temaet, og innholdet i konsentrasjonene gir ingen
tydelige indikasjoner på romlig organisering av ulike
aktiviteter. Disse gjentatte likhetene kan tyde på at
lokaliteten er benyttet ved mer enn €n anledning og
av grupper med den  samme  tradisjonsbakgrunnen.

Teknologiske  sekvenser og sammenføyninger kan
derimot gi mer informasjon om relasjonen mellom
konsentrasj onene. Funnmaterialet fra Tinderholt 3 er
imidlertid svært fragmentert, og store deler av flinten
kan ikke typeinndeles på grunn av patinering, hvilket
vanskeliggj ør slike analysemetoder.

Det er påvist tidligmesolittiske lokaliteter  med

:åod:|oafvg:å:åe::åå:to,T:eri::Enr::r:o2nå:::r#annedr
2012a; Amundsen 2012a). På Pauler 1 i Vestfold er

:ee:t:å::to::rsrÅhu:ibkeergak2t;V|ii:tååTroååepråo3aå|:rnzoenr-
det skilt ut fire aktivitetsområder, hvorav enkelte er
delvis overlappende (Nyland 2012a: 157). På Pauler
3  er det to  aktivitetsområder, hvorav et inneholder
fem fiinnkonsentrasj oner, hvorav enkelte er relatert til
bearbeiding av spesifikke råstoff (Amundsen 2012a:
216). Denne situasjonen minner om forholdene på
Tinderholt 3 . Hvorvidt lokahtetene er organisert som
flere samtidige aktivitetsområder eventuelt besøkt flere

ganger, er vanskelig å definere. Bjerck (2008b: 90) har
tolket små, separate og homogene fiinnkonsentrasjoner

på lok. 48  fra Ormen Lange-prosjektet som rester
etter gjentagende besøk av små grupper som utfører
likearteteaktiviteterpålokalitetene.Dennetolkningen
er seinere kritisert av Astveit som et forenklet bilde av
de tidligmesolittiske samfimnene. Åstveit mener på

åions:itdn:någsseme:ns::er::tv(aÅisaå:inti2åelt4t,i.dligmesoliftiske
Tinderholt 3  fremstår som en lokalitet med to

aktivitetsområder som har elementer som kan tyde

på to separate opphold innenfor en kortere periode.
At det foreligger forskjellige spredninger av enkelte
flinttyper, kan tyde på at det har foregått separate
knakkesekvenser i de to aktivitetsområdene. Likevel
er det viktig å påpeke at den generelle spredningen av
flinttypene synes å knytte hele lokalitetsflaten sammen.
Det kan derfor ikke utelukkes at lokaliteten kan være
spor etter en organisering av arbeid eller mennesker
som har oppholdt seg på lokaliteten til samme tid.

Funnmaterialet representerer en  flyktighet  som
trolig kan  sees  som  en resultat  av en  mobil 1ivsstil
med mange uformelle redskapsformer, spesielt med
tanke på skjæreegger (f.eks. Callanan 2007). De to
Øksene viser til en  kombinasjon  av standardiserte
former og pragmatiske løsninger, med en standardi-
sert Økseproduksjon av skiveøkser og en kanskje mer
opportunistisk variant gjennom kjerneøksen. Det er
kanskje denne dualiteten som er det mest markante
ved Tinderholt 3, og som viser en lokalitet som til-
hører en teknologisk tradisjon med enkelte tydelige
diagnostiske gjenstandstyper og samtidig en stor andel
uformelle varianter.
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Det er grunn til å stille spørsmål om det er et skille
mellom de eldste tidligmesolittiske lokalitetene fra
«pionerfasen»  (f.eks. Jaksland 2014:  13)  og de  noe

yngre lokalitetene  som Tinderholt 3  representerer.
Fuglestvedt (2009:22) hevder at en forskjell kan sees
i tangespissmaterialet, som synes å bli mindre etter
den innledende pionerfasen ¢f. Waraas 2001; Bang-
Andersen2003).EnØkningiantalluformelleredskaper
synes også å kunne observeres over tid (Bjerck 2008a:
78)samtØktbrukavlokaltråstoffsliksommetarhyolitt
og bergkrystaller (Fossum 2014).Jaksland (2014: 13)

peker på sin side på at det har vært store endringer
gjennom hele perioden, og at spesielt pionerfasen var
preget av dynamikk og variasjon.

Tinderholt 3 er datert til 8700-8500 f.Kr., et tidsrom
da det var Økende bosetning eller bruk av Oslof ord-
området. Er det spor i materialet fra Tinderholt 3 som
tyder på at man har fått en økt lokal forankring til
regionen? Det er trekk i materialet som kan qrde på at
de to konsentrasjonene ikke har vært i bruk samtidig,
og som viser til et gjentatt besøk, trolig innenfor en
begrenset tidsperiode. Lokalitetens overordnete belig-

genhet i skjærgårdslandskapet er i så måte interessant
dersom vi  ser for oss  et høymobilt samfimn  som i
hovedsak beveger  seg langs  lqrsten.  Sett i  sammen-
heng med den registrerte lokaliteten ID 138147 (105
moh.) rett vest for Tinderholt 3 kan Tinderholtøya
ha hatt en strategisk fin beliggenhet med en større Øy
i forkant som skaper ly, samtidig som Øya likevel ville
være lett tilgjengelig og synlig. Beliggenheten synes
å være typisk for de tidligmesolittiske lokalitetene i
Oslofiord-området (Nyland 2011).

Tidligmesolitikum er en periode med store land-
skapsmessige endringer, og det er mulig at variasjoner
i redskapsmateriale kan tas til inntekt for endret
tilknytning eller bosetningsmønstre. Eksempelvis er
variasjonen mellom de to eldste og de to yngste loka-
litetene på Pauler i Vestfold interessante ettersom de
utviser store forskjeuer som kanskje kan relateres til en
endring i bosetning og mobilitet i løpet av perioden
(JakslandogFossum2014).Mensdeeldstelokalitetene
viser til god tilgang på flint av god kvalitet samt lange
teknologiske sekvenser, synes de yngre lokalitetene i
større grad å utvise bruk av lokal strandflint av vari-
erende kvalitet med kortere teknologiske sekvenser
(Jaksland og Fossum 2014: 53). Dette kan indikere at
forflytningen foregikk over mindre avstander, men at
man fremdeles flyttet seg hyppig fra 6n lokalitet til en
annen. Nyland (2011) påpeker at lokalitetene synes å
ligge mer i ly og lengre inne i skjærgården i siste del
av tidligmesolitikum, og kanskje er det et spor etter
en slik utvikling vi kan se på Tinderholtøya.
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12.     TINDERHOLT2

EN TIDLIGMESOLITTISK LOKALITET MED
SPOR ETTER FLERE OPPHOLD

Lucia U. Koxvold

C59984,Aks.inr.2013/398Bjerke§et-Øvre Tinderholt, B amble kommune , Telemark

Askeladden-ID: 146871

Hoh.: 104-107 m

Utgravningsleder: Lucia U. Koxvold

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverk i felt: 70 dagsverk

Tidsrom: 4. mai-26. juni 2015

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 214 m2

Flateavdekket areal : 107 m2

Utgravd areal: Lag 1:  80,5  m2, lag 2: 26,25  m2

Utgravdvolum: 12m3

Volum per dagsverk: 0'2 m3

Funn: 595 littiske funn

Datering: Strandlinje: 8700-8400 f.Kr.
Typologi/teknologi: tidligmesolitikum

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Tinderholt 2 (ID 146871) ble registrert av Telemark

Flkeskommune i 2011 i forbindelse med regulerings-
planen for ny E18 gjennom Bamble kommune. Det
ble gravd to positive prøvestikk med til sammen tre
fiinn. Lokaliteten ble  anslått til å være topografisk
avgrenset til 230 m2 (Olsen 2012: 193-195).Tinderholt
2 ble undersøkt i 2015 samtidig med Tinderholt 1 og
Tinderholt 3. Beliggenheten på 104-107 meter over
dagens havnivå anga i henhold til strandlinjen en
datering i tidligmesolitikum rundt 8700-8400 f.Kr.

Det ble gravd  80,5  m2 i lag  1, og totalt ble  det

gjort 595  littiske  fiinn. Majoriteten av fiinnene  er
av flint, men det foreligger også fiJ.nn av bergkrystall.
Gjenstandsmaterialet har et tidligmesolittisk preg,
diagnostisk kjeme- og prosjektilmateriale samt flekker
som er tilvirket ved bruk av direkte teknikk.

De to fimnkonsentrasjonene indikerer at Tinderholt
2 er rester etter ett eller flere korte opphold på nord-
siden av Tinderholtøya. Det er mulig at aktiviteten

på flaten kan relateres til den samtidige lokaliteten
Tinderholt 3, som ligger ca. 200 meter mot sør (figur
12.1).

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Tinderholt 2 1igger i den nordlige enden av et større
landskapsrom omkranset av våtmark og myr. Det
overordnede landskapet var stort og langstrakt og
avgrenset av mindre berg og bergrygger mot Øst og vest.

Tinderholt 2 1å på en liten lett hellende  nord-
sør-orientert flate (figur 12.2). Den var delvis avgrenset
av lave bergrygger i vest og Øst samt av flere bergryg-

ger i nord. Vest for flaten var det våtmark og et lite
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Figur 12.1. Lokalitetens beliggenhet i dagens landskap.
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Figur 12.2. Lokaltopografi på Tinderholt 2 med avtorvet område og utgravd område.
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Figur 12.3. Lokalitetens beliggenhet i landskapet med et havnivå på 105 meter over dagens nivå.
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Figur 12.4.  7rz.€qtJjÆJ€/ fra Tinderholt 2. Kartet viser i hvilke retninger og hvor langt man potensielt kan se fra lokalitetsflaten.

bekkeleie. Mot nord, der hvor sjøen og havnen ville
haliggetitidligmesolitikum,hellerlandskapetkraftig
mellom flere mindre bergknauser (figur 12.3).

Med en strandlinje på 107-104 meter over dagens
havnivå ville Tinderholt 2 ha ligget på nordsiden av
en  større  Øy med Tinderholt 3  og den registrerte
lokaliteten ID 138147 på tilnærmet samme høyde på
sørsiden. Tinderholt 2 ville ha vært noe tilbaketrukket
ogskjermetmedlavebergryggermothavnenogmedet

godt utsyn over et stort skjærgårdsbasseng (figur 12.4).

MÅLSETTING OG PROBLEMSTILLING
De tre lokalitetene på Tinderholt lå nær hverandre
innenfor et område på under en halv kilometer i
radius ¢f. figur 12.1). De lå alle på høyder mellom 97
og 109 meter over dagens havnivå. De tre lokalitetene
kan representere ulike lokaliseringsfaktorer som igjen
kanskje kan knyttes til fiinksj onsforskjeller, ulike akti-
viteter eller brukstid. Tinderholt 2 (104-107 moh.)
lå omtrent på samme høydenivå som Tinderholt 3
(106-109 moh.), men på nordsiden av den samme Øya
ietmindreogavgrensetlandskapsrom.Samtidigheten

og beliggenheten kan indikere en mulighet for at
lokalitetene har hatt en tilknytning til hverandre.
Hvis det har vært tilfellet, hvordan kan en se likhe-
ter eller forskjeller mellom lokalitetene? Det var en
målsetting å avklare om det kunne spores en relasjon
mellom Tinderholt 2 og Tinderholt 3 med tanke på
beliggenhet, gjenstandsmateriale eller aktiviteter.

UNDERSØKELSEN

Metode
Lokalitetsflaten ble innledningsvis avtorvet med en
12-tonns gravemaskin. Undergrunnen var tettpakket
med større og mindre rullesteiner, og torvmassene
måtte flyttes i oppoverbakke, noe som gjorde avtor-
vingen  til  en  arbeidskrevende  prosess  (figur  12.5).
Totalt ble tre dagsverk benyttet.

Innledningsvis ble flaten undersøkt i 50 x 50 cm
kvadranter innenfor meterruter i  10 cm tykke lag.
Rutene ble lagt med fire meters  mellomrom  (figur
12.6). Funnmaterialet som  fremkom, bestod  av et
fåtall flintbiter, og ingen tydelige  konsentrasjoner



Figur 12.5. Over: avtorving av Tinderholt 2, sett mot sørøst. Nede til venstre er flaten avtorvet. Bildet nede til høyre viser
nordre del av lokaliteten, sett mot vest.

euer funnområder pekte seg ut. Det ble gravd ytter-
ligere ruter enkelte steder uten at flere fiinn ble gjort.
Enkelte  kvadranter ble gravd ned til og med lag 3
for å undersøke  den vertikale  spredningen uten at
det fremkom fiinn.

Ettersom de  tre lokalitetene på Tinderholt ble
undersøkt parallelt, ble Tinderholt 2  nedprioritert

på grunn av at lokaliteten ble ansett for å ha et lavere
faglig potensial etter den innledende undersøkelsen
enn de Øvrige lokalitetene. Tinderholt 1 og 3 skulle

undersøkes  først, og Tinderholt 2 ville undersøkes
dersom det var anledning.

Det var problemer med kartfestingen av lokaliteten
etter Telemark $1keskommunes registrering, og dette
førte til uklarheter omkring lokalitetsflatens avgrens-
ning.DenkonvensjonelleflategravingenpåTinderholt
2 ble påbegynt med utgangspunkt i de få funnene
som var gjort under den innledende undersøkelsen.
Da ytterligere  areal ble undersøkt, viste  det seg at
fimnkonsentrasjonene i hovedsak lå i ytterkanten av
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Figur 12.7. Figuren illustrerer endringen av lokalitetsflaten underveis i undersøkelsesforløpet og i hvilke retninger undersø-
kelsesområdet ble utvidet.

den  definerte lokalitetsflaten i  nordvest og utenfor
lokalitetsavgrensningen i nordøst. Etter avklaring med
Riksantikvaren ble det gravd kvadranter like utenfor
avgrensningen, og flere fimn ble gjort her. Ettersom
flaten hadde en mindre bergknaus som tydelig avgren-
set flaten, kun noen meter fra det avtorvede område,
ble det besluttet å innlemme dette i undersøkelsen.

Ved å innlemme den nordvestre delen av flaten
som  funnførende  aktivitetsområde  endret  forstå-
elsen  av lokalitetsflaten  seg.  Det  ble  derfor  satt
spørsmålstegn ved  avgrensningen  også  på  andre
deler av flaten. Ved  å grave  et prøvestikk utenfor
avgrensning i  nordøst dukket det opp funn av et
større  flintavslag  her.  Flaten ble  deretter utvidet
også i retningen for ytterligere å avklare lokalitetens
utstrekning mot Øst (figur 12.7).

Det ble gjort fiinn av samme type flint innenfor
mindre graveenheter, og flere flintfimn kunne sam-
menføyes allerede i felt. Dette tydet på at det kunne

gj enfinnes knakkesekvenser i begge konsentrasjonene
på lokaliteten, og at det ville være mulig å forfølge
dette ytterligere  i  funnanalysene. Lokaliteten ble
håndgravd i totalt 80 m2 (lag 1) i inntil 3 lag, og det

ble gjort 595 fimn. Avslutningsvis ble lokalitetsflaten
avdekket med maskin ned til §terile masser uten at
det ble gjort fiinn av strukturer.

Kj,ldekritikh
Delområdet Tinderholt ligger innenfor et gj engrodd
kulturlandskap med flere husmannsplasser. I all hoved-
sak er det skogsdrift som har påvirket området i nyere
tid. Det er også spor etter nyrydding til dyrkning
og beitemark fra  1800-tallet. Blant annet er det et
omfattende  system  av steingjerder i  hele  området
samt traktorveier og stier. Vegetasjonen besto delvis
av gammel blandingsskog og planteskog av varier-
ende alder.

Tinderholt 2 1å på en liten flate på den ene siden
av et myrområde  som syntes  å være  drenert. Selve
lokalitetsflaten virket uforstyrret, både av skogsdrift
og av annen moderne  aktivitet. Det ble  ikke tiort
noen fiinn av gjenstander eller strukturer som tydet

på seinere forsqrrrelser. En viktig kildekritisk faktor
er hvorvidt hele den opprinnelige lokalitetsflaten er
blitt undersøkt, eller om det kun er påvist to av flere
mulige konsentrasjoner.
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• Typ€ , , Våriant Flint Bergkrystall Bergart Antall proscnt

Makroavslag Ubearbeidet 5 5 0,8

Avslag
Ubearbeidet 128 1 129 21,7

Retusjert 1 1 0,2

Fragment Ubearbeidet 83 83 14

Splint
Ubearbeidet 289 1 290 48,5

Retusjert 1 1 0,2

Kjerne Plattform- 1 1 0,2

Kjemefragment

Plattformavslag 5 5 0,8

Ryggflekke 5 5 0,8

Sidefragment 5 5 0,8

Flekke

Ubearbeidet 38 38 6,4

Retusjert 3 1 4 0,6

Stikkel 1 1 0,2

Smalflekke Ubearbeidet 19 19 3,3

Mikroflekke Ubearbeidet 4 4 0,6

Pilspisser
Enegget 1 1 0,2

Annen 1 1 0,2

Mikrostikkel 1 1 0,2

Knakkestein 1 1 0,2

Total 591 3 1 595 99,9

Tabell 12.1. Alle funn fra Tinderholt 2.

Kategori Flinttype/overordnet Variant/beskrivel§e Antall Prosent

Fin flint 1

Senon  (1S) 1S1 32 5,4

Danien (1D) 1D1 74 12,5

Bryozo (18) 181 5 1

Matt, fin flint 2 Danien (2D) 2D1 46 7,7

Matt flint 3 Danien (3D) 3D1 42 7

Ubestemt/usikker Brent/ubestemt/patinert 395 66

Tabell 12.2. Tabellen viser inndeling i flinttyper fra Tinderholt 2.

FUNNMATERIALET
Totalt fremkom det 595 fiinn, hvorav 591 av flint, 3 av
bergkrystall samt 1 knakkestein i bergart (tabell 12.1).
Det primærbearbeidede materialet utgjør 98 %, og det
sekundærbearbeidede materialet utgjør 2 %.13 % av
fiinnene har tegn til varmepåvirkning, og i overkant
av 20 % har varierende grad av cortex.

Råstoff

Flj,nt
Flinten er inndelt i fem ulike varianter. I tiuegg utgjør
brente, patinerte  og ubestemte funn 66 °/o av det

totale fiinnmaterialet. I tabell 12.2 fremkommer det
at det foreligger tre hovedkategorier, fem overordnede
flinttyper og fem varianter innenfor det typeinndelte
materialet.

Det er cortex på 20 % av flinten, og blant disse er
det 8 % primære og 1,6 % sekundære avslag. Dette kan
indikere at det ikke forekom innledende formgivning
i stor grad på lokaliteten, noe som iæen trolig betyr at
kjernematerialet er blitt preparert før det ble brakt inn

påTinderholt2.Bergkrystallmaterialetharfasetterte
overflater på to av de tre gjenstander.
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Typologi og teknologi

Pilspisser
To pilspisser ble  funnet på Tinderholt 2. Den ene
spissen er en enegget spiss, tildannet på en makroflekke
med retusj langs hele den ene sidekanten og på nedre
del av den andre sidekanten. Spissen måler 1,2 cm i
bredde og 2,3 cm i lengde og opptrer i flinttype 3D1.

Den andre pilspissen er trolig en tangespiss, hvor
bare tangen er bevart. Spissfragmentet er tildannet

på proksimalenden av en makroflekke med retusjerte
sidekanter. Den er  1,3  cm bred og 1,8  cm lang og
tilvirket av flinttype  ls1. Hvorvidt det er benyttet
mikrostikkelteknikk for å lage tangen, er ikke påvist.

Fra de tidligmesolittiske boplassene ved Brunlanes
i Larvik er det påvist en nedgang i relative innslag av
tangespisser og eneggede spisser til fordel for mikro-
litter fra de eldre til de yngre lokalitetene (Jaksland
og Fossum 2014: 55-56; se også Damlien 2016:381).
Forekomsten  av bare to pilspisser på Tinderholt 2

gjør det vanskelig å trekke konklusjoner knyttet til
typologisk endring i prosjektilmaterialet i siste  del
av tidligmesolitikum. Det er imidlertid interessant at
lokaliteten har få prosj ektiler sammenlignet med loka-
1itetene som ble undersøkt i E18 Brunlanes-prosjektet

(Jaksland og Fossum 2014: 55), men det er uklart om
det er relatert til kronologi eller fiinksjonelle aspekter.

Øvrig sekumdærbearbeidet materiale
Det Øvrige  sekundærbearbeidede  materialet består
av 6n stikkel, seks flekker med retusj, hvorav 6n av
bergkrystall, ett avslag med retusj, 6n retusjert splint
og 6n mikrostikkel.

Det retusjerte flekkematerialet av flint forekommer
i flinttypene  lD1, 3Dl  og P.  Spesielt to  flekker av
flinttype  3Dl  har tett, liten og fin retusj  eller spor
etter bruk. Flekkene i lDl og den patinerte flekken
har derimot kraftigere kantretusj og hakk. Det kan
se ut som om disse flekkene representer andre typer
redskaper enn flekkene  med fin og tett retusj. En
av flekkene har tilnærmet skråbuet retusj  og kan

morfologisk sett defineres  som en  kniv. En  annen
flekke  har mulig propellretusj  på distaldelen og er
trolig et bor.

Stikkelen er tildannet på en sidekant av en irregulær
makroflekke. På den andre sidekanten er det et mindre

parti med fin retusj. Flekken er 1,9 cm bred og 4,4 cm
lang og opptrer i flinttype 2D1. Stikkelkanten har en
hengslet avslutning midt på flekken og re§ter av det
som trolig er bruksspor. Det foreligger ingen andre
stikler fra lokaliteten.

Både det retusjerte avslaget og den retusjerte splinten
er trolig fragmenter av redskaper, men er ikke mulig
å typebestemme. Eksempelvis kan splinten være spor
etter mikrostikkelteknikk og avslaget være en del av
en skraper eller kniv.

Den retusjerte flekken i bergkrystall har mørkere

partier lik røykkvarts. Den er 1,8 cm bred og 5,2 cm
lang. Den har en kraftig sidekant med fasettert over-
flate, og den motsatte kanten har liten og meget fin
retusj langs hele kanten. Enkelte steder på sidekantene
forekommer det mindre hakk eller avspaltninger, som
kan komme fra bruk eller naturlig fragmentering.
Flekken kan trolig tolkes som et skjæreredskap.

Det  foreligger  en  mikrostikkel fra lokaliteten.
Den måler 1,1  x  1,2 cm og opptrer i flinttype  lD1.
Mikrostikkelen er en distalstikkel med et lite, retusj ert
hakk og en skrå bruddfasett. Mikrostikkelen kan tyde

på at det har forekommet mikrostikkelteknikk, men
ytterligere funn er ikke æort i materialet. Nyland
(2012: 140) argumenterer for at store mengder mikro-
stikler sammen med pilspisser og mikrolitter fra den
tidligmesolittiske lokaliteten Pauler 2 er knyttet til
utstrakt produksjon av prosjektiler. Det begrensede
innslagetavmikrostiklerogprosjektilerpåTinderholt
2 kan dermed kanskje slqrldes begrenset produksjon
av prosjektiler på lokaliteten.

Flehherogmilmflehker
Det ubearbeidede flekkematerialet utriør  10 °/o  av
funnmaterialet fra lokaliteten og er fordelt på 38
makroflekker,19 smalflekker og 5 mikroflekker (tabell

Ubearbeidete flekker Retu§jerteflekker Uhcarbeidete mikrbflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 21 37 6 85 4 85

Proksimal 15 26

Midtfragment 14 24 1 15

Distal 7 13 1 15

Total 57 100 7 100 5 100

Tabell 12.3. Oversikt over det primærbearbeidede og sekundærbearbeidede flekkematerialet fra lokaliteten
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12.3). Bredden varierer fra 0,5 cm til 1,9 cm, og leng-
den på de hele flekkene er mellom 1,5 cm og 6,4 cm.
Flekkematerialet forekommer i alle flinttypene med
unntak av 181.

Eigeland (2016) har utført en dynamisk teknologisk
analyse av kjerne- og flekkematerialet. Fra Tinderholt
2  er 60  flekker og  1  kjerne  analysert. I  underkant
av 20 °/o av flekkene har en vinkel på 90° og rest av

preparering, mens hele 72 % har tydelig slagbule og
38 °/o har rest etter leppe.

Flekkematerialet er forholdsvis regelmessig. S amlet
sett indikerer analysen av flekkene at 72 % er tildan-
net ved bruk av direkte myk teknikk, mens 28 °/o har
attributter som kan knyttes til bruk av direkte myk
og medium hard teknikk (Eigeland 2016).

Kjernematerialet
Det forekommer kun 6n hel kjerne på Tinderholt 2.
Det er en ensidig kjerne  med to  motstående platt-
former, og den måler 4,1  cm i lengde  og 2,2  cm i
bredde (figur 12.8). Kjernen har en stor avspaltning
etter frostsprengning på baksiden og spor etter flere
kraftige hengselavslag. Eigeland (2016) påpeker i sin
analyse at den trolig er oppgitt grunnet flere tekniske
feil, hvilket er indikert av hengeselsavslagene, men
at dette ikke nødvendigvis skyldes lavt teknisk nivå.
Grunnet kjernes størrelse og plattformvinkel påpeker
Eigeland at den kan ha vært vanskelig å slå uavhen-

gig av knakkerens ferdighetsnivå. Kjernen opptrer i
flinttype lD1.

Det øvrige kjernematerialet består av fem sidefrag-
menter, fem plattformavslag og fem ryggflekker. Tre
av sidefragmentene er overløpende flekker fra det som
trolig er plattformkjerner, sannsynligvis  av samme
type som den hele kjernen. De måler mellom 1,3 og
1,4 cm i bredde og 5,1 og 6,4 cm i lengde.To av dem
har cortex langs deler av en naturlig rygg, mens den
siste har en plattformrest samt negative avspaltningsarr,
som tyder på at den har hatt to motstående plattformer.

Figur 12.8. Plattformkjernen fia Tinderholt 2
Foto: E11en C. Holte/KHM.
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De to Øvrige sidefragmentene måler 1,6 cm og 2,1 cm i
bredde og 2,2 og 5,6 cm i lengde. Den største av de to
er nærmest en kraftig makroflekke, men har spor etter
en rekke avspaltinger på dorsalsiden samt en kraftig

plattformrest. Den minste av de to er en fragmentert
kjerneside  med deler av plattformkanten intakt og
kan være en korrigering for å gjenopprette kjernen.
De fem kjernefragmentene opptrer i flinttypene 3D1,
1D1,1Sl og lD1.

De fem plattformavslagene varierer i størrelse og
utforming og måler 2,3-8,1 cm. De opptrer i flintty-

pene 2Dl og lD1. Plattformavslagene har, med ett
unntak, preparerte plattformer. Det foreligger også
kantpreparering på flere av dem. Det største plattform-
avslaget er sammenføyd med en rekke mindre avslag
og fragmenter som tyder på forming og endring av

plattformen. Ett plattformavslag har cortex på det som
trolig er baksiden, noe som kan tyde på at det har vært
flere ensidige kjerner på lokaliteten. Den varierende
størrelsen på plattformavslagene kan tyde på at det
har forekommet kjernemateriale i ulike størrelser og

på flere stadier i reduksjonsprosessen.
Det er identifisert fem ryggflekker i kjernemate-

rialet. De  utviser  stor variasjon  i  størrelse  og måler
1,1-1,9 cm i bredde og 3,5-8,2 cm i lengde. Tre av
dem er fragmenterte, og to  er hele. Det foreligger
mulige bruksspor på kantene på flere av ryggflekkene,
men  ingen  synes  å ha intensjonell retusj. Kun  6n
ryggflekke har spor etter cortex, noe som kan qJde på
at den innledende fasen var utført utenfor lokaliteten.
Den største av flekkene har alternerende knusespor på
to rygger, noe som kan tyde på at den er modifisert i
etterkant, men har likevel ingen spor etter bruk eller
retusj. Ryggflekkene opptrer i flinttypene lDl og 1 S1.

Avslagsmaterialet
Avslagsmaterialet i flint utæør 22 °/o av alle fiinn. 30 %
har cortex, hvorav ti avslag er helt dekket av cortex og
katalogisert som primæravslag. To er sekundæravslag
og er delvis dekket av cortex. Av de til sammen 133

primærbearbeidede avslagene er kun fem utskilt som
makroavslag. Bergkrystallavslagets  største  mål er
3,9 cm, og det har tre fasetterte overflater, noe som
indikerer at det er et sekundæravslag.

Teknologishe sekvenser ogf linttyper
Som nevnt er fiinnmaterialet fra Tinderholt 2 fordelt

på fem ulike flinttyper. Dette gir en mulighet til å
undersøke de teknologiske prosessene på lokaliteten
ut fra gjenstandsmaterialets sammensetning innenfor
en gitt flinttype (figur 12.9). Med utgangspunkt i det
flinttypeinndelte flekkematerialet er det mulig å spore
kortere huggesekvenser og gjennom det tolke at det i
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Figur 12.9. Oversikt over fordelingen av gjenstandskategorier innenfor ulike flinttyper.

hovedsak kun er deler av de teknologiske sekvensene
som er å finne på lokaliteten.

Flinttype 2Dl  stammer trolig fra to forskjellige
knoller med en liten fargeforskjell. Den ene knollen,
representert ved flekkematerialet, viser til en større
andel  primærflekker  med  cortex  på  dorsalsiden.
Den  andre varianten  er kun representert ved  et
fåtall flekker uten  cortex og med  en større  regula-
ritet enn de  foregående. Det kan trolig tyde på at
kvaliteten på råstoffet er ulik eller var lav, men også
hvor  i  reduksjonsprosessen  flekkene  kommer fra.
Flekkematerialet stammer fra de innledende steg i
flekkeproduksjon og stegene umiddelbart etter den
innledende prepareringen  (Eriksen 2000), hvilket
er støttet av at det ikke forekommer ryggflekker i
denne flinttypen.

Flinttype  lsl  utviser det motsatte  av flinttype
2D1, og det foreligger her flere lange og kraftige
ryggflekker. Det er også funnet et større sideavslag,
noe som indikerer at det har vært 6n eller flere kjerner
av råstoffet på lokaliteten. Likevel er flekkematerialet
underrepresentert med kun et fåtall flekker, noe som
kan tyde på at hvis  det har forekommet flekkepro-
duksjon innenfor denne flinttypen, har flekkene blitt
fraktet ut av lokaliteten.

Flinttype lD l representerer trolig sporene etter den
lengste sekvensen av flekkeproduksjon på lokaliteten
med fimn av kjernematerialet, flekker, avslag, frag-
menter, splinter og retusjerte gjenstander. Den store
fargevariasjonen i den oppbrukte kjernen kan være en

feilkilde, og det er en mulighet at flekker definert som
andreflinttyperogsåkanhaværtslåttfradennekjernen.

Flinttypeinndeling på lokaliteten gir en mulighet
til å forfølge og forstå hvilke teknologiske prosesser
som har blitt utført på lokaliteten, og hvilke som kun
er representert med enkelte deler av en teknologisk
sekvens (figur 12.9). På Tinderholt 2 er det spor etter
flere korte sekvenser hvor kjerner har blitt tatt med
inn på lokaliteten, og hvor flekker har blitt produ-
sert. Kjerner har også vært forkastet eller fraktet ut
av lokaliteten, og flekker og redskaper er produsert,
kastet eller fraktet videre. Et slikt gjennomtrekk i
materialet kan knyttes til generelt høy mobilitet og
korte opphold på lokaliteten.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnene fra Tinderholt 2 er fordelt over 80 m2 (lag
1)  med en gjennomsnittlig fiinntetthet på 7,4 funn

per kvadratmeter. Lokalitetsflaten har to  separate
aktivitetsområder med ett område lengst sørvest og
ett i nord (figur 12.10). Utover en knakkestein i det
nordlige aktivitetsområdet inneholder begge områdene
de samme kategoriene  av gjenstandsgrupper, men
har varierende funnmengde (figur 12.11). Området
i sørvest hadde flest fiinn og er tydeligere avgrenset
enn området i nord. Området i vest var rundt 30 m2
og inneholdt 495 fiinn, mens området i nord var rundt
15 m2 og inneholdt 100 funn.
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Figur 12.10. Spredningen av alle funn i alle lag på lokaliteten viser to avgrensete aktivitetsområder.

Spredningen av råstoff og flinttyper viser til enkelte
forskjeller mellom fiinnområdene, men i hovedsak
er dette relatert til antall fiinn (figur 12.11). Et trekk
som er ulikt mellom fiinnområdene, er spredningen
av flinttype 3D1, som kun opptrer i den vestlige kon-
sentrasjonen. 3Dl er grovkornet og skiller seg tydelig
fra de Øvrige flinttypene på lokaliteten. Flinten har
trolig hatt en tynn kalkskorpe, noe som er observert

påenkeltedeleravfiinnmaterialet.Detforeliggerikke
kjernemateriale i flinttypen, og flekkene er i hovedsak
uregelmessige og synes å stamme fra det samme stadiet
ireduksjonsprosessen,noeforsøkpåsammenføyninger
kanskje kan bekrefte. Gjenstandsmaterialet i 3Dl og
spredningen av det tyder på at det har forekommet
en mindre reduksjon av flinttypen i aktivitetsområdet
i sørvest.

De Øvrige flinttypene opptrer i begge aktivitetsom-
rådene. Den morfologiske likheten mellom typene kan
tydepåatområdenekanhaværtibruksamtidigellerav
densammegruppeninnenforetkorttidsrom.Ogsåher
ville sammenføyningsstudier kunne være til stor nytte
for å diskutere samtidighet i materialet. Eksempelvis
erplattformavslagavsammekaraktermedvarierende

størrelser i flinttype 2Dl identifisert i den Østlige kon-
sentrasjonen. Hovedvekten av flintq7pen finnes i den
nordre delen, men enkelte artefakter er også fimnet i
det sørvestlige aktivitetsområdet. En gjennomgang av
materialet viser at det er også her er en fargeforskjell
som kan tyde på to ulike knoller. Den ene flinttypen,
eller knollen, synes å ha vært benyttet i det nordlige
aktivitetsområdet og den andre i det sørvestlige. Det
foreligger flekkemateriale i begge flinttypene, men
flekkemateriale er kun fiinnet i det nordlige området.
Ytterligere fokus på problemstillinger knyttet til den
romlige spredningen av det typeinndelte funnmate-
rialet har potensial til å kunne føre til ny kunnskap
om forholdet mellom konsentrasjoner og aktiviteter

på tidligmesolittiske lokaliteter.

NATURVITENSKAP OG DATERINGER

Stramdlimje
Tinderholt 21å 107-104 moh. Dersom aktiviteten var
strandbundet, kan bruksfasen dateres til 8700-8400
f. Kr. , tilsvarende den siste delen av tidligmesolitikum.



134

Figur 12.11. Spredningen av ulike gjenstandskategorier (over) og flinttyper (under).
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Figur 12.12. Kartet over viser plasseringen til Tinderholt 2 og 3 samt den registrerte lokaliteten ID 138147 på den forhisto-
riske øya. Kartet under viser utsynet fra Tinderholt 2 og 3 og hvordan de kan ha inngått i samme bosetningssystem.
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Typologi
Gjenstandsmaterialet fra Tinderholt 2 kan knyttes
til den tidligmesolittiske teknologiske  tradisjonen

gjennom fimn av 6n enegget tangespiss, 6n ensidig
kjerne med to motstående plattformer samt bruk av
direkte teknikk i flekkeproduksjonen, som i hovedsak
består av forholdsvis regelmessige flekker. Innslaget av
enkelte artefakter av bergkrystall og røykkvarts i den
ellers flintdominerte råstoffbruken er også et trekk som
er observert på flere lokaliteter fra tidligmesolitikum
(Amundsen 2012).

DISKUS]ON OG TOLKNING
Tidligmesolittiske lokaliteter i oslofj ord-området er

:if,t:t::å:åednesrarf.:vkå.e,r:kg|:::o2nos;2:aÅå:å::åe2roTZ;:
Hva de ulike konsentrasj onene egentlig representerer,
er ofte uklart, og de er i flere sammenhenger tolket
som spor etter generell produksjon og vedlikehold av
redskaper (f.eks. Amundsen 2012a; Jaksland 2012b).
En slik tolkning er også foreslått av Bjerck for tidlig-
mesolittiske lokaliteter på Nord-Vestlandet (Bjerck
2008b). Samtidig viser data fra oslofjord-området at
det er variasjon i antall fiinn og fimnsammensetning
mellom lokaliteter, hvilken kan være relatert til ulike
aktiviteter og romlig organisering av aktivitetene eller

gjentatte besøk (f.eks. Nyland 2012; Jaksland 2012b;
Fossum 2014).

Enkelte lokaliteter og aktivitetsområder peker seg
også ut som spesialiserte. Et eksempel er Pauler 7 i
Vestfold  (8800-8500 f.Kr.), hvor to separate  aktivi-
tetsområder med ulik fiinnsammensetning knyttes
til  arbeidsfordeling og romlig organisering, trolig
innenfor den samme bruksfasen. Den  minste  av
to konsentrasjoner på Pauler 7 blir tolket som spor
etter en sekvens utført av kun 6n person (Jaksland
2012b: 121). Lokaliteten Solum 1 i Larvik, datert til
8800-8400 f.Kr., har et lite fiinnmateriale (290 fiinn)
med kun noen få diagnostiske redskapst)per, deriblant
økser, et høyt antall sekundærbearbeidede artefåkter og
korte knakkesekvenser. De to aktivitetsområdene på
lokaliteten er delvis overlappende med det som synes
å være ulike aktiviteter. Fossum har tolket dette som
en mulig romlig organisering av lokaliteten fremfor
spor etter to separate besøk (Fossum 2014: 141-142).

Tinderholt 2  kan tolkes  som spor etter ett eller
flere korte  opphold innenfor perioden  8700-8400
f.Kr. Funnene fra Tinderholt 2 fremstår som rester
etter generell produksj on og vedlikehold av redskaper.
Aktivitetsområdene er tydelig adskilt fra hverandre,
og deres likeartete karakter og de korte teknologiske
sekvensene  som  er dokumentert i funnmaterialet,

kan anses som gode indikasjoner på at lokaliteten er

gjenbrukt ved to anledninger, fremfor å representere
ett samtidig opphold.

HvordanskalaktivitetenpåTinderholt2forståsilys
av lokalitetens roue i et overordnet bosetningsmønster?
Innledningsvis ble relasjonen mellom Tinderholt 2
ogTinderholt 3 trukket frem som et aspekt som ville
være interessant å undersøke. Gjenstandsmaterialet
fra de to lokalitetene tilhører den samme teknologiske
tradisjonen og inneholder et spekter av diagnostiske
artefakter som knyttes til denne. Begge lokalitetene
kanmedsinefådiagnostiskegjenstandstyper,uformelle
redskaper, vareriende lengder på knakkesekvensene
og flere aktivitetsområder tolkes som lokaliteter med
korte opphold og hqr mobilitet. Gjenstandsinventaret
erliktpåbeggelokalitetenemedenforskjelliatdeter
fimnetØksematerialepåTinderholt3.Detforeligger
ingen sammenføyninger av fiinn mellom de to lokali-
tetene, men innenfor bergkrystallen og røykkvartsen
er det morfologiske  og størrelsesmessige likheter i
materialet, og råstoffet Æø7¢ stamme fra samme lokale
forekomst. Den største forskjellen mellom lokalitetene
er landskapsrommet de var situert i, og hvordan det
vendte seg mot det overordnede landskapet. Mens
Tinderholt 2 1å på nordsiden av en øy mot et indre
skjærgårdsbasseng, lå Tinderholt 3  sørvendt orien-
tert mot den ytre  skjærgården  (figur  12.12). Dette
forholdet kan kanskje sees som del av en ut$11ende
fiinksjon i et overordnet bosetningsmønster eller som
spor etter ulike aktiviteter som ikke gjenspeiles i det
littiske materialet.

Deterargumentertforatdetforekomvisseendringer
i råstoffbruk og i redskapsmaterialet i løpet av tid-
1igmesolitikum  (Jaksland  og Fossum 2014:  56-59).
Et perspektiv som vil være interessant å undersøke
nærmere, og som lokalitetene ved Tinderholt kan
bidra til å belyse, er hvordan også boplassorganisering
og lokalisering endret seg fra de eldste til de yngste
tidligmesolittiske lokalitetene i Sørøst-Norge.



13.      DØRDAL. ENLOKALITETFRATIDLIGMESOLITIKUM

Steinar Solbeim, Lucia U. Koxq)old ogJobn Asbjørn Haq)stein

C59987,Aks:-nr.2013/398 Fosriædt øvre 68/1, Bamblc kommune, Tclemark

A§keladden-ID: 146146

Hoh.: 100-101 m

Utgravningsleder: John Asbjørn Havstein

Feltmannskap: 4-6 personer

Dag§verkifelt: 72

Tidsrom: 6.5.-11.6.2015

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 229 m2

Flateavdekket are al : 260 m2

Utgravd areal : Lag 1:  136  m2, lag 2: 27 m2

Utgravd volum : 16,3 m3

Volum per dagsverk: 0'26 m3

Funn: 735 littiske funn

Strukturer: To ildsteder

Datering:

Strandlinje:  8600-8400 f.Kr.
C14: 7070 ± 30 BP (Beta-417122), 7120 ± 30 BP (Beta-417123),
7050 ± 31  BP (Ua-53183),  6956  ±  31  BP (Ua-53184)
Typologi/teknologi: tidligmesolitikum

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Dørdal ble registrert av Telemark $1keskommune i
2011 på bakgrunn av to positive prøvestikk med til
sammen åtte fiinn av flint og bergkrystall (01sen 2011 :
208-210). Flaten ble anslått til å ha en topografisk
utstrekning på 235 m2. Lokaliteten lå 101-100 moh.
og er strandlinjedatert til 8600-8400 f.Kr.

Det ble fiinnet 670 gjenstander av flint og 105 av
kvarts og kvartsitt, som i hovedsak kan tilskrives et
fåtall reduksjonssekvenser i form av flekkeproduksjon.
Funnmaterialet tilsier, i likhet med høyden over havet,
endateringtiltidligmesolitikum.Boplassflatenframsto
som uforstyrret av seinere tids menneskelig aktivitet
og dermed med potensial for tolkning av aktivite-
ter og boplassorganisering. To fimnkonsentrasjoner
skiller seg ut med høyere tetthet av fiinn, hvorav den
ene er relatert til et ildsted som er C14-datert til
seinmesolitikum.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Dørdal 1å på en flate  som var avgrenset av mindre
bergknauser i sør, Øst og nord (figur l3.1,13.2). Flaten
var bevokst med bjørk, gran og furu og hadde lav
undervegetasjon. Rett sør for lokaliteten lå en Øst-
vest-orientert bergrygg som fht bratt mot terrenget
under. Mot vest og delvis i Øst var det skrånende terreng
som sammen med bergformasjoner i nord dannet en
naturlig avgrensning av landskapsrommet. I tidlig-
mesolitikum har lokaliteten ligget i tilknytning til en
vik på en større øy i den ytre skjærgården (figur 13.3).

Under et tynt torvdekke bestod massene av fin sand
med et lite innslag av grus. Lokaliteten var nesten helt
fri for større stein. Undergrunnen var godt drenert,
og flaten holdt seg tørr selv i kraftig regnvær. De
øverste 5-10 cm var et utvaskingslag av løs, grå sand,
og de  neste  15-20  cm var et grusholdig rødbrunt
anrikningslag, stedvis hardpakket av jernutfelling.
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Figur 13.1. Dørdals beliggenhet i dagens landskap.
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Figur 13.2. Feltavgrensning og lokaltopografi på Dørdal.

MÅLSETTING 0G PR0BLEMSTILLING
Enviktigmålsettingforprosjektetharværtåbelyseden
tidligmesolittiske aktiviteten og bosetningen innenfor
undersøkelsesområdet. Kronologisk sett er boplassene
i E18-prosjektet noe yngre enn tidligere undersøkte
tidligmesolittiske boplasser i regionen (Jaksland 2014:
39), og de er derfor ansett for å ha høyt vitenskapelig

potensial til å bidra til å forstå utviklingen i tiden
umiddelbart etter den første pionerbosetningen og
frem mot bosetningen i mellommesolitikum.

Under utgravningen fremstod lokaliteten  som
relativt godt bevart, og det ble dermed prioritert å
undersøke en stor, sammenhengende flate for å under-
søke organiseringen av aktiviteten. Satt i sammenheng
med lokaliseringen av Dørdal på et høydedrag med

godt utsyn over den tidligmesolittiske  skjærgården
kunne dette gi informasjon om bruken av landskapet
i den eldste bosetningsfasen i regionen.

UNDERSØKELSEN

Metode
lnnledningsvis ble lokaliteten avtorvet med grave-
maskin. Torvlaget var q7nt med et klart skille mot

det underliggende sandlaget. Under den innledende
undersøkelsen ble  det gravd  14 meterruter med 4
meters  mellomrom  (figur  13.4). Rutene ble gravd
mekanisk i 50 x 50 cm kvadranter i et 10 cm tykt lag.
Deretter ble  sørvestre  kvadrant i hver rute gravd i

ytterligere ett lag. Det fremkom få fiinn i lag 2.
Ettersom lokalitetsflaten var av begrenset størrelse

og fimnene syntes  å konsentrere  seg på de sentrale
delene, ble det besluttet å åpne opp sammenhengende
felt i lag 1 etter den innledende rutegravingen. Det
framkom raskt tre hovedfiinnområder med en konsen-
trasjon av flint og bergkrystall i vest, et fiinnområde
med flint sentralt på flaten og et mer utflytende
funnområde i øst. Ut fra de sentrale funnførende
områdene avtok funnmengden markant, og flaten
ble i praksis  avgrenset med fi].nntomme ruter i alle
retninger. Totalt ble det gravd 136 m2 i lag 1.

To konsentrasjoner av skjørbrent stein ble påtruf-
fet under utgravningen. Disse  framsto  som godt
bevarte  og  skarpt  avgrenset  mot  de  ellers  stein-
frie  løsmassene  og  er blitt  tolket  som  ildsteder.
Funnkonsentrasjonenes relasjon til ildstedene indi-
kerte at de kunne knyttes til den tidligmesolittiske
aktiviteten på lokaliteten.  Særlig gjelder dette for
det vestre  ildstedet  (A792).  Begge  ildstedene  ble
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Figur 13.3. Dørdals beliggenhet med 100 m høyere havnivå.
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Dørdal
Utgravde lag

Utgravd lagl

Utgravd lag2

8Æ# Ugravd iao3
E prøve,ute,
:.i.:       Å

Uio ! Kultihlstod.k ntu..iim

Figur 13.4. Undersøkte lag på Dørdal.

dokumentert i plan og profil, og det ble tatt ut kull
og makrofossilprøver.

Ved begge ildstedene ble det observert et mindre
antall  store, men flyttbare  steiner, hvorav enkelte
kunne  tolkes  som  deler av en teltring eller annen
boligkonstruksjon. Enkelte steiner ble fjernet under
avtorvingen, og det er uvisst hvorvidt disse ville ha
bidratt til å komplettere eventuelle  strukturer. Det
er ikke mulig å fastslå om dette var menneskeskapte
strukturer, men steinenes dimensjoner og plassering
må anses som påfållende på en ellers steinfri flate.

Avslutningsvis ble flaten maskinelt avdekket for
å identifisere eventuelle  strukturer i undergrunnen,
uten at flere strukturer eller gjenstander ble påvist.

Kildekritihh
LØsmassene på Dørdal besto  av fin  sand, og flaten
var nesten fri for stein og røtter (figur 13.5). Det var
ingen tegn til seinere forstyrrelser. Både tilstanden
til de påviste strukturene og fimnspredningen tilsa at
lokalitetens bevaringsgrad var god. En del rotbranner
kunne imidlertid observeres i undergrunnen, særlig
etter avdekking. S elv om bevaringsforholdene under
de mest kompakte delene av strukturene så ut til å

ha vært god, er det en mulighet for at kullet herfra
stammer fra yngre og naturlige prosesser.

FUNNMATERIALET
Det ble fiinnet 7351ittiske fi].nn på Dørdal (tabell 13.1).
Av disse er 90 % av flint, mens 9,5 % er av bergkrystall.
Det er også funnet €n knakkestein i bergart.

Råstoff

Fh,nt
Det er skilt ut seks flinttyper samt brent og patinert
flint (tabell 13.2). 98 ftnn er fordelt på flinttypene,
hvilket tilsvarer  15  °/o  av a.11 flinten. Funnmaterialet
har vært vanskelig å inndele ettersom overgangen
mellom de ulike flinttypene fremstår som glidende.

176 fiinn (26,5 %) har cortex. Ingen fimn er klas-
sifisert som primæravslag, men  det foreligger fire
sekundæravslag med  cortex. Den  innledende pro-
duksjon på fiintknoller har dermed ikke funnet sted

på Dørdal, og materialet er trolig brakt tilnærmet
ferdig preparert inn på lokaliteten. Flinten  synes
å ha vært av god kvalitet, men siden det foreligger
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Figur 13.5. Over sees Dørdal mot nordøst under utgravning av lag 1. Under til venstre mot sørvest. Nede til høyre sees
flaten mot sørvest etter graving av lag 1. Ildsted A1134 sees i forgrunnen.

1ite primærbearbeidet materiale, er det vanskelig å si
hvorvidt flinten kan anses som lokal strandflint, eller
om den har blitt transportert fra mer flintrike områder
i tilgrensende regioner.

Bergkrystall
Det er fimnet 71 fiinn av bergkrystall. Det er imidlertid
vanskelig å skille mellom ulike varianter av bergkrystall
i materialet fra Dørdal, slik som det er blitt gjort på
for eksempel Tinderholt 3. Enkelte  artefakter har
mørkere  elementer som kan tolkes  som røykkvarts,
men materialet er likevel behandlet og katalogisert

som ett og samme råstoff. Kvartsmaterialet er av en
sammensatt og (grov)kornet type, og råstoffet kan
variere innenfor ett og samme artefakt. Det er likevel
enkelte trekk, slik som fargevariasjonen og kornsam-
mensetningen, som kan tyde på at det foreligger rester
etter mer enn €n krystall eller ett emne på Dørdal.

Typologiogteknologi

Flint
Av de 663 flintfunnene er 96,7 °/o av fiinnene primær-
bearbeidet, og 3,3 °/o av fiinnene er sekundærbearbeidet.
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Type  . Varia"t Flint Bergkrystall Bergart Antall Prosent,

Avslag
Ubearbeidet 189 23 211 28,7

Retusjert 5 1 6 0,8

Fragment
Ubearbeidet 228 30 258 35,0

Retusjert 4 4 0,5

Splint Ubearbeidet 145 7 152 20,7

Kjerne Bipolar 4 1 5 0,7

Kjernefragment

Plattformavslag 2 2 0,3

Ryggflekke 2 2 0,3

Prepareringsavslag 9 9 1,2

Sidefragment 2 2 0,3

Flekke

Ubearbeidet 26 3 29 3,9

Kniv 1 1 0,1

Retusjert 5 1 6 0,8

Smalflekke
Ubearbeidet 23 5 28 3,8

Retusjert 4 4 0,5

Mikroflekke
Ubearbeidet 9 9 1,2

Retusjert 1 1 0,1

Mikrostikkel 2 2 0,3

Pilspiss
Enegget 1 1 0,1

1 2 0,3

Knakkestein 1 1 0,1

Total 663 71 1 735 99,7

Tabell 13.1. Oversikt over alle funn fra Dørdal.

Kategori Flinttype/overordnet Variant/be§krivelse Antall • Pr®§¢nt

Fin flint 1

Senon (1S)

1S1.  Svart til opak grå, tynn regelmessig cortex. 25 25,5

1S2.  Svart med lett brunskjær, grå flekker, grov
7 7,1

cortex som drypper inn i flinten.

Danien (1D)
1D1.  Svært fin lys til mellomgrå, ev. blåskjær. 15 15,3

1D2 9 9,2

Matt, fin flint 2

Bryozo (28) 281. Brungrå, halvmatt, skarpt avgrenset grov cortex. 1 1,0

Danien (2D)
2D1. Matt, fin lys grå med mellomgrå sjatteringer,

16 16,3
lett heterogen, noen urenheter.

Ubestemt 4
Brent (8) 5 5,1

Patinert (P) 20 20,4

Tabell 13.2. Oversikt over typeinndeling av flint på Dørdal.
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R.edshaper acv flht
Det sekundærbearbeidede flintmaterialet består av
6n enegget pilspiss, 6n kniv, to mikrostikler og nitten
retusjerte gjenstander.

Den eneggete pilspissen av flint  (1S1)  er  1,6  cm
lang og har steil dorsal retusj fra basis til odd langs
6n sidekant. Motsatt sidekant er retusjert langs halve
sidekanten.

Det er fiinnet en kniv laget på en flekke av flinttype
2D1. Kniven har steil, skrå retusj i den distale enden.
Det er også noe retusj i proksimalenden på 6n sidekant.
Det er bruksspor på 6n sidekant ut mot det retusjerte

partiet. Kniven måler 2,3  x  1,2 cm.
Det er funnet to  mikrostikler. Ett eksemplar er

tilvirket på en flekke med tre fasetter. Flekken har
også  steil  og grov dorsal  retusj  langs  bruddkant.
Mikrostikkelfasetten har gitt en  nokså tverr odd.
Største  mål er 2,7  cm. Den  andre  mikrostikkelen
er tilvirket i proksimalenden på en flekke  av flint
(1D2). Det er dorsal retusj langs halve bruddkanten
og skrå ventral avspaltning fra andre halvdel. Største
mål er 2 cm.

Totalt er det fiinnet  19  retusjerte  flekker, avslag
og fragmenter. Det er stor variasjon i retusjtypene.
Det kan knyttes  til variasjonen i form og størrelse

på utgangspunktene, men kan også tyde på en flek-
sibilitet i utforming av redskaper knyttet til ulike og
varierte oppgaver. Største mål varierer fra 1,3 cm til
4,1 cm. De retusjerte funnene forekommer innenfor
alle flinttypene.

FlekÅerogmikfoflekher
Det ubearbeidede flekkematerialet i flint utgjør 7,8 %
av fiinnene, fordelt som 26 makroflekker, 23 smalflek-
ker og 9 mikroflekker (tabell 13.3). Bredden varierer
mellom 0,6 og 2,3 cm. Lengden på de hele flekkene
måler  1,6-4,9  cm. Flekkematerialet opptrer i flint-
typene lD1,1D2,1S1,1S2 og 2D1.

Eigelands  (2016)  analyse  av flekkematerialet fra
Dørdal viser  at 36  °/o  har en vinkel på  90°, mens

45  % har spor etter kantpreparering. 73  % har en
tydelig  slagbule, og  18  °/o  har leppe  på ventralsi-
den. Flekkematerialet er i hovedsak uregelmessig til
regelmessig.Attributtanalysenevisertillitevariasjon
i slagteknikk, og hele 82 % har tegn på direkte myk
teknikk, mens  de resterende  18  % viser attributter
knyttet til direkte myk teknikk og indirekte teknikk.
Selv om flekkematerialet fra Dørdal er begrenset, gir
det likevel inntrykk av å tilhøre en tidligmesolittisk
teknologisk tradisj on.

Kjernemateriale
Det foreligger fire bipolare kjerner, to sidefragmenter,
to plattformavslag, ni prepareringsavslag og to rygg-
flekker i kjernematerialet. Dette utgjør i underkant
av 3 % av den totale fimnmengden. Kjernematerialet
opptrer innenfor alle flinttypene.

De bipolare kjernene  er gjennomgående  små og
måler  1,7-2,9  cm.  Kjernene  er uregelmessige, og
variasjonen  er stor mellom  de  ulike  eksemplarene.
De opptrer i flinttypene lsl og lDl samt brent og
ubestemt flint. Det er ikke fastslått om kjernene er
restprodukter etter maksimalt utnyttete plattform-
kjerner, eller om de representerer et eget teknologisk
konsept (Eigeland 2015: 158). Det er identifisert fire
avslag som er slått bipolart.

Det er fiinnet to plattformavslag fra to forskjellige
ensidige  flekkekjerner av flint  (1S2, 2D1). Begge
avslagene har tatt med deler av kjernefronten. Det
er også spor etter fasettering på begge plattformene i
form av prepareringsavslag, og det ene avslaget har noe
kantpreparering. Plattformavslagene måler 3 og 3 ,1 cm.

To sidefragmenter fra kjerner er påvist. Begge er
store, kraftige avslag eller flekker og har en preparert

plattformkant og negative avspaltninger på dorsalsi-
dene. Den ene kjernen er slått fra samme ende som

plattformen, mens den andre er slått fra distalenden.
De er 2,5  og 3,2 cm brede og 4,9 og 7,8  cm lange.
Den største av kjernene har avspaltningsarr som ser
ut til å stamme fra en topolet flekkekjerne.

Ubearbeidete flekkcr Retusjcrtcflekker Ubearbeidete mikroflekker Retu§jene mikroflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 19 39,7 4 44,5 3 34

Proksimal 15 31,3 1 11 3 34 1 100

Midtfragment 7 14,5 4 44,5 2 22

Distal 7 14,5 1 11

Total 48 100 9 100 9 100 1 100

Tabell 13.3. Tabellen viser fordeling av primær-og sekundærbearbeidet flekkemateriale i flint fra Dørdal fordelt som

gjenstandsdeler.
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De to ryggflekkene er 0,9 og 1,4 cm brede og 2,4 og
3,1 cm lange. Begge tilhører trolig den samme flint-
typen,1D1. Begge har en ryggdannelse og knusespor

på den ene sidekanten og er uregelmessige.

Avslagsmateriale
Avfållsmaterialetutgjør84%avfiinnene.Detforeligger
ingen makro- eller primæravslag blant flintavslagene
(189 fiinn), hvilket støtter inntrykket av at primær-
reduksjon ikke har foregått på lokaliteten. Andelen
avslag (189 stk.), fragmenter (228 stk.) og splint (145
stk.) utgjør henholdsvis 28 %, 34 °/o og 22 % av au flint.

Befgkfystall
Bergkrystallmaterialet består av 61 avslag, fragmenter

ggsplint.Deterfiinnet6nbipolarkjerneogniflekker.
En flekke har ventral retusj på en proksimal sidekant,
mens andre sidekant har kraftige bruksspor. Et segl-
formet, flekkelignende  avslag synes  å ha bruksspor

på deler av 6n sidekant. Det er også steil retusj, med
mulig intensjoneu sløving/abrasjon på gjenstanden.
Den andre sidekanten har fin dorsal retusj langs den
distale halvdel, og den proksimale halvdel er skarp
med tydelige bruksspor. Gjenstanden er tolket som et
skjæreredskap som kan ha vært skjeftet. I tillegg finnes
det ett avslag med skråbuet enderetusj som er tolket
som en kniv. Det retusjerte materialet måler mellom
1,1  og 2,1  cm i bredde og mellom  1,7 og 2,8  cm i
lengde. Alle synes å ha den samme qTe kvalitet og kan
visuelt sett anses som den samme typen bergkrystall.

De ubearbeidede flekkene utriør 12 % av fiinnene av
bergkrystall og er fordelt som fem smalflekker og tre
makroflekker. De måler 0,9-1,3 cm i bredden. Lengden

på de hele flekkene er 1,8-2,8 cm. En av flekkene er
av en glassklar og gj ennomsiktig bergkrystall, mens de
Øvrige er av noe mer «grumsete» kvalitet. Muligens kan
dette tyde på at det har vært utført flekkeproduksjon

på to ulike kjerner av forskjellig råstofflcvalitet. Den
bipolare kjernen er, i likhet med de bipolare kjernene
i flint,1iten og uregelmessig og måler 1,2 x  1,3 cm.

STRUKTURER

lldsted,A792
Sentralt på flaten ble det funnet en skarpt avgrenset

pakning av brent og varmepåvirket stein i overgangen
mellom lag  1  og 2  (figur  13.6).  Steinansamlingen
er tolket som  et ildsted og var tilnærmet trekantet
i plan og målte  135  x  75 cm. 30-40 cm Øst for dets
sørlige avgrensning lå en mindre  samling av brent
stein, tolket som utkast fra ildstedet. Steinpakningen
var stedvis svært tett med enkelte flate steiner opptil

20  cm i  størrelse.  Stein og sand var sammenkittet
av jernutfelling. Det var ikke mulig å identifisere en
tydelig nedgravning i profilet. Strukturen var på det
meste 20 cm dyp, men målte i hovedsak ca. 10 cm i
dybde. Det var relativt lite stein i den sentrale delen.

Massene fra den bortgravde vestre halvdel ble
såldet i 4 mm  såld uten at artefakter ble påvist. A11
skjørbrent stein ble veid og hadde en totalvekt på
34 kg. Dette inkluderer ikke mindre fragmenter som
ble fiernet i omkringliggende kvadranter. Trekull-og
makrofossilprøver ble tatt under graving og fra profil.

Det foreligger to C 14-dateringer på trekull (Pz.7%) :
6010-5895  f.Kr.  (7070  ±  30  BP, Beta-417122)  og
5970-5740 (6956 ± 31 BP, Ua-53184). Dateringene
angir seinmesolittisk alder, hvilket avviker fra både
strandlinjedateringen og typologiske og teknologiske
trekk i materialet.

Ildsted,A1134
I Østre del av lokaliteten, i det som tidlig ble tolket
som et aktivitetsområde, framkom et ildsted i nedre
del av lag 1 (figur 13.7). Ildstedet hadde form som en
tilnærmetsirkulærpakningavbrentogvarmepåvirket
stein  (totalt  150 kg), med en diameter på  160 cm.
Steinpakninga var tettest i ytre deler og stedvis ikke
synlig i midtre del. I øst var den noe dratt ut i toppen
uten at det var mulig å fastslå hvorvidt dette var utkast
fra ildstedet eller resultatet  av postdeposisjonelle

prosesser.
A1134 ble snittet, og massene fra den bortgravde

nordre halvdel ble såldet i 4 mm såld, uten fiinn. I

profil framsto pakningen som jevn og tydelig nedsun-
ket i midten og kan best beskrives som bolleformet. I
toppen var massene innenfor ringen løsere og lysere i
farge enn utenforliggende masser og kan indikere at
strukturen har vært åpen i midten eller, mer sannsynlig,
er tømt etter bruk. Nedenfor det løse sjiktet, i nedre
del av steinpakninga, var det et veldig svakt sotholdig
og mørkere sandlag. Det ble fimnet konsentrasjoner av
kull flere steder i selve steinpakningen. Det ble tatt ut

prøver av kullkonsentrasjonene samt makrofossilprøver
og en mikromorfologisk prøve.

Det foreligger to  C14-dateringer fra ildstedet.
Begge dateringene er gjort på trekull (fiiru) og har gitt
alder 6045-5925 f.Kr. (7120 ± 30 BP, Beta-417123)
og 6010-5875  f.Kr. (7050 ±  31, Ua-53183), hvilket
tilsvarer seinmesolitikum.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnmengden på Dørdal er moderat, og fiinnene er
spredt utover store deler av den undersøkte flaten
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2A792 -lldsted

Lag  1 : Løs sand, rest av utvaskningslag, lys

grålig.

Lag 2: Sand og grus, noe fragmentert
skjørbrent stein i toppen, hardpakket

jernanrikning, særlig i nedre del, rødbrun.

Elaagge:,:ssva£::årårpuaskg::,d,;:sgmuFbrrsj':loldigi

Dørdal
E18 Rugtvedt-Dørdal
Bamble k.
Telemark

Tegnet av:JAH, 27/05-2015
Rentegnetav:GS,30/09-2015

='   L=   LL

0.4 meter

Figur 13.6. Tegning og planfoto av ildsted A792 på Dørdal.
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Lag 1 : Sand med en del grus, mye skjørbrent stein
i toppen, stedvis hardpakket av jernanriknjng,
rødbrun.

H  Lag 2:Siltig sand og grus, lys gulbrun.

|   Lag 3: Løsere sand med grus og fragmentert
skjørbrent stein, lys gulbrun.

ÆÆ   Lag 4: Lett sotholdig sand og grus, mye skjørbrent
stein, mørk gråbrun.

Dørdal
E18 Rugtvedt-Dørdal
Bamble k.
Telemark

Tegnet av:JAH,15/6-2015
Rentegnet av: GS, 30/9-2015

iL+__±L+
0,4 meter

Figur 13.7. Tegning og planfoto av ildsted A1134 på Dørdal.
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h;.--,d„
_,

Dørda'

All® funn, alle lag

H,-3
m4-7
18-12
I ,3 -20
I 2, - 36

t  Utgravd,  Lag  1

OLfl     "^
Uio : ku]turlilstorlsk miiaaum

Figur 13.8. Oversikt over alle funn fra Dørdal. Kl og K2 er markert.

K1 K2

(389-392#/449-452y) (39l-394#/453-456y)

Flint Bergkry§tall Bergart Total Prosent Flint Bergkrystall Total Prosent

Avslag 85 15 100 29,3 63 1 64 28,1

Avslag med retusj 2 2 0,9

Fragment 106 26 132 38,7 78 78 34,2

Fragment med retusj 1 1 0,4

Splint 70 7 77 22,6 46 46 20,2

Flekke 15 6 21 6,2 20 20 8,8

Flekke med retusj 2 1 3 0,9 6 6 2,6

Mikroflekke 2 2 0,6 3 3 1,3

Mikroflekke med retusj 1 1 0,3

Kjerne 2 1 3 0,9

Kjernefragment 4 4 1,2 7 7 3,1

Pilspiss 1 1 0,3

Mikrostikkel 1 1 0,3 1 1 0,4

Knakkestein 1

Total 289 56 1 341 100 227 1 228 100

Tabell 13.4. Sammensetning av funn i Kl og K2 på Dørdal.
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Dørdal

Borgkrystall

H
/

å-`
r,   L-                                   Æ

Fllnt

H,-3
EEH 4 - 7
18-,3
I ,4 -,9
I 20 - 34

OLLH      Å

Uio ! Kiiltu*lbr" m`i..im

Figur 13.9. Oversikt over spredning av bergkrystall og flint fra Dørdal.

med varierende intensitet. To områder med høyere
tetthet av funn skiller seg ut, her kalt  Kl  og K2
(figur  13.8).  Kl  og K2  er innholdsmessig like, og
den relative fordelingen av rienstandsq7per internt
i konsentrasjonene er sammenfållende  (tabell 13.4).
Det er kjerner og kjernefragmenter i  K1, mens  K2
inneholder kun kjernefragmenter. Det er samtidig
en høyere andel retusjert materiale i K2. Fordelingen
av mikroavfill er konsentrert innenfor Kl og K2 og
indikerer at konsentrasjonene er relativt intakte, og
at tilvirkning av redskaper har fiinnet sted her (Grøn
2000). Det flinttypeinndelte materialet er begrenset,
men enkelte typer (1D1,1 S1, 2D1) er å finne i begge
konsentrasjonene. Det kan være et tegn på samtidig-
het, men kan vanskelig tillegges stor vekt her. Det er
blitt gjort forsøk på å sammenføye fimn mellom de
to konsentrasjonene uten at dette har lyktes.

Den mest vesentlige forskjellen mellom de to fiinn-
områdene kan spores i spredningen av bergkrystallen,
der majoriteten opptrer i relasjon til Kl med enkelte
fiinn spredt på den sørøstlige delen av flaten (figur
13.9).Dettyderpåatproduksjonogbrukavredskaper
av bergkrystall i all hovedsak har foregått i og rundt

K1. Den forholdsvis beskjedne mengden fimn og den
store visuelle likheten i råstoffet kan tyde på at det kun
har forekommet reduksjon av €n til to bergkrystaller.

NATURVITENSKAP 0G DATERING

Strmdhnje
Flaten som Dørdal 1å på, er avgrenset av et bratt stup
i sør og i nordvest av hellende terreng. Topografien
tilsier at lokaliteten trolig har vært strandbundet under
bruksperioden, og en beliggenhet på 100-101  moh.
tilsier en datering til 8600-8400 f.Kr.

C14-dateringer
Det foreligger fire C14-dateringer fra de to ildstedene
(tabelll3.5).Dateringeneerdaterttilseinmesolitikum
og er overlappende innenfor tidsrommet 6000-5800
f.Kr. (figur 13.10).

Typologi
Det er £å d£agnost£ske redskaper b]ant fimnene fra
Dørdal. En enegget spiss sammen med plattformavslag
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Lab.ref. BP` ± F.Kr. (68.2 %) F.Kr. (95.4 %) Strukturnr.    \ prøvenr. Materiale

Beta-417122 7070 30 5990-5920 6010-5895 A1134 P1173 Trekull,  Pz.72e£j

Ua-53184 6956 31 5885-5790 5970-5740 A1134 P1172 Trekull,  P;.73zff

Beta-417123 7120 30 6015-5985 6045-5925 A:J92 P1176 Trekull, P¢.7zzfj

Ua-53183 7050 31 5990-5900 6010-5875 A:J92 P1175 Trekull, P!.7zztj

Tabell 13.5. C14-dateringer og prøvemateriale fra Dørdal.

6300                        6200                        6100                        6000

Calibrated date (calBC)

Figur 13.10. Kalibreringskurver for C14-dateringene fra Dørdal.

og sidefragmenter fra ensidige flekkekjerner peker
mot en tidligmesolittisk datering. Analysen av flek-
kematerialet viser også trekk som er karakteristiske for
tidligmesolittisk teknologi med bruk av direkte myk
teknildc og høy grad av uregelmessige flekker. Det er
ikke identifisert fiinn som kan settes i sammenheng
med yngre aktivitet på flaten.

DISKUSTON OG TOLKNING
Med unntak av et prosjektil ble det fimnet få formelle
redskaper på lokaliteten.  Redskapssettet fremstår
dermed som lite standardisert. Avfållsmaterialet anty-
der at det i hovedsak har forekommet flekkeproduksjon
samt videre tilvirkning av prosj ektiler på flekkene. Det
er ingen tydelige tegn på framstilling av Økser eller
andre større redskaper på Dørdal. Det er lite cortex

på flinten, og andelen primær-  og sekundæravslag
er lav, hvilket tyder på at de innledende trinnene i

produksjonen ikke er blitt utført på lokaliteten.
Funndistribusjon syntes å være relativt intakt, og

flaten fremstod som lite forstyrret av seinere aktivi-
tet. Mengden funn er begrenset med 735 artefakter.
Funnene hadde en avgrenset spredning og var i all
hovedsakfordeltpåtofiinnkonsentrasjoner.Innholdet

5900                       5800                       5700                       5600

i konsentrasjonene er sammenfallende, med unntak
av fordelingen av bergkrystall ¢f. tabell 13.4). Bjerck
har argumentert for at små fiJnnkonsentrasjoner med
begrensetfiinnmengdeoggjenstandst)Terrepresente-
rer relativt korte opphold (Bjerck 2016; se også Jaksland
2014: 41). Det er mulig at Dørdal kan representere
en lignende bosetning med ildsted, en midlertidig
boligkonstruksjon og aktivitetsområder med littisk
materiale. Hvorvidt de to fi]nnkonsentrasjonene skal
tolke§ som rester etter ett eller to besøk, er uavklart, og
her kan nok mer inngående analyser av flinttyper og
sammenføyningsstudier, eventuelt også slitesporsana-
lyser, bidra til å kaste lys over bruken av flaten.

De  to  ildstedene  er  datert til  seinmesolitikum
med fire  C14-dateringer. Funnmaterialet fra den
seinmesolittiske nøstvetfasen er dominert av mikro-
flekkeproduksjonfrahåndtakskjernersamtproduksjon
og bruk av bergartsøkser (GIørstad 2010). Det er
imidlertid ingen spor i  det littiske materialet som
kan knyttes til aktivitet i perioden. Dersom det hadde
vært aktivitet på Dørdal i den seinmesolittiske perio-
den, er det rimelig å anta at den ville ha etterlatt seg
materielle spor i form av littisk materiale, spesielt med
tanke på de to ildstedenes dimensjoner og mengden
skjørbrent stein. Det er romlig sammenfåll mellom
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de høyeste innslagene  av brent flint og ildstedenes

plassering på flaten. Ettersom det ikke er påvist sein-
mesolittisk materiale, kan dette være et argument for
en sammenheng mellom ildstedene og det tidligme-
solittiske funnmaterialet og at trekullet ikke daterer
den opprinnelige bruken av ildstedene, men yngre og
da trolig naturlige prosesser. Dette er ikke en ukjent

(Si.:kass.jE:båe:];di£8:2e):°££tt£Skelokditeteriregionen
Dørdal har trolig vært benyttet i kort tid, i 6n eller

flere omganger. Det lite formelle fimnmaterialet samt
den store variasjonen i flinten vitner om lokalitetens
flyktige karakter. I så måte føyer den seg inn blant flere
av prosj ektets andre tidligmesolittiske lokaliteter, slik
som Tinderholt 2 og 3. Det begrensete innslaget av
flekker og kjernemateriale og det faktum at metrisk
definerte mikroflekker utgjør en høyere  andel her
enn på de  Øvrige  tidligmesolittiske  lokalitetene  i

prosjektet, tyder på at redskaper i stor grad er fraktet
ut av lokaliteten. Lokalitetens beliggenhet med utsyn
over den ytre skjærgården kan indikere en fiinksjon
knyttet til speiding etter marine ressurser og dermed
forklare  det begrensete oppholdet eller aktiviteten.
Utformingen av lokalitetene og fimnmaterialet fra
de ulike  tidligmesolittiske boplassene  i prosjektet
vitner ikke om standardiserte opphold eller aktiviteter,
men peker heller mot at det er variasjon i aktiviteter
mellom lokalitetene





14.     TINDERHOLT1

EN TIDLIGMESOLITTISK LOKALITET MED
PRIMÆRBEARBEIDING AV FLINT

Lucia U. Koxvold

C59983, Ak8.-nr. 2013/398,Tveitan Østrc 50/1, Bamble kommune, Telemark

Askeladden-ID: 145410

Hoh.: 97-100 m

Utgravningsleder: Lucia U. Koxvold

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverk i felt: 74

Tidsrom: 4.5.-26.6.2015

Metode: Maskinell avtorving, konvensjoncll steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet are al : 310 m2

Flateavdekket areal : 104 m2

Utgravd areal: Lag 1:  82 m2, lag 2: 26 m2

Utgravdvolum: 10'8  m3

Volum per dagsverk: 0,14 m3

Funn: 521 littiske funn

Datering:
Strandlinje: 8600-8300 f.Kr.
Typologisk/teknologisk: tidligmesolitikum

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Tinderholt 1 ble registrert av Telemark Slkeskom-
mune i 2011 i utmarken til gården Tveitan Østre (ID
145410; 01sen 2012: 190). Lokaliteten ble påvist ved
to positive prøvestikk med totalt to flintfiinn. I alt ble
det gravd seks prøvestikk innenfor lokalitetsavgrens-
ningen. Lokaliteten ble anslått til å ha en topografisk
utstrekning på 225 m2 (01sen 2012: 190).

Tinderholt  1  ble undersøkt i 2015. Lokalitetens
beliggenhet på 97-100 moh. tilsvarer en bruksfase i
siste del av tidligmesolitikum, innenfor tidsrommet
8600-8300 f.Kr. Det ble gravd 82 m2 i lag 1, og totalt
ble det gjort 521 fimn av flint. Funnmaterialet vitner
om 6n bruksfilse i tidligmesolitikum. Lokaliteten har
materiale som kan knyttes til spesialisert aktivitet med
åpningogformingavknollerogprepareringavemner.

Det ble ikke påvist strukturer, og det foreligger ingen
C 14-dateringer fra lokaliteten.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Tinderholt 1 lå på en nordvendt terrasse i hellende
terreng  (figur  14.1,14.2). I  nord flatet terrassen ut
mot en lav bergknaus. I vest hellet terrenget svakt
nedover mot det som trolig har vært en nordvendt
strand med en god naturhavn. Nordøst på terrassen
skrådde terrenget nedover mellom lave bergknauser
i nord og nordøst.  Skråningen kan ha fungert som
en  alternativ, men  smalere  og trangere  naturhavn.
Den  sørøstlige  delen  av lokaliteten var en relativt
flat, liten terrasse. Landskapsrommet var avgrenset
av bergrygger og knauser, med godt utsyn mot nord
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#,H
--\          ,       -_                 ,,7,

Tinderholt 1

Undersøkte lokaliteter

Planområde E18

Motorvei; vei; gangvei

Vann

1  m høydekoter

0                         65                      130

Uio : Kulturhlstorlsk museum

Figur 14.1. Lokaliseringen av Tinderholt 1 og de øvrige boplassene på Tinderholt i dagens landskap.
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Figur 14.2. Kartet over viser det undersøkte området på Tinderholt 1 og lokaltopografiske trekk.
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Figur 14.3. Lokalitetens beliggenhet ved 97 m høyere havnivå.
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Figur 14.4. Undersøkte ruter og lag på Tinderholt 1.

og det som i tidligmesolitikum har vært et sund i den

ytre skjærgården (figur 14.3).
Vegetasjonenbestodavgran-ogfiiruskog,medmose

og lyng som undervegetasjon. Torvlaget på flaten var
5-10 cm tykt, med noe kraftigere torvdannelser rundt
trærne. Undergrunnen besto av skogbunn, med et qrnt
sand- og grusholdig utvaskingslag over et jernholdig
anrikningslag og med fin silt i bunnen. Det var svært
mye stein i de Øverste 10 cm nærmest over hele flaten.
På det flateste partiet inntil en lav bergknaus i nord
var det et område som under utgravning fremstod
som nesten steinfritt, og som muligens kan tolkes
som en ryddet flate.

MÅLSETTING OG PROBLEMSTILLING
Det var en målsetting å undersøke likheter og forskjel-
1er mellom de tre boplassene ved Tinderholt både på
boplassnivåogpåetoverordnetlandskapsnivå.Detble
derfor utarbeidet en samlet strategi for katalogisering
av fiinnene fra Tinderholt-1okalitetene.

Tinderholt 1 viste seg tidlig i undersøkelsen å inneha
fiinn fra de første stegene i produksjonsprosessen, med
store primær- og sekundæravslag i samme type flint.

Lokaliteten pekte seg dermed ut som en viktig boplass
for å undersøke mobilitet i gjenstandsmaterialet og
råstoffstrategier. Det er et stort potensial for sammen-
føyningsstudier, noe som kan gi verdifiill informasjon
i den sammenhengen. Det var også viktig å skille ut
og identifisere avslag knyttet til Økseproduksjon og
analysere hvorvidt dette kan tolkes som en spesialisert
teknologi eller som en del av flerbruksteknologi.

Ettersom Tinderholt 1 var den lavestliggende og
dermedyngsteavlokalitetenevedTinderholt,vardet
en målsetting å undersøke om det kunne identifise-
res  forskjeller i funnmaterialet sammenlignet med
Tinderholt 2 og 3, noe som igjen kunne gi informasjon
om potensielle kulturelle endringsprosesser i perioden.

UNDERSØKELSEN

Metode
Lokalitetsflaten ble innledningsvis  avtorvet med

gravemaskin. Store mengder stein, stubber og røtter
samt store nedbørsmengder gjorde arbeidet tidkre-
vende. Totalt ble 310 m2 avtorvet, og det ble brukt
fire dagsverk.



Figur 14.5. Over: Tinderholt 1 sett mot nord etter avtorving. Under: Tinderholt 1 under utgravningen. Bildet illustrerer den
steinete undergrunnen.
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Under avtorvingen ble det gjort løsfimn i overgan-

gen mellom torv og minerogene masser. Lokaliteten
ble innledende  undersøkt i  meterruter, delt i  kva-
dranter på 50 x 50 cm i  10 cm lag. Rutene ble lagt
med fire  meters  avstand over lokalitetsflaten  (figur
14.4). Den innledende undersøkelsen ble etterfiilgt
av konvensjonell flategraving, hvor det ble åpnet felt
rundt funnførende prøveruter samt i tilknytning til
overflatefimn. Den  sørvestre kvadranten i utvalgte
ruter ble gravd ned til funntomt lag. Det ble konsta-
tert at fiinnmengden var avtagende nedover i lagene,
og det ble ikke påvist fiinn i lag 3. Spredningen av
løsfiinn viste seg å sammenfalle med fiinntettheten
og fiinnspredningen på lokaliteten som helhet.

Lokalitetsflaten ble avslutningsvis  avdekket med
maskin. Det ble  gjort enkelte  funn i  dette  steget,
deriblant en stor tangespiss. Funnene ble  alle gjort
i massene fra en av de store røttene som lå sentralt

på lokaliteten. Det ble ikke påvist strukturer under
avdekkingen.

Kj,ldekritikk
Før utgravningen fremstod lokaliteten som uberørt av
moderne aktivitet og skogsbruk. Det var en utfordring
å observere og skille ut potensielle strukturer som rester
av ildsteder eller teltringer ettersom undergrunnen
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var tettpakket med  stein  (figur  14.5). Underveis  i
utgravingsforløpet ble enkelte ansamlinger av stein
vurdertsompotensieltmenneskeskapte,meningenting
hadde tydelige former eller }11skifter og er dermed
blitt tolket som resultat av naturlige prosesser. De
store  trærne  som har stått på lokalitetsflaten, har

påvirket fimnspredningen, noe som kan forklare den
noe ujevne horisontale distribusjonen.

FUNNMATERIALET
Totalt  ble  det gjort  521  funn  (tabell  14.1).  Det

primærbearbeidede materialet utgjør 95,6 % og det
sekundærbearbeidede 4,4 °/o. I  overkant av 16 °/o er
varmepåvirket, mens 4,4 °/o er direkte brent. 31 % har
rester av cortex, noe som peker mot den høye andelen
av primær- og sekundæravslag og råstoffbruken på
boplassen.

Råstoff
Flinttypene på Tinderholt 1 tiorde det utfordrende
å følge  den samme  malen  for flinttypeinndeling
som på de Øvrige lokalitetene i prosjektet, og andre
kategorier måtte brukes.  Sammenføyningene  som
ble gjort, utviste  så stor variasjon  innenfor flinten
at de overordnede kategoriene ikke ville ha fiingert.

Type Variant Flint Antall Prosent

Makroavslag
Ubearbeidet 29 29 5,5

Retusjert 6 6 'J

Avslag
Ubearbeidet 111 111 21,3

Retusjert 5 5 0,9

Fragment

Ubearbeidet 115 115 22

Skraper 1 1 0,2

Retusjert 1 1 0,2

Splint Ubearbeidet 221 221 42,4

Kjerne Plattform- 1 1 0,2

Kjernefragment
Plattformavslag 1 1 0,2

Ryggflekke 2 2 0,4

Flekke

Ubearbeidet 7 7 1,3

Retusjert 2 2 0'4

Stikkel 1 1 0,2

Smalflekke
Ubearbeidet 13 13 2,5

Retusjert 2 2 0,4

Mikroflekke Ubearbeidet 1 1 0,2

Pilspiss Enegget 1 1 0,2

Mikrolitt Lansett 1 1 0,2

Total 521 521 99,8

Tabell 14.1. Oversikt over alle funn på Tinderholt 1
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Figur 14.6. Flinttype A fra Tinderholt 1. Foto: Ellen C. Holte/KHM.steinete undergrunnen.

100%909'o80%70%60%509'o40%30%20%10%0%

A
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1S1                                                      1D1                                                     2D1                                                     3D1

Figur 14.7. Oversikt over fordelingen av gjenstandskategorier innenfor de ulike flinttypene.
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Kat€gori   , Flinttype/overordnet Variant/bcskrivel§e Antall pro§ent

Fin flint

Senon (1S) 1S1. Mørk gråsvart med mye inklusjoner. 6 1J

Danien (1D)
1D1. Muligens en renere ogfineredelavflinttypeA.

2 0,4

Matt, fin flint Danien (2D) 2D1 1 0,2

Matt grov flint Danien (3D)
3D1. Grovere kornstørrelser,gulgrønnifargen.

20 3,8

Matt/fin/grov flint Danien variant (A)
Utviser stor variasjon med både grovere ogfinerepartier,lysereogmørkerfargesamtinnslagavkrystallerogkvartspartier

189 36,6

Ubestemt/usikker

Brent / 8 23 4,4

Patinert (P) 61 11,7

Usikker/ukjent (U) 219 42

Tabell 14.2. Oversikt over flinttyper og varianter på Tinderholt 1.

Det som imidlertid er interessant, er at nettopp den
kildekritiske utfordringen med flinttypeinndeling blir
synlig. Flinten fra Tinderholt 1 er derfor typeinndelt

på en annen måte enn de øvrige lokalitetene, hvor den
spesifikke flinttype A (figur  14.6, 14.7)  står for en
høy andel av fimnene som er gjort på lokaliteten, og
som er sammenføyd til to råstoffemner (tabell 14.2).

Typologi og teknologi

mlspisser
Det foreligger en mikrolitt og en enegget tangespiss
fra Tinderholt  1. Prosjektilmaterialet utgjør 0,4 %
av fiinnene.

Mikrolitten er liten og måler 0,2 x 1,7 cm. Den er
laget på en tynn mikroflekke (flinttype 3D1) og har
tett og steil retusj på begge sidekantene. Tangespissen
er tildannet på en kraftig flekke eller et avslag (figur
14.8). Den har et høyt rombisk tverrsnitt med en flate
med cortex på dorsalsiden. Den har kraftig retusj fra
tangen, som synes å ligge i proksimalenden, til midten
av den ene sidekanten. Spissen er patinert, men kan
være flintt)pe ls1. Den måler 2,4 x 6,1 cm og veier
17,6 gram. Waraas (2001:42) påpeker at slike store
tangespisser er dokumentert på preboreale boplasser
i Norge, og at de  trolig kan  anses  som  spydspisser
heller enn pilspisser (se også Riede 2009). Dette er
begrunnet med størrelsen og vekten. Waraas henviser
tileteksperimentsombleutførtavFischer(1985:11)
hvor det ble gjort forsøk med å slqrte Bromme-spisser,
som veide opp mot 35 gram, med bue. Dette tyder på
at det er mulig å benytte de store tangespissene som

pilspisser,menWaraasutelukkerlikevelikkeatdekan
ha vært benyttet som spydspisser (Waraas 2001 :42).

Skf a|>ere og stihler og Øvrig retusjert materiale
Det forekommer en skraper og en stikkel i det sekun-
dærbearbeidede materialet. Skraperen er tildannet på
et fragment av et kraftig avslag. Den måler 3,0-2,7 cm
og har tilnærmet steil retusj på den ene sidekanten.
Skraperen opptrer i flinttype A.

Stikkelen er tildannet på en sidekant av en regulær
og hel makroflekke  som  måler  1,8  x  5,6  cm. Det
synes å være bruksspor eller retusj på stikkelfasetten
samt noe retusj på den andre sidekanten. Stikkelen
forekommer i flintt)pe lDl og er sammen med en
annen makroflekke de eneste artefaktene i flinttypen.

Det Øvrige sekundærbearbeidede materialet består
av tre flekker med retusj, elleve retusjerte avslag og ett
retusj ert fragment samt en ryggflekke med kantretusj .

I likhet med de øvrige boplassene på Tinderholt
har det sekundærbearbeidede gjenstandsmaterialet
retusj  eller bruksspor på kanter og egger. Martin
Callanan (2007: 21-22) har skilt mellom to typer eller
varianter av uformelle redskaper, hvorav den første
er gjenstander som  er benyttet uten retusj, og den
andre er tienstander som er retusjert. På Tinderholt
1 er disse kategoriene flytende, og det kan virke som
om det foreligger begge deler på samme gjenstand.
Eksempelvis foreligger det en liten og tynn flekke
uten retusjert kant, men som likevel synes å ha blitt
skadet ved bruk. De tre retusjerte flekkene er av ulik
størrelse og måler mellom  1,1  og 2,8  cm i bredden.
De har likevel det som ser ut til å være samme type
retusj eller bruksspor på 6n sidekant.

Hvis  man  sammenligner  flekkene  med  avsla-

gene og fragmentmaterialet, kan man observere det
samme fenomenet også her. Artefaktene synes å ha
en liten  retusj  eller bruksspor på fine  skjæreegger.
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Figur 14.8. Den store tangespissen av flint fra Tinderholt
1. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

Avslagsmaterialetvisertilbrukavvarierendestørrelser
og former til skjæreegger. Enkelte av disse avslagene
er store, og fire av de elleve avslagene er makroavslag.
Tre av de fire makroavslagene er tynne og fremstår
som  skiver. De viser til  en flatepreparering av over-
flatene  og er muligens  store  plattformavslag som
synes  å være rienbrukt. Det sekundærbearbeidede
materialet opptrer i flinttypene ls1, 3Dl og A samt
som patinert flint.

Flekker og mikf oflekker
Det ubearbeidede  flekkematerialet utgjør 4 %  av
fiinnmaterialet og er fordelt på 7 makroflekker, 13
smalflekker og 1 mikroflekke (tabell 14.3). Bredden
er 0,4-1,8 cm, og lengden på de hele flekkene måler
mellom 1,8 og 7 cm. Det er ikke utført en dynamisk
teknologisk klassifikasjon av flekke-og kj ernemateri-
alet fra Tinderholt 1. Flekkematerialet fra Tinderholt
1 er begrenset i antall og varierende i form og størrelse.
Det er lite som tyder på en omfattende flekkeproduk-
sjon på lokaliteten, noe som iæen tyder på at deler av
flekkematerialet synes å ha vært produsert andre steder
og brakt inn på lokaliteten. Visuelle sammenligninger
med flekkematerialet fra de  Øvrige lokalitetene på
Tinderholt tyder imidlertid på at flekkematerialet fra
Tinderholt 1 tilhører en tidligmesolittisk teknologisk

tradisj on med direkte myk teknikk, regelmessige flek-
ker og delvis preparerte plattformer (Eigeland 2016).

Kjernematerialet
Det er fimnet 6n ensidig, topolet plattformkjerne, som
måler 5,2 cm i lengden og er 3,1 cm bred. Den opptrer
i flinttype A, og flinten synes å være av god kvalitet.
Kjernen er sammenføyd med et plattformavslag og
et bakstykke av kjernen som er fiernet i forbindelse
med plattformavslaget. Det er spor etter flere korte
flekkeavspaltninger på kjerneansiktet, men kjernen
er langt fra oppbrukt. Kjernen er del av sammenføy-
ningsgruppen R4 (tabell 14.4). Plattformavslaget måler
2,5 cm i største mål. Det viser ikke til en plattformpre-

parering i forkant, men har tegn til kantpreparering.
Avslaget er 0,6  cm bredere enn kjerneansiktet, noe
som tyder på at det har vært slått av flere flekker etter
at plattformavslaget ble fi ernet.

Det foreligger to ryggflekker, hvorav den ene har
retusj eller bruksspor. De måler 0,9-1 cm i bredden
og 3,4 og 4,7 cm i lengden. Den retusjerte ryggflek-
ken opptrer i flinttype A og har spor etter cortex på
dorsalsiden, mens den andre opptrer i flinttype 3DI
og har ingen cortex. Det forekommer ikke ytterligere
kjernemateriale i flinttype 3D1, men det foreligger
avslag som  muligens  kan knyttes  til kjerneøkspro-
duksj on. Ryggflekken kan være tilknyttet forming og
bearbeiding av en Øks eller et økseemne.

Acvslagsmo[terialet
Det ubearbeidede  avslagsmaterialet utgjør 26 °/o  av
fiinnmengden. Trettitre prosent er helt eller delvis
dekket av cortex. Av de totalt 140 avslagene er det skilt
ut s primæravslag, 6 sekundæravslag, 23 Økseavslag og
2 hengselavslag. Avslagsmaterialet måler 1,1-8,7 cm
i største mål. 30 avslag måler over 4 cm og kan anses
som makroavslag. Avslagsmaterialet opptrer i flint-
typene ls1, 3Dl og A. Seks er varmepåvirket, og 28
er patinert eller av ubestemt flinttype.

Teknologiske sekvenser og flinttyper

Flimttyper
Det er identifisert fire ulike varianter innenfor de
overordnede flinttypene samt en variant, kalt flinttype
A, som er spesiell forTinderholt 1 (tabeu 14.2). Figur
14.9 gir en oversikt over hvordan gjenstandskategoriene
fordeler seg innenfor de ulike flinttypene. Det er størst
variasjon innenfor flinttypene A og 3D1. Dette kan
tyde på at det har foregått en eller to spesialiserte og
konkrete knakkesituasjoner i disse flinttypene på stedet,
og at de Øvrige fimnene er tilvirket et annet sted og
brakt inn på lokaliteten. Dette kan igjen underbygges
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Ubearbeidete flekkcr Retusjerteflekkcr Ubearbeidete mikroflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 9 45 2 40 1 100

Proksimal 4 20 1 20

Midtfragment 5 25

Distal 2 10 2 40

Total 20 100 5 100 1 100

Tabell 14.3. Oversikt over flekkemateriale fra Tinderholt 1.

Sammen-føynings-enhet
X Y Kvadrant Lag Art.-ID Antall Gjenstand Fraktur

Sammen-føynings-tolkning
Flinttype Intemnr.

2 951 908 NV 1 1226553 4
Flekkefrag-menter En tilnærmethelfiekke A

3

951 908 SØ 1 1226566 4 Avslag Avslag- ogfragment-sekvens,formingogåpnin8 A

951 908 SØ 1 1226567 3 Fragment A

4

955 909 SV 1 1225300 1
Primær-avslag

Slått

Åpning,oppdelingavknollogformingavkjerne

A 6

953 904 SØ 1 1225747 1
Plattform-avslag

A 2

953 908 SV 1
1226218 1 Kjernc A

1,  7,  8
1226791 2 Avslag A

953 910 NV 1 1226253 1 Avslag A 3

950 908 NØ 1 1226659 1
Primær-avslag

A 4

950 908 NØ 2 1226704 1
Sekundær-fragment

A 5

5

954 910 SV 1 1225534 1 Avslag

Preparering,reduksjonogfierningavgroverepartier

A 21

950 908 NØ 1 1226664
2

Makro-avslag/sekundær-avslag

A
20

2 Fragmenter A

953 907 NV 1 1226194 1 Avslag A 24

952 908 SØ 1

1226311

1
Makro-avslag A

23952 908 SØ 1 1 Fragment A

952 908 SØ 1 1 Avslag A

952 909 SØ 1 1226454 1 Avslag A 22

6 951 908 NØ 1 5 Avslag

Avslags-sekvens,muligformingavryggpåknoll

A

7 950 908 NØ 1

1 Avslag Stort avslagmedlavvinkelpåplattformen A

2 Fragmenter A

Tabell 14.4. Oversikt over sammenføyningsgruppene fra Tinderholt 1.
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av hvilke typer funn som forekommer i flinttypene,
og i hovedsak er det flekker, retusjert materiale euer
større avslag (med retusj) som ser ut til å være brakt
inn på lokaliteten.

Innenfor flinttypene A og 3Dl er det stor variasjon
av tienstandstyper. Ved  å  dele inn  avslagsmateria-
1et ytterligere i undertyper kan lengre teknologiske
sekvenser dokumenteres innenfor flinttypene (figur
14.9).DeterspesieltflinttypeAsomskillersegut,men
sammenføyningene viser at det kan ha vært mer enn
6n knoll av flinttypen. Dette kompliserer tolkningen,
men kan også forklare hvorfor det er stor variasjon i

gjenstandskategorier.

Sammenfiyntmger
Allerede under utgravningen ble det klart at det var et
stort potensial for sammenføyningsstudier av mate-
rialet. Spesielt primæravslagene, makroavslagene og
fragmentene så ut til å komme fra et fåtall flinttyper.
Funnspredningen ga også indikasjoner på dette, og
sammenføyninger var en viktig del av fimngjennom-

gangen og tolkningsarbeidet både i felt og under
etterarbeidet.

På Tinderholt  1  ble  sammenføyningsstudiene  i
hovedsak utført i forkant av katalogiseringsarbeidet.
Fordelen med dette er at man da har muligheten til å
diskutere morfologiske og teknologiske definisjoner av
fimnene opp mot hverandre. En annen fordel er at de
teknologiske aspektene blir en del av den morfologiske
tolkningen av den enkelte artefakt.

Sammenføyningene  som er utført, er i hovedsak
knyttet til oppdeling, forming og reduksjon av knol-
1er  innenfor  flinttype A  (tabell  14.4, figur  14.10).
Sammenføyningsgruppene innenfor flinttype A viser
til ulike steg eller deler av primærproduksjon. Det er
spesielt gruppe 4 og 5 som vil bli omtalt i detalj her.

Sammenføyningsgruppe 4 er sammensatt av åtte
artefakter og utgjør det som trolig er en halvpart av
en større knoll. Hele utsiden av knollen er dekket med
cortex, og største mål er 11 cm. Formen og vinkelen

på det sammenføyde materialet tyder på at knollen
har vært større. Den topolete plattformkjernen er
sammenføyd med gruppen med kjerneansiktet vendt
inn mot ventralsidene på to av primæravslagene. Disse
bindes  delvis  sammen  av plattformavslaget, som
danner et «tak» der flekkene ville ha vært plassert hvis
sammenføyningen hadde fanget opp hele prosessen.
Kjernen er tilvirket av en av knollens sidekanter. Dette
betyr at det har vært mulig å tilvirke flere kjerner
av samme  størrelse  fra denne  knollen. Det betyr
likevel ikke nødvendigvis at kjerneutforming er den
eneste årsaken til reduksjon av knouen. Eksempelvis
demonstrerer sammenføyningene av flintmateriale fra

Figur 14.9. Oversikt over fordelingen av ulike

gjenstandskategorier innenfor de to flinttypene.

lokaliteten Rørmyr at en skiveøks er tildannet på et
stort avslag som etter sammenføyninger viste seg å
være et plattformavslag fra en større knoll eller kjerne
(Skar og Coulson 1986).

Flinten i sammenføyningsgruppe 4 er av meget

god kvalitet, og til tross  for mye  cortex og tidvis
uregelmessig ytre  og form er det likevel trolig at
dette ikke er flint som er blitt fiinnet på strendene
langs Oslofiorden, men at det er flint som er fraktet
med fra flintrike områder i øst eller sør (se Eigeland
2015). Tilgangen på flint og bruk av lokale kilder er
diskutert, og selv om det er utført flere studier for å
kartlegge tilgangen og kvaliteten på strandflinten i
Oslofjord-området, er det likevel ikke mulig å anslå
omfanget av flinttilgangen på det nåværende tidspunkt
(Johansen 1967; Berg-Hansen 1999; Eigeland 2015).
Det virker imidlertid som det har forekommet Økt
bruk av lokalt tilgjengelig råstoff gjennom tidligme-
solitikum, noe som har blitt ansett som en konsekvens
av økt tilknytning og tilpasning til regionen og en
redusert kontakt med områder lenger sør (Eigeland
2014). Enkelte boplasser, for eksempel  Skeid, som
er undersøkt i dette prosjektet, utviser bruk av lokal
strandflint i tidligmesolitikum. Lokal strandflint synes
i hovedsak likevel ikke å ha vært benyttet i like stor

grad som i mellommesolitikum (Koxvold 2013a). De
lokale kildene vil trolig ha spilt en viktigere rolle ved
en større lokal tilknytning og ved færre eller endrete
kontaktlinjer over større områder.

Sammenføyningsgruppe 5 består av ti  artefakter
som  i  hovedsak kan  anses  som  rester etter sekun-
dærforming og reduksjon av knollen G//gr at cortex
var fjernet. Knollen måler 9,8  cm i største  mål og
har enkelte fragmenter med avrundet cortex som gir
inntryldc av knollens opprinnelige form, på 6n side.
Avslagene viser til en alternerende, tosidig slagteknikk
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Figur 14.10. De to omtalte sammenføyningsgruppene, med gruppe 4 Øverst og gruppe 5 under. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

som muligens kan tyde på at det ble formet et emne.
Det mangler et større avslag mellom to av sammen-
føyningens  makroavslag, som synes  å ha bestått av

grov flint. Midten av sammenføyningsgruppen består
av et stort parti med grovkornet flint med krystaller.
Det er trolig at variasjonen i flinten ville føre til mer
uforutsigbare avspaltninger og skape utfordringer med
å kontrollere avspaltningene fra knollen. Det virker
derfor trolig at sammenføyningsgruppen i stor grad
representerer korrigering og fierning av dette partiet.
Krystallene og de grovere partiene gir flinten et karak-
teristisk utseende som vil gjøre det enkelt å finne flere

gjenstander som har tilhørt den samme sekvensen, i

materialet. Ytterligere  sammenføyninger kan trolig
vise  større  deler av denne prosessen og kanskje spe-
sielt kaste mer lys over hvorvidt gruppe 4 og gruppe
5 stammer fra den samme eller to forskjellige knoller.

Det er også sammenføyd to ytterligere avslags-
sekvenser, kalt gruppe  3  og  6  (tabell  14.4).  Disse
representerer i hovedsak en ensidig forming av kanter
eller rygger, og begge har cortex på plattformsidene,
men ikke på dorsalsiden. I likhet med gruppe 5 kan
disse derfor anses om en del av en sekundærprosess
hvor rester av cortex blir fiernet samtidig med  at
knollene/emnene formes ytterligere. Gruppe 3 kan

gjennom helt konkrete inklusjoner i flinten knyttes
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til gruppe 4, men mangler ett eller flere avslag som
ville satt dem sammen. Dette øker inntrykket av at det
sammenføyde materialet trolig representerer en lengre
reduksjonssekvens fremfor flere ulike, korte sekvenser.

Økseproduksjon
Det er stort potensial i  å hente ut informasjon  av
avfallsmaterialet med tanke på teknologiske pro-
sesser (Eigeland 2015). Det er observert og skilt ut
avslag som har attributter som knytter dem til bifasial

produksjon eller tosidig forming, og på Tinderholt
1 er det fiinnet runde flintavslag med lave vinkler og
hengslete  avslutninger fra det som trolig er tosidig
teknikk. Avslagene er avrundet eller flate i distalenden
og har en noe tykkere proksimalende med en liten

plattformkant og vinkler i underkant av 45°.
Slike avslag kan knyttes til preparering av emner,

for eksempel til kjerneøkser, som opptrer regelmes-
sig i  tidlig-  og mellommesolitikum  (Mansrud og
Koxvold 2013; Eigeland 2015: 147; Eymundsson mfl.
2017). Avslagsmaterialet av denne typen ble derfor
skilt ut under katalogiseringen og kalt «Økseavslag».
I  analysen ble det benyttet et eksperimentelt frem-
stilt referansemateriale (Mansrud og Koxvold 2013:
73)  samt sammenføyd arkeologisk materiale  av en
bifasialt fremstilt kjerneøks fra Hegna Øst 2. Bruken
av referansematerialet gir muligheten til å studere
teknologiske attributter og søke etter likheter mellom
eksperimentelt og forhistorisk materiale, og den gir
også innsikt i  hele  den teknologiske prosessen  og
tilvirkningen av et redskap. Referansesamlingen kan
dermed også benyttes til å undersøke hvilke produk-
sjonstrinn som foreligger i funnmaterialet, og hvilke
som ikke er representert på lokaliteten.

Sammenligningen med referansemateriale og Øksa
fra Hegna Øst 2 indikerer at de 23 «Økseavslagene» er
rester av forming av ett eller flere emner til kjerne-
Økser. Avslagene som er fimnet på Tinderholt 1, er, i
motsetning til knakkeavfållet fra en kjerneøks på den
mellommesolittiske boplassen Hovland 5, kun rester
av en mindre del av reduksjonsprosessen (Mansrud
og  Koxvold 2013). Flinttypeinndeling viser at det
har vært minimum to  slike  emner på Tinderholt
1. Økseavslagene  måler  1,4-3,9  cm, noe  som  kan
tyde på at avslagene kommer fra det samme stadiet i
utformingen. Det har, uten hell, blitt gjort forsøk på
å sammenføye avslagene. Muligens kan dette bety at
formingen kun har vært det siste stadiet med mindre
endringer av emnet. Økseavslagene er derfor trolig
rester av en bearbeiding eller mindre justeringer av
emner eller Økser som er brakt ferdig preparerte inn

på lokaliteten og tatt med ut når den ble forlatt. En
annen tolkning er at avslagsmaterialet er spor etter

tilpasning til skjefter og dermed peker mot en tekno-
1ogi som er ikke er synlig i det arkeologiske materialet

grunnet bevaringsforholdene.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnmaterialet på Tinderholt 1 er spredt innenfor et
område på  82  m2 (1ag  1), og æennomsnittlig fimn-
tetthet er 6,3 fiinn per kvadratmeter. Boplassen har
et større aktivitetsområde med en ujevn fordeling av
fiinn sentralt plassert på lokalitetsflaten (figur 14.11).
Kombinasjonen av store trær og mye stein i under-

grunnen er nok en del av årsaken til den tilsynelatende
forstyrrede fiinnspredningen.

Under utgravningen av Tinderholt  1  fremstod
området helt i nord som et område med mindre stein i
undergrunnen, og det kunne virke som det var ryddet.
Det er enkelte forskjeller i mengden av funntyper
som er tiort på ulike deler av flaten. Rundt det ryd-
dede området og i utkanten foreligger det en høyere
andel splinter og fragmenter, som kan representere
utkastsoner eller knakkesituasj oner. Med tanke på det
begrensede  materialet som kunne flinttypeinndeles,
er det vanskelig å utlede konkret romlig informasjon
om forskjellige sekvenser på Tinderholt 1 og dermed
diskutere  intern boplassorganisering eller aktivitet
med dette som utgangspunkt.

Tinderholt  1  har et aktivitetsområde som trolig
representerer ett opphold, med en mulig ryddet flate
hvor det foreligger flekker, en stikkel, enkelte pri-
mæravslag og mindre mengder med avfållsmateriale.
I utkanten  av og rundt det ryddede området synes
det å forekomme en høyere andel avfallsmateriale.
Dette kan tyde på at flintknakking kan ha forekom-
met i utkanten av det ryddete området, eller at det
er spor av rydding eller deponering av avfill. Hvis
man ser på spredningen av splinter og distribusjonen
av de sammenføyde artefaktene, er det likevel trolig
at funntettheten representerer en knakkesituasjon
fremfor utkast eller deponering  (figur  14.12). Det
sammenføyde materialet viser en høy tetthet i fiinn-
konsentrasjonen sør på flaten (figur 14.13). Samtidig
er enkelte elementer fiinnet andre  steder, og det er

gjerne artefakter som trolig har blitt tatt vekk fra knak-
keplassen, for eksempel kjernen eller avslag som har
blitt gjenbrukt som uformelle redskapstyper, eventuelt
har blitt gitt en fiinksjon ut fra en spesifikk oppgave. I
området med den lave fimntettheten i nordvest er det
ikke gjort noen sammenføyninger, og her er det færre
og mer varierte fiinn. Dette området kan muligens
representere et utkastsområde eller kanskje spor etter
en konkret oppgave utført av en person.
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Figur 14.11. Spredningen av alle funn i alle lag fra Tinderholt 1 viser en ujevn distribusjon på den sentrale delen av
lokalitetsflaten.

NATURVITENSKAP OG DATERINGER

Strandlinje
Tinderholt 11igger mellom 97 og 100 moh. og har en
eldst mulig bruksfase i tidsrommet 8600-8300 f.Kr.
Dette tilsvarer siste del av tidligmesolitikum.

Typologi
Gj enstandsmaterialet på Tinderholt 1 utviser i hoved-
sak primærproduksjon og den innledende fasen i en
teknologisk sekvens. Det er også gjort fimn av enkelte
diagnostiske artefakter, som en topolet ensidig kj erne,
en tangespiss  og flekkemateriale som synes å være

produsert med direkte teknikk. Funnmaterialet fra
Tinderholt 1  tilhører den tidligmesolittiske tekno-
1ogiske tradisj onen.

DISKUS]ON OG TOLKNING
lnnledningsvis ble Tinderholt  1  og fiinninventaret

på lokaliteten trukket frem som ulikt de to andre
lokalitetene ved Tinderholt. Tinderholt 2  og 3  er
tolket som spor etter flere opphold, og fiinnmaterialet

synes å representere et «tverrsnitt» av et teknologisk
konsept. Boplassene fremstår som ganske like med
tanke på aktiviteter slik de fremkommer i det littiske
materialet.Tinderholt 1 på sin side utviser spesifikke
aktiviteter i det littiske materialet som muligens kan
lede oss frem til en tolkning av lokalitetens fiinksjon
basert på hva som har blitt produsert der.

Tinderholt 1 fremstår som en lokalitet hvor det er
utført spesifikke oppgaver knyttet til åpning, redu-
sering og preparering av råstoff. Avslagsmaterialet er
tolket som spor etter bearbeiding eller ferdigstilling
av minimum to Økser, trolig kjerneøkser. Flere avslag
med ulike former for retusj er også identifisert, noe
som tyder på at det har forekommet aktiviteter utover
arbeidet knyttet til Øksene. Sammenføyningene viser
også kjernepreparering og det som muligens kan ha
vært en oppdeling av råstoff for videre transport ut
av lokaliteten.

Det littiske materialet fra Tinderholt 1 har flere tek-
nologiske sekvenser knyttet til primærbearbeiding og
innledende formgivning, hvilket er observert gjennom
flinttypeinndeling,sammenføyningerogundersøkelser
av avfållsmaterialet. At flinten på lokaliteten trolig
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ikke er lokal strandflint, men importert fra andre,
mer flintrike  områder, kan  tyde på at nettverkene
mot områder lenger sør og Øst opprettholdes også i
slutten av tidligmesolitikum.

Små lokaliteter som Tinderholt 1 med relativt få

gjenstandsfimn og få råstoffirarianter, men samtidig
flere distinkte teknologiske sekvenser, skaper et viktig

grunnlag for å forstå de tidligmesolittiske gruppenes
strategier. Resultatene viser også til en mobil livsstil
hvor aktivitetene kan virke og være delvis differensiert

på ulike lokaliteter.
Den romlige organiseringen av lokalitetsflaten på

Tinderholt 1 har indikasjoner på at det er ett eller to
områder som har vært tilknyttet konkrete knakke-
situasjoner eller en mulig utkastsone, og ett område
som muligens kan anses som ryddet og benyttet til
bruk eller aktiviteter uten direkte tilknytning til en
konkret redskapstilvirkning, slik som  oppskjerping,
mindre justeringer eller kanskje skjefting (figur 14.14).
Den generelle fimnspredningen  av gjenstander og
flinttyper samt det sammenføyde materialet knytter
lokalitetsflaten sammen, og det kan derfor tyde på at
lokaliteten er spor av ett, kort opphold.



15.       SKEID

EN TIDLIGMESOLITTISK LOKALITET MED
REDUKSTON AV STRANDFLINTKNOLLER

Svein Watsvåg Nielsen og Steinaf Solbeim

C59986,Aks.-nr.2013/398,Sktid 41/1, Bamble kommune, Telemark

A§keladden-ID: 145173

Hoh.: 95-94 m

Utgravningsleder: Svein Vatsvåg Nielsen og Steinar Solheim

Feltmannskap: 3-5 personer

Dagsverkifclt: 42

Tid§rom: 6.5.-12.6.2015

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet are al : 149 m2

Flateavdekket areal : 121  m2

Utgravd areal: Lag 1: 67 m2, lag 2: 28 m2, lag 3: 4 m2, |ag 4:  |  m2

Utgravdvolum: 10,3 m3

Volum per dagsverk: 0,25 m3

Funn: 425 littiske funn

Strukturer: En ansamling skjørbrent stein

Datering: Strandlinje: 8500-8300 f.Kr.
Typologi/teknologi: tidligmesolitikum

INNLEDNING
SkeidbleregistrertavTelemarkftlkeskommunei2010
og fikk ID  145173  (01sen 2012:  177-179). Under
registreringen ble  det gravd syv prøvestikk, hvorav
tre var positive, med totalt fire  funn. Lokalitetens
størrelse var anslått til å være 150 m2. Lokaliteten lå
94-95moh.,ogtopografiogbeliggenhettilsaatdenvar
strandbundet i sin bruksperiode. Et samtidig havnivå

på 92-94 m indikerer en datering til 8500-8300 f.Kr.
Det ble fiinnet 425 1ittiske artefakter under utgrav-

ningen. Det ble funnet få typologisk/morfologisk
definerte redskaper, men enkelte rienstander er retu-
sjert eller har tegn til bruksspor. Sammenføyninger av
flintmaterialet viser til reduksjon av strandflintknoller.
Sett i lys  av Øvrige undersøkte  tidligmesolittiske

boplasser i  Sørøst-Norge  er Skeid interessant med
tanke på å studere råstoffstrategier og de innledende
steg i produksjonssekvensene.

BELIGGENHET, TOPOGRAFI OG
]ORDSMONN
Skeid lå ca.1,5 km V-NV for Bamble kirke og E18.
Fra dagens E181igger et dalføre i retning N-NV, hvor
det i 2014 ble undersøkt to gravhauger, et hulveisystem
og en myr på lokaliteten Stillinga.

Skeid er en av få lokaliteter i E18-prosjektet som
ikke er tilknyttet et miljø med flere steinalderboplasser,
og til forskjell fra de Øvrige  steinalderlokalitetene i

prosjektet lå ikke lokaliteten i et tydelig topografisk
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Figur 15.1. Skeids beliggenhet i dagens landskap.



Figur 15.2. Skeids beliggenhet ved havnivå 94 m over dagens.
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Figur 15.4. Oversiktsbilde av Skeid. I bakgrunnen sees Mikael A. Bjerkestrand. Bildet er tatt mot Ø.

definert landskapsrom  (figur  15.1). Lokaliteten lå i
et Østlig, lett hellende terreng. Området var preget av
delvis tett blandingsskog med innslag av plantet gran
og med begrenset undervegetasj on. Undergrunnen var

podsolert og besto av homogene sand- og siltholdige
masser med lite grus og stein. Ulike erosjonsprosesser
har sannsynligvis påvirket landskapet, da den sand-
og siltholdige undergrunnen i området var preget av
skiftende bekkeløp. I tidligmesolitikum har lokaliteten
Skeid vært lokalisert innerst i en bred vik i den ytre
skjærgården (figur 15.2).

MÅLSETTINGER OG PROBLEMSTILLINGER
Forut for undersøkelsen ble  Skeid gitt en foreløpig
datering til slutten av tidligmesolitikum, ca. 8500 f.Kr. ,

på bakgrunn av høyde over dagens havnivå. Lokaliteten
låpåenlitenforhøyningilandskapet,ogutbredelsenav
fiinn var avgrenset. Det ble antatt at den representerte
et kort besøk eller begrenset aktivitet. Det ble ansett
som viktig å dokumentere aktiviteten for å kunne
diskutere fiinksjon og aktivitet i sammenligning med
de  mer omfangsrike  tidligmesolittiske boplassene
undersøkt av dette og andre prosjekter. I  etterkant
av utgravningen har det også vært en  målsetting å

studere råstoffstrategien på lokaliteten og sette den i
sammenheng med rådende kunnskapsstatus.

UTGRAVNINGEN

Metode
Skeid ble undersøkt i tre trinn. Undersøkelsen ble
innledet med maskinell avtorving av et 149 m2 stort
område  (figur  15.3,15.4).  Etter  avdekkingen  ble
flaten undersøkt mekanisk i 1  x  1 meter store ruter
inndelt i  kvadranter på 50  x  50  cm i  10  cm  dype
lag med 4 meters  mellomrom. Det forekom funn
spredt over hele  flaten, men  med  konsentrasjoner
sentralt og Øst på feltet. Den videre undersøkelsen av
funnkonsentrasjonene ble utført i tråd med metoder
for  konvensjonell  steinalderutgravning  (Solheim
2013a). Det ble totalt håndgravd 67 m2 i lag 1, og
de fleste funn  (58  °/o)  1å i dette laget. Det ble gjort
fimn til og med lag 4 i avgrensete deler av lokaliteten.
Avslutningsvis ble det avdekket et areal på  121  m2
med bruk av gravemaskin. Det ble påvist en mulig
struktur bestående av en samling skjørbrent stein. Det
ble ikke påvist kull eller annet organisk materiale i
strukturen.
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Kildekritis he aspekter
Det var ikke tegn på moderne forstyrrelser på lokali-
tetsflaten. Det fantes planteskog på og ved lokaliteten,
men spor etter hogstmaskiner ble ikke påvist. Det ble
imidlertid identifisert et par rotvelter på den søndre
delen av flaten.

Langs den sørlige delen av lokaliteten endret jord-
massene  og undergrunnen karakter. Ca. 0,5  m fra
bekken gikk massene fra å være silt- og sandholdige til

åværefiiktigtorv-ogmyrjord.Troligharbekkenvært
bredere på et tidspunkt eller at den sesongvis endrer
størrelse, noe som igjen har påvirket undergrunnen.
Under rutegravingen ble det gjort fimn helt i kanten
av overgangen til de fuktige, torvholdige massene,
hvilketindikereratbekkenkanhaslqtltborteventueue
fimnførene masser.

Type variant Flint Kvart§ Antall Prosent

Makroavslag
Ubearbeidet 17 1 18 4,2

Retusjert 1 1 0,2

Avslag

Ubearbeidet 156 156 36,7

Kniv 1 1 0,2

Retusjert 3 3 0,7

Fragment Ubearbeidet 74 2 76 17,9

Splint Ubearbeidet 40 1 41 9,6

Kjerne Uregelmessig 1 1 0,2

Kjernefragment

Plattformavslag 6 6 1,4

Frontavslag 8 8 1,9

Sidefragment 15 15 3,5

Ryggflekke 5 5 1,2

Fragment 13 13 3,1

Flekke

Ubearbeidet 29 29 6,8

Retusjert 5 5 1,2

Kniv 2 2 0,5

Smalflekke
Ubearbeidet 36 36 8,5

Retusjert 1 1 0,2

Mikroflekke Ubearbeidet 8 8 1,9

Total 421 4 425 100

Tabell 15.1. Oversikt over funntyper og antall funn fra Skeid.

Lag Antall prosent

1 245 58

2 99 23

3 56 13

4 12 3

Uten lag 13 3

Total 425 100

Tabell 15.2. Vertikal funnfordeling på Skeid.



FUNNMATERIALET
Det ble gjort 4251ittiske fiJ.nn på Skeid (tabell 15.1),
hvorav 421  (99 %) var av flint og 4 (1 °/o)  av kvarts.
Det sekundærbearbeidete materialet er lite og utgjør
3 %. Kun en liten andel av materialet er varmepåvir-
ket eller frostsprengt, og fimnene fremstår som godt
bevart. De flest fimnene lå i de øverste 10 cm med en
avtakende fimnfrekvens i dypere lagsjikt (tabell 15.2).
Funnfordelingen var avtakende nedover i lagene. I 6n
kvadrant var det fiinn ned til 40 cm dybde (698#/733j;,
SV).

RÅSTOFF OG TEKNOLOGI
Flint dominerer med 99 % av fiinnene. 97 % av flinten
er kategorisert som fire forskjellige flinttyper (tabell
15.3), mens 3 % er udefinerbar på grunn av grunn at
de er patinert og varmepåvirket. En markant andel av
fiinnene(35%),harvarierendegradavcortex.Innenfor
flinttype 2Dl er det identifisert to ulike varianter som
kan sammenføyes til to knoller.

I tillegg til flinten foreligger det fire fiinn av kvarts.
Kvarts og kvartsitt forekommer hyppig innenfor det

geologiske Bamblefeltet, og trolig er kvartsen fra
Skeid av lokal opprinnelse.

Flimttypeimdelingogsamme'i'i:fiynimgsstudier
Ettersom fiinnmengden var begrenset, det var få flint-
typer og avgrenset fiinndistribusjon, ble det allerede
under utgravning tydelig at det var hqrt potensial for
sammenføyning av funnene. Etter at alle fimnene
var registrert i KHMs databaser, ble  det gjort en
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vurdering av potensialet for sammenføyningsstudier
med utgangspunkt i flinttypeinndelingen.

En forutsetning for sammenføyningsstudiene er
inndelingen av materialet i flinttyper. Flint- eller
råstofftypeinndeling i  seg selv gir informasjon om
råstoffstrategier og teknologiske strategier (Larson
og Kornfeld  1997;  Knell 2012)  og er vurdert som
nødvendig for å oppnå innsikt i de teknologiske
prosessene  (Eigeland 2015:  385). Inndeling av flin-
ten i ulike typer kan gi informasjon om hvor mange
huggesekvenser som er representert i et fiinnmateriale,
men gir også informasjon om romlig organisering av
boplassen (Eigeland 2015: 30; figur 15.5). På Skeid er
det identifisert minst fire ulike overordnete flinttyper
(1S1,1B1,2B1,2D1),oggjennomsammenføynings-
studiene er det også mulig å skille ut ulike varianter
innenfor hovedtypene.

Det er dokumentert 31 sammenføyningsserier på
Skeid, og antallet sammenføyde  artefakter varierer
fra 2 til 20 (tabell 15.4). Totalt er 27 °/o av fiinnene
sammenføyd. S ammenføyningene har gitt interessante
resultater om de første trinnene i produksjonssekven-
sene. Den innledende formgivingen av knoller og

grunnproduksjonen er sjelden identifisert i boplassma-
teriale fra sørnorsk tidligmesolitikum, men det er gjort
tilsvarende fiinn i enkelte sammenhenger (Coulson og
Skar 1987; Fuglestvedt 2007). Materialet fra Skeid har
derfor høy vitenskapelig verdi. Eksempelvis er over
en fjerdedel av flinttype 2Dl blitt sammenføyd til to
knoller med mulighet for en tredje. Inntrykket er at
majoriteten av fiinnene av flinttypen som ikke er sam-
menføyd, også tilhører de samme reduksjonssekvensene.

Hovedtype Undertype Variant/beskrivelse Antall Prosent Annct

Fin flint 1

Senon (1S)

1S1. Varierer fra ren mørk, nesten sort, til mørk

29 7
med innslag av små hvite prikker. Cortex eller

patina på utsiden. Færrest funn, men finest
kvalitet.  Spredt på det sentrale feltet.

Bryozo (18)

181. Varierer fra lys brunlig colafarge med innslag

64 16 Kniv

av små hvite prikker (f.eks. 693#/734j/ SØ/1) til
en tettere og mer grålig farge (f.eks. 696#/733
SV/2). Flekker med begge variasjoner i 695#/734y
NØ/1, og 696#/733y SØ/1. Cortex på utsiden.
Konsentrert i den Østlige delen av feltet.

Matt, fin flint 2

Bryozo (28)

281. Mørk, spettete colafarget med noe variasjon.

142 35
Flere avslag med mørk og knudrete cortex.
Innslag av frostsprengning. Konsentrert i 6n
kvadrant nordøst på feltet (698#/733j/, SV).

Danien (2D)

2D1. Den groveste typen. Varierer fra lys gråblå med

174 43 Kniv
lysere flekker omrisset av blå bånd (f.eks. 693#/726j;
NØ/1) til lys grå med mørke og lyse sjatteringer. Noen
biter har jevn gråfarge. Cortex eller patina på utsiden.

Tabell 15.3. Definerte flinttyper på Skeid. Totalt er 409 funn tilsvarende 96 % bestemt etter flinttype.
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Sammenføyningene av flinttype 2Dl viser at minst
to knoller av matt flint er åpnet og anvendt på boplas-
sen. Det  er  sannsynlig  at  dette  er lokal  strandflint.
Til sammenligning er tilsvarende matt, grå flint den
dominerende lokale typen strandflint fra lokalitetene

på  Svinesund  (Eigeland 2015:  349-350). Andelen
avslag dekket med cortex er også en god indikasjon

på at 2Dl er lokal strandlint. Eigelands eksperimen-
ter med strandflintknoller viser at fra en knoll helt
dekket av cortex vil 50-90 % av avfallsmaterialet ha
rester etter cortex. Av primær-  og sekundæravslag

på over 2  cm  er andelen 30-50 %  (Eigeland 2015:
109). Dette vil trolig variere etter reduksjonsmetode
og flintens kvalitet.

Knoll  1  er satt  sammen  av 20  artefakter  (serie
6). Det er også gjort flere  sammenføyninger som
tilhører knollen, men disse lar seg ikke sammenføye
med hovedserien (tabell 15.4). Knollens største mål
er 10 cm, og etter sammenføyning fremstår formen
som tilnærmet oval.  Knollen har vært dekket av et
tynt lag med cortex (figur 15.6).

Sammenføyningene sannsynliggjør at knollen har
vært brakt med til lokaliteten uten å være testet på

forhånd. Reduksjonssekvensen som har vært utført

på lokaliteten, omfatter innledende preparering og
grunnproduksjon. Det er slått av ett stort åpnings-
avslag i kortenden for å skape en plattform for videre
bearbeiding. Det er også slått av kraftige avslag fra en
langside for å fierne cortex samt en grop i flinten, men
også for å formgi knollen og skape en plattform. På en
del av knollen er det også en begynnende ryggdannelse,
tilvirket med tosidig slagteknikk. Tilvirkningen  av
ryggen har imidlertid mislykkes, og stykket har blitt
slått av knollen. Knollen har blitt vridd og snudd flere

ganger i løpet av reduksjonen, og det ser ut som det har
vært slått av et større stykke, som ikke er gjenfiinnet på
boplassen. Det er ikke fimnet kjerner eller redskaper

produsert fra knollen. Det virker likevel sannsynlig at
målsettingen har vært å fremskaffe en (flekke)kjerne
eller en liten Øks/meisel, men at den er fraktet ut av
boplassen, eventuelt at produksjonen var mislykket.

Knoll 2 består av en sammenføyningsserie på 17
artefakter (serie 4). Største mål er s cm, og knollen
har et trekantet snitt og er flatoval (figur 15.7). Hele
knollen har vært dekket av et tynt lag med cortex.
Det er slått flere store primæravslag i den innledende



179

serie x Y Kvadr, Lag Art.-ID Antall Gjen§tand Fraktur Tolkning Flint Sammenf.nr.

1
698 733 SØ 1195057 2 Flekkefrag. Slått Flekkereduksjon 281 13

698 733 SØ 1195058 1 Flekkefrag. Slått Flekkereduksjon 281 14

2 694 735 SV 1 1195017 2 Flekkcfrag. Slått Flekkereduksjon 281 20

3
698 733 SV 3 1194731 1 Flekkefrag. Slått Flekkereduksjon 281 17

698 733 SV 3 1194739 1 Flekkefrag. Slått Flekkereduksjon 281 18

4

696 734 SØ 1 1194892 1 Avslag Slått Primæravslag 2D1 1

696 733 NV 2 1194822 1 Primæravslag Slått Primæravslag 2D1 2

696 733 NV 2 1194823 1 Sekundæravslag Slått Primæravslag 2D1 6

695 734 SØ 1 1194951 1 Avslag Slått Primæravslag 2D1 7
697 734 SØ 2 1194954 1 Sekundæravslag Siret Primæravslag 2D1 28

696 734 SØ 1 1194892 1 Sekundæravslag Siret Primæravslag 2D1 29

695 733 SØ 2 1194928 1 Avslag Slått Avslag 2D1 36

696 734 SØ 1 1194887 1 Kjernefragment Slått Avslag 2D1 39

696 734 SØ 1 1194889 1 Av§lag m. retusj Slått Avslag 2D1 40

696 734 NV 1 1194862 1 Kjernefrag. Slått Kjernefragment 2D1 49

695 733 SV 1 1194918 1 Kjernefrag. Slått Kjernefragment 2D1 50

1195065 1 Avslag Slått Avslag 2D1 51

695 735 NØ 1 1194976 1 Avslag Slått Reduksjon av blokk 2D1 96

696 734 NØ 1 1194875 1 Avslag Slått Avslag 2D1 101

695 734 SV 1 1194940 1 Avslag Slått Reduksjon av blokk 2D1 98

695 733 SV 1 1 Fragment Slått Fragment 2D1 105

695 734 NV 1 1 Fragment Naturlig Potlid 2D1 104

695 734 SV 1 1 Fragment Naturlig Potlid 2D1 103

5

696 733 SV 1 1194843 1 Kjernefrag. Brukket Kjernefragment 1S1 30

693 731 SØ 2 1195030 1 Avslag Slått Kjernefragment 1S1 31

694 731 NV 1 1194986 1 Avslag Slått Avslag 1S1 77

696 735 SV 1 1 Avslag Slått Avslag 2D1 106

6

694 730 SV 1 1194981 1 Kjernefrag. Slått Naturlig 2D1 11

694 730 SV 1 1194983 1 Avslag Slått Naturlig 2D1 12

695 734 SØ 1 1194946 1 Kiernefrag. Slått Kjernefragment 2D1 22

696 733 NØ 2 1194827 1 Avslag Slått Avslag 2D1 21

696 734 NØ 1 1194873 1 Kjernefrag. Slått Kjernefragment 2D1 25

696 735 NV 2 1194901 1 Avslag Slått Primæravslag 2D1 19

695 734 NV 1 1194929 1 Primæravslag Slått Reduksjon av blokk 2D1 3

697 733 SØ 1 1194785 1 Plattformavslag Slått Reduksjon av blokk 2D1 10

695 734 SV 1 1194938 1 Sekundæravslag Slått Reduksjon av blokk 2D1 4

695 734 SV 1 1195940 1 Avslag Slått Reduksjon av blokk 2D1 5

695 734 NV 1 1194931 1 Avslag Slått Reduksjon av blokk 2D1 74

697 734 SV 1 1194797 1 Slagbule Slått Kjernefragment 2D1 68

697 734 SØ 1 1194800 1 Kjernefrag. Slått Kjernefragment 2D1 69

696 735 NV 1 1194900 1 Avslag Brukket Kjernefragment 2D1 99

695 725 NØ 1 1194908 1 Avslag Avslag 2D1 100

694 732 SV 2 1194998 2 Fragment Slått Fragment 2D1 64

693 731 SØ 1 1195029 1 Fragment Slått Fragment 2D1 65

695 733 NØ 2 1194925 1 Avslag Slått Avslag 2D1 102

694 731 SV 1 1194994 1 Kjernefrag. Slått Reduksjon av blokk 2D1 76

7
695 734 SØ 1 1194948 1 Avslag m. retusj Slått Sekundæravslag 2D1 15

695 731 SØ 1 1194911 1 Kjernefrag. Slått Sekundæravslag 2D1 16

8 693 730 SV 1 1195025 2 Kjernefrag. Naturlig Kjernefragment 2D1 23

9 694 735 SV 1 1195016 2 Kjernefrag. Naturlig Kjernefragment 181 24

10

695 734 NV 2 1194935 1 Avslag m. retusj Slått Avslag 181 26

695 734 SØ 2 1194957 1 Avslag Slått Avslag 181 27

696 735 SØ 1 1194906 1 Avslag Slått Avslag 181 37

697 734 SV 1 1194791 1 Kjernefrag. Slått Kjernefiagment 181 70

696 734 NV 1 1194864 1 Avslag Slått Kantprep., Øks 181 71
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Scrie X Y Kvadr, Læg Art.-ID Antall Gjen§tand Fraktur Touming Flint Sammenf.im

11

697 734 SØ 2 1194805 1 Kjerne Kjeme 2D1 32

695 734 NØ 1 1194963 1 Kjernefrag. Slått Kjerne 2D1 33

695 734 NV 1 1194932 1 Avslag Slått Kjerne 2D1 97

697 733 SØ 1 1194786 1 Avslag Slått Sekundæravslag 2D1 46

694 735 NØ 1 1195013 1 Fragment Slått Sekundæravslag 2D1 47

12
696 733 NV 1 1194820 1 Avslag Slått Kjemefragment 1S1 34

695 733 NV 1 1194913 1 Kjernefrag. Naturlig Kjernefragment 1S1 35

13
695 734 SV 1 1194936 1 Flekke m. retusj Slått Flekkereduksjon 181 37

695 733 SØ 1 1194926 1 Flekkc Slått Flekkereduksjon 181 38

14

697 734 SØ 1 1194803 2 Flekke Brukket Flekkereduksjon 181 41

696 733 NØ 2 1194834 2 Flekke Brukket Flekkereduksjon 181 45

696 733 SØ 2 1194858 1 Flekke Slått Flekkereduksjon 181 48

695 734 SV 1 1194937 2 Flekke Slått Flekkereduksjon 181 8

695 734 SV 1 1194936 1 Flekke Slått Flekkereduksjon 181 9

696 734 SV 1 1194880 1 Kjernefrag. Slått Frontavslag 181 82

15

692 728 NØ 1 1195046 1 Kjernefrag. Slått Flekkereduksjon 1S1 42

697 732 NØ 1 1194774 1 Avslag Slått Avslag 1S1 43

693 729 SV 1 1195022 2 Kiernefrag. Brukket Plattformavslag 1S1 44

693 734 NØ 1 1195039 1 Fragment Brukket Avslag 1S1 83

16
697 735 SV 1 1194808 1 Flekke Slått Flekkeproduksion 181 51

697 735 SØ 1 1194811 1 Flekke Slått Flekkeproduksjon 181 52

17 697 733 SØ 2 1194788 2 Flekke m. retusj Brukket Flekkeproduksjon 181 53

18
696 733 NV 1 1194821 1 Avslag Slått Avslag 181 54

696 734 NØ 1 1194871 1 Avslag Slått Avslag 181 55

19
695 734 SV 1 1194937 1 Flekke Slått Flekkeproduksjon 181 56

697 735 SV 1 1194809 1 Flekke Slått Flekkeproduksion 181 57

20
696 735 NV 1 1194899 1 Flekke Slått Flekkeproduksjon 181 58

696 734 NV 1 1194863 1 Flekke Slått Flekkeproduksion 181 59

21

696 733 SØ 1 1194848 1 Flekke Slått Flekkeproduksjon 181 60

696 733 NØ 2 1194834 1 Flekke Slått Flekkeproduksjon 181 61

696 733 NØ 2 1194835 1 Flekke Slått Flekkeproduksjon 181 62

697 733 SØ 3 1194790 1 Avslag Slått Flekkeproduksjon 181 63

696 733 SØ 1 1194849 1 Flekke Slått Flekkeproduksjon 181 75

23
696 734 NV 1 1194861 1 Plattformavslag Slått Kiernefragment 2D1 66

694 733 SØ 2 1195003 1 Kjernefrag. Slått Kjernefragment 2D1 67

25
693 734 NØ 1 1195041 1 Fragment Slått Ryggflekke 181 72

694 734 SV 1 1195009 1 Flekke Slått Ryggflekke 181 73

26
696 733 NØ 2 1194836 2 Flekker Slått Flekkeproduksjon 181 78

692 733 NØ 1 1195052 1 Kjernefrag. Slått Flekkeproduksjon 181 79

27
692 730 NV 1 1195048 1 Avslag Slått Avslag 1S1 80

692 731 NV 1 1195051 1 Avslag Slått Avslag 1S1 81

28

697 733 SV 2 1194784 1 Kjernefrag. Slått Kjernefragment 2D1 84

695 734 SØ 1 1194947 1 Kjernefrag. Slått Kjernefragment 2D1 85

696 733 NV 2 1194824 1 Fragment Slått Kjernefragment 2D1 86

696 733 NØ 1 1194829 1 Avslag Slått Kjernefragment 2D1 87

29

695 735 NV 1 1194970 1 Avslag Slått Avslag 281 89

698 733 SV 3 1194974 1 Fragment Brukket Avslag 281 90

698 733 SØ 1195061 1 Avslag Slått Reduksjon av blokk 281 95

30
698 733 SV 4 1194747 1 Flekke Slått Flekke 281 91

698 733 NØ 1 1194693 1 Flekke Slått Flekke 281 92

31
695 735 NV 1 1194968 1 Fragment Brukket Avslag 2B1 93

695 735 NV 1 1194969 1 Avslag Slått Avslag 281 94

Tabell 15.4. Alle sammenføyninger i materiale fra Skeid. Serie 4 og 6 er de omtalte knollene.
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Figur 15.6. Knoll 1. Knollen er satt sammen av 20 artefakter. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

Figur 15.7. Knoll 2. Knollen består av en sammenføyningsserie på 17 artefakter. Foto: E11en C. Holte/KHM.

formgivningen for å fierne cortex og å lage en platt-
form. Knollens form har gjort det vanskelig å skape
en rygg, og sammenføyningene viser at det er gjort
forsøk på å tilvirke en rygg på den ene langsiden. Det
er også dannet en andre plattform hvor det er slått
avslag fra. Det foreligger et forarbeid til en kjerne i
flinttype 2D1. Flintens  og cortexens  utseende har
klare likhetstrekk med knoll 2, og det er mulig at
forarbeidet stammer fra knollen.

Sammenføyningene viser at fin bryozo  (181)  er
anvendt til flekkeproduksjon, og det ser ut som majo-
riteten av flekkene stammer fra samme kjerne (tabell

15.4). Det er gjort flere serier med sammenføyninger
av flekker og kjernefragmenter, men det er ikke mulig
å sammenføye  de ulike seriene. Dette indikerer at
flekkematerialet har blitt tatt med videre.

Typologiogteknologi

Redshaperavflint
Det er funnet få typologisk definerbare redskaper.
Tre gjenstander er tolket som  kniver, hvorav to  er
tilvirket på flekker og 6n på et avslag. Begge knivene
har retusj  på en av sidekantene. En flekkekniv har



182

Figur 15.8. En overløpen flekke med bevart kjernebunn fra flekkekjerne med semikonisk form.

skråretusj  i proksimalenden  og retusj  langs begge
sidekanter mot distalenden, hvilket kan indikere
skjefting. Flekkeknivene er laget av fin bryozoflint
(181), mens avslagskniven er av matt danien (2D1).

For Øvrig finnes ytterligere ti sekundærbearbeidete

gjenstander, fordelt som fire  avslag og seks flekker,
med delvis retusj langs sidekanter eller distalender.

Kjerner
Det foreligger 6n uregelmessig kjerne av matt danien
(2D1). Kjernen er 3,6 cm lang og 2,2 cm bred. Kjernen
har et trekantet tverrsnitt og har en tildannet plattform
i  den kraftigste enden. Alle  sidekanter er retusjert
eller bearbeidet, men ingen flekker er slått fra kjernen.
Kjernen kan derfor best kategoriseres som et forarbeid
til en kjerne.

Deteringenplattformavslagidenfinebryozoflinten
(1B1).Fraværetavplattformavslagkantroligforklares
med at flinten har vært medbrakt til boplassen som
ferdigpreparertkjerne.Variasjonenikjernefragmenter
og andelen  avslag av matt danienflint med cortex
indikerer at flere trinn i reduksjonsprosessen av flint-
typen til sammenligning har blitt utført på lokaliteten.
Resultatene fra sammenføyningene underbygger denne
tolkningen (se under).

Selv om det mangler kjerner i fin flint i fiinnma-
terialet, er det mulig å identifisere kjernetyper ut fra
kjernefragmentene ved å se på kjernesideavslag hvor
hele eller deler av plattformen og sidekanter er bevart.
Fra typen fin bryozo (181) er det to kjernefragmenter
som kan gi informasjon om kjernetype. Ett fragment
har form som en bred og tykk flekke med plattform-
rest i distalenden, hvilket viser at avslaget er slått av
en kjerne med motstående plattformer. Et annet
kjernefragment (kjernefrontavslag)  er en overløpen
flekke, hvor bunnen av kjernen er bevart (figur 15.8).
Sammenføyninger og flinttypen indikerer at kjerne-
fragmentene  stammer fra samme kjerne, og basert

på kjernebunnen som er bevart i distalenden på et av
fragmentene, kan det utledes at flekkekjernen kan ha
hatt en semikonisk form.

Flekhematerialet
Ubearbeidete flekker utæør 17,2 % av alle finn. 37 %
av flekkene er hele, mens flekkefragmenter fordeler
seg som 29 proksimalender, 7 medialdeler og 13 dis-
talender. De 78 flekkene er katalogisert etter metriske
definisjoner, og skillet mellom flekke, smalflekke og
mikroflekke er definert deretter. Flekkematerialet kan
fordeles på 37 flekker, 33 smalflekker og s mikroflekker.
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Figur 15.9. Fordeling av flekkefragmenter i henhold til flinttyper.

En teknologisk definisjon av flekker tar utgangs-

punkt i at flekkene er serieproduserte avslag som er
laget for å være et redskap eller et emne til et redskap
(Sørensen 2006: 289). Studier av flekkeproduksjon i
tråd med en teknologisk definisjon forutsetter inten-
sjonalitet i produksjonssekvensene  (Sørensen 2006;
Eigeland 2015:  149-150). Med en  slik tilnærming
legges det mindre vekt på morfologiske og metriske
skiuer med mindre man tolker mikroflekkene som del
av en egen og spesialisert reduksjonsstrategi (Eigeland
2014: 63, 2015: 154-155). I flekkemateriale fra Skeid
er det få (metriske)  mikroflekker samtidig som de
foreliggende  mikroflekkene ikke  skiller seg fra det
Øvrige flekkematerialet. Det er dermed ingen tegn

på en separat mikroflekketeknologi på lokaliteten.
Flekkematerialet er relativt begrenset, og kun 31

flekker har bevart proksimaldel. Det er derfor utfor-
drende å utlede signifikante tendenser fra materialet
med tanke på teknologiske attributter og strategier
(Eriksen 2000: 45). Det er likevel mulig å peke på
enkelte  trekk i  materialet i lys  av en teknologisk
definisjon av flekkeproduksjon.

Etviktigutgangspunkthererflinttypeinndelingen.
Figur 15.9 viser at mengden og sammensetningen av
flekkerogflekkefragmenterfordelerseguliktinnenfor
de fire flinttypene. Majoriteten av flekkematerialet er
av bryozoflint (181 og 281).181 er en fin flinttype
som egner seg godt til flekkeproduksjon (Eigeland
2014: 126), og det er av den typen det foreligger flest
hele flekker. Den høye andelen flekkefiagmenter i matt
bryozo (281)  kan delvis forklares ved at materialet
som helhet viser tegn på frostsprengning, og at den

er av dårligere kvalitet enn fin bryozo (181). Den kan
også tolkes dithen at en del medial- og distalender er
intensjonelt plukket ut og fjernet for å bli brukt til
andre formål. Ettersom det største flekkeinventaret
er tilvirket i fin bryozo (181), kan flinttypen danne
utgangspunktet for en diskusjon av teknologiske
konsepter i flekkeproduksjonen.

Det  er identifisert  et  skifte  i  flekketeknologi  i
Sør-Norge rundt 8400 f.Kr. (Damlien 2016b: 130;jf.
Sørensenmfl.2013).Påtidligmesolittiskelokaliteter
er det identifisert flere strategier for flekkeproduksj on,
men med det feuestrekk at direkte teknikk er domi-
nerende slagteknildc (Eigeland 2014; Damlien 2016b:
130). På mellommesolittiske lokaliteter er indirekte
teknikkogtrykkteknikkdominerende(Eigeland2014;
Damlien 2016a, 2016b: 130).

Skeid kan dateres til siste halvdel av tidligmesoliti-
kum,ogdeterdermedavbetydningåvurderehvilken
teknologisk tradisjon materialet tilhører. Blant de hele
flekkene i type fin bryozo (181 ) forekommer attributter
som tilsier at direkte teknikk har vært dominerende
reduksj onsteknikk for å produsere flekker. Blant annet
er det identifisert attributter som kraftige bølgeringer,
konus, slagbulearr og stor og bred slagflaterest. Disse
attributtene eller kombinasjonen av attributter kan
settes  i  sammenheng med direkte teknikk. Det er
samtidig identifisert få attributter som  er assosiert
med reduksjon ved trykkteknikk, i flekkematerialet
(Sørensen 2006;  Eigeland 2014:  74-75; Damlien
2016b). Disse observasjonene stemmer overens med
Eigelands (2016) teknologiske analyse, som indikerer
atdirekte(myk)teknikkerdominerendepålokaliteten.



184

Flekkematerialet fra Skeid ser dermed ut til å passe inn
i en tidligmesolittisk tradisjon for flekkeproduksjon
slik man kjenner den fra andre lokaliteter i oslofiord-
området (Eigeland 2014; Jaksland og Fossum 2014;
Damlien 2016a).

AqJftllsmaterialet
Avfallsmaterialet utæør 68,5  % av funnmaterialet,
fordelt på kategoriene avslag, makroavslag, fragment
og splint.

Ca. 40 % av avfallsmaterialet har cortex, og det er
identifisert  15  primæravslag og  15  sekundæravslag.
Den høye  andelen  stykker med cortex indikerer at
det har foregått primær- og sekundærpreparering av
medbrakte strandflintknoller (Eigeland 2015:  350;

jf. Eigeland 2014:  147). Disse  observasjonene  blir
bekreftet av sammenføyningsstudiene.

Det  er variasjon  mellom  de  ulike  flinttypene.
Variasjonen i fimnkategorier er størst i flinttype 2D1,
og den matte danienflinten er fraktet til boplassen i
form av minst to knoller. Den fine bryozoflinten (181)
er trolig brakt inn som en ferdig preparert kjerne. Det
er en høy andel hele flekker og flekkefragmenter i
denne flinttypen, men ingen plattformavslag. Det er
få avslag med cortex og ingen primær- eller sekun-
dæravslag i flinttypen. En overløpen flekke med rest
av kjernebunnen viser tilvirkning av flekker, men
også at kjernen har gått i stykker og blitt forkastet

på lokaliteten.
Det er variasjon i avslagsstørrelsen mellom flintty-

pene. Matt danien skiller seg fra de andre flinttypene
med en jevnere fordeling av størrelsen på avslagene.
De fine flinttypene har hovedsakelig avslag på mindre
enn 3 cm. Det ene makroavslaget i fin senon (1 S1) er
et primæravslag, og den relativt store andelen avslag
med cortex (70 °/o) i denne flinttypen sammenlignet
med andel flekker (24 %) indikerer at deler av reduk-
sjonssekvensene mangler. Det synes også å gjelde for
matt bryozo (281), hvor andelen flekker, flekkefrag-
menter og avslag med cortex er stor.

STRUKTURER
Det ble identifisert og undersøkt 6n struktur på Skeid
(A1438; figur 15.10). Den bestod av en samling skjør-
brent stein (1,7 kg) uten synlig trekull eller $11skifte
i undergrunnen. Dette var den eneste skjørbrente
steinen  som ble  identifisert på lokaliteten. Det er
usikkert hvilken fiinksjon strukturen har hatt, men
sett i sammenheng med fravær av stein ellers på flaten
fremsto  ansamlingen som menneskeskapt. Det ble
tatt ut en makroprøve fra massene rundt og under
steinsamlingen, men den inneholdt ikke daterbart

materiale. A1438  er dokumentert i plan og profil
med tegning og foto.

FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
De 425  fiinnene fra  Skeid fordeler seg i hovedsak
i  6n konsentrasjon på den  Østlige  delen av flaten
(figur  15.11). Funnkonsentrasjonen er avgrenset i
vest, nord og sør. Mot Øst er frekvensen avtakende
mot en erosjonskant. 58  % av fiinnene er fiinnet i
mekanisk lag 1, mens de Øvrige fordeler seg i lagene
2-4. Sammenføyninger mellom lagene viser at den
vertikale fiinnspredningen trolig er resultat av både
menneskelig aktivitet og postdeposisjonelle prosesser.

Majoriteten av fiinnene i flinttypene 181 og 2Dl
har sammenfållende  spredning til hovedkonsentra-
sjonen. Spredningen av 2Dl  er imidlertid noe mer
utflytende med spredte fiinn på sentrale deler av feltet.
Flinttype 1 Sl har en tilsvarende spredning som 2D1.
Det er også interessant å merke seg at spredning av
181 og 2Dl er sammenfållende. Som beskrevet over
representerer flinttypene to forskj ellige stadier i ulike
teknologiske handlingskj eder.

2Dl er brakt med inn på lokaliteten som minst to
strandflintknouer. Sammenføyningene har vist at store
deler av reduksjonssekvensen av de to knollene er å
finne i materialet. Det er mulig at begge knollene er
forsøkt omdannet til kjerner eller små Økser. Flinttype
181 er rester etter flekkeproduksjon på en semikonisk
kjerne med 6n plattform. Kjernen var ferdig preparert
da den ble tatt inn til boplassen. Ingen plattformav-
slag er fiinnet, men 30 flekker, hvorav en overløper
med kjernens bunn, ble fiinnet. Fire av flekkene har
bruksspor. Det sammenfillende spredningsmønsteret
for de to flinttypene er en indikasjon på at aktiviteten
er samtidig.

Flinttype 281 har en distinkt spredning, og 59 %
av flinttypen er fimnet innenfor 6n kvadrant, fordelt

på fire mekaniske lag (figur 15.11). Det Øvrige mate-
rialet av flinttypen ble fimnet i det samme området.
Situasjonen vitner om en organisering av aktiviteten

på flaten. Flintqrpen har høy andel cortex (70 %), det
foreligger primæravslag og makroavslag. Ett platt-
formavslag samt flekker og flekkefragmenter vitner
om flekkeproduksjon, men kjernen er ikke fiinnet.
Det er gjort enkelte sammenføyninger, men det har
ikke vært mulig å sette stykkene sammen til en større
råstoffknoll. Det er trekk, for eksempel få primær- og
makroavslag, som tyder på at blokken kan ha vært
delvis bearbeidet i forkant av reduksjonen  som  er
dokumentert på Skeid, men de kan også tyde på at

produkter/redskaper har blitt fraktet ut fra boplassen.
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Lokalitet : Skeid                                  Tegpforklaring.
Stniktur:  Steinpalming l438           l : Anrikningslag. Sand-og silfloldige masser,
PTøver: Kull l448                                   lys beige og gul spettet med mørkere flekker.
Skjørbrent stein:  1690 g.                       Ingen stein eller gius.
Tegning: SVN                                     2: Grå, finsorter( sand. Fuktig mot bunnen.

Figur 15.10. Ansamling skjørbrent stein, struktur A1438.

Hvorvidt den strenge distribusjonen av flint 281 er et
resultat av rydding eller knakkeaktivitet, er usikkert.
Den tydelige avgrensningen innenfor et begrenset
område i inntil 40 cm dybde kan imidlertid tyde på
at fimnene er deponert i en grop.

DATERING
Det foreligger ingen C14-dateringer fra Skeid, og det
finnes  få typologisk daterbare gjenstander i materi-
alet. Det er imidlertid teknologiske likheter med
andre tidligmesolittiske lokaliteter i  Sørøst-Norge
når det gjelder attributter i flekke- og kjernemateri-
alet(Eigeland2014,2015;JakslandogFossum2014).
Skeid lå 94-95 moh. Lokalitetene har dermed hatt
en bruksfase mellom 8500 og 8300 f.Kr. dersom den

var strandbundet. Funnmaterialet og strandlinjeda-
teringen tilsier en datering av lokaliteten til siste del
av tidligmesolitikum.

TOLKNING OG DISKUS]ON
Funnsammensetningen på Skeid tilsier at det ikke var
omfattende aktivitet på plassen. Funnenes spredning er
avgrenset til deler av lokalitetsflaten, og sammenføy-
ningene viser at fiinnene fra den tette konsentrasjonen
Øst på  feltet  stammer fra  de  samme  knollene  og
reduksjonssekvensene. Den  antatte  deponeringen
av fimn i en grop i nord kan knyttes  sammen med
hovedkonsentrasj onen av fi]nn gjennom sammenføy-
ninger og er trolig samtidig med denne aktiviteten.
Det er imidlertid uklart hva for en aktivitet som har
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begrenset område fordelt på fire mekaniske lag.



foregått på Skeid, og det er fimnet få redskaper som gir
informasjon om dette. Det er heller ikke gjennomført
slitesporsanalyser som potensielt kan gi informasjon
om hva artefaktene med bruksspor har vært brukt til.

Det er tilvirket flekker på lokaliteten. Direkte tek-
nikk er dominerende, og det er ikke påvist indirekte
teknikk eller trykkteknikk i fimnmaterialet. Dette er i
tråd med observasjoner på andre mesolittiske lokaliteter
i Oslofjord-området, datert som eldre enn 8400-8300
f.Kr. (Damlien 2016c: 390-391). Materialet fra Skeid
kan dermed bidra til å etablere en bakre grense for
når trykkteknikk ble introdusert i regionen.

Flint utgjør hoveddelen av råstoffet på Skeid. Dette
er i tråd med kunnskapsstatus om råstoffbruk i tid-
1igmesolitikum, som tilsier en klar dominans av flint

(Jaksland og Fossum 2014). Det er også funnet inn-
slag av bergkrystall og kvarts på enkelte lokaliteter
(Amundsen 2012), men råstoffet utgjør som regel
mindre enn 10 % av funnmaterialet på lokaliteter i
Oslofjord-området (Jaksland og Fossum 2014: 58-59).
Det er påvist en kronologisk variasjon i flinttyper fra
de eldste boplassene fra Brunlanes i Vestfold kontra
de yngre, og basert på flekkematerialet fra tidlig- og
mellommesolittiske lokaliteter fra oslofi ord-området
har Eigeland (2014: 126) argumentert for at flinten
er av høyere kvalitet i de eldste fasene. At flinten på
de  eldste lokalitetene er av høyest kvalitet, knytter
Eigeland til gruppenes mobilitet og import av flint
fra sør. På de yngre lokalitetene er det større variasjon
i flinttyper og kvalitet, og det er også tegn på mer
økonomisk råstoffl)ruk og muligens dårligere tilgang

på flint (Eigeland 2014: 93,126).
Skeid er datert til siste del av tidligmesolitikum, og

materialet ser ut til å følge denne utviklingstrenden.
Funnmaterialet er relativt lite, og det er identifisert
fire overordnete flinttyper. Innenfor flinttype 2Dl
kan det på bakgrunn av sammenføyningsstudiene
vises til minst fire ulike knoller. Den matte danien-
flinten synes å være av anstendig kvalitet, og det er
overveiende sannsynlig at knoll 1 og 2 representerer
lokal strandflint, når en vurderer størrelse og andel
cortex. Materialet fra Skeid viser at den innledende
formgivingen/grunnproduksjonen har foregått på
boplassen, hvilket også kan indikere at dette er lokal
strandflint.  En interessant forskningsoppgave vil
være  å tiøre  en  teknologisk undersøkelse  av den
innledende tilvirkningen og sammenligne den med
andre relevante boplasser.
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16.      HYDAL 3

EN LOKALITET MED KTERNE- OG SKIVEØKSER FRA OVERGANGEN
MELLOM TIDLIG- OG MELLOMMESOLITIKUM

Lucia Ucbermann Koxvold

C59655,Aris.-nr.2013/398,Hydal40/1,Bamblekommune,Telemark

Askeladden-ID: 138175

Hoh.: 79-77 m

Utgravningsleder: Lucia U. Koxvold

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverkifelt: 65

Tidsrom: 23.6.-25.9.2014

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal: 311  m2

Flateavdekket areal : 146 m2

Utgravd areal : Lag 1:  97 m2, lag 2: 53  m2, lag 3:  |9 m2, |ag 4:  3  m2

Utgravd volum : 17,1  m3

Volum per dagsverk: 0,26 m3

Funn: 12541ittiske funn

Strukturer: En kokegrop

Datering:
Strandlinje: 8300-8100 f.Kr.
C14: 2858 ± 23 BP (UA-50510)
Typologi/teknologi: tidlig-/mellommesolitikum

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Hydal 3  (ID 138175) ble registrert av Telemark ftl-
keskommune i 2010 (Demuth 2011: 50). Lokaliteten
ble påvist ved ett positivt prøvestikk med ni flintfiinn
og ble topografisk avgrenset til et areal på 210  m2.
Beliggenheten på 79-77 moh. antydet i henhold til
strandlinjekurvenendateringvedovergangenfiatidlig-
til mellommesolitikum, i tidsrommet 8300-8100 f.Kr.

Totalt ble det gjort  1254 1ittiske fiinn. Flint var
det dominerende råstoffet. De typologiske trekkene
i  funnmaterialet  tyder på  en  mellommesolittisk
fremfor en tidligmesolittisk teknologi på lokaliteten.
Gjenstandsmaterialet er for Øvrig teknologisk og
typologisk ensartet. Det er identifisert tre Økser samt
koniske flekkekjerner, mikrolitter og regulære flekker.

En kokegrop ble påvist og radiokarbondatert til yngre
bronsealder,1060-975 f.Kr. (2858 ± 23 BP, UA-50510).
Det foreligger ingen gjenstandsfiinn som kan knyttes
til C14-dateringen av kokegropen.

LANDSKAP 0G TOPOGRAFI
Hydal 3  1å på en liten, avgrenset og lett hellende
flate omkranset av berg i sør og Øst, med flere lavere
bergnabber i vest (figur  16.1,16.2). Rundt ti meter
mot Øst lå lokaliteten Hydal 4 (C59656).

Vegetasjonen besto  av blandingsskog, og under-
vegetasjonen  var  skogbunn. Jordsmonnet var  et
5-15  cm tykt torvlag over et brunjordsprofil med
mye stein. Det var enkelte store røtter, hovedsakelig



Figur 16.1. Kartet viser beliggenheten til Hydal 3 i dagens landskap samt lokalitetens relasjon til de Øvrige lokalitetene
ved Hydal.
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Figur 16.3. Kartene viser lokaltopografien på Hydal 3 og beliggenheten til boplassen ved et havnivå 77 meter over dagens.
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Figur 16.4. Kartet viser den nære beliggenheten til 1okalitetene Hydal 3 og Hydal 4, som førte til spørsmål omkring
samtidighet og ulike funksjoner.

fra grantrær. Da flaten var strandbundet, lå den delvis
skjermet på nordsiden av en mindre øy med naturlig
havn og strand mot nord og foran de lave bergryggene
i vest. Lokaliteten vendte seg mot et trangt sund i vest,
men har også hatt sikt ut mot dypere vann og åpent
hav samt mot fastlandet (figur 16.3).

MÅLSETTING OG PROBLEMSTILLING
Etter en innledende undersøkelse fremkom det et
tydelig og avgrenset funnområde. En av prosjektets
overordnede problemstillinger var knyttet til 1and-
skapsbruk og variasjon mellom samtidige boplasser.
Lokalitetene på Hydal pekte seg ut som mulige enfasete,
små og velavgrensede lokaliteter som kunne gi innsikt
i brukslengde og aktiviteter innenfor et avgrenset land-
skapsområde ved overgangen til mellommesolitikum.
En problemstilling var derfor å forstå aktivitetene på
Hydal 3, men også dens relasjon til den nærliggende
Hydal 4 (figur 16.4). Kunne Hydal 3 og 4 tolkes som
spor etter organisering av aktiviteter innenfor det
samme oppholdet fremfor som rester etter to separate

opphold, og hvilken betydning har det for bruken av
boplassene og det Øvrige landskapsrommet?

I IØpet av undersøkelsen ble funnmaterialet tolket
som  å ha en mellommesolittisk teknologisk profil
(f.eks.  Sørensen  mfl. 2013;  Damlien  2016a)  frem-
for å tilhøre  en tidligmesolittisk redskapstradisjon
(Jaksland og Fossum 2014). Dette ble også observert
på de Øvrige boplassene på Hydal. Ettersom strand-
linjekurven tilsier at boplassene ligger i siste del av
tidligmesolitikum og første del av mellommesolitikum,
var en viktig problemstilling å avklare hvilken tek-
nologisk tradisjon de tilhørte. Ettersom lokalitetene
kan dateres til overgangen til mellommesolitikum
var det også sentralt å undersøke hvor standardisert
teknologien var. Disse spørsmålene er tett knyttet til
et forskningsområde som er viet mye oppmerksomhet
de siste årene, nemlig introduksj onen av trykkteknikk
og endrete kontaktnettverk i tidlig-  og mellomme-
solitikum (f.eks. Sørensen mfl. 2013; Damlien 2016a,
2016c). Dette  skaper et rammeverk for å tolke de
teknologiske trekkene i fiinnmaterialet fra Hydal og
vil forfølges videre i diskusjoner av lokalitetene. Et
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Figur 16.5. Hydal 3 under utgravning. Foto viser topp av gravelag 2, sett mot nordøst.

sentralt spørsmål er om boplassene på Hydal er spor
etter en veletablert og endret teknologisk praksis og
dermed resultat etter endrete  kontaktnettverk ved
overgangen til mellommesolitikum.

UTGRAVNINGEN

Metode
Lokalitetsflaten ble innledningsvis avdekket med en
13-tonns gravemaskin. Torvlaget varierte i tykkelse
mellom  5  og  15  cm, og enkelte  store  steiner samt
røtter gjorde arbeidet tidkrevende.

Det ble benyttet to dagsverk til avtorving, og totalt
ble et område på 311 m2 avtorvet. Det ble gjort enkelte
funn i overflaten under avdekkingen, og plasseringen
av disse fulgte det som senere skulle vise seg å være
den generelle fiinnspredningen på boplassen ¢f. Bjerck
2008b: 59-60; Solheim 2013a: 34).

Etteravdekkingenbledetgjennomførteninnledende
undersøkelse med graving av meterruter i kvadranter
i 10 cm lag for hver fierde meter. Funnførende ruter
ble gravd i ytterligere 10 cm i sørvestre kvadrant. Den
innledende undersøkelsen ga informasjon  om  den
horisontale fiinnutbredelsen.

Etter den innledende undersøkelsen ble den funn-
førende flaten gravd konvensjonelt i ruter og lag (figur
16.5). Innsatsen ble rettet mot den Øvre, sentrale delen
av flaten, hvor fiinnene var konsentrert. Det hadde stått
flere trær sentralt i fiinnkonsentrasjonen, og stubbene
og røttene ble fiernet for hånd under utgravningen.
Den dypeste vertikale fiinnspredningen syntes å være
relatert til områdene  med mye trær og dype  røtter.
Samlet ble det håndgravd totalt 172 m2 fordelt over
fire lag. I lag 1 ble det gravd 79 m2.

I IØpet av undersøkelsen ble det fimnet en struktur,
tolket som en kokegrop. Denne ble snittet og doku-
mentert, og prøvemateriale ble tatt ut.

Avslutningsvis ble lokaliteten  avdekket med gra-
vemaskin. Masser ble  lagvis  fjernet  ned  til  steril
undergrunn uten at strukturer ble påvist.

Ki,ldekritihh
Delområdet Hydal 1igger i  et kulturlandskap  med
utmark, dyrket mark og ferdselsveier. Landskapet
har spor etter menneskelig aktivitet fra steinalderen
og opp til moderne tid. Flere av de seks lokalitetene
har strukturer som kan dateres til yngre perioder av
forhistorien, noe som bekrefter bildet av området som
hyppig besøkt og benyttet seinere enn steinalderen.
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Området besto av blandingsskog og planteskog, som
viser til drift av skogen. Trærne  som  har vokst på
lokalitetsflaten har påvirket finnspredningen, men
funnkonsentrasjonen på Hydal 3  fremstår likevel
som relativt intakt.

FUNNMATERIALET
Det ble totalt gjort 1254 fiinn på Hydal 3 (tabell 16.1).
Det primærbearbeidede materialet utgjør 96 % og det
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sekundærbearbeidede 4 °/o av det totale fiinnmaterialet.
I overkant av 15 °/o av funnene er varmepåvirket, og
23 °/o har spor etter cortex.

Råstoff

Fh,nt
Funnmaterialet fra Hydal 3 består utelukkende av flint.
Som del av en teknologisk tilnærming til analyser av
materialet, hvor fokus er å observere sammenhengende

Type Variant Flint Total Pro§ent

Makroavslag Ubearbeidet 1 1 0,1

Avslag

Ubearbeidet 304 304 24,1

Skraper 1 1 0,1

Retusjert 4 4 0,3

Fragmcnt

Ubearbeidet 361 361 28,6

Skraper 2 2 0,2

Retusjert 8 8 0,6

Splint Ubearbeidet 339 339 26,8

Kjerne

Konisk 2 2 0,2

Plattform- 4 4 0,3

Andre 2 2 0,2

Kjernefragment

Plattformavslag 9 9 0,7

Fragmenter 14 14 1J

Ryggflekke 8 8 0,6

Sidefragment 2 2 0,2

Knoll/råstoff Bearbeidet 3 3 0,2

Flekke

Ubearbeidet 74 74 5,9

Skraper 1 1 0,1

Retusjert 5 5 0,4

Stikkel 2 2 0,2

Smalflekke
Ubearbeidet 64 64 5,1

Retusjert 2 2 0,2

Mikroflekke
Ubearbeidet 39 39 3,1

Retusjert 3 3 0,2

Pilspiss Tange- 1 1 0,1

Mikrostikkel 1 1 0,1

Mikrolitt Lansett 5 5 0,4

Øks
Skive- 1 1 0,1

Kjerne 2 2 0,2

Total 1264 1264 100

Tabell 16.1. Oversikt over alle funn fra Hydal 3.
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Kategori Flinttype/over®rdmet Variarit/beskrivel§e Antall Pro§em

Fin flint 1

Senon (1S) 1S1. Mørk gråsvart med inklusjoner. 209 16,7

Bryozo (18)
181. Gulgrå. 130 10,4

182.  Blågrå. 37 3

Danien (1D) 1D1.  Lys grå med lysere sjatteringer. 107 8,5

Matt, fin flint 2
Danien (2D) 2D1. Gråmelert lysere fargesjattering type. 93 7,4

2D2. Gråmelert mørkere fargesjattering. 438 35

Matt grov flint 3 Danien (3D) 3D1. Grovere komstørrelser, gulgrønn i fargen. 18 1,5

Ubestemt/usikker

Brent rullgardin / 8 100 8

Patinert (P) 3 0,3

Usikker/ukjent (U) 119 9,5

Tabell 16.2. Oversikt over flinttyper og varianter på Hydal 3.
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Figur 16.6. Oversikt over fordeling av gjenstandskategoriene innenfor de ulike flinttypene.

produksj onssekvenser, er flinten typeinndelt (Eigeland
2015). Flinten er delt inn i tre hovedkategorier, som
deretter er sortert som fem overordnede flinttyper og
syv varianter (tabell 16.2, figur 16.6). De overordnede
kategoriene samsvarer med flinttypene på de Øvrige
lokalitetene på prosjektet, mens variantene er loka-
litetsspesifikke  for Hydal 3. Alle variantene er gitt
egne tall og bokstavkoder etter kategori og overordnet
flinttype, for eksempel  1S1. I  tillegg forekommer
brente, ubestemte og patinerte artefakter.

Sammertfiyningsstudier
En fordel med små, velavgrensede fi]nnkonsentrasjo-
ner er mulighetene for å gjøre sammenføyninger av

@enstandsmaterialet.  Sammenføyningsstudier kan
gi god  innsikt i teknologi  og reduksjonsstrategier
på lokalitetene (Cziesla 1990; De Bie 2007), og det
er også mulig å hente ut informasjon om mobilitet
og bevegelse  i landskapet gjennom  slike  analyser
(Conneller 2007). På lokalitetene Hydal 3, 4 og s er
det gjort flere sammenføyninger, og potensialet for
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Sammcri~føynings-enhet
x Y Kvad-rant Lag Art.-ID Antall Gjenstand Fraktur Sammenføyning§-tolkning Flinttype Intem

1
124 580 SV 1 1172089 1 Kjerneøks

Slått 3D1
124 579 NØ 1 1171346 1 Eggavslag

2
125 581 NV 1 1173792 1

Proksi-malende,flekke

Slått
Seksjonering

182

125 580 SV 2 1173713 1 Medialdel

3

125 578 SV 1 1172979 1

Proksi-malende,flekke

Slått Retusjert stikkel 2D2
7

123 582 NØ 1 1171050 1
Medialdel,stikkel

6

4

123 579 SØ 3 1170643 1 Konisk kjerne

Slått Kjernesekvens 1S1

1

123 581 NØ 2 1170982 1
Kjerne-fragment

2

124 583 NV 1 1172486 1 Hel fiekke 3

5

123 580 SV 1 1170680 1
Uregelmessigkjerne

Slått
Forming / gjenbruktsomredskap

1S1

4

123 579 SV 3 1170633 1
Kjerne-fragment

5

6
124 580 SØ 1 1171749 1

Proksi-malende,flekke

Slått Seksjonering 2D2

125 579 NV 1 1173148 1 Medialdel

7
124 580 NV 2 1172258 1 Flekke

Slått Reduksjonssekvens 2D2
124 580 SV 1 1172036 1 Flekke

Tabell 16.3. Tabellen viser de syv sammenføyningsgruppene fra Hydal 3 og viser til flere teknologiske sekvenser både
innenfor produksjon av flekker, Øksemodifikasjon samt primær og sekundærmodifikasjon av gjenstander.

ytterligere studier av denne typen er stort. I tabell
16.3 vises en oversikt over sammenføyningene som
kunne tiøres under katalogiseringen av Hydal 3. I
tillegg er det gjort flere sammenføyninger av naturlig
fragmenterte  eller frost-  og varmepåvirkede funn
innenfor samme graveenhet som ikke er inkludert i
tabellen under.

En fordel og samtidig en utfordring ved slike
sammenføyningsstudier og teknologiske analyser er
at gjenstandene ofte endrer sin morfologiske kategori
(Odell 2003). Med analyser og sammenføyninger som
utføres underveis i katalogiseringsforløpet, er dette
en dynamisk del av fimnbearbeidingen, mens  med

gjenstander som settes sammen etter at katalogiserin-
gen og databaseregistreringen er gjennomført, vil en
måtte vurdere hvorvidt en skal redigere databasene i
etterkant, eller om man skal skille ut de teknologiske
dataene i egne  tabeller og skjemaer. I  denne  sam-
menhengen er det valgt å lage en egen oversikt over
sammenføyningene som også inneholder en tolkning
av artefaktene etter sammenføyningene (tabell 16.3).
Dette  synliggjør og dokumenterer gjenstandenes

endring fra en morfologisk definert gjenstand til å
være en del av en teknologisk prosess og viser samtidig

potensialet i analysemetoden for fremtidige studier
av materialet fra lokaliteten.

Typologi og teknologi

Økser
Det er fiinnet tre Økser i flint samt ett eggavslag (figur
16.7). To Økser er av flinttype 2D1, og 6n Øks  samt
eggavslaget er av flinttype 3D1. Øksene er definert
som en skiveøks, en kjerneøks og en kjerneøks eller
kjernemeisel. Lengden varierer mellom 5,5 og 7,5 cm,
eggbredden er mellom 3,1  og 4,5  cm, og tykkelsen
varierer mellom 1,2 og 2,1 cm. De tre Øksene er mor-
fologisk sett forskjellige, men har spor som viser til
likheter i fremstillingsprosessen. A11e tre har et lavt
og flatovalt tverrsnitt som smalner mot nakken, og
viser til en total bearbeidelse av overflatene.

Denformmessigeforskjellenharværtmedpååskape
kategorier og klassifisere redskapene. Funnet av tre så
formmessiglikeeksemplarerpåsammeboplasskantyde
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Figur 16.7. De tre flintøksene som ble funnet på Hydal 3. Fra toppen: Skiveøks, kjerneøks og kjerneøks/-meisel.
Foto: Ellen C. Holte/KHM.
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Figur 16.8. Restproduktet etter stikkelavslag fra Hydal 3.

på at variasjonen dem imellom i hovedsak kan knyttes
til to ting: (a) formen og størrelsen eller q7kkelsen på
utgangspunktet/emnetog(b)hvormyeellerhvorlenge

gjenstandene har vært i bruk, fremfor fiinksjon.
Både  skiveøksen og kjernemeiselen har tydelige

bruksspor i eggen. Eggen på meiselen er nesten 90°,
noe som tyder på at den er oppbrukt. Videre er det
spor som tyder på at den er gjenbrukt som skraper.
Fremtidige  slitesporsanalyser kan gi  mer innsikt i

gjenstandenesbruksområderogslitasjegradoghvorvidt
formen kan relateres til ulike fimksjoner.

Eggavslaget kan sammenføyes med den ene Øksa,
men utover det er det lite avslagsmateriale som kan
knyttes  direkte  til  økseproduksjon  på  boplassen.
På den  mellommesolittiske boplassen  Hovland  5
(Mansrud og Koxvold 2013)  ble det gjort fiinn av
et stort avfållsmateriale fra en produksjonssekvens
av en flintøks. Materialet hadde attributter som lave
vinkler og et avslagsmateriale som suksessivt minket
i størrelse, trolig som resultat av formingen av øksa.
Avslagsmaterialet på Hydal 3 kan ikke sammenlignes

med denne prosessen, og det kan kanskje derfor tyde

på at det kun har forekommet mindre bearbeiding
eller oppskj erping på lokaliteten. Ettersom avslagsma-
terialet ikke viser direkte til en tilvirkningsprosess av
den typen som man kunne observere på for eksempel
Hovland 5, er det høyst sannsynlig at samtlige økser

på Hydal 3 er brakt ferdig formet inn på boplassen.

Pilspisser
Prosjektilmaterialet består av fem mikrolitter og utgjør
totalt 0,5 % av fiinnmaterialet.

De fem lansettmikrolittene er alle tildannet på
mikroflekker og har retusj  på €n sidekant. Alle har
skråbuet retusj på 6n kant mot distal- eller proksima-
1enden. Største breddemål er mellom 0,3 og 0,5 cm,
og de er mellom  1,8 og 2,6 cm lange. Mikrolittene
fremstår likeartet, og variasjonen i mikroflekkenes
form og størrelse har trolig satt premissene for den
retusjerte kantens utforming. Mikrolittene er alle av
danienflint, både den finere lDl og den grovere og
mattere 2D1.
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Skra;Pere, stikler og bor
Det ble fiinnet fire skrapere, to stikler og en borspiss

på boplassen. Dette utgjør 0,5 °/o av fimnmaterialet.
Skraperne måler mellom 2,5 og 3,7 cm. De er tilvirket

på flekker, fragment og avslag, og samtlige har steil,
konveks retusj  i distalendene. To  skrapere har spor
etter en stikkelkant, noe som kan tyde på at de har hatt
flere fiinksjoner eller bruksområder. S amtlige skrapere
har tydelige bruksspor, og trolig er de alle utslitt og
forkastet. Tre av skraperne er tilvirket av flinttypene
lsl og 181, mens 6n er hvitbrent og krakelert.

Flere redskaper fra Hydal 3 har stikkelkanter, ofte
i kombinasjon med retusjerte kanter. Det er mulig at
flere av disse gjenstander har hatt varierte redskaps-
fiinksjoner. To artefakter er morfologisk definert som
stikler, og begge er tildannet på flekker. Den første er
en sammenføyd flekke med to stikkelkanter på hver
sidekant. Begge er slått av etter at seksjoneringen er
utført. Stikkelen har i tillegg retusjerte deler mellom
stikkelkantene og på hele den andre sidekanten. Den
andre stikkelen har en overslqrtende ende (figur 16.8)
som skaper en bred, rund base. Den er slått fra dista-
lenden mot proksimalen og skaper en skarp stikkelkant

på innsiden av flekken.
Borspissen  er 3,2  cm  lang og  1,1  cm bred. Den

steile retusjen er tildannet på begge sidene og møtes
i en avrundet spiss, med spor etter vridning i prok-
simalenden. Boret er trolig intensjonelt brukket i
midtfragmentet, noe  som  en  stikkelkant på hver
langside, hvor bruddet er benyttet som plattform,
tyder på. En mulighet er at stikkelkantene er spor
etter preparering for skjefting i en form for skaft.
Borspissen er identifisert som flinttype lD1.

Øvrigsekundærbeafbeidetmateriale
Det foreligger fire  retusjerte  avslag, åtte retusjerte
fragmenter og ti retusjerte flekker og mikroflekker i

gj enstandsmaterialet samt en mulig mikrostikkel. Det
er vanskelig å fastslå bruksområdet for gjenstandene,
og flere kan ha vært uformelle redskaper (Callanan

2007) . Det retusjerte materialet opptrer i alle flinttyper
og varianter med unntak av 3D1.

Det retusjerte flekkematerialet er fragmentert og
kan representere fragmenterte mikrolitter og/eller
kniver. Det foreligger en hel makroflekke med retusj

på begge sidekantene som måler 1,5 cm i bredde og
er 6 cm lang. Retusjen er fin og tett og har også tegn
til bruksspor. De Øvrige flekkene er fordelt på prok-
simal-og medialfragmenter (tabell 16.4).

En mulig mikrostikkel ble fiinnet på Hydal 3. Den
synes å kunne defineres som en proksimalstikkel med
retusjert hakk, men ettersom det kun er fiinnet ett
eksemplar, er det vanskelig å fastslå hvorvidt dette
skal anses som et biprodukt av mikrostikkelteknikk

på boplassen eller som en tilfeldighet. Eksemplaret
er 0,8 cm bredt og 1 cm langt. Mikrostikler synes å
opptre mer sjelden i mellommesolittiske kontekster
enn i tidligmesolitikum, men når teknikken slutter
å opptre, er ikke  avklart (Jaksland 2001;  Solheim
2013c).Denmuligemikrostikkeleneravflinttypels1,
noe som også kan antyde at den tilhører det øvrige
fiinnmaterialet og flekkeproduksjonen på boplassen.

Flekherogmikroflekher
Det ubearbeidede flekkematerialet utgjør ca.13 °/o av
fi]nnmaterialet og er fordelt på 56 makroflekker, 68
smalflekker og 39 mikroflekker (tabell 16.4). Bredden
varierer fra 0,6 cm til 1,7 cm, og lengden på de hele
flekkene er mellom 2,1 cm og 6,4 cm. Flekkematerialet
forekommerialleflintt)per.Underkatalogiseringenble
det lagt vekt på å identifisere teknologiske attributter,
og antall rygger, regularitet, plattformrest og slagbule
bleobservertogdokumentert.Flekkematerialetutviser
stor regularitet, små slagbuler og liten plattformrest.

Eigeland (2016) har utført en teknologisk analyse av
flekke-og kjernematerialet fra boplassen. Fra Hydal 3
er 162 flekker og s kjerner analysert. Flekkematerialet
fra Hydal 3 viser at i overkant av 50 % av flekkene
har en vinkel på 90°, spor etter preparering, en liten
slagbule og spor etter leppe og er svært regelmessige.

Ubcarbeidete flekker Retusjerteflekkcr Ubearbcidete mikroflekker Retusjertcmikroflekker

Gjen§tandsdel Antall Pro§ent Antall Prosent Antall Pro§ent Antall Prosent

Hele 23 18,5 2 20 5 12,8

Proksimal 45 36,3 4 40 10 25,6

Midtfragment 42 33,9 4 40 11 28,2 2 66,

Distal 14 11,3 13 33,3 1 33,3

Total 124 10 39 3 100

Tabell 16.4. Tabellen viser det primærbearbeidede og sekundærbearbeidete flekkemarialet fra boplassen inndelt i

gjenstandsdeler med prosenter og antall
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Figur 16.9. Konisk kjerne fra Hydal 3. Kjernen er sammenføyd med en overløpende del, et sidefragment, som har fiernet
bunn av kjernen, samt en hengslet flekke. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

Samlet indikerer attributtene at 46 % av flekkemateri-
alet har spor etter trykkteknikk,10 % viser til direkte
myk teknikk og 2 % til indirekte teknikk.

Kjernematerialet
Kjernematerialet er lite og fragmentert, og utnyttel-
sesgraden er høy. Det foreligger totalt åtte kjerner,
hvorav to  koniske kjerner og fire plattformkjerner.
De siste to kjernene er uregelmessige.

Den ene koniske kjernen mangler bunn. Den er
1,7 cm bred og 3,5  cm lang og har avspaltningsarr
etter mikroflekker. Kjernen er sammenføyd med en
overløpende del, et sidefragment, som har fj ernet bunn
avkjernen,samtenflekkemedhengsletavslutningsom
troligharværtslåttavforåkorrigereformeneuerfierne
en inklusjon i flinten (figur 16.9). Sammenføyninger
viser at kjernen er ytterligere bearbeidet i etterkant av
denne korrigeringen, blant annet ved at plattformen
er £ernet og preparert. Minst 6n flekke  er deretter
slått fra den nye plattformen. Trolig er kjernen ansett
som oppbrukt etter at to avspaltninger har endt med
korte, hengslete avslag, hvorav den ene førte til at
kjernebunnen ble Ødelagt.

Den andre koniske kjernen er 1,1 cm bred og 2,5 cm
lang og har avspaltningsarr etter mikroflekker. Begge
kjernene synes å være utnyttet og deretter forkastet

på lokaliteten. Begge har spor etter cortex, noe som
kan tyde på at de ikke har vært store i utgangspunktet.
Den sammenføyde kjernen opptrer i flinttype lsl og
den andre i  181. Begge er fine flinttyper, men kan
inneholde en del inklusjoner og urenheter. Med tanke

på flintens  kvalitet og kjernematerialets  størrelse
er det en mulighet at kjernene er tilvirket av lokalt
forekommende råstoff (Eigeland 2015).

De fire plattformkjernene måler mellom 1,1 cm og
2,3cmibreddeogermellom1,1cmog3,6cmlange.De
opptreriflinttypenelD1,2Dlog3D1,menerhvitbrent
og krakelert. Kjernene er forholdsvis små, og flere er
fragmentertellerdelvisØdelagt.Deterderforvanskelig
å si hva slags form kjernene opprinnelig har hatt. Alle
har derimot en tydelig plattform, noe som kan tyde på
at de er restprodukter av koniske kjerner, og at de kan
anses som totalutnyttet og forkastet (Eigeland 2016).

De to uregelmessige kjernene består begge av flere
sammenføyde biter. Den ene måler  1,5  cm  og den
andre 4 cm i største mål. Den ene kjernen har avspalt-
ningsarr etter korte, smale avslag eller mikroflekker
som er slått fra flere retninger og fra flere plattformer.
Kjernen har en rekke knusespor og små avspaltninger
som kompliserer tolkningen av form. Den er sammen-
føyd med det som i utgangspunktet var morfologisk
definert som et kjernefragment, men fremstår som en
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irregulær flekke etter sammenføyningen. Kjernen er
av flinttype lsl og har, i likhet med mye av det Øvrige
materialet i flinttypen, rester etter cortex og andre
urenheter. Størrelsesmessig er det trolig at også denne
representerte bruk av en liten knoll som utgangspunkt.
Den andre uregelmessige kj ernen er liten, knuteformet
og fragmentert. Det kan ikke utelukkes at den er et
spor etter en bipolar teknikk.

Det forekommer også en høy andel kjernefrag-
menter. Det fragmenterte kjernematerialet består av
17 kjernefragmenter fra ukjent kjernetype. De måler
mellom 1,8 og 4 cm i største mål, opptrer i a.11e flintty-

per og er varierende i form og tilstand. Dette omfatter
videre ett kjernefragment, ett sidefragment trolig fra
en konisk kjerne, to sidefragmenter, åtte ryggflekker
og ni plattformavslag/plattformprepareringsavslag.

De  ni  plattformavslagene  måler  mellom  1,5
og 3,1  cm  og opptrer i  ls1,1D1,181, 2D2  og 8.
Plattformavslagene  vitner  om  en  presis  prepare-
ring av plattformene, hvor hengselavslag er slått fra
kjernefronten for å preparere kjernen for videre flekke-

produksjon. Den forholdsvis begrensete størrelsen på
plattformavslagene kan tyde på at kjernene i hovedsak
har vært små eller i den siste delen av sin bruksfase.

Åtte ryggflekker er identifisert, hvorav fire er hele.
De  måler mellom 0,8  og 2  cm i bredde og  1,6  og
7,4 cm i lengde. Fire tilhører flinttype 2D2, to tilhø-
rer 2D1, en tilhører ls1, og den siste er brent. På en
boplass med Økser som viser en tildannet rygg på flere
sider av emnet, er det mulig at flere av ryggflekkene
er restprodukt av forming av økser og ikke resultatet
av tilvirkning av flekkekjerner. Trolig er de to rygg-
flekkene av flinttype 2Dl knyttet til Øksetilvirkning.
Den ene er svært regulær og fremstår nærmest som et
stikkelavslag. Den største ryggflekken viser også spor
etter bruk eller retusj på den ene sidekanten, noe som
kan tyde på gjenbruk eller at den har vært transportert
inn på boplassen som et redskap.

Avslagsmaterialet
Det ubearbeidede avslagsmaterialet utgjør rundt 25 %
av den totale fiinnmengden. I overkant av 9 °/o er helt
eller delvis  dekket av cortex. Av 305  avslag er  10
skilt ut som primæravslag, det vil si avslag med hele
dorsalsiden dekket av cortex. Seks er sekundære avslag
med ett avspaltningsarr, men som ellers er dekket av
cortex. Kun ett avslag er makroavslag ( >4 cm). Videre
er 19 hengselavslag og 11 stikkelavslag påvist.

Tekmologiske sekøenser ogf lintty|>er
Flinttypeinndeling gir en mulighet til å observere hva
som er fraktet inn til og ut fra boplassen, og hva som er

produsert på plassen. Ved å fokusere på teknologiske

sekvenser innenfor ulike flinttyper er det mulig å
spore  teknologiske praksiser og tilnærme  seg den
enkelte lokalitetens potensielle plass eller fiinksjon i
en overordnet bruk av landskapet. På Hydal 3 er det
som nevnt syv varianter innenfor de tre overordnede
flinttypene  ¢f. tabell  16.2). Ved å sammenstille fim-
nene fra hver flintvariant kan man identifisere spor
etter hvilke trinn i en produksjonssekvens  som var
utført på boplassen. Korte og brutte sekvenser tyder

på en høy gjennomstrømming av materiale og mye
forflytning i landskapet mellom boplasser. Lange
sekvenser kan tyde på at hele produksjonen er foretatt

på boplassen, fra innledende preparering til kassering
av gjenstanden. Dersom bare deler av sekvensene er
observert, kan det gi informasjon om hvilken tilstand
kjernene var i da de ble tatt inn på boplassen, eller
hvilken form de var da de ble fraktet vekk (Geneste
1991). Ved å dele inn i flinttyper og videre kartlegge
teknologiske trekk i materialet er det mulig å stille
spørsmål til fiinnmaterialet som berører mobilitet og
bevegelse i landskapet. Finnes det redskapstyper på
boplassen som er produsert andre steder? Finnes det
spesielleboplasstyperhvorenkeltetingblirprodusert?
På denne måten er det mulig å tilnærme seg hva som
skiller de tilsynelatende like boplassene fra hverandre

(Larson og Kornfeld  1997;  Conneller 2006;  Knell
2012; Preston 2012).

Figur 16.6 gir en oversikt over de ulike gjenstands-
typene innenfor flinttypene. Oppsummert så opptrer

pilspisser og Økser i  hovedsak i  den  overordnede
kategorien  danien, mens  det Øvrige  sekundærbear-
beidede  materialet finnes  innenfor alle flinttypene.
Kjernematerialet opptrer i alle flinttypene, noe som
tyder på at det har foregått i hvert fill delvis produk-
sjon innenfor minst syv sekvenser, og at det foreligger

gjenstandsmateriale som kan knyttes til et minimum
av syv ulike kjerner.

Flinttypene 182 og 3Dl består av færre fiinn enn
eksempelvis  2D2.  182  inneholder kun et mindre
avffllsmateriale, et fåtall flekker og enkelte retusjerte
biter. Avfillsmaterialet samt flekker/mikroflekker og
retusjert materiale  i 2D2  utgjør majoriteten av de
flinttypeinndelte fiinnene på boplassen. Disse forskjel-
1ene gjør det mulig å foreslå at fiinn av flinttype 182
kan være tatt med inn på boplassen, mens redskaper
i 2D2 i all hovedsak er blitt produsert og modifisert

¢Æ boplassen.
Funn av tre flintknoller samt primæravslag tyder på

atdeleravmaterialetkanværeprodusertpåflintknoller
av lokalt opphav. Primæravslagene opptrer i fire ulike
flinttyper  (1S1,181,182  og 2D1). Dette viser til
mulig primærproduksjon innenfor fire teknologiske
sekvenser (Larson og Kornfeld 1997). Den forholdsvis
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Figur 16.12. Kokegrop (A6395) i plan og profil.

begrensete andelen avslag med cortex gjenspeiler at det
trolig har vært importert ferdige eller nesten ferdige
emner og kjerner inn til boplassen. Dette kan videre
underbygges  av at hovedvekten  avslag med cortex
tilhører de fire  ovennevnte flinttypene, hvorfra det
også foreligger primæravslag og knoller.

Som påpekt synes Øksematerialet i hovedsak å ha
vært transport inn på boplassen. Selv om øksene er
tilvirket i flinttype 2D2, er avslagsmaterialet i flintty-

pen tilknyttet formgiving og preparering av kjerner til
flekkeproduksjonen. Både sammenføyningsstudiene og
flinttypeinndeling gir derfor innsikt i hva som har blitt
og hva som ikke har blitt produsert på boplassen. At
enkelte flinttyper ikke inneholder lange teknologiske
sekvenser, kan derfor anses som spor etter en mobil
livsstil med en planlagt og gjennomtenkt råstoff- og

produksjonsstrategi. Videre kan det kanskje tenkes at
det ble planlagt for et kortere opphold med konkrete
oppgaver som skuue utføres, og fiinnsammensetningen
og de teknologiske sekvensene reflekterer dette.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnene fra Hydal 3  er fordelt over 97 m2  (1ag  1)
med en gjennomsnittlig fiinntetthet på 12 fimn per
kvadratmeter. Boplassen består av €n funnkonsen-
trasjon  sentralt plassert på flatens  høyestliggende
del (figur  16.10). Funnenes  spredning viser ingen
særskilte mønstre som tyder på en klar romlig orga-
nisering (se f.eks. Hydal 3, 7 og 8). Alle fimnt)per er
å finne i selve hovedkonsentrasjonen, og også fiinn
med cortex og varmepåvirkete/patinerte fimn følger
det generelle spredningsmønsteret (figur l6.11). Det
er heller ikke mulig å qide konkrete romlige mønstre

gjennom flinttypeinndeling. Dette kan tyde på at all
redskapsproduksjon og aktivitet er utført samtidig
og innenfor en kort bruksfase. Dette er for så vidt
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ikke et mønster som er unikt for denne boplassen, og
også på store og funnrike lokaliteter kan sammenfåll
av ulike  flinttyper og forskjellige  redskaper  sees  i
fimnkonsentrasjonene (f.eks. Solheim og Olsen 2013).

STRUKTURER OG KONTEKSTER
En liten ansamling med skjørbrent stein og et svakt

ftllskifte ble identifisert og dokumentert som en koke-
grop (A6395). Den hadde inneholdt store kullbiter
og en  tydelig kullrand i  Østre  del  (figur  16.12). På

grunn av de mørke og fiiktige massene var 411skiftet
vanskelig å definere tydelig i profil. Det ble sendt en
kullprøve til C 14-datering, som ga resultatet 1060-975
f.Kr. (2855 ± 23 BP, UA-50510).

NATURVITENSKAP OG DATERINGER

Strandhnje
Hydal 3  1å  79-77 moh. En  strandlinje  77  m  over
dagens nivå indikerer en bruksfase mellom 8300 og
8100 f.Kr., altså ved overgangen fra tidlig-  til mel-
lommesolitikum.

C14-dateringer
Det foreligger en C 14-datering fra kokegropen A6395
(tabell 16.5). Dateringen er 1060-975 f.Kr. (2858 ± 23
BP), hvilket tilsvarer yngre bronsealder.

Typologi
Det littiske fimnmaterialet fra Hydal 3 består av flere
diagnostiske og typologisk daterbare redskaper. Med
en strandlinjedatering til overgangen mellom tidlig-
og meuommesolitikum var det knyttet interesse til
hvilken redskapstradisjon materialet tilhørte. Det er
observertenmeuommesolittiskteknologipåboplassen,
og de eneste tradisjonelle tidligmesolittiske innslagene
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Tabell 16.5. Oversikt over C14-dateringen og dateringsmaterialet

er en mulig mikrostikkel og skive- eller kjerneøksene
(Jaksland og Fossum 2014). Etter alt å dømme opptrer
disse typene også i eldste del av mellommesolitikum

(Mansrud og Koxvold 2013).
Funnene fra lokalitetene Hydal 3, 4, 7 og s synes å

bestå av en standardisert teknologi som kan knyttes
til det teknologiske konseptet med trykkteknikk på
koniske kjerner. Regulære flekker med parallelle sider er
vanlig, og trolig forekommer en utfasing eller begren-
set bruk av mikrostikkelteknikk. Det virker også som
om seksjonering av medialdeler av flekkematerialet
er gjennomgående i fiinnmaterialet (Koxvold 2013a;
Mansrud 2013a; Solheim 2013c). Den teknologiske
overgangen fra den tidligmesolittiske tradisj onen med
direkte teknikk til den mellommesolittiske trykktek-
nikken synes å ha trådt i kraft tidligere enn dateringen
av aktiviteten på Hydal 3 (Eigeland 2014; Damlien
2016b).

DISKUS]ON OG TOLKNING
Hydal 3 må sees som en del av en overordnet tilstedevæ-
relse i området ved overgangen til meuommesolitikum.
De seks lokalitetene på Hydal er viktige for å belyse en

periode med få utgravde boplasser. Kartlegging av den
teknologiske og redskapsmessige endringen er også
viktig med tanke på den kulturhistoriske utviklingen
ved overgangen mellom tidlig- og mellommesolitikum.
En annen vesentlig faktor i dette tidsrommet er den
endrete sosiale konteksten, hvor nye nettverk og en
mulig Økt regionalisering oppstår (Damlien 2016a).

Hydal 3  kan  tolkes  som  spor  etter et opphold
i  et relativt kort tidsrom  innenfor et system  hvor
menneskene flyttet seg hyppig i landskapet, og hvor
boplassflater ikke  nødvendigvis  ble  æenbrukt på
samme  måte  som  seinere  i  mellommesolitikum
(f.eks. Mansrud  2013b;  Solheim  og  Olsen  2013).
Det begrensete tienstandsmaterialet, i kombinasjon
med den avgrensete funnkonsentrasjonen, de varier-
ende lengdene på de teknologiske sekvensene og de
få sekundærbearbeidete gjenstandene, kan tyde på at
lokaliteten er et resultat av et mobilt levesett.

Gjenstandsmaterialet på Hydal 3 tyder på et godt
etablertteknologiskkonseptmedbrukavtrykkteknikk,
koniske kjerner, svært regulære flekker og mikrolitter
samt tilstedeværelse av Økser. Identifiseringen av en
standardisert mellommesolittisk teknologi tyder på

at den teknologiske endringen har skjedd før 8300
f.Kr. Data fra lokaliteter som Hydal, Martineåsen i
Larvik (Eymundsson og Mjærum 2013), Darbu i
Øvre Eiker (Eymundsson 2013) og to lokaliteter fra
Follobaneprosjektet(Eymundssonmfl.underutgivelse)
ergodeindikatorerpånettoppdette(Damlien2016a).

Trykkteknikken, som er den viktigste forskjellen i
den nye teknologien, har vært observert i norsk meso-
1ittisk materiale ved tidligere anledninger (Bergsvik
2002; Bjerck 2008a). Men de siste årene har trykk-
teknikkonseptet blitt viet større  oppmerksomhet i
forskningen. Sentralt for dette var identifiseringen av
teknologien på Sujala i Nord-Finland (f.eks. Rankama
og  Kaankanpaa 2008, 2011;  Sørensen  mfl. 2013).
Damlien (2016a, 2016b, 2016c) har studert introduk-
sj onen av trykkteknikk og endringer i flekketeknologi
i tidlig- og mellommesolitikum i Sør-Norge. Damlien
observerer en rask teknologisk endring i siste del av
tidligmesolitikum, og ingen av hennes  analyserte
lokaliteter viser til blandete  teknologiske  profiler.
Konseptet synes  altså å være standardisert allerede

på de eldste boplassene hvor teknologien opptrer i
Sør-Norge. Teknikkens morfologi viser til en avansert
fremstillingsprosess som krever opplæring, Øvelse og
repetisjon for å mestre, og trykkteknikken er en tek-
nologi som krever kunnskap det tar tid å tilegne seg
(Sørensen mfl. 2013: 23). Det er kombinasjonen av
raskteknologiskendringogkomplisertlæringsprosess
som sannsynliggjør en migrasjonsbølge i siste halvdel
av tidligmesolitikum (Damlien 2016a).

Resultatene  fra Hydal 3  er i  overensstemmelse
med dette bildet ettersom gjenstandsmaterialet på
lokaliteten synes å være  standardisert, uten tegn til
utprøvning eller testing av nye teknologiske elementer
og uten spor etter overgangsformer. På den  måten
kan Hydal 3 bidra til Økt kunnskap om de sosiale og
kulturelle endringene ved overgangen til mellom-
mesolitikum og hvordan teknologien og bruken av
landskapet endres. De tre øksene fiinnet på boplassen
er i så måte interessante ettersom tilsvarende typer
også opptrer i tidligmesolitikum. Ytterligere studier
av Øksematerialets endringer og morfologi gjennom
tidlig- og mellommesolitikum med fokus på de tek-
nologiske aspektene  og overføring av kunnskap vil
kunne  kaste  nytt lys  over denne prosessen  og vil i
så måte være viktig for videre studier av overgangen
mellom de to periodene.



17.       HYDAL 4

EN FUNNKONSENTRASTON FRA DEN SISTE DELEN AV
TIDLIGMESOLITIKUM OG EN URNEGRAV FRATERNALDEREN

Lucia Ucbermann Koxvold

C59656, Aks.-nr. 2013/398, Hydri 40/1, Bainble kommune, Telemark

Askeladden-ID: 138171

Hoh.: 80m

Utgravningsleder: Lucia U. Koxvold

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverkifelt: 65

Tidsrom: 23.6.-25.9.2014

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet are al : 167 m2

Flateavdekket areal : 132 m2

Utgravd areal: Lag 1:  50 m2, lag 2: 29  m2, lag 3:  13  m2, lag: 3  m2

Utgravdvolum: 9,5  m3

Volum per dagsverk: 0,32  m3

Funn: 375 1ittiske funn

Strukturer: Et ildsted og en urnegrav

Datering:

Strandlinje:  8300-8100 f.Kr.
C14: 2064 ± 33 BP (Ua-51475), 5944 ± 35 BP (Ua-51476),
6049 ± 36 BP (Ua-51477), 2361 ± 29 BP (Ua-51478)
Typologi/teknologi: tidlig-/mellommesolitikum

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Hydal 4 (ID 138171) ble registrert avTelemark $1kes-
kommune i 2010 (Demuth 2011 : 48-50) . Lokaliteten
ble påvist ved to positive prøvestikk med to flintfiinn
og ble anslått til å ha en topografisk utstrekning på
150 m2. Beliggenheten på 80 moh. antyder i henhold
til strandlinjekurven bruk i siste halvdel av tidligme-
solitikum og ved overgangen til mellommesolitikum,
i tidsrommet 8300-8100 f.Kr.

Det ble gjort 375  fimn, og flint var det domine-
rende råstoffet. Trekk i funnmaterialet vitner om en
mellommesolittisk fremfor en tidligmesolittisk tekno-
1ogisk tradisjon. Oppholdet på lokaliteten kan tolkes
som  av kortvarig karakter basert på det beskjedne
fiinnantallet, de entydige teknologiske sekvensene og

funnkonsentrasj onens tetthet. En alternativ tolkning
er at boplassen var i bruk samtidig med boplassen
Hydal 3, beliggende noen meter mot vest, og inngikk
i relasjon med utnyttelsen av den. To strukturer ble

påvist i form av et ildsted datert til seinmesolitikum
og en urnegrav fra eldre jernalder. Det foreligger
ingen tienstandsfunn som kan knyttes til de yngre
dateringene, og det littiske materialet er homogent
og synes å tilhøre det tidligmesolittiske oppholdet i
sin helhet.

LANDSKAP 0G TOPOGRAFI
Hydal4låtimeterØstforHydal3påenliten,avgrenset
og lett hellende flate omkranset av bergknatter med
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Figur 17.1. Kartet viser beliggenheten til Hydal 4 i dagens landskap og lokalitetens relasjon til de Øvrige lokalitetene ved
Hydal.
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Figur 17.2. Kartene viser lokaltopografien på Hydal 4 og beliggenheten til boplassen ved et havnivå 79 meter over dagens.
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Figur 17.3. Øverst: oversikt over Hydal 4 etter avtorving sett mot det som ville være den naturlige havnen i den nordlige
del av boplassen. Foto under viser lokaliteten under utgravning av lag 2 mot henholdsvis nord og sør.

smale åpninger mot nord og mot sør (figur 17.1). Fire
store stubber etter grantrær dominerte den nordlige
delen av flaten. Vegetasjonen på og rundt boplassen
var blandingsskog med lav undervegetasjon. Under
et torvdekke på 5-20  cm besto jordsmonnet av et

podsolprofil med et grått siltholdig utvaskingslag og et
humøst anrikningslag. Funnene ble gjort i overgangen
mellom disse og nede i anrikningslaget.

Da lokaliteten var strandbundet, har den ligget

godt skjermet i en liten bukt på nordsiden  av en
mindre  øy, vendt mot et større  skjærgårdslandskap
(figur 17.2). På sørsiden av Øya fåller terrenget brått

ned i sjøen, mens på nordsiden flater landskapet seg
ut mot et grunt sund.

MÅLSETTING 0G PROBLEMSTILLING
Etter en  innledende  undersøkelse  hvor prøveruter
ble systematisk anlagt med fire  meters  mellomrom,
fremkom en finnkonsentrasjon sentralt på flaten.
Prosjektet har som mål å studere bruk av landskapet
og samtidig variasjon mellom lokaliteter i ulike deler av
steinalderen. Lokalitetene på Hydal, og spesielt Hydal
4, ble  antatt å være enfasete, små og velavgrensede
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boplasser som kunne gi informasjon om tidsaspekter
og aktiviteter innenfor et mindre landskapsområde
ved overgangen til mellommesolitikum.

I IØpet av undersøkelsen ble det tydelig at funn-
materialet på Hydal 4 hadde et mellommesolittisk

preg. Ettersom Hydal 3  kun ligger noen meter fra,
er det blitt stilt spørsmål om hvorvidt de to lokalite-
tene kan representere en organisering av aktiviteter
innenfor det samme oppholdet fremfor å være to
separate opphold. Hydal 4 kan med sitt begrensede

rienstandsmateriale og sin konsentrerte funnspred-
ning med sannsynlighet tolkes og diskuteres som ett
enkelt opphold. Det var viktig i denne sammenhen-

gen å forsøke å kartlegge hva som kjennetegner et
kortvarig opphold.

UNDERSØKELSEN

Metode
Lokalitetsflaten ble  innledningsvis  avdekket med
en 13-tonns gravemaskin. Torvlaget varierte fra 5 til
20 cm. En stor flekke ble fiinnet under avtorvingen,
og den viste  seg å ligge rett i overkant av fimnkon-
sentrasjonen. Det ble avtorvet et område på 167 m2,
og totalt ble det benyttet to dagsverk på avtorvingen.

Etter endt avdekking ble lokaliteten innledningsvis
undersøkt i meterruter, oppdelt i kvadranter i 10 cm
lag. En funnkonsentrasjon ble påvist sentralt på den
sørhge del av flaten. I fiinnførende ruter ble 6n kvadrant

gravd i inntil tre lag for å undersøke den vertikale
funnspredningen. Den horisontale utbredelsen ble
avklart ved at det i lokalitetens nordre og søndre del
ble gravd flere funntomme ruter. I vest og øst var
flaten avgrenset av berg (figur 17.3).

Neste steg bestod av konvensjonell flategraving av
området med flest fimn fra den innledende under-
søkelsen. Undersøkelsen  avdekket  en  30  m2  stor
fimnkonsentrasjon på den sørlige delen av lokaliteten.
Konsentrasj onen ble avgrenset med fiinntomme ruter
og av topografi i alle himmelretninger.

Sentralt på flaten i det fiinnrike området fremkom
en sirkulær ansamling av flate steiner. Steinene lå delvis
nede i mekanisk lag 2 og 3 og syntes å omkranse det
mest funnrike  området  (figur  17.4). Ansamlingen
hadde en utstrekning på omtrent 20 m2. Steinene målte
10-45  cm med en større jordfast stein på nærmere
50 x 40 cm sentralt i ansamlingen. Under utgravnin-

gen var det tydelig at fimnkonsentrasjonen hadde en
fortetting i forkant av den jordfaste steinen.

I ytterkant av fimnkonsentrasjonen lå to små ansam-
1inger med steiner. Den ene ansamlingen viste seg å
være en urnebranngrav med brente bein, kullbiter og

keramikk. Den andre og noe mindre steinansamlingen
viste seg å bestå av et svakt $11skifte og et lite antall
skjørbrent stein. Ansamlingen ble  snittet og doku-
mentert i plan og profil, og en jordprøve ble tatt ut.

Totalt ble det undersøkt et areal på 50 m2 i lag 1, og
det ble gjort om lag 376 1ittiske fiinn. Avslutningsvis
ble lokaliteten avdekket ned til sterile  masser med

gravemaskin uten at det ble gjort ytterligere fiinn av
littisk materiale eller strukturer.

Kj,ldekritikÆ
Delområdet Hydal ligger i et kulturlandskap med
utmark, dyrket mark, ferdselsveier, stier og spor etter
menneskelig aktivitet fra forhistorisk og moderne tid.
Vegetasjoneniområdetvarpregetavblandingsskogog

planteskog. Flere av de seks lokalitetene ved Hydal har
strukturer eller rester av strukturer som kan dateres til

yngre perioder, noe som bekrefter bildet av området
som hyppig benyttet i store deler av forhistorien.

Også den lille lokalitetsflaten på Hydal 4 har spor
etter bruk som er yngre enn den mesolittiske fasen.
I  særlig grad vitner urnegraven fra eldre jernalder
om  dette  samt ildstedet med den  senmesolittiske
dateringen. Likevel synes  fiinnkonsentrasjonen fra
tidligmesolitikum å være relativt lite påvirket av den

yngre aktiviteten.

FUNNMATERIALET
Det ble gjort 375 fimn på Hydal 4 (tabell 17.1). Flint
dominerer (99,9 %), men det ble også fiinnet ett avslag
i kvarts. Det primærbearbeidede  materialet utgjør
96 %, og det sekundærbearbeidede materialet utgjør
4 % av fiinnene. 14 % av fiinnmaterialet er påvirket
av varme, og i underkant av 20 °/o er helt eller delvis
dekket av cortex på dorsalsiden.

Råstoff

Fli;nt
Det er identifisert flere ulike flinttyper på Hydal 4.
Flinten  er delt inn i tre hovedkategorier, fire over-
ordnede flinttyper og fem varianter. I tillegg kommer
kategoriene brent, patinert og ubestemt flint (tabell
17.2).

Sammenfiyringsstudier
Med små, velavgrensede fiinnkonsentrasjoner er det

potensielt god mulighet for å gjøre  sammenføynin-
ger av littisk materiale. På Hydal er det det spesielt i
materialet fra lokalitetene Hydal 3, 4 og 8, hvor det
er blitt gjort flere sammenføyninger. Potensialet for

ytterligere sammenføyninger i materialet er stort.
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Type   , Variant Flint Kvarts Antall Prosent

Makroavslag Ubearbeidet 2 2 0,5

Avslag
Ubearbeidet 89 1 90 24

Stikkel 1 1 0,3

Fragment

Ubearbeidet 85 85 22,6

Skraper 1 1 0,3

Retusjert 2 2 0,5

Stikkel 4 4 1,1

Splint Ubearbeidet 127 127 34

Kjerne Plattform- 2 2 0,5

fragment 5 5 1,3

Kjernefragment

Plattformavslag 16 16 4,2

Ryggflekke 1 1 0,3

Prepareringsavslag 2 2 0,5

Flekke

Ubearbeidet 12 12 3,2

Kniv 1 1 0,3

Stikkel 1 1 0,3

Smalflekke
Ubearbeidet 6 6 1,6

Retusjert 3 3 0,8

Mikroflekke Ubearbeidet 7 7 1,9

Mikrolitt 7 7 1,9

Total 374 1 375 99,9

Tabell 17.1. Oversikt over alle funn fra Hydal 4.

Kategori   \ Flinttype/overordnet Variant/be§krivelsc Antall Pmsent

Fin flint 1

Senon (1S) 1S1 43 11,4

Bryozo (18) 181 16 4,2

Danien (1D) 1D1 97 25,8

Matt, fin flint 2
Danien (2D) 2D1.  Lys. 100 26,6

2D2. Mørk. 55 14,6

Ubestemt/usikker Brent/patinert/usikker 63 16,8

Tabell 17.2. Oversikt over flinttyper med varianter, antall og prosenter.

En oversikt over sammenføyningene som er tiort
under katalogiseringen og analysearbeidet på Hydal
4, er presentert i tabell  17.3. Det er også gjort flere
sammenføyninger innenfor enkelte graveenheter som
ikke er inkludert i tabellen, da disse i a]1 hovedsak er
naturlig fragmenterte og frost-  eller varmepåvirket.

Sammenføyningsstudier er et analyseverktøy som
ofte benyttes i mindre skala i arkeologiske analyser av

gj enstandsmaterialet. Ettersom metoden er ansett som
svært tidkrevende, blir det sjelden gjort omfattende
analyserinnenforforvaltningsundersøkelsene.Likevel
er resultatene fra disse  analysene viktige og kan gi
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Sammen-føynings-,enhet
X y Kvadramt Lag Art.-ID Antril Gj€nstand Frak-tur Sammcmføyrings-rølkming Flinttype Intem

1

107 604 SØ 2 1166622 1 Fragmentstikkel
Slått

Sidefragmentavkjerne 2D2
2

107 603 SØ 1 1166433 1 Stikkelavslag 1

2

105 605 SØ 2 1167790 1 Avslag

Slått

Hel avslagmedretusjogstikkelkant.Skraper.

1D1

4

106 604 SØ 2 1167117 1
Fragment medretusj/stikkel

3

3

107 606 SV 1 1166709 1
Medialdel avmikroflekke

Slått 1D1

5

107 604 SØ 1 1166571 1
Distalende avmikroflekke 6

4

107 601 SØ 1 1166423 1
Medialdel avmikroflekke

Slått
Mikroflekkemedbruksspor

1D1

7

107 604 SV 1 1166445 1
Distalende avmikroflekke

8

5
107 604 SV 2 1166609 1 Plattformavslag

Slått Plattformavslag 2D1
11

107 604 SV 1 1166452 1 Fragment 12

6
106 601 NØ 1 1166765 1 Plattformavslag

Slått
Plattformavslagsekvenser

2D1
13

107 604 SØ 2 1166630 1 Plattformavslag 14

7
108 605 SØ 3 1167019 1 Plattformkjerne

Slått
Kjerne medplattformavslag

2D1
15

107 604 NV 1 1166488 1 Plattformavslag 16

8
107 604 NV 1 1166497 1 Hel flekke/kniv

Slått Flekkesekvens 181
17

IF 2299 1166695 1 Hel flekke 18

Tabell 17.3. Oversikt over de sammenføyde enhetene i gjenstandsmaterialet fra Hydal 4.

god innsikt i menneskenes teknologiske praksis ved
at man analytisk sett beveger seg fra morfologiske og
typologiske trekk til å fokusere på de teknologiske

prosessene som ligger til grunn for produksjonen av
redskaper. Dette kan gi innsikt i valg knyttet til råstoff
og teknologi  som vanskelig kan  oppnås gjennom
morfologisk klassifisering. Av stor betydning her er
at sammenføyningsstudiene av materialet fra Hydal
4  og andre  av E18-prosjektets  lokaliteter belyser

potensialet som dette materialet innehar for videre
forskning knyttet til tema som teknologiske strategier,
råstoffiitnyttelse og mobilitet.

Typologi og teknologi

Pilspisser
Prosjektilene  fra Hydal 4 består av syv mikrolitter,
hvorav fem hele  eksemplarer og to  oddfragmen-
ter  (figur  17.5).  Samtlige  mikrolitter  er tilvirket på
mikroflekker og har 6n retusjert sidekant. De måler
mellom 4,5 og 1,3 cm i lengde og er mellom 0,5 og
0,8 cm brede. Det er ingen indikasjoner på bruk av
mikrostikkelteknikk, og retusjen synes å følge mikro-
flekkenes sidekanter. Mikrolittene fra Hydal 4 opptrer
i alle flinttypene.

En mikrolitt peker seg ut ved at den har retusjert
sidekant med en  antydning til en retusjert skulder.
Eksemplaret har morfologiske paralleller i hullingspis-
sene, men det er usikkert hvorvidt det kan defineres
som dette. Hullingspissen har lenge vært tillagt stor
kronologisk betydning for den eldste delen av mel-
1ommesolitikum(E.Mikkelsenl975b;Jaksland2001;

jf. Mansrud 2013a: 68-70), men resultatene fra E18
Bommestad-Slqr har vist at den også opptrer i seinere
deler av perioden  (Solheim 2013c:  269; Mansrud
2013a:  72). Med hensyn  til  funnmaterialets  mel-
1ommesolittiske preg og lokalitetens datering er det
mulig at eksemplaret morfologisk sett kan defineres
som en hullingspiss.

Kmifver, skfapere og stikler
Det foreligger 6n kniv, 6n skraper med stikkelkant
og fire  stikler i gjenstandsmaterialet.  Samlet utgjør
redskapene 4 °/o av alle funn.

Kniven er tildannet på en sidekant av en kraftig og
hel makroflekke i flinttype 181 og måler 5,8 x 1,6 cm.
Kniven kan sammenføyes med en annen ubearbeidet
makroflekke (sammenføyningsenhet 8;jf. tabell 17.3).
Skraperen er laget på et avslag og måler 4,6 x 2,5 cm.
Den har steil retusj langs €n endekant og en kraftig
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Figur 17.5. Mikrolitter fra Hydal 4. Den mulige hullingspissen kan sees til venstre i bildet. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

stikkelkant med en hengslet avslutning på den ene
sidekanten og retusj på den andre. Også skraperen kan
sammenføyes med et mindre fragment (S2). Skraperen
ser ut til å ha hatt flere fimksjoner, som kan ha endret
seg underveis i gjenstandens livsløp.

Det er funnet en rekke fragmenter og avslag med
stikkelkant, men ingen av disse har tydelige bruksspor.
Ett fragment, trolig fra siden av en kjerne, kunne
sammenføyes  med et stikkelavslag. Stikkelavslaget
viser tegn til å ha blitt brukt. Stikkelavslaget måler
3,3  x  0,6 cm og kan ha vært tiltenkt fimksjon som

pilspiss, bor eller kniv. Det er derfor en mulighet at
det her er rest etter benyttelse av selve stikkelavslaget
og ikke bare stikkelkanten.

Øvrigsekmdærl)earbeidetmateriale
Det Øvrige sekundærbearbeidete materialet fra boplas-
sen består av to retusj erte medialdeler av fragmenterte
smalflekker. Det er mulig at dette  er rester etter

fragmenterte kniver, pilspisser eller mikrolitter. Det
foreligger også to mindre fragmenter med retusj.

Flehkerogmikroflehher
Det ubearbeidede flekkematerialet utæør rundt 8 %
av fiinnmaterialet, fordelt på tolv makroflekker, seks
smalflekker og syv mikroflekker (tabell  17.4). Åtte
flekkererhele,mensdetforeliggerseksproksimalender,
ti  medialdeler og fem distalender. Flere flekkefrag-
menter har blitt sammenføyd til hele eller tilnærmet
hele flekker ¢f. tabell 17.3). Enkelte flekkefragmenter
viser tegn til en intensjonell seksjonering, ikke bare
tilfeldig knekking. Breddemålene varierer fra 0,4 cm
til 2,1 cm, og lengden på de hele flekkene er mellom
1,8  cm  og 6,7 cm. Flekkematerialet forekommer i
alle flinttypene.

Det har blitt utført en utvidet analyse av flekkema-
terialet,hvorobservasjoneromregularitet,slagbulearr
og plattformtilstand er blitt dokumentert. I tillegg er



216

Ubearbeidete flekker Retusjerteflekker Ubg3rbeidete mikroflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 7 31,8 1 25 1 11,1

Proksimal 5 22,7 1 11,1

Midtfragment 8 36,3 3 75 2 22,2

Distal 2 9 3 33,3

Total 22 100 4 100 9 100

Tabell 17.4. Fordeling av flekkematerialet fra Hydal 4.

det utført en dynamisk-teknologisk analyse av flekke-
ogkjernematerialet(Eigeland2016).Analyseneviser
at flekkematerialet på Hydal 4 har en høy grad av
regularitet, men flekkematerialets attributter gir rom
for at flere  mulige teknikker kan ha vært benyttet.
Flekkene har spor etter bruk av både trykkteknikk,
indirekte  og direkte  myk teknikk. Dette  stemmer
med observasjonene Damlien (2016a, 2016b) presen-
terer i sine analyser av tidlig- og mellommesolittiske
flekkepopulasjoner. Den relative fordelingen av ulike
teknikker er interessant ettersom den kan vise til hvor
stor del av den innledende produksjonsfasen som er
representert i materialet.Trykkteknikken i seg selv er
ikke effektiv eller nødvendig i de innledende fasene
og kanskje heller ikke  som korrigerende teknikk
underveis i flekkeproduksjonen (f.eks. Damlien 2016a:
11). Derfor er det sannsynlig at man  har benyttet
flere slagteknikker i henhold til hvor man har vært i

produksjonsprosessen. Fordelingen  av teknologiske
kjennetegn i materialet kan derfor bidra til å forstå
hvilke trinn i en teknologisk prosess som er utført på en
lokalitet, og videre hvordan dette er relatert til utnyt-
telse av enkeltboplasser eller større landskapsområder.

Kjernematerialet
Kjernematerialet består av to plattformkjerner og fem
kjernefragmenter. Største mål på kjernene er 3,1 cm
og 2,2 cm. Begge har tegn på å ha blitt utnyttet mak-
simalt. Den ene kjernen har ingen avspaltningsarr etter
flekkeproduksjon. Den har imidlertid avspaltninger
fra avslag med hengslete avslutninger slått fra flere
retninger og som trolig har Ødelagt kjernefronten.

Den andre kjernen er blitt sammenføyd med flere

plattformavslag  (figur  17.6). Plattformavslagene  i
sammenføyningsenhet nummer 6/7 ¢f. tabell 17.3)
vitner om  en  prosess  der plattformavslagene  har
blitt preparert  og fornyet  suksessivt. Det  Øverste
og største plattformavslaget har største mål 3,7 cm,
mens kjernens  nåværende plattform  måler 2,8  cm.
Plattformprepareringen  med  hengslete  avslag  og

plattformavslag er knyttet til produksjon av flekker
med indirekte teknildc og trykkteknikk ettersom en
slik produksjonsteknikk forutsetter at plattformene

prepareres kontinuerlig for å skape nye utgangspunkt
forvidereproduksjonavflekker(Sørensenmfl.2013).

Det Øvrige kjernematerialet består av fem kjerne-
fragmenter. De har største mål 1,8-3,5 cm og opptrer
ialleflinttyper,medunntakav2D2.Videreforeligger
det 16 plattformavslag og 2 prepareringsavslag. De
måler mellom 1,2 cm og 3,6 cm og opptrer i hovedvekt
i den samme flinttypen som kjernene, altså 2D1, men
også lDl og 181.

Kun  €n  ryggflekke  er  identifisert.  Den  måler
s  x  3,8  cm og er tilnærmet hel. Ryggflekken  er, i
likhet med mye  av det Øvrige  kjernematerialet, av
flinttype 2D1.

Avslagsmaterialet
Det ubearbeidede avslagsmaterialet utgjør rundt 25 %
av fiinnmengden. I overkant av 2 °/o er helt eller delvis
dekket av cortex. Fem avslag (5 ,4 %) har cortexdekket
dorsalside og er skilt ut som primæravslag. Ett avslag
er tolket som et sekundæravslag med et avspaltningsarr,
menereuersdekketavcortex.Toavslagerdefinertsom
makroavslag (24 cm). Det er påvist 17 hengselavslag
og to stikkelavslag. Primæravslagene er av flinttype
lsl og 2D1, mens ett avslag er brent.

Tekmologiske s ekf i) ens er og f tnttyper
Flinttypeinndeling gir en mulighet til  å diskutere
hvilke redskaper som er fraktet inn på boplassen, hva
som er produsert på lokaliteten, og hva som er tatt
med ut. Ved å fokusere på de teknologiske sekvensene
som er observert i ulike flinttyper, er det mulig å spore
teknologiske praksiser på boplassen. Det gir oss også
mulighet til å spore relasjoner mellom lokaliteter og
undersøke om det er forskjellige produksjonstrinn på
de enkelte boplassene.

Det har ikke vært mulig å utføre omfattende tek-
nologiske  studier i  denne  sammenhengen, men et
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Figur 17.6. Plattformkjerne fra Hydal 4. Kjernen kan
sammenføyes med flere plattformavslag. Sammenføyningen
viser at plattformavslagene har blitt preparert og fornyet
suksessivt. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

eksempel fra Hydal 4 og Hydal 3  skal presenteres.
Det er funnet en plattformkjerne i flinttype lsl på
Hydal 3. Kjernen er sammenføyd av flere deler (se
Hydal  3, denne publikasjon). Det foreligger flere
mikroflekker i samme flinttype på Hydal 4. Det er
imidlertid ikke mulig å sammenføye flekkene til kjer-
nen, men kjennetegn i flinttypen tyder på at flekkene
og kjernen tilhører det samme råstoffet og den samme
teknologiske sekvensen. Det er derfor sannsynlig at
flekkematerialet kan komme fra kjernen som ble
funnet på Hydal 3. T.M. Morrow (1996) kaller dette
for «ghosts and orphans» og mener at det er mulig å
følge gj enstander tilknyttet den samme teknologiske
sekvensen mellom boplasser og på denne måten obser-
vere strategier og bevegelsene til fortidens mennesker.
Selv uten direkte  sammenføyninger er det dermed
mulig å diskutere  hvorvidt lokalitetene  er direkte
sammenknyttet i et overordnet bosetningsmønster
eller landskapsbruk. Ved å definere flinten som ulike
t)per og ved å kartlegge de teknologiske sekvensene
er det mulig å nærme seg en mer detaljert forståelse
av hvordan menneskene har flyttet seg i og utnyttet
landskapet.

So[mmenft:tringøvftnnmaterta[et
På Hydal 4 består gjenstandsmaterialet av 375 fimn
fordelt på minst 5 flinttyper. I figur 17.7 og 17.8 vises
fordelingen av ulike gjenstandskategorier innenfor de
enkelte flintt)pene. Det er i hovedsak avfållsmaterialet
som dominerer innenfor flinttypene, og det er stor
variasjon innenfor de Øvrige kategoriene, slik som
det retusjerte materialet.
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Ved å se på hvilke flintt)per som opptrer innenfor
de ulike gjenstandskategoriene, kan man gjøre enkelte
interessante observasjoner, slik som antall trinn i og
lengden på de teknologiske sekvensene på lokaliteten.
Størst variasjon av gjenstandskategorier er å finne i
flinttype  lD1, hvor det foreligger avfallsmateriale,
kjernemateriale, flekkemateriale  og enkelte  sekun-
dærbearbeidede artefakter. Det som skiller lDl fra
de Øvrige flinttypene, er at det er den eneste hvor det
er identifisert både flekker og mikroflekker. Det kan
tyde på at det har vært utført en lengre produksjons-
sekvens av flekker i flinttypen hvor flekkenes størrelse
er redusert gradvis i løpet av produksjonen. Trolig er
dette spor etter en lengre produksjonssekvens enn hva
som er å finne i de Øvrige flinttypene, og at flinten i
større grad har blitt etterlatt på boplassen.

Andelen avfallsmateriale er høyere for flinttypene
2Dl og 2D2 enn lD1. 2Dl har omtrent lik mengde
kjernemateriale  som  lD1, mens  det kun er et lite
kjernemateriale  av type 2D2. Begge flinttyper har
færre flekker enn  lD1. Det er flere  mulige forkla-
ringer på dette. En mulighet er at flekkematerialet i
2Dl og 2D2 er fraktet ut fra lokaliteten, enten som
emner eller som sekundærbearbeidede redskaper. En
annen forklaring er at flinttypene ikke bare er benyttet
i produksjon av flekker, men også for andre redskaper,
som Økser, og at det derfor mangler flekker og/eller
kj ernemateriale i flinttypene.

FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnene var spredt over et areal på 50 m2, med en

gjennomsnittlig fimntetthet på 7,5 funn per kvadrat-
meter. Funnkonsentrasjonen lå øverst på boplassflaten
avgrenset  av rasstein  og berg i  sør og Øst og med
den samtidige strandkanten noen meter i forkant
mot nord. Det er størst tetthet av fiinn i midten av
konsentrasjonen, og mengden er avtakende ut mot
kantene (figur 17.9). Hverken æenstandstypene eller
flinttypeinndeling gir konkrete romlige mønstre.

Underveis i utgravningen ble det, som nevnt, obser-
vert en steinring som måler 2 x 2 m, i tilknytning til
finnkonsentrasjonen (figur 17.9) . Funntettheten syntes
å være større innenfor steinene enn utenfor. Ettersom
det var få steiner på flatens  sentrale del, var det en
hypotese at flaten var delvis ryddet for å gjøre plass
til en teltkonstruksjon. Steinene ligger i en halvsirkel
og er av omtrent samme størrelse. Det er imidlertid
ikke mulig å fastslå om dette er rester etter en teltring,
og den utflytende funnspredningen utenfor det som
eventuelt måtte ha representert teltveggen, taler mot
en slik tolkning.
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Figur 17.7. Figuren viser fordeling av gjenstandskategorier innenfor de ulike flinttypene.

Studier av distribusjonen av atillet fra knakking av
flintredskaper har vist at avfallsmateriale fra knakke-
situasjoner hvor flinthuggeren sitter på en stein ofte
får en vifteformet mønster på fiinnspredningen (f.eks.
Fischer mfl.1979: 12-21; Aubry mfl. 2008: 61). Det
er dermed sannsynlig at funnspredning i forkant av
den store jordfaste steinen midt i konsentrasjonen er
knyttet til den tidligmesolittiske aktiviteten.

Rett øst for og i utkant av fimnkonsentrasjonen lå
en urnegrave fra eldre jernalder, også den med steiner
av samme størrelse. Et utvasket ildsted med dateringer
til senmesolitikum ligger også i umiddelbar nærhet og
viser til potensielt flere opphold på flaten. Steinene
kan derfor også ha tilknytning til disse aktivitetene.
Det er imidlertid ingen littiske finn som peker mot
seinmesolittisk aktivitet.

STRUKTURER OG KONTEKSTER
To  strukturer ble identifisert på Hydal 4. Den ene
strukturen er en urnegrav (A5442) med brente bein,
keramikk og trekull, datert til eldre jernalder (tabell
17.5). Strukturen er presentert inngående i et egen
kapittel i denne publikasjonen og vil ikke diskuteres
nærmere her.

Den andre strukturen (A5459) som ble funnet, er
blitt tolket som  et utvasket ildsted. I plan fremsto
ildstedet som lite og ujevnt i form, og egentlig kun
som en ansamling skjørbrent stein. Strukturen ble
dokumentert i plan og deretter snittet. Profilet viste
ingen tydelige ftllskifter eller kraftige kullag eller
kullbiter. Det ble tatt ut en stor makroprøve, og flot-
teringen viste at prøven inneholdt enkelte kullbiter.
Trekullet er datert til senmesolitikum (tabell 17.5).

Lab.ref. BP ± 94.5 % 68.2 % Kontekst/struktur Type Matcriale

Ua-51475 2064 33 180-5 e.Kr 160-40 A5442 Urnegrav Trekull,  Sø/z.Af

Ua-51476 5944 35 4930-4725 4895-4780 A5459 Ildsted Trekull,  g#fyczÆ

Ua-51477 6049 36 5045-4845 5000-4855 107x604y, lag 2 Hasselnøttskall

Ua-51478 2361 29 535-385 475-395 A5442 Urnegrav Bein, menneske

Tabell 17.5. Oversikt over C14-dateringer fra Hydal 4
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Figur 17. 8. Figuren viser fordeling av flinttyper på utvalgte gjenstandskategorier.

NATURVITENSKAP OG DATERINGER

Stromdhnjedatering
Hydal 4 1å 80 moh. på en liten, avgrenset flate. En
strandlinje på  80  moh. innebærer en  eldst mulig
bruksfase mellom 8300 f.Kr. og 8100 f.Kr. (Sørensen
mfl. 2016). Dette tilsvarer overgangen fra tidlig- til
mellommesolitikum.

C14-dateringer
Det foreligger fire C14-dateringer. Som det fremgår
av tabell 17.5, er det to delvis overlappende dateringer
til senmesolitikum, hvorav 6n fra et ildsted (A5459)
og 6n på hasselnøttskall fra mekanisk lag 2, like  i
nærheten av ildstedet.

Det  foreligger  to  dateringer  fra  urnegraven
(A5442). En trekullprøve  er datert til siste  del  av
førromerskjernalder,160-40 f.Kr., og et menneske-
bein er datert til første del av førromersk jernalder,
475-395 f.Kr. Dateringene fra urnegraven awiker
fra hverandre. Gjerpe (2008: 85) har gjort en sam-
menstilling  av  dateringer  på  ulikt  materiale  fra
samme kontekster, deriblant kremasjonsgraver fra

jernalderen.  Han  påpeker  at  i  kremasjonsgraver
synes  beindateringene  å være  mer pålitelige  enn
dateringer på trekull med tanke på postdeposisjo-
nelle prosesser (Gjerpe 2008: 86). Dateringene fra

graven  på  Hydal 4 viser  at  menneskebeina  er  ca.
400 år eldre enn trekullet.

Typologiogteknologi
Funnmaterialet på Hydal 4 består av regulære flek-
ker, koniske kjerner og mikrolitter. Morfologisk og
teknologisk er tienstandsmaterialet tilknyttet den
mellommesolittiske perioden. Det kan videre påpe-
kes  at det er identifisert trykkteknikk i flekke-  og
kjernemateriale fra boplassen, en teknologi som også
er blitt observert i tienstandsmaterialet i siste del av
tidligmesolitikum (Damlien 2016c). Materialet i sin
helhet tilhører en mellommesolittisk redskapstradisjon,
slik den er observert på andre  mellommesolittiske
lokaliteter i Oslofiord-området (f.eks. Solheim 2013c;
Damlien 2016c). Funnmaterialet er således sammen-
fållende med en strandlinj edatering til overgangen til
mellommesolitikum, ca. 8300-8000 f.Kr.

DISKUSTON OG TOLKNING
Ettersom boplassen på Hydal 4 var liten og lå i et
avgrenset landskapsrom med berg på flere sider, ble
den innledningsvis fremhevet som en viktig boplass
med tanke på å få innsikt i korte, enfasete opphold.
Informasjonspotensialet og overføringsverdien til store
og mer sammensatte lokaliteter ble dermed ansett som
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Figur 17.9. Spredningskart med alle funn på Hydal 4. Den mulige teltringen, urnegraven og ildstedet er også på kartet. Den
omtalte jordfaste steinen er den største sentralt i feltet, like ved de mest funnrike kvadrantene.
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Figur 17.10. Relasjonen mellom Hydal 3 og Hydal 4 samt spredning av alle funn.
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et sentralt aspekt for undersøkelsene av denne og andre
lokaliteter på Hydal. I lys  av nyere diskusjoner om
bosetningoglokaliseringavtidligmesolittiskeboplasser
ble det forventet at Hydals-1okalitetene kunne være

pyttige bidrag til denne diskusjonen (Nyland 2012;
Astveit 2014a, 2014b; Berg-Hansen 2014; Dugstad
2014; Fuglestvedt 2014; Svendsen 2014).

Leif lnge Astveit har påpekt at vi i utgangspunktet
ikke bør sette likhetstegn mellom antall fiinn og lengde

på opphold på en lokalitet, ved å spørre: «Om vi ikke
kan sette likhetstegn mellom artefaktmengde og lenge

på opphold; hvordan ser egentlig en langtidsboplass fra

?gTn:|::Føl:årt:dn,?,a(ffse:girtu2non|1åg:g|eåod,:ihiy:rrolsesnfig:::
1okalitetene på Hydal er fra overgangen fra tidlig- til
mellommesolitikum og har et annet kulturelt uttrykk
enn de eldre preboreale lokalitetene, kan de kanskje
likevel bidra til å belyse spørsmålet Åstveit stiller, på
et generelt plan. Hvis vi her snur på spørsmålet og
spør «hva kjennetegner et kort opphold», er det mulig
å benytte Hydal 4 som et utgangspunkt.

Det er vanskelig å unngå antall funn når en skal
vurdere brukslengden på en boplass, og boplasser med
få funn blir antatt å representere kortvarig bruk og
vice versa. Hvis man vurderer boplasser som er blitt
tolket som flerfasete og brukt over lengre tid (f.eks.
Stokke/Polland 1), kan en utlede et deponerings-og
distribusjonsmønster  som består  av  (flere)  funn-
konsentrasjoner med få eller ingen tydelige romlige
avgrensninger. Funnspredningen kan her antas å ha
blitt dannet av gjentatte besøk gjennom akkumulering
avmangefiinn.Tilsvarendedeponeringsmønster,bare
med færre fiinn og færre konsentrasjoper, karakterise-
rer boplassene på Hydal. Det er, som Astveit påpeker,
utfordrende å tolke lengde og type opphold med dette
utgangspunktet, og det er behov for andre metoder
og innfmsvinkler.

Et mulig perspektiv kan være  å fokusere på Æuø
som er å finne på lokaliteten i form av teknologiske
trekk og prosesser, og dermed å undersøke  hvilke
bevegelser eller spor etter mobilitet det er mulig å
observere i funnmaterialet. For eksempel er det lite
i gjenstandsmaterialet fra Hydal 4 og Hydal 3  som
tilsier at det er utført forskjellige aktiviteter på de to
lokalitetene, og den eneste umiddelbare forskjellen er
mindre fiinn på Hydal 4. Funnenes fordeling innenfor
ulike flinttyper viser derimot at det foreligger et høyere
antaJl teknologiske sekvenser som kun er delvis utført,

på Hydal 4. Innenfor enkelte flinttyper er det flere
steg i  6n  og  samme  teknologiske  sekvens  til  stede,
hvilket fremkommer med spor etter plattformavslag
som suksessivt reduseres i størrelse, og et mer omfat-
tende  flekkemateriale  enn i  de  Øvrige flinttypene.

Redskapene, eksempelvis  mikrolittene, viser på sin
side stor variasjon i flinttypene, hvilket kan tyde på
at de i hvert £ill delvis ble fraktet inn på boplassen,
kanskje ved  å være  montert i et komposittredskap
som menneskene brakte inn og etterlot seg på stedet.

Funnkonsentrasjonen på Hydal 4 utviser ikke noen
særskilte romlige forskjeller med tanke på spredning
avflinttyperellergjenstander.Enmuligbetydningsfiill
observasjonenersammenhengenmellomdenjordfaste
steinenogdenvifteformetefiinnspredningeniforkant
av den. En jordfast stein kan i så måte være med på å
sette rammene for hvor en utførte enkelte aktiviteter.
Hydal 4 kan med sitt begrensede gjenstandsmateriale
ogfåproduksjonssekvenser,menenkonkretogsynlige
knakkesituasjon være et godt eksempel på hvordan et
korttidsopphold Æø7ø ha sett ut.

Innledningsvis ble det foreslått at Hydal 3 og 4 kan
sees i sammenheng og diskuteres som to aktivitetsom-
råder innenfor samme bosetningsfase fremfor som to
ulike lokaliteter og opphold. Den landskapsmessige
nærheten kan imidlertid kanskje skape en fhsk id6 om
sammenhengende eller samtidig bruk, men på samme
vis også skille de to områdene fra hverandre grunnet
de velavgrensete landskapsrommene de ligger i (figur
17.10). En nyttig innfallsvinkel for å sammenligne de
to boplassene  er det nevnte  konseptet «ghosts  and
orphans» (Morrow 1996), som fokuserer på (enkelt)

gjenstander som enten er representert eller mangler
i et fimninventar. I prinsippet er dette det som man
observerer ved å gjøre en flinttypeinndeling og deretter
studere teknologiske prosesser i materialet. Over er
det påpekt at det eksisterer gjenstander som opptrer
alene på Hydal 4, og samtidig er det objekter som
er fraktet ut av boplassen og har etterlatt seg hull i
atillsmaterialet. Enkelte av disse kan muligens knyttes
til teknologiske sekvenser på Hydal 3, og dette kan
kanskje tyde på en ulik organisering av boplassene
Hydal 3  og Hydal 4. Dette utgangspunktet gir en
mulighet til å utforske samtidigheten og relasjonen
mellom de lokalitetene, og Hydal 3 og Hydal 4 kan
være  eksempler på rester  av en  organisering hvor
nærliggende boplasser eller aktivitetsområder er spor
etter forskjellige individer, aktiviteter eller ytre fåktorer
som natur- og værforhold. For å utforske dette betyr
det at vi må begynne å stille spørsmål om fokuset på
den enkelte boplassen og også løfte blikket utover
de definerte lokalitetsavgrensingene i diskusjoner av
enkeltlokaliteter.



18.      HYDAL 7

EN LOKALITET FRA OVERGANGEN MELLOM TIDLIG- OG
MELLOMMESOLITIKUM MED BRENT OG FRAGMENTERT MATERIALE

Lucia Koxvold

C59660,Aks.-nr.2013/398,Hydal40/1,Bamblekommune,Telemark

Askeladden-ID: 138148

Hoh.: 74m

Utgravning§leder: Lucia U.  Koxvold

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverkifelt: 64

Tidsrom: 23.6.-25.9.2014

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 227 m2

Flateavdekket are al : 119  m2

Utgravd areal: Lag 1:  90 m2, lag 2:  32 m2, lag 3:  15  m2, lag 4:  |  m2

Utgravdvolum: 13,7 m3

Volum per dagsverk: 0,21  m3

Funn: 332 littiske funn

Strukturer: Fyllskifter og grå sandlinser

Datering:
Strandlinje:  8300-8100 f.Kr.
C14:  1802  ± 21  BP (Ua-50511)
Typologi/teknologi: tidlig- ctg mellommesolitikum

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Hydal 7 (ID 138148) ble registrert av Telemark ftl-
keskommune i 2010 (Demuth 2011). Den ble påvist
ved tre positive prøvestikk med til sammen seks fiinn.
Den topografiske utstrekningen ble anslått til å være
152 m2. Med en beliggenhet på 74 moh. kan lokaliteten
strandlinjedateres til overgangen mellom tidlig-  og
mellommesolitikum, i tidsrommet 8300-8100 f.Kr.

Det er blitt gjort 332 funn av littisk materiale, og
flint var det dominerende råstoffet. En stor andel av
fiinnmaterialet er brent og fragmentert. Teknologisk
sett tilhører Hydal 7 en mellommesolittisk teknolo-

gisk tradisjon. Gjenstandsinventaret kan tyde på at
boplassen er spor etter en annen type aktivitet enn
de nærliggende Hydal 3, 4 og 8. Flere $11skifter og

grå sandlinser ble observert under utgravningen. En
hypotese var at dette kunne være spor etter ildsteder
eller andre  strukturer i forbindelse  med aktiviteter
utført på boplassen. Det foreligger en C14-datering
til overgangen mellom yngre romertid og folkevan-
dringstid fra et av de grå sandlagene.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Hydal 7 1å på en liten, avgrenset terrasse, rett øst for
Rugtvedtveien (figur 18.1). Den var avgrenset av en
lavere bergrygg mot nordvest og en høy bergvegg mot
sørøst (figur 18.2). Ved en strandbundet beliggenhet
ville den naturlige havnen ha ligget i forkant mot sør,
mens hele den nordvestlige delen ville vært vendt mot
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Figur 18.1. Lokalitetens beliggenhet i landskapet og relasjonen til nærliggende undersøkte boplasser og hulveisystemet.
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Figur 18.3. Beliggenheten til Hydal 7 ved havnivå 73 m over dagens nivå.
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Figur 18.4. Oversikt over lokaliteten før avtorving og under utgravning.

en mindre bukt (figur 18.3). Boplassen vil ha ligget

på en halvøy med tilknytning til fastlandet i et større
skjærgårdslandskap.

Vegetasjonen på lokalitetsflaten besto av blandings-
skog og plantete grantrær (figur  18.4). Torvdekket
var bevokst med lav skogsvegetasjon. Undergrunnen
besto av fin sand/silt og var nærmest fri for stein, men
i flere  områder fantes  aurhelle. Lokaliteten lå i en
liten forsenkning avgrenset av berg, noe som gjorde
at lokaliteten etter kraftig regnvær ble $1t med vann,
noe som delvis kan være forklaringen på ftllskiftene
og aurhelledannelsen.

MÅLSETTING OG PROBLEMSTILLING
Etter den innledende undersøkelsen, hvor prøveruter
ble systematisk anlagt med fire meters avstand, frem-
kom et begrenset og spredt fiinnmateriale. Ettersom

prosjektets overordnede problemstillinger er knyttet til
variasjon i landskapsbruk, pekte de små, velavgrensede
og mulig enfasete boplassene ved Hydal seg ut som
interessante undersøkelsesobj ekter. Hypotesen var at
de kunne gi en overordnet innsikt i tidsaspekter og
aktiviteter på enkeltlokaliteter innenfor et avgrenset

1andskapsområde ved overgangen fra tidlig- til mel-
1ommesolitikum.

Ettersom de seks boplassene ble undersøkt parallelt,
var det mulig å få inntrykk av likheter og variasjon
mellom boplassene  under utgravningen. Hydal  7
skilte  seg fra de  andre undersøkte lokalitetene  på
Hydal allerede under forundersøkelsen ved at store
deler av materialet var fragmentert og brent. Ett
spørsmål var dermed om  aktiviteten på boplassen
kunne forklare tilstanden til fiinnmaterialet, og om
denne aktiviteten ville  skille Hydal 7 fra de Øvrige
lokalitetene. Beliggenheten til Hydal 7 i det samme
landskapsrom  som  Hydal  8  (C59961)  gjorde  det
nærliggende å avklare om lokalitetene hadde variasj on
i gjenstandsinventaret som kunne  knyttes  til ulike
aktiviteter. Det var dermed en målsetting å avklare
forholdet meuom Hydal 7 og Hydal 8.

UNDERSØKELSEN

Metode
lnnledningsvis ble lokalitetsflaten avdekket med grave-
maskin. Torvdekket varierte fra 2 til 15 cm. Det ble
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benyttet ett dagsverk på den maskinelle avtorvingen,
og det ble avtorvet et område på 227 m2.

Etter avdekkingen ble lokaliteten innledende under-
søkt i meterruter inndelt i kvadranter i 10 cm lag. En
kvadrant i hver meterrute ble gravd i inntil tre lag for
å undersøke den vertikale funnspredningen.

Lokaliteten ble deretter konvensjonelt undersøkt
i fire lag. 90 m2 ble gravd i lag 1, og det ble benyttet
64 dagsverk. Undersøkelsen avdekket et fiinnområde
sentralt på lokalitetsflaten.

I IØpet av utgravningen ble det gjort observasjoner
av ftllskifter og endringer i jordsmonnets farge og
tekstur. De hadde ingen tydelige avgrensninger hver-
ken i plan eller i profil, men i enkelte tilfeller kunne
det virke som om fimnene var relatert til disse, og at
det var en større tetthet av fimn i de grå linsene enn
utenfor. Linsene viste seg vanskelige  å avgrense  og
dokumentere, da de hadde utflytende og utydelige
overganger. De ble fotografert, og enkelte ble inn-
målt, men dokumentasjonen ga få konkrete spor å
forfølge videre.

Det ble påvist aurhelle, som det også ble gjort fiinn
i. Under aurhellen fantes lag med grå siltlinser, og det
ble dermed besluttet å etablere et profil ved å grave en
liten sjakt med gravemaskin. Profilet viste at det var
en podsolsekvens på boplassen, men at det i midten av
lokalitetsflaten,hvorvannsamletsegvedkraftignedbør,
forekom en tydelig endring av naturstratigrafien. Det
var en rekke ulike fiJ11skifter, hvor aurhelle og utvas-
kingslag syntes å ligge om hverandre. Det ble derfor
tatt ut en jordsøyle for mikromorfologiske analyser
av lagene og for å undersøke hvorvidt den grå sanden
inneholdt trekull, euer om aurheuens dannelse kunne si
noe om menneskelig aktivitet på boplassen. Hypotesen
var at den kraftige  aurhelledannelsen kunne være
knyttet til organisk nedbrutt materiale, og at dette
kunne  relateres  til  aktivitet som på en  slakteplass
(f.eks. Jaksland 2014: 27; Linderholm 2014).

Lokaliteten ble håndgravd i totalt 138 m2 fordelt

på fire  mekaniske lag, og det ble  gjort 332  funn.
Avslutningsvis ble den avdekket ned til sterile masser
med gravemaskin. Ingen fiinn av strukturer ble gjort
under avdekkingen.

Kj,ldekritihÆ
Hydal 7 1igger i et kulturlandskap med dyrket mark,
utmark, ferdselsveier og stier. I  nedkant av boplas-
sen, mot  sør og Øst, ligger et stort hulveisystem. I
forbindelse med undersøkelsene av hulveiene i 2013
foretok prosjektet metalldetektorsøk i området og
fikk enkelte utslag på boplassflatene til Hydal 7 og
8. Det ble  imidlertid ikke gjort  metallfunn under
steinalderundersøkelsene. Et $11skifte med trekull

ble undersøkt på Hydal 7 og datert til overgangen
mellom yngre romertid og folkevandringstid, men
også flere av de seks undersøkte steinalderboplassene

på Hydal hadde  strukturer som kunne dateres til
yngre opphold. Bosetningssporene som ble undersøkt
på Hydal 1, vitner også tydelig om landskapsområ-
dets lange bruk.

Et annet element som er av bevdning på Hydal 7, er
de prosesser som har ført til at gjenstandsmaterialet er
svært fragmentert og brent, samt den store omrotingen
og endringen som kan sees i undergrunnen. At deler
av dette er knyttet til menneskers  aktivitet, er ikke
umulig med tanke på den omfattende aktiviteten i
området. At det foreligger en høy andel av det som
troligerdirektebrentflint,kanqrdepåatdeterresultat
av annet enn for eksempel skogbranner. Datering av
trekull fimnet i de utydelige grå linsene er datert til
romertid-folkevandringstid, og analyser av slitasj e på
kull fra lokaliteten utelukker heller ikke menneskelig

påvirkning (Macphail 2015).

FUNNMATERIALET
Totalt fremkom det 332  fiinn av flint (tabell  18.1).
Det primærbearbeidede materialet uttiør 97,5 % og
det sekundærbearbeidede 2,5  % av fiinnmaterialet.
75  °/o av fiinnmaterialet er varmepåvirket, og 20 %
har cortex.

Fhmt
På flere av prosjektets lokaliteter er det blitt gjennom-
ført en systematisk flinttypeinndeling. På Hydal 7 ble
det tidlig klart at det ikke var hensiktsmessig ettersom
storedeleravmaterialetvarbrent,krakelertogpatinert.
Ettersom fimnmaterialet i tiuegg var lite, ble heller
ikke det øvrige flintmaterialet typeinndelt. Dette
forenklet katalogiseringen og analysene, men viser
også fordelene med flinttypeinndeling. På de Øvrige
boplassene kan man undersøke produksjonssekvenser,
diskutere bevegelse i materialet og undersøke  hva
som er produsert på boplassen. På Hydal 7 begrenses
analysemulighetene til å diskutere gjenstandstyper og
fiinnsammensetningen.

Det ble tiort ett forsøk på å dele inn det brente
fiinnmaterialet etter brenningsgrad på flinten (tabell
18.2). Enkelte biter var helt hvitbrent og krakelert,
trolig som resultat av direkte påvirkning av ild. Ifølge
eksperimentelle  analyser trenger flint kun noen få
centimeter med jord eller sand for å isoleres fra var-
mepåvirkning  (Fischer mfl.  1979:  24).  En  mulig
tolkning er derfor at den hardest brente flinten kan
indikere ildsteder, og at dette viser til romlig variasjon
og strukturer som ildsteder.
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Type Væriant Flint Antall pros€nt

Avslag

Ubearbeidet 37 37 11,1

Primær 2 2 0,6

Sekundær 1 1 0,3

Stikkelavslag 1 1 0,3

Retusjert 2 2 0,6

Fragment

Ubearbeidet 108 108 32,5

Skraper 1 1 0,3

Retusjert 3 3 0,9

Splint

Ubearbeidet 105 105 31,6

Med slagbule 29 29 8,7

Retusjert 1 1 0,3

Kjerne Andre 2 2 0,6

Kjernefragment

Plattformavslag 5 5 1,5

Ryggflekke 1 1 0,3

Andre 4 4 1,2

Flekke
Ubearbeidet 7 7 2,1

Retusjert 2 2 0,6

Smalflekke
Ubearbeidet 9 9 2,7

Retusjert 3 3 0,9

Mikroflekke
Ubearbeidet 2 2 0,6

Retusjert 4 4 1,2

Pilspiss Tange- 1 1 0,3

Mikrolitt Lansett 2 2 0,6

Total 332 332 100

Tabell 18.1. Oversikt over alle funn fra Hydal 7.

Type Beskrivel§e Antall Prosent

Brent (8) Krakelert 148 45

Brent 1  (81) Hvitbrent med krakeleringer 102 30

Patinert (P) 8 2

Ubestemt (U) Ikke typeinndelt 74 23

Tabell 18.2. Inndeling av brent flint.

Typologi og teknologi

Forme[leredshaperogøvrigretusjertmateriale
Prosjektilene fra boplassen består av to mikrolitter og
ett fragment av en tangespiss eller en borspiss.

Mikrolittene er kraftig hvitbrent, og det ble gjort
sammenføyninger av flere varmepåvirkete  splinter

til den ene mikrolitten (figur 18.5). De er begge til-
dannet på mikroflekker, er hele og måler mellom 0,7
og 0,8 cm i bredde og 2,2 og 4,2 cm i lengde. Begge
har retusj langs hele den ene sidekanten.

Tangefragmentet eller borspissen er tildannet på en
irregulær makroflekke med patinert cortex på deler av
den ene dorsalryggen. Den er 4,6 cm lang og 1,4 cm



Figur 18.5. En av mikrolittene fra Hydal 7. Artefaktet er
hardt brent og fragmentert. Flere biter av mikrolitten er
sammenføyd. Foto: E11en C. Holte/KHM

bred. Gjenstanden er krakelert, hvilket kan tyde på at
den er varmepåvirket selv om den ikke er hvitbrent.
Distalenden, der odden ville ha forekommet, er natur-
1ig brukket. Det forekommer også fire fragmenterte
mikroflekker med kantretusj  som trolig er rester av
Ødelagte mikrolitter.

Fem fragmenterte flekker med kantretusj er sann-
synligvis rester etter kniver eller andre skj æreredskaper.
I tillegg er det funnet to avslag, fire fragmenter og en
splint med retusj. Det ene avslaget er et stikkelavslag
medtydeligretusjertkant.Troligerretusjentildannet
før stikkelavslaget er slått av, og kan vise til en endring
av gjenstandene etter hvert som bruksområdene endret
seg. Det ene retusjerte fragmentet er trolig en del av
en skraper, med kraftig, steil kantretusj  og tydelig
bruksspor på kantene. Det sekundærbearbeidede

gjenstandsmaterialet utgjør 5,7 °/o av fiinnmaterialet
fra boplassen (tabell 18.1).

Flekherogmikroflekher
Det ubearbeidede flekkematerialet utgjør rundt 6 %
av det totale  fimnmaterialet (tabell  18.1). Det kan
fordeles på  sju makroflekker, ni  smalflekker og to
mikroflekker. Breddemålene varierer fra 0,6  cm  til
1,8 cm. Lengden på de hele flekkene er mellom 2,1 cm
og 5,2  cm. Tre flekker er hele, mens det foreligger
fire proksimalender, ti medialdeler og en distalende.

Flekkematerialet er lite, fragmentert og av vari-
erende  størrelse. Dette  kan  skyldes  flere  faktorer:
Fragmenteringsgraden har nok påvirket muligheten
for å identifisere flekkefragmenter, og det er trolig
rester etter flere flekker blant fragment-  og splint-
materialet. En  annen  faktor er det kildekritiske
aspektet, hvor det er usikkerhet angående hvor stor

andel av lokaliteten som er undersøkt. En siste faktor
er lokalitetens fiinksjon og hvilke aktiviteter som har
forekommet her.

Det er utført en dynamisk-teknologisk analyse av
et utvalg av flekke-og kjernematerialet fra prosj ektets
boplasser (Eigeland 2016). Resultatene fra Hydal 7
kan oppsummeres på følgende måte: Flekkematerialet
viserenhøyandelavregelmessighet,90°vinkel,leppe
og slagbuler. Dette er attributter som peker mot bruk
av trykkteknikk, og hele 75  °/o av flekkene har spor
etter dette. De Øvrige flekkene har attributter som
kan knyttes til andre teknikker.

Kjernematerialet
Kun to hele kjerner er identifisert i fiinnmaterialet, og
begge er definert som knutekjerner. Begge kjernene
er tilsynelatende  oppbrukt, noe  som vanskeliggjør
en  morfologisk definisjon. I  Eigelands  (2016)  tek-
nologiske analyse er det konkludert med at kjernene
er ustandardiserte bipolare kjerner som synes å være
dårlig egnet for teknikken.

De to kjernene måler mellom 2,3 og 2,4 cm i største
mål og har avspaltningsarr etter mindre, hengslete
avslag samt mulige knusespor enkelte steder. Den ene
er kraftig brent, og den andre er patinert, og begge
synes  å ha naturlig fragmentering på deler av over-
flatene.Naturligfragmenteringeretgjennomgående
treldc ved fimnmaterialet på boplassen.

Det forekommer også fire kjernefragmenter som
enten har en uregelmessig form eller kun er deler av

potensielle kjerner. Flere av disse er kraftig brent. Fem
plattformavslag er identifisert, og de måler 1,1-2,7 cm.
A11e de fem plattformene er preparerte og har prepa-
rerte plattformkanter og en del av kjernefronten bevart.
Samtlige har spor etter avspaltninger av mikroflekker.
Tilstedeværelsen av plattformavslag kan tyde på at det
har vært utført flekkeproduksjon på lokaliteten, og at
kjernene enten er oppbrukt eller har blitt fraktet ut
av lokaliteten  av menneskene som  opphold seg på

plassen. En kraftig ryggflekke med 4,5 cm lengde og
1,8 cm bredde er det eneste sporet etter innledende

preparering for flekkereduksjon på boplassen.

Avslagsmaterialet
Det ubearbeidede  avslagsmaterialet utgjør  13  % av
den totale fiinnmengden (tabell 18.1). I overkant av
14 % er helt eller delvis dekket av cortex. Av dette er
to avslag skilt ut som primæravslag med hele dorsal-
siden dekket av cortex. Ett avslag er sekundæravslag
med ett avspaltningsarr, men som ellers er dekket av
cortex. Det er ikke  identifisert noen  avslag på over
4 cm, hvilket betyr at avslagsmaterialet i hovedsak
måler 1-4 cm. Det er i tillegg registrert ett stikkelavslag.
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Figur 18.6. Spredning av alle funn i alle lag på Hydal 7.
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FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnmaterialet fra lokaliteten var spredt innenfor
et område på rundt 90 m2, og den gjennomsnittlige
fiinntetthetener3,6fimnperkvadratmeter(figurl8.6).
Funntetthetenvarierte,ogiområdenederdetblegravd
dypere vertikalt i forbindelse med forundersøkelsen,
foreligger det et noe høyere antall fiinn. Dette gjelder
også for flere av rutene sentralt i konsentrasjonen som
ble utgravd i forbindelse med anlegningen av et profil
for mikromorfprøver.

Den  horisontale  funnspredningen på  Hydal  7
viser til ett funnområde  med en høy funntetthet.
Aktivitetsområdet er avgrenset av funnfattige  eller
fimntomme ruter, men i sør er det gjort enkelte fimn
som kan indikere ytterligere en konsentrasjon (figur
18.6). Funnspredningen av ulike artefakter gir ingen

qJdelige romlige mønstre som kan benyttes til å skille
ut spesielle deler av produksjonen.

Som  nevnt ble flinten katalogisert etter to bren-
ningsgrader, hvorav typen 81  representerer helt
hvitbrent flint.  Spredningen  av denne  kan  tolkes
som spor etter direkte brenning og dermed muligens
som  indikasjoner på latente  ildsteder  ¢f.  Sergant
mfl. 2006). Spredningen av 81  sammenfaller med
det øvrige varmepåvirkede materialet og viser ingen
tydelig romlig variasjon (figur 18.7).

STRUKTURER 0G KONTEKSTER
Det ble observert flere mer eller mindre tydelige grå
sandlinser eller ftllskifter på flaten. Et av dem (A6489)
ble målt inn, og det ble tatt ut prøver av trekull i laget.
Trekullet ble datert til overgangen mellom yngre
romertid og folkevandringstid. Det ble anlagt et profil
(C6655) tiennom den vestre siden av sandlinsen for
å undersøke linsen og de underliggende lagene (figur
18.4,figurl8.8).Detbletattuttomikromorfologiske

prøver, hvorav den ene ble sendt til analyser (figur 18.9).
Resultatene er tvetydige og peker mot at kullbitene
fiinnet i mikromorfene Æø73 være spor etter menneskelig
aktivitet, uten å kunne fastslå dette sikkert (Macphail
2015).Enproblemstimngvarogsååundersøkehvordan
de ulike lagene kan ha blitt dannet, men analysen ga
ingen tydelige svar på dette utover at det er prosesser
som vann og forråtnelse av organisk materiale som
bestemmer lagdannelsene. Det er dermed usikkert
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hvorvidt sandlinsene og dermed det daterte trekullet
kan knyttes til annet enn naturprosesser.

NATURVITENSKAP OG DATERINGER

Strandlinje
Hydal 71å 74 moh., noe som antyder en strandlinje-
datering til mellom 8300 og 8100 f.Kr. Dette tilsvarer
overgangen fra tidlig- til mellommesolitikum.

C14-dateringer
Det foreligger en datering fra boplassen fra et $11-
skifte med enkelte biter av trekull (A6489).Trekullet
ble datert til 140-250 e.Kr., tilsvarende overgangen
romertiden-folkevandringstiden (tabell 18. 3 ).

Typologi og teknologi
Tilstanden til det littiske fiinnmaterialet fra Hydal
7 vanskeliggjør t)pologiske og teknologiske studier.
Redskapsmaterialet med  mikrolitter, enkelte retu-
sjerte gjenstander og flekker har likevel 1ikhet med
funnmaterialet fra de øvrige boplassene ved Hydal.
Det er spor etter bruk av trykkteknikk på lokaliteten
i form av enkelte plattformavslag med spor etter pre-

parering. Bruk av det som trolig er koniske kjerner, er
gjenspeilet i plattformavslagene, men også gjennom
flekkenes  regularitet og attributter, slik som det er
observert i den teknologiske analysen av materialet
(Eigeland 2016). Dette er teknologiske kjennetegn
som er vanlig forekommende etter 8400-8300 f.Kr.
(Damlien 2016c)  og således  sammenfaller med en
strandbundet bruksfase til den siste delen av tidlig- og
mellommesolitikum.

DISKUS]ON OG TOLKNING
Det foreligger et mindre gjenstandsmateriale og
ingen konkrete strukturer fra Hydal 7. De få tien-
standene var i  hovedsak brent  og hadde  i  tillegg
en høy fragmenteringsgrad. Dette medførte at det
ikke var mulig å forfølge produksjonssekvenser eller
analysere produksjonsprosesser i detalj. I det tilfellet
skilte Hydal 7 seg ut fra de Øvrige lokalitetene som
ble undersøkt på Hydal.

Selv om funnmaterialet var lite og fragmentert,
ble det utført en attributtanalyse av flekkematerialet.

Lab.rff. BP ± g5.4% 68.2% Kontekst Struktur M.ttrial:  +

Ua-50511 1802 21 130-320 e.Kr 140-250 e.Kr. 6489 Fyllskif.te m. kull Trekull, Bcfz¢/ø

Tabell 18.3. C14-datering fra Hydal 7.
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Profil 3C6655

H    Lagi:Gråiinsebeståendeavhvitsilt.     E   stein

E   ::8,e2j:rf.rå8U' Uf°rmelig blanda Silt; Sand H   Mikromorfprøver

Lag 3: Aurhelle.  Hardpakket.

Lag 4: Svart steinete lag med  en  del  kullspetter
i et svart belte.

Hydal 7

E18  Rugtvedt-Dørdal

Bamble k.

Telemark

Målestokk:  1:10

Rentegnet av: GS, 07/12-2015

2 meter

Figur 18.9. Profil av A6489.

Resultatene viste at en overvekt av flekkene har attri-
butter som tilsier bruk av trykkteknikk. Utover det er
det lite variasjon i anvendte teknikker, i motsetning
til for eksempel Hydal 4, hvor flere slagteknikker er
identifisert. Det kan kanskje tyde på at flekkene på
Hydal 7 er produsert i den delen av prosessen hvor
kun trykkteknikk ble benyttet.

Ettersom det forekommer preparerte plattform-
avslag, trolig fra koniske kjerner, kan det peke mot
at kun få  steg innenfor en teknologisk sekvens  er
utført på boplassen. På den  måten er det mulig å
skille mellom  aktiviteter på Hydal 7 og Hydal 4
til tross  for at boplassene  er samtidige, og at gjen-
standsinventar er likt. Dette kan muligens knyttes til
lengden på oppholdet eller oppholdets karakter. Et
spørsmål som bør belyses ytterligere, er om de færre
og kortere sekvenser på Hydal 7 sammenlignet med

Hydal 4 betyr at oppholdet er kortere, eller om Hydal
7 representerer andre fiinksjoner.

Gjenstandsmaterialet ble ikke inndelt i ulike flint-
varianter, men det ble tiort en inndeling av flinten
basert på brenningsgrad. Hele 30 % viste til en direkte
ildpåvirkning. Inndelingen ble tiort for å forsøke å
utlede aktiviteter eller spore strukturer basert på de
brente fiinnenes spredning på boplassen (se Amundsen
2012:  219  for lignende  studier). Under utgravnin-

gen ble det observert flere grå sandlag og aurhelle.
Arbeidshypotesen var at aurhellen kunne være spor
etter nedbrytning av organisk materiale, som igjen
kunne være indikasjoner på en slakteplass eller spor
etter ildsteder i forbindelse med bearbeiding og kon-
servering av kjøtt, skinn og bein. Resultatene fra de
undersøkte $11skiftene har ikke gitt noen qrdelige
svar på dette, og trolig må lagdannelsen knyttes til
naturprosesser.





19.      HYDAL 8

EN LOKALITET FRA MELLOMMESOLITIKUM

Lucia Ucbermamn Koxvold

C59661,Aks.-nr.2013/398jHydri40/1,Bamblekommune,Tdemark

A§keladden-ID: 138170

Hoh.: 70m

Utgravningsleder: Lucia Uchermann Koxvold

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverkifelt: 75

Tidsrom: 23.6.-25.9.2014

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 251  m2

Flateavdekket areal : 168 m2

Utgravd areal : Lag 1:  99  m2, lag 2: 56  m2, lag 3:  32 m2, lag 4:  10 m2, lag 5:  4 m2,1ag 6:  |  m2

Utgravdvolum: 20,2 m3

Volum per dagsverk: 0,28  m3

Funn: 1205 littiske funn

Strukturer: Mulige ildsteder, kokegroper

Datering,
Strandlinje:  8200-8000 f.Kr.
Typologi/teknologi: mellommesolitikum
C14-dateringer: 3408 ± 24 BP (Ua-50512), 3178 ± 22 BP (Ua-50513),  1926 ± 29 BP (Ua-52922)

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Hydal 8 (ID 138170) ble registrert i 2010 avTelemark

$1keskommune i forbindelse med ny E18 gjennom
Bamble kommune (Demuth 2011). Lokaliteten ble

påvist med ett positivt prøvestikk med ni fiinn. Den
topografiske utstrekningen ble anslått til å være 225 m2
(Demuth 2011:  54). Beliggenheten på 73-70  moh.
antyder i henhold til strandlinjekurven bruk i eldste del
av mellommesolitikum, i tidsrommet 8300-8000 f. Kr.

Hydal 8 ble undersøkt parallelt med fem andre
lokaliteter på Hydal i 2014 (figur 19.1). Det ble gjort
1209 1ittiske fiinn på lokaliteten, og majoriteten av
fiinnene var av flint. I  likhet med de  nærliggende
boplassene tilhører også Hydal  8  en mellommeso-
1ittisk teknologisk tradisjon (se diskusjon av Hydal

3). Det er observert flere teknologiske  sekvenser i

denstandsmaterialet fra Hydal 8, og dette kan peke
mot et opphold av en annen karakter enn de Øvrige
lokalitetene på Hydal. Et viktig element ved Hydal
8, sett i sammenheng med de Øvrige lokalitetene, er
utformingen av landskapet. Mens Hydal 3 og 4 var
lokalisert på en liten Øy, har Hydal 7 og s hatt belig-

genhet på en halvøy, vendt inn mot en bukt med utsyn
til fastlandet (figur 19.2).

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Hydal 8 1å på nedre del av en avlang, sørvendt hellende
terrasse. Den var avgrenset av en høy bergvegg i øst
og en lavere bergrygg i vest (figur 19.3,19.4). I nord,
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Figur 19.1. Lokalitetens beliggenhet i landskapet og relasjonen til nærliggende undersøkte boplasser og hulveisystemet.
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Figur 19.2. Beliggenheten til Hydal 8 ved havnivå 70 m over dagens nivå.
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Figur 19.3. Feltavgrensning, utgravde lag og lokaltopografi på Hydal 8.
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Figur 19.4. Oversikt over lokaliteten før avtorving og under utgravning. Såldestasjonen er plassert på lokalitetens sørligste del.

i  forlengelsen  av det samme landskapsrommet, lå
Hydal 7 (C59660) . Noe lenger sør ligger en registrert
steinalderboplass (ID 138173), som er antatt å være
en  strandbundet boplass  fra første del av mellom-
mesolitikum. Ved havnivå på ca. 70 moh. ville Hydal
s hatt en naturlig havn i sør og langs hele den lave
bergryggen mot vest som var vendt mot en liten bukt.
Vegetasjonen på og rundt boplassen besto i hovedsak
av blandingsskog. Torvdekket og undervegetasjonen
kan karakteriseres som skogbunn. Undergrunnen var
svært steinholdig med både større og mindre steiner i
alle lag, og jordsmonnet besto av brunjordsprofil over
marint avsatte siltmasser.

MÅLSETTING OG PROBLEMSTILLING
Delområdet Hydal består av små, velavgrensede ter-
rasseflater, som ligger tett på hverandre høyde-  og
landskapsmessig. Det gir en mulighet til å fokusere

på lokalitetenes relasjon til hverandre gjennom å se på
forskjeller og likheter samt eventuelle endringer i loka-
litetenes plassering i landskapet. En problemstilling
er dermed om lokalitetene er spor etter samme type
aktivitet som gjentar seg på ulike steder i landskapet
over lengre tid, og om en forståelse av aktivitetene vil

gi innsikt i strategier, erverv og organisering av den
mellommesolittiske bosetningen. Kan lokalitetene for
eksempel knyttes til en  samtidig, kompleks  organi-
sering av landskapsrommet hvor ulike aktiviteter har
fiinnet sted i ulike rom?

Hydal 8 er den lavestliggende utgravde lokaliteten

på Hydal og kan strandlinjedateres til  8300-8000
f.Kr. Et sentralt spørsmål knyttet til en slik datering
er hvorvidt det littiske  materialet på Hydal 8 ville
utvise andre teknologiske elementer og tienstander
enn de øvrige lokalitetene. Representerer fiinnene fra
Hydal 8 rester av et opphold av lengre karakter eller
med høyere intensitet enn på de Øvrige boplassene?

UTGRAVNING OG METODE
Lokaliteten ble avtorvet med en 13 -tonns gravemaskin.
Torvdekket varierte fra 5 til 25 cm, og totalt ble det
avtorvet et område på 251 m2,og det ble benyttet ett
dagsverk.

Etter avtorvingen ble boplassflaten undersøkt i
meterruter oppdelt i fire kvadranter. Det ble gravd
mekanisk i 10 cm lag. En kvadrant ble gravd i inntil
tre lag for å avklare vertikal funnspredning. Den
horisontale funnspredningen fra den innledende
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Type Variant   v Flint Bergart Amtau, Prosent

Makroavslag
Ubearbeidet 1 1 0,1

Stikkel 2 2 0,2

Avslag

Ubearbeidet 287 287 23,7

Skraper 1 1 0,1

Retusjert 6 6 0,5

Stikkel 1 1 0,1

Fragment

Ubearbeidet 254 254 21,0

Skraper 3 3 0,2

Retusjert 15 15 1,2

Stikkel 1 1 0,1

Splint
Ubearbeidet 392 392 32,4

Retusjert 2 2 0,2

Kjerne

Konisk 4 4 0,3

Bipolar 1 1 0,1

Plattform- 1 1 0,1

Andre 4 4 0,3

Kjernefragment

Fragment 6 6 0,5

Plattformavslag 41 41 3,4

Ryggflekke 10 10 0,8

Prepareringsavslag 10 10 0,8

Sidefragment 10 10 0,8

Med retusj 2 2 0,2

Flekke

Ubearbeidet 51 51 4,2

Skraper 2 2 0,2

Retusjert 16 16 1,3

Stikkel 4 4 0,3

Smalflekke

Ubearbeidet 34 34 2,8

Bor 1 1 0,1

Kniv 2 2 0,2

Retusjert 7 7 0,6

Stikkel 1 1 0,1

Mikroflekke
Ubcarbeidet 26 26 2,2

Retusjert 4 4 0,3

Mikrolitt Lansett 3 3 0,2

Knakkestein 1 1 0,1

Total 1208 1 1209 100

Tabell 19.1. Oversikt over alle funn fra Hydal 8.
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Kat€gori Flinttype/overordnet Variant Antall Pro§ent

Fin flint 1
Senon (1S) 1S1 122 10

Danien (1D) 1D1 288 24

Matt, fin flint 2
Bryozo (28) 281 19 1,5

Danien (2D) 2D1 192 16

Matt flint 3 Danien (3D) 3D1 25 2

Ubestemt/usikker

Brent 114 9,5

Patinert (P) 287 24

Usikker/ukjent (U) 161 13

Tabell 19.2. Oversikt over flinttypeinndeling på Hydal 8.

undersøkelsen samt løsfunn i overflaten av minero-

gene masser viste at fiinnene i hovedsak konsentrerte
seg til den nedre og sørlige delen av flaten. Dette ble
bekreftet under den konvensjonelle flategravingen.

Underveis i flategravingen ble det tydelig at fiinn-
tettheten Økte ut mot lokalitetsflatens  avgrensning
og mot  såldestasjonen  i  den  sørlige  del  av flaten.
Maskinen ble dermed tatt inn itien på lokaliteten
for å flytte  såldemasser og avtorve ytterligere areal
for å skape mulighet for å grave ekstra ruter i sør. En
ny fiinnkonsentrasjon ble påvist og delvis undersøkt
her. Det er tydelig at lokalitetsavgrensningen burde
ha fiilgt den topografiske avgrensningen av landska-

pet. Flaten viste seg å strekke seg 10-15 meter lenger
sør, hvor den avsluttet naturlig mot et lavt berg og
hellende terreng. Det er dermed sannsynlig at hele
boplassflaten ikke er undersøkt.

Lokaliteten ble håndgravd i totalt 99 m2 (1ag 1)  i
inntil 6  mekaniske lag, og det ble gjort  1209  fiinn.
Lokaliteten ble  avslutningsvis, avdekket med grave-
maskin ned til sterile masser. En struktur ble fiJnnet
under avdekkingen.

Kfldekritikh
Delområdet Hydal 1igger i  et kulturlandskap  med
utmark, dyrket mark, ferdselsveier, stier og spor etter
menneskelig aktivitet fra steinalderen frem til i dag.
Flere av de seks lokalitetene har strukturer eller rester
av strukturer som kan dateres til yngre perioder. Det
ble påvist to strukturer nord på lokalitetsflaten, uten-
for hovedkonsentrasjonen med funn. Strukturene
er datert til eldre bronsealder og vitner om yngre
aktivitet på plassen.

FUNNMATERIALET
Totalt fremkom det 1209 littiske fimn, hvorav 1208
er flint og 1 fimn er en knakkestein av bergart (tabell

19.1). Det primærbearbeidete materialet utgjør 95 %,
og det sekundærbearbeidete utgjør 5 %. 23 % av fim-
nene er varmepåvirket, og 22 % har cortex.

Råstoff

Flint
Totalt ble  det  observert fem ulike  flinttypevarian-
ter på Hydal 8  (tabell  19.2). Det forekommer også
brente, patinerte  og ubestemte  artefakter, som  til
sammen uttiør rundt 47 °/o av funnmaterialet. Som
det fremgår av tabell 19.2, er det tre hovedkategorier,
fem overordnede flinttyper og fem varianter innenfor
det flinttypeinndelte materialet samt brent, patinert
og ubestemt flint.

Sammenfiyningsstudier
Små, velavgrensede boplasser med få fimn er velegnet
for sammenføyningsstudier (Hofman  1992). Med
små og tette fimnkonsentrasjoner er mulighetene og
sannsynligheten for å riøre sammenføyninger store.
Med utgangspunkt i flinttypeinndeling kan man foku-
sere på spesifikke og konkrete teknologiske sekvenser

(Larson og Kornfeld 1997; Eigeland 2015). På Hydal 8
er det tiort flere sammenføyninger innenfor de enkelte
flinttypene, og fiinnmaterialet har stort potensial for

ytterligere studier av denne typen.
I  tabell  19.3  finnes  en oversikt over de  sammen-

føyningene som er utført i funnmaterialet. En fordel
og samtidig en utfordring med  slike  studier er at

gjenstandene kan endre sin morfologiske karakter i
løpet av fiinnbehandlingsprosessen. Nettopp av den

grunn er også sammenføyningsstudier viktige etter-
som  systematiske  analyser av gjenstandsmaterialets
relasjoner kan belyse de teknologiske prosessene på
boplassen og valgene  som ligger bak disse  (Cziesla
mfl. 1990; Odell 2003). Som det blir vist under, kan
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Sammcn-føynings-enhet
X •y Kvadmm Lag Art.-ID Antall Gjenstand Fraktur Sammenføynings-t®lkning Flinttype Intern

1
1993 489 SV 1 1183344 1 Plattformavslag

Slått Plattformavslag 1D1
34

1993 487 SV 1 1182933 1 Plattformavslag

2
1992 488 SV 1 1182155 1

Flekke medretusj,distal

Slått
Ryggflekke/preparering

3D1
12

1992 489 NØ 1 1182815 1 Flekke, medial

3
1996 490 SØ 1 1185328 1 Flekke, medial

Slått Flekke 1D1
1995 490 NV 2 1185155 1 Flekke, medial

4

1995 487 SØ 1 1184824 1
Flekke,proksimal

Slått Flekke med retusj 2D1

1993 488 NØ 3 1183103 1
Flekke, medial,medretusj

5

1996 491 NØ 1 1185354 1
Uregelmessigkjerne

Slått Uregelmessig kjerne 1D1

7

1996 490 SV 2 1185335 1 Avslag 8

1994 490 SØ 2 1184560 1 Sidefragment 11

6
1994 485 SØ 1 1183757 1 Sidefragment

Slått
Del av koniskkjerne

1S1/1D1
5

1993 486 SØ 1 1182924 1 Sidefragment 6

7

1994 486 NØ 2 1183787 1 Plattformkjernc

Slått Reduksjon av kjerne ID1

10

1992 487 NV 1 1181834 1 Plattformavslag 9

1992 489 SØ 2 1182840 1
Ryggflekke,proksimal 12

1993 488 SØ 3 1183097 1 Avslag A

1994 488 NV 1 1183991 1 Avslag 8

1993 488 NV 1 1182945 1 Fragment C

8
1994 488 NØ 1 1184034 1 Fragment

Natur Avslag 1D1
Ø

1993 488 NV 1 1182945 1 Fragment Å

9
1993 490 SV 1 1183457 2

Avslag,sekundært

Slått
Avslag med retusjskaftglatter?

1D1
E

1994 488 NØ 1 1184034 1 Fragment D

10 1989 488 SV 1 1181441 3 Fragment Natur Kjernefragment 1D1/P

Tabell 19.3. Oversikt over sammenføyde funn fra Hydal 8

sammenføyninger også være viktige korrigeringer av
morfologisk katalogiseringspraksis og analyser.

Sammenføyningene fra boplassen viser flere inter-
essante trekk, deriblant hvordan flinttyper kan være

problematiske eller vanskelige å skille fra hverandre.
Sammenføyningsenhet 6 består av to sidefragmen-
ter som  sammen  danner en sidekant av en konisk
kjerne (tabell 19.3). De to fragmentene så imidlertid
opprinnelig ut til å tilhøre ulike flinttyper under den
innledende oppdelingen. Det er dermed problematisk
å definere hvilke flintt)per fragmentene skal sorteres
under. Den ene delen er også patinert, noe som ytter-
1igere vanskeliggjør typeinndeling. Dette  illustrerer
enkelte av utfordringene med flinttypeinndeling og
råstoffllassifikasj on, men likevel er flinttypeinndelin-

gen viktig for å tilnærme seg et tienstandsmateriale

som spor etter teknologiske prosesser og valg (f.eks.
Kowold 2013a).

Typologi og teknologi

Prosjektiler
Tre mikrolitter er fimnet på Hydal 8. De er alle til-
dannetpå5egulæremikroflekkerogmåler0,6-0,8cm
i bredde. En er hel og to er fragmentert. Den hele
mikrolitten er 3 cT lang. Alle eksemplarene har retusj

på 6n sidekant. En mikrolitt tilhører flinttype  lD1,
mens de to andre er patinert.

Skf cipere, stikler, kriver og bor
Det foreligger totalt seks  skrapere fra Hydal 8. En
skraper er tilvirket på en  makroflekke  og har steil
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Ubearbeidcte flekker Retusjertcflekkcr Ubearbeidete Retusjerte
mikroflekker mikroflckker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 11 12,8 3 13 5 19,2

Proksimal 26 30 4 17,4 6 23

Midtfragment 38 44 13 56,6 10 38,5 3 100

Distal 11 12,8 3 13 5 19,2

Total 86 100 23 100 26 3 100

Tabell 19.4. Oversikt over flekkematerialet fra Hydal 8.

retusj på 6n sidekant og i distalenden. Største mål er
2,8 x 1,7 cm. En annen skraper er tilvirket på et avslag
og har retusj på ventralsiden. Største mål er 2,2 cm.
De Øvrige skraperne er tildannet på fragmenter og har
steil, konveks retusj på endene. A11e fire er firkantet
i form, er kraftige og har største mål mellom 1,9 og
2,4 cm. To skrapere opptrer i flinttypene 1 Sl og ID1,
og to er patinerte.

Det er identifisert ti stikler, fordelt på syv stikler på
flekker, to på avslag og 6n på et fragment (tabell 19.1) .
I hovedsak er de tildannet på en eller to uretusjerte
sider, men det er også eksempler på stikler hvor kanten
er slått av en retusjert side. Dette kan også sees blant
stikkelavslagene, hvor enkelte har retusjert kant. Det
finnes også primær- og sekundærstikler, det vil si stikler
hvor stikkelkanten har blitt slått gjentatte ganger og
dermed har avspaltninger fra flere stikkelavslag (Inizan
mfl.1999: 132). Stiklene har største mål mellom 1,4
og 4,4 cm. De opptrer i hovedsak i flintt)pe lD1, men
finnes også i lsl og 2D1.

Det foreligger to kniver tildannet på smalflekker.
Den ene er en distalende av en brukket flekke og har
skråbuet kantretusj. Den måler 0,9  x  1,1  cm. Den
andre  er en kort smalflekke  med  skråbuet retusj  i
distalenden og måler  1,0  x  2,3  cm. Knivene  er av
flinttypene lDl og 2D1.

En liten og fragmentert distalende av en smalflekke
er tolket  som  et bor. Den  har retusj  langs begge
sidekantene, som  møtes  i  en  spiss  i  en ende  med

propellretusj. Den er 0,9 cm bred og 1,8 cm lang og
er av flinttype 2D1.

ØqJrigsekumdærl}eafl}eidetmateriale
Det Øvrige retusjerte materialet består av 2 retusjerte
kjernefragmenter, 3 avslag med kantretusj ,15 fragmen-
ter med retusj, 2 splinter med retusj og 23 retusjerte
flekker og 3 mikroflekker.

Det er 23 sekundærbearbeidede flekker i gjenstands-
materialet fordelt på 7 smalflekker og 16 makroflekker.
Tre flekker er hele, mens fire er proksimale, tretten

mediale og tre distale (tabell 19.4). De hele flekkene
måler mellom 2,7 og 7,5 cm i lengde og 1,1 og 2,6 cm
i bredde. Det er variert retusj  på flekkene, men i
hovedsak er det retusjerte  sidekanter eller deler av
sidekantene som er gjentakende. De opptrer i flint-
typene  lDl  og 2D1, men det foreligger også flere
som er patinerte.

De tre mikroflekkene er alle fragmenterte medial-
deler med retusj langs 6n sidekant.To av dem opptrer
i flinttype lD1, mens 6n er brent.

Flekherogrikfoflekker
Det ubearbeidede flekkematerialet utgjør 9 % av fim-
nene og er fordelt på 51 makroflekker, 34 smalflekker
og 26 mikroflekker (tabell 19.4). Breddemålene varierer
fra 0,6 cm til 2,5 cm. Lengden på de hele flekkene er
mellom 2,1 cm og 7 cm.

Flekkematerialet viser stor variasjon  i  størrelse,
fragmenteringsgrad og flinttyper. Samlet represen-
terer flekkematerialet flere  teknologiske  sekvenser
som er tilknyttet kjernematerialet fra boplassen, samt
importert og eksportert materiale.

Flekkene er i hovedsak regelmessige med parallelle
sidekanter, og enkelte er svært regelmessige. Nærmere
60 % av flekkene har en vinkel på 90° og har en liten
slagbule. Dette er gode indikatorer på at flekkemate-
rialet er tildannet ved bruk av trykkteknikk (Eigeland
2016). Attributtanalysene av flekkematerialet viser at
også direkte myk teknikk er brukt, noe som slqrldes at
man også benytter andre teknikker under preparering
og korrigering og innledende produksjon (Damlien
2016b). Resultatene fra den teknologiske  analysen
stemmer overens med andre analyser som er utført

på lignende fiinnmateriale, og andelen flekker med
trykkteknikk synes å sammenfålle med øvrige analyser
(Damlien 2016b).

Kjernematerialet
Kjernematerialet utgjør rundt  7 %  av alle fiinn og
består av 1 forarbeid, 9 kjerner,15 kjernefragmenter, 41
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plattformavslag og 10 ryggflekker. I tillegg foreligger
det 10 avslag fra plattformpreparering (tabell 19.1).

Detforeliggeretmuligforarbeidtilenkoniskkjerne.
Det måler 4,1  x 3,1 cm og har cortex på deler av det
ene kjerneansiktet og spor etter avslag fra åpning og

fjerning av cortex. Kjernen er uregelmessig firkantet/
oval i tverrsnitt med to  «rygger» på hver kortside.
Det er ingen  spor etter regulære  avspaltninger på
kjerneansiktet, og plattformen er ikke ferdig formet
eller tildannet. Forarbeidet fremstår også som pati-
nert. Et avslag som er @ort på det som trolig skulle
være plattformen, avslørte en inklusjon som skaper
et mindre hull gjennom Øvre del av flinten. Muligens
kan dette ha vært årsaken til at flinten ikke har blitt

ytterligere formet og dermed forkastet.
De  ni kjernene består av tre koniske  kjerner, 6n

plattformkjerne, fire uregelmessige og 6n mulig bipo-
1ar kjerne. De  tre  koniske kjernene  er alle  små av
størrelse og er 2,4-2,6 cm lange. Plattformene måler
1,2-1,5 cm. De koniske kjernene fremstår som godt
brukt, nærmest totalutnyttet. To har cortex på den ene
siden, noe som indikerer at de opprinnelig ikke var
store. De siste avspaltningene på kjernene er irregulære
mikroflekker eller mikroflekkelignende avslag. Flere
av disse har hengselterminasjoner, hvilket kan tyde på
at de forsøksvis er prøvd utnyttet ytterligere uten hell.
De koniske kjernene er av flinttypene lsl og 2D1.

Det ble  identifisert 6n plattformkjerne. Det er
en fragmentert midtdel av en kjerne med plattform
og avspaltninger etter avslag slått fra flere retninger.
Kjernen måler 1,8 x 1,7 cm. Ytterligere analyser viste
at kjernen kunne sammenføyes med seks andre fiinn
som er slått av kjernen (sammenføyningsgruppe 7 i
tabell 19.3). Som det fremgår av tabell 19.3, er dette
restene etter en reduksjonssekvens av avslag/flekker
eller et forsøk på oppretting av kjernen  som ender
med opphugging og forkasting. En viktig feilkilde er
at sammenføyningene ikke viser en komplett sekvens,
men ser man på fiinnmaterialet samlet og spesielt på
andelen flekker i samme flinttype (1D1), virker det
sannsynlig at kjernen har vært en konisk kjerne.

Fire uregelmessige kjerner er identifisert i kjerne-
materialet (tabell 19.1). De fremstår som oppbrukte
og opphugde uten tydelige plattformer. To av dem
har avspaltningsarr etter små avslag med hengselav-
slutning som er slått fra flere sider, og vinkler. Det er
også mulig at de har knusespor i endene. Kjernene
måler mellom 2,7 og 3,9 cm og opptrer i flinttypene
lDl og 2D1.

Det er funnet en bipolar kjerne. Den er liten, pati-
nert og brent og kan derfor være et produkt av andre
teknikker enn bipolar teknikk. Den er 1,3  cm bred
og 1,9 cm lang og har spor etter at mindre avslag er

slått fra to sider uten tydelige plattformer. Endene er
smale og har knusespor.

Kjerneftagmenter
Kjernefragmentene er vanskelig å typebestemme til
spesifikke kjernevarianter. Av de totalt 15 kjernefrag-
mentene  er det skilt ut 9  sidefragmenter, hvorav 1
overløpende kjerneside som har tatt med seg bunnen
av det som trolig var en konisk kjerne. Den er 5 cm
lang og 1,2 cm bred.

To sidefragmenter kunne sammenfyes (sammenfqr-
ningsgruppe 6, tabell 19.3). De utgjør sidefragmentet
eller en  del av en konisk kjerne  med regelmessige
mikroflekkeavspaltninger og kan  tyde på en  total
utnyttelse med opphugging av materiale. Fragmentet
måler 2,5 x 0,7 cm. De Øvrige kjernefragmentene er
fragmenterte sider eller avslag med kjerneansikt og
hengslete  avslutninger. Kj ernefragmentmaterialet
opptrer i  samtlige  flinttyper og varierer i størrelse
fra 2,2 til 5 cm.

Det er identifisert 41 plattformavslag og 10 platt-
formprepareringsavslag. Plattformavslagene  måler

|mDeil,o2=|1oåg2å,:.åT,eosgvoÆ::reerrbireflj,n:Fe:epnae,i:år::
Prepareringsavslagene måler mellom  1  cm og 2 cm
og finnes i flintt)pene lsl og 2D1.

De ti ryggflekkene måler 1,8-6,5 cm i lengde og
0,7-1,8  cm  i bredde.  Syv er hele, 6n  er et proksi-
malfragment, og to er midtfragmenter. De opptrer
i flinttypene  lD1, 2Dl  og 3Dl  samt at enkelte er
udefinerte. Ryggflekkene er i hovedsak uregelmessige,
noe som kan slqrldes råmaterialets form og kvalitet.
Trolig er flere av ryggflekkene rester etter forming og
åpning av knoller fremfor ryggdannelse på kjerner for
å slå flekker av. En av ryggflekkene tilhører sammen-
føyningsenhet 7 (tabell  19.3)  og kan sammenføyes
med et kjernefragment.

Kjernene har høy utnyttelse, og trolig kan hele
80 °/o av kjernematerialet defineres  som  oppbrukt.
Kun  10 % anses som forkastet på et tidlig stadium

grunnet manglende potensial, og 10 % av kjernene
anses som forkastet til tross for potensial for videre
utnyttelse (Eigeland 2016).

Avslagsmaterialet
Det ubearbeidede avslagsmaterialet i flint utgjør 24 %
av den totale fiinnmengden (tabell 19.1). I overkant av
30 % er helt eller delvis dekket av cortex. Det foreligger
ubearbeidet avslagsmateriale i alle de 5 flinttypene
med en overvekt i flinttypene ls1 (50 stk.),1D1 (89
stk.) og 2D1  (55 stk.).

Av 291  avslag er  s  definert som  primæravslag
(flinttyper  lsl  og 2D1).  Syv avslag er tolket som
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Figur 19.5. Fordeling av redskaper fra Hydal s i henhold til flinttyper.

sekundæravslag (flinttyper ls1,1D1, 281  og 2D1).
Kun ett avslag er definert som makroavslag (24 cm).
Det Øvrige avslagsmaterialet måler mellom 1 og 4 cm.
E11eve hengselavslag er påvist, og det er registrert
sytten stikkelavslag.

De  17  stikkelavslagene  er  1,2-3,8  cm lange  og
0,3-0,8 cm brede. I hovedsak foreligger det kantstikler
som er tilvirket for å skape en skarp kant på et avslag
eller en flekke. De opptrer innenfor flinttypene lD1,
2Dl og 3Dl samt at det forekommer en rekke pati-
nerte og brente eksemplarer. Det forekommer også
tre stikkelavslag med retusj. Retusjen er ikke utført

på stikkelavslaget, men på kanten av avslaget eller
flekken hvor stikkelavslaget er slått fra. Det er ikke
tegn på at selve avslaget har vært bearbeidet i etterkant,
men det beqJr imidlertid ikke at de ikke kan ha vært
i bruk, for eksempel som del av et komposittredskap.

Tekmologishe sekvenser ogftnttyper
Flinttypeinndelingen, sammenføyningsstudiene  og
Eigelands (2016) teknologiske analyse av flekke- og
kjernematerialet fra Hydal 8 skaper et godt grunnlag
for å belyse de teknologiske prosessene i fiinnmateri-
alet. De fem flinttypevariantene på lokaliteten utgjør
et minimum av antall teknologiske sekvenser, og det
kan ha vært mer enn 6n knoll eller kjerne innenfor
de enkelte flinttypene  (Larson  og Kornfeld  1997).
En gjennomgang av de ulike gjenstandskategorienes
fordeling innenfor flintt)pene viser at enkelte flinttyper
inneholder et høyere antall og en større variasjon av

artefakttyper enn andre. Spesielt innenfor flinttype
lDl er det et bredt spekter av ulike tienstandskate-

gorier (figur 19.5). Det forekommer kjernemateriale,
flekkemateriale, sekundærbearbeidet materiale samt et
stort avfillsmateriale i flinttype lD1. Motsatt skiller
typene 281 og 3Dl seg fra de Øvrige med kun et lite
antall gjenstandstyper, fordelt på flekker, avslag og
fragmenter (figur 19.5).

Ved å se nærmere på kjernematerialet fordelt innen-
for alle flinttypene (figur 19.6) peker flinttypene ls1,
1Dl  og 2Dl  seg ut ved  at det er stor variasjon av
kjerner og kjernefragmenter innenfor kategoriene.
Det er flere kjerner og kjernetyper innenfor de tre
flinttypene, hvilket kan bety at det er flere tekno-
1ogiske reduksjonssekvenser innenfor 6n og samme
flinttype. Antallet plattformavslag kan videre tyde

på at det har vært utført en suksessiv preparering og
fornying av plattformene underveis  i reduksjonen.
Plattformavslagenes form tyder på at de er fra platt-
formkjerner med konisk form. Dette betyr igjen at det
har vært et høyere innslag av koniske kjerner enn det
som er fanget opp i kjernematerialet, som for Øvrig
synes å være godt utnyttet. Flinttypene 281 og 3Dl
har derimot et lite og nesten ikke  tilstedeværende
kjernemateriale, hvilket trolig tilsier  at disse  i  all
hovedsak har blitt brakt inn på lokaliteten, kanskje
som kjerner med potensial for ytterligere bruk som
er benyttet og deretter forkastet.

At det kun er et fåtall primær- og sekundæravslag,
kantydepåatprimærproduksjonenihovedsakerutført
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Figur 19.6. Fordeling av kjernemateriale fra Hydal s i henhold til flinttyper.

Gjmstands-katagorier
Flinttypermedantallmedcortexsamtprosentvisantallmedcortex

1S1 1D1 281 2D1 3D1 B/P/U

C/T Prosent C/T Prosent C/T Prosent C/T Prosent C/T Prosent C/T Prosent

Pilspisser 0/1 0/2

Sekundærbearbeidet 3/4 75 2/18 1lt 5/20 1/2 50 1/17 5,8

Flekker 3/6 50 8/41 19,5 1/2 50 1/9 0/1 4/31 12,9

Mikroflekker 0/3 111 9 0/1 0/11

Kjerner 2/3 66 2/3 66 2/2 100 2/9 22,2

Kjernefragmenter 1/8 12,5 2/27 7,4 2/3 66 6/2fJ 2/8 25

Ryggflekker 0/2 3/4 75 0/1 1/3 33,3

Avslag 24/50 48 17/89 19 4/7 57 16/55 2/15 13,3 26/75 34,6

Fragment 15/24 62,5 8/42 19 4/7 57 15/36 1/2 50 37/139 26,6

Splint 5/24 20 4/54 7,4 3/45 0/4 2.f)/2U9 9,6

Total 53/122 43 44/288 15 11/19 58 51/192 26,5 4/43 9,3 99/664 15

Tabell 19.5. Oversikt over antall funn med cortex. C/T angir antall funn med cortex av totalt antall funn.

andre steder før flinten har blitt brakt inn på boplassen.
På den andre siden viser store deler av kjernemateri-
alet, spesielt det forkastede kjernematerialet, tegn til
å ha noe eller mye cortex på overflatene (tabell 19.5).

Dette kan ha flere forklaringer. For det første kan
det vise til at kjernematerialet ikke ble brakt inn ferdig

preparert, men er tilvirket på Hydal 8. Eksempelvis
kan dette være tilfellet med flinttype ls1 (figur 19.5

og 19.6), som har en stor andel primæravslag, rester
av en  konisk kjerne  og få flekker og mikroflekker.
Dette kan eventuelt også tyde på at kjernene i seg selv
ikke var veldig store, eller at råstoffet som er benyttet
til kjerner, har hatt en rekke inklusjoner og urenhe-
ter. Gjenstander med og uten cortex er presentert i
tabell 19.5, og vi kan her se at det er en generelt høy

prosentandel av funnene på boplassen som har noe
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eller mye cortex. Ytterligere kan dette tyde på det har
forekommet en høyere andel primærproduksjon enn
antatt på boplassen, og at enkelte råstoffknoller har
vært små. Det kan videre antyde at det delvis er blitt
benyttetlokalttilegnetflintavvarierendekvalitet.Noe
som også delvis underbygges av den høye graden av
utnyttelse på kjernematerialet på boplassen.

Flinttypeinndelingen indikerer at det trolig har
forekommetflerereduksjonssekvenserinnenforenkelte
flinttyper. Stor variasjon i gjenstandskategorier fore-
kommer, naturlig nok, innenfor de sekvensene hvor
mesteparten  av reduksjonen har forekommet på
boplassen  (f.eks. Larson  og Kornfeld  1997;  Knell
2012). Flekkematerialet fordeler seg innenfor flere
flinttyper og er, overordnet  sett, regelmessig med
attributter som kan knyttes til trykkteknikk. Det er
også spor etter andre teknikker, hvilket tyder på at ulike
teknikker er benyttet i løpet av reduksjonsprosessene
(Eigeland 2016).

FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnene fordeler seg innenfor et større sammenheng-
ende område på den søndre delen av lokalitetsflaten
(figur 19.7,19.8). Det er spor etter to delvis overlap-

pende fiinnkonsentrasjoner, hvorav den ene og minste
konsentrasjonen ikke er fiillstendig avgrenset. Det
er ingen forskjeller i gjenstandstyper i de to konsen-
trasjonene, og de inneholder de samme flinttypene.

Av de fire mesolittiske boplassene på Hydal skiller
Hydal 8 seg noe ut. Der hvor de andre lokalitetene har
ett definert aktivitetsområde, har Hydal 8 trolig hatt
to aktivitetsområder. Flere små og trolig samtidige
aktivitetsområder er gjentakende på yngre mellom-
mesolittiske boplasser i  Oslofiord-området  (f.eks.
Koxvold 2013b, 2013c; Mansrud 2013c; Mansrud
og Koxvold 2013).

For Hydal 3 er det foreslått at boplassen trolig er
enfaset og resultatet av ett besøk. Hydal 4 er diskutert
i lys av Hydal 3, og det ble vurdert og fiinnet sann-
synlig at Hydal 3  og Hydal 4 kan være samtidige
og fungere som tvillinglokaliteter. Hydal 7 er ansett
som en aktivitetsflate hvor fiinnmaterialet i stor grad

peker ut fra lokalitetsflaten, for eksempel til Hydal
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8. Hydal  8  på sin side har forskjeller fra de  øvrige
boplassene, spesielt sammenlignet med Hydal 3, som
har et begrenset aktivitetsområde. Hydal 8 har ikke
den  samme  tydelige  avgrensningen, noe  som kan

peke mot en annen form for aktivitet eller et lengre
opphold enn de Øvrige.

STRUKTURER OG KONTEKSTER
To mulige strukturer ble fimnet under den innledende
undersøkelsen av boplassflaten. Begge lå nord på loka-
1iteten (figur 19.7) og besto av steinansamlinger med
skjørbrent stein. Den ene ble avskrevet under snitting,
da det ikke forelå tydelige form- eller fargeforskjeller
i undergrunnen.

Den andre strukturen (A6447) hadde ingen tyde-
1ige $11skifter eller form i profil. En prøve ble tatt
ut, og det foreligger en C14-datering på trekull fra
strukturen. Dateringen ga alder 1745-1665 f.Kr. (Ua-
50512, 3408 ± 24 BP), tilsvarende eldre bronsealder.
Det foreligger også en datering av et hasselnøttskall
fra strukturen, datert til  75-130  e.Kr.  (Ua-52922,
1926 ± 29 BP).

Under flateavdekkingen ble det funnet en struk-
tur (A6661) med sirkulær form rundt 40 cm under
markoverflaten. Strukturen er tolket som bunnen
av en  mulig kokegrop. Den  syntes  å ligge  under
strukturen A6447, og det er mulig at de er relatert til
hverandre. Dateringene er imidlertid ikke overlappende.
Struktur A6661  er datert til  1495-1425  f.Kr. (Ua-
50513, 3178 ± 22 BP), tilsvarende eldre bronsealder.

NATURVITENSKAP 0G DATERINGER

Strandlinje
Hydal 8 lå 70 meter over havet på nedre del av en
lett hellende terrasse. Dersom lokaliteten var strand-
bundet, kan aktiviteten dateres til 8300-8000 f.Kr. og
dermed til overgangen til mellommesolitikum, eller

periodens eldste del.

C14-daterimger
Det foreligger tre C 14-dateringer fra boplassen (tabell
19.6). Alle er relatert til strukturer fra den nordre delen

Lab.ref., BP ± 95.4% 68.2% Kontek§t Struktur Materirie

Ua-50512 3408 24 1760-1630 1745-1665 f.Kr. 6447 Kokegrop/ildsted Trekull, Po¢z4/zÆ

Ua-50513 3178 22 1500-1415 1495-1425 f Kr. 6661 Kokegrop Trekull, Pomoideae

Ua-52922 1926 29 74-132 e.Kr. 95-125 e.Kr. 6447 Steinansamling Hasselnøttskall

Tabell 19.6. C14-dateringer fra Hydal 8.
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Figur 19.7. Spredning av alle funn i alle lag på Hydal 8. Legg merke til strukturenes beliggenhet nord på lokaliteten.
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Figur 19.8. Spredning av alle flinttyper i alle lag på Hydal 8.
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Figur 19.9. Hydal 8 og de øvrige undersøkte og registrerte lokalitetene på Hydal.
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Figur 19.10. Hydal 8 og Øvrige samtidige lokaliteter i Bamble.
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av lokalitetsflaten og har ingen klar sammenheng med
fimnkonsentrasjonene  som  er spor etter aktivitet i
mellommesolitikum. To av dateringene er fra bron-
sealderen  og en  siste  datering  av et hasselnøttskall
faller inn i siste del av romertid.

Typologiogtekmologi
Funnmaterialet på Hydal 8 viser i likhet med andre
boplasser fra den eldste delen av mellommesolitikum
til bruk av trykkteknikk i flekke- og kjernematerialet.
Typologisk sett er gj enstandsmaterialet mellommeso-
1ittisk med koniske kj erner, mikrolitter og regelmessige
flekker laget med trykkteknikk. De  teknologiske

prosessene på boplassen synes å være standardiserte,
og et høyt teknisk nivå kan tyde på at trykkteknikken
er godt etablert i dette  tidsrommet. Det foreligger
ingen littiske funn eller andre funn som kan knyttes
til bronsealderdateringene.

DISKUS]ON OG TOLKNING
De seinere årenes utgravninger av boplasser fra tidlig-
og mellommesolitikum har ført til Økt kunnskap om
teknologiske og kulturelle endringer i den eldste delen
av mesolitikum (Solheim og Damlien 2013; Jaksland
og Persson 2014; Melvold og Persson 2014). Inntil
nylig har det imidlertid vært undersøkt få lokaliteter
fra  siste  del  av tidligmesolitikum  og overgangen
til mellommesolitikum  (Damlien 2016b:  tabell 2).
Kunnskapen om det kulturhistoriske forløpet i dette
tidsrommet har derfor vært begrenset. De seks boplas-
sene på Hydal er strandlinjedatert til mellom 8400 og
8000 f.Kr. Dette gir en god mulighet for å undersøke
variasjon mellom flere samtidige lokaliteter innenfor
et mindre landskapsrom, noe som også kan kaste lys
over det kulturhistoriske forløpet ved overgangen til
mellommesolitikum.

Hydal s er en liten boplass med variasjon av gjen-
standstyper og teknologiske  sekvenser. Trolig har
boplassen vært benyttet til ett eller to korte opphold,
reflektert gjennom teknologiske sekvenser og to fimn-
konsentrasjoner. Høy utnyttelsesgrad av kjerner og
bruk av mindre flintknoller med cortex samt flint av
varierende karakter kan tyde på en annen råstoffstrategi
her enn på de Øvrige lokalitetene ved Hydal. Det er
spor etter gjenstander som er brakt inn til eller ut fra
boplassen,samtenopportunistiskbrukavlokaltråstoff.
Dette viser til en fleksibel teknologi hvor menneskene
flytter med seg redskapsinventar, men også kjerner og
flekkemateriale, mellom boplasser.

Den generelle fimnspredningen gir ingen tydelig
indikasjon på organisering av redskapsproduksjonen,
og det er heller ikke variasjon i spredningen mellom

de  ulike  flinttypene. Dette  mønsteret har dermed

paralleller i  andre undersøkte  mellommesolittiske
boplasser  (f.eks. Mansrud 2013c). Flere  mellom-
mesolittiske lokaliteter viser til gjenbruk og retur til
stedet. På  disse  boplassene  er  det flere  avgrensete
fiinnkonsentrasjoner som er tolket som ulike, gjen-
takende  opphold, og hvor hver fiinnkonsentrasjon
i stor grad inneholder de samme gjenstandstypene

(Koxvold 2013b, 2013c; Mansrud 2013c; jf. Bjerck
2008b). Dette er en interessant paralleu til Hydal 8
ettersom boplassen har to fimnkonsentrasjoner, som
er delvis overlappende, men uten særlig variasjon eller
forskjell i innhold og sammensetning.

Hydal  8 var den lavestliggende  og dermed  den

yngste av lokalitetene på Hydal. Samtlige boplasser
på Hydal er tolket som enfaset og med tilhørighet
til den samme teknologiske  tradisjonen. De  støtter
dermed hypotesen om at viktige teknologiske endringer
skjer i slutten av tidligmesolitikum, ca. 8400 f.Kr., og
at trykkteknikkonseptet er veletablert i Øst-Norge
ved  overgangen til  mellommesolitikum  (Damlien
2016a:  11).

Endringilamdskapsbruhen?
Det er argumentert for et mer områdetilknyttet boset-
ningsmønster i løpet av mellommesolitikum, hvor det
samme landskapet og enkelte lokaliteter synes å være

gjenbrukt over tid eller flere ganger (Solheim 2013d;
Solheim og Persson 2016; Damlien og Solheim 2017;

jf. Mansrud 2014). Overgangen til mer stabil boset-
ning forekommer noe seinere enn bosetningen ved
Hydal, men det er ikke avklart hvor tidlig endringen
finner sted. Det er dermed et spørsmål om boplassene
ved Hydal kan fortelle noe om endring i bruken av
landskapet. Lokalitetene ved Hydal er tolket som
brukt i korte tidsrom, og de viser til mobilitet gjen-
nom fimnmaterialets sammensetning. I tillegg til de
utgravde boplassene er det registrert flere samtidige
boplasser i området (figur 19.9,19.10). Et spørsmål
som bør undersøkes ytterligere, er om dette er tegn

på en begynnende tilknytning til definerte landskap
eller regioner  ¢f. Conneller 2007;  Conneller  mfl.
2012). Hvorvidt mobiliteten som kan spores i mate-
rialet og på boplassene, skal sees i lys  av tolkninger
av det tidligmesolittiske samfimnet som svært mobilt
og bestående  av små grupper (f.eks. Jaksland 2001;
Bjerck 2008e) eller som en endret mobilitet med mer
spesialiserte boplasser (Solheim 2013c), er uklart og
krever ytterligere sammenligninger med eldre og
samtidige lokaliteter. En viktig forskningsoppgave
vil derfor være  å avklare  om boplasser som de ved
Hydal skal sees i sammenheng med yngre boplasser
hvor tidsmessige investeringer fremkommer gj ennom
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boligkonstruksjoner (Solheim og Olsen 2013), depo-
neringer av råstoff (Koxvold 2013b) og gjentagende
besøk (Mansrud 2013c), eller hvorvidt et mer mobilt
bosetningsmønster (Bjerck 2008a) kan danne en bedre
forklaringsmodell.
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20.     HEGNAVEST2

EN LOKALITET MED AKTIVITET I MELLOMMESOLITIKUM,
NEOLITIKUM, BRONSEALDER OG ELDRETERNALDER

Guro Fossum

C59652,Aks.-nr.2013/398,21/2og39/1,Bamblekommunc,Telemark

A§keladden-ID: 138262

Hoh.: 61-64 m

Utgravning§leder: Guro Fossum

Feltmannskap: 5-7 personer

Dagsverkifelt: 142,5

Tidsrom: 13.-21.5„ 27.5.-20.6.,  7.-19.8.,1.-12.9.

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, snitting av strukturer, maskinell fiateavdekking

Avtorvet are al : 1849 m2

Flateavdekket areal : 1684 m2

Utgravd areal : Lag 1: 273 m2, lag 2:  39 m2, lag 3:  39 m2

Utgravdvolum: 35,1  m.

Volum pcr dag§verk: 0,25 m3

Funn: 1830 littiske finn,  192 skår keramikk, 26,6 g brente bein og 28 prøver

Strukturer: 19, hvorav 6 kokegroper, 1 kokegrop/grop,  1 kokegrop/ildsted, 1 ild-
sted, 2 stcinpakninger, 7 groper og 1 usikkert stolpehull

Datering:

Strandlinje:  8100-7800 f.Kr.
C14: 8708 ± 38 BP (Ua-50497), 3337 ± 27 BP (Ua-50494), 3121.± 31  BP (Ua-51469), 3085 ± 31 BP

(Ua-51470), 2659 ± 25 BP (Ua-50499), 2239.± 25 BP (Ua-50490), 2216.± 23 BP (Ua-50493), 2203 ± 27
BP (Ua-50496), 2193  ± 23 BP (Ua-50495), 2190 ± 23 BP (Ua-50492), 2188 ± 24 BP (Ua-50498), 2168
± 28 BP (Ua-50491), 2180 ± 22 BP (Ua-50500),1810.± 23 BP (Ua-50488),1781  ± 24 BP (Ua-50489)
Typologi/teknologi: mellommesolitikum, neolitikum, bronsealderen, eldre jernalder

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Hegna vest 2 ble påvist av Telemark $1keskommune
i 2010  i forbindelse med registrering av ny E18  i
Bamble  kommune  (Demuth 2011). Det ble gravd
sju fimnførende prøvestikk på den over 1800 m2 store
flaten med fimn av flekker, mikroflekker og annet
flintatill. Et strandbundet opphold kan ut fra loka-
litetens beliggenhet på 63 moh. dateres til 8000-7800
f.Kr., men i likhet med Hegna vest 1 ble potensialet
for yngre bosetningsfaser vurdert som høyt forut for
undersøkelsen på grunn av lokalitetens  topografi,

jordsmonn og nærhet til dagens jordbruksarealer.

Det ble fimnet  1830 littiske  artefakter, 192  skår
keramikk samt 26,6 gram brente bein på lokaliteten.
Det ble også påvist 19 arkeologiske strukturer i form
avkokegroper,ildstederoggropermedukjentfiinksjon.
Det arkeologiske  materialet, C14-dateringene og
bosetningssporene viser at lokaliteten har hatt ulike
bruksperioder gjennom forhistorien. Den eldste fasen
kan knyttes til strandbundet aktivitet i første del av
mellommesolitikum, ca. 8100-7800 f.Kr. På grunn
av landhevningen ble flaten mindre attraktiv som
oppholdssted etter ca. 7600 f.Kr. Det er først i neoli-
tikum at det igjen er spor etter aktivitet på lokaliteten,
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Hegna vest 2

Undersøkte lokaliteter

Planområde E18

Motorvei; vei;  gangvei

Vann

1  m høydekoter

0                          50                       100

Uio : Kulturhlstorlsk museum

Figur 20.1. Lokaliseringen av Hegna vest 2 i dagens landskap og lokalitetens relasjon til øvrige lokaliteter ved Hegna vest.
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Figur 20.2. Beliggenheten til Hegna vest 2 ved et havnivå 62 m over dagens nivå. Lokaliteten har ligget skjermet på lesiden
av en mindre Øy på ytterkysten, i overgangen mellom ytre og indre skjærgård. Trolig har lokaliteten også vært i bruk ved et
havnivå på ca. 60-61 moh. Da har lokalitetsflaten ikke lenger ligget på en Øy, men en halvøy.
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Figur 20.3. Lokaltopografi og utgravningsfelter med utgravde lag på Hegna vest 2.
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Figur 20.4. Topografiske forhold på Hegna vest 2. Øverst til venstre: 1okalitetsflaten i forkant av avtorving sett mot nord.
Øverst til høyre: et av masseuttakene på flaten slik det framsto før avtorving, sett mot sør. Nederst til venstre: et av masseutta-
kene på flaten etter avtorving sett mot nordøst. Nederst til høyre: den nordlige delen av lokaliteten underveis i undersøkelsen
sett mot nordøst.

noe som indikerer en endret landskapsbruk der det
kystnære innlandet tas  i bruk.  Sporene  fra denne

perioden er imidlertid marginale. Besøkene i eldre
og yngre bronsealder har etterlatt seg spor i form av
ildsteder og avfillsgroper. Fra eldre jernalder er det
dokumentert kokegroper, ildsteder og andre groper.
Disse bosetningssporene kan imidlertid ikke knyttes
til en gårdsbosetning på lokaliteten  og skal heller
trolig tolkes som aktivitet i utmarken. Muligens kan
strukturene ses i sammenheng med organiseringen
av beitebruk og dyrehold. Den nærliggende lokalite-
ten Hegna vest 1 viser samme trekk, og lokalitetene
Hegna vest 1 og Hegna vest 2 bør betraktes som €n
sammenhengende lokalitet i forbindelse med aktivi-
teten i bronse- og jernalderen.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Hegna vest 2 lå på en stor terrasse i delområdet Hegna
vest(figur20.1,20.2).Landskapetvaråpentogbesto
av store  flater med  fin  sandgrunn  og  eksponerte
bergknauser. Lokalitetsarealet på Hegna vest 2 var
over 1800 m2. Under $1keskommunens registrering

av lokaliteten ble det diskutert hvorvidt den skulle
defineres som flere, mindre lokaliteter eller ett stort,
sammenhengende bosetningsområde. Ettersom det
ikke var topografiske  avgrensinger innad på flaten,
ble den definert som 6n lokalitet (Demuth 2011: 67).

Terrassen var godt avgrenset mot Øst og sørøst av
et steilt berg  (figur 20.3). Mot vest var den  delvis
avgrenset av lave svaberg og fallende terreng. Hegna
vest 1 1å i forlengelsen av flaten i nordvestlig retning

¢f. figur 20.1). Terrassen  skrånet lett mot nord, og
det var ingen Ssisk avgrensing i den retningen. Det
samme gjaldt lokalitetens avgrensning mot sør, hvor
terrassen  smalnet inn og skrånet ned mot Hegna
vest 3. Landskapsrommene på Hegna vest gled over
i hverandre, og basert på topografiske trekk var det
vanskelig å bedømme hvor den ene lokaliteten sluttet
og den andre begynte. Særlig gjaldt dette Hegna vest
l og 2.

Den vestlige delen av lokalitetsflaten besto av fin
veldrenert grå sand (podsol) uten stein. På den Østlige
ogsørøstligedelenavflatenvarderimotundergrunnen
sværtsteinholdig(figur20.4).Torvtykkelsenvarstedvis
tynn og målte ca. 10 cm på det tykkeste.
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MÅLSETTING/PROBLEMSTILLING
I likhet med  de  Øvrige lokalitetene på Hegna vest
var det et overordnet mål å fremskaffe informasjon
om den strandbundne mellommesolittiske fasen på
lokaliteten og sette den i sammenheng med de Øvrige
mellommesolittiske lokalitetene på E18-prosjektet,
og særlig den mellommesolittiske landskapsbruken

på Hegna vest. Størrelsen på Hegna vest 2  fordret
bruk av utvalgsundersøkelser, og det var Ønskelig å
undersøke mindre, konkrete situasjoner dersom slike
ble påvist. Spørsmål som ble rettet til det mellomme-
solittiske materialet, var følgende: Hvor omfattende
har den mellommesolittiske aktiviteten vært? Er hele
lokalitetsflaten benyttet?  Består flaten  av ett  sam-
menhengende fimnområde, eller er det flere mindre
konsentrasjoner? Hva slags aktivitet har foregått her?

I likhet med Hegna vest 1 ble Hegna vest 2 ansett
foråhapotensialforfiinnavyngrejordbruksbosetning,
og identifisering av strukturer ble trukket fram som
et viktig mål. Det var Ønskelig å fremskaffe et littisk
materiale som kunne belyse de ulike fasene og settes i
sammenheng med de påviste strukturene. Hvilke faser
er representert på lokaliteten, og hva kjennetegner disse
fasene? Hva kan de ulike fasene fortelle om endring
i landskapsbruken i et langtidsperspektiv?

UNDERSØKELSEN

Metode
Med et areal på over 1800 m2 var Hegna vest 2 en meto-
disk utfordrende lokalitet. I forkant av undersøkelsen
var lokaliteten vurdert å ha stort potensial for fiinn av

yngre, ikke strandbundne bosetningsfaser. Videre ble
det trukket fram at den sandige undergrunnen kunne ha
bidratttilgodebevaringsforholdfororganiskmateriale
(Schtilke og Lønaas 2013) . Påvisning av strukturer var
derfor en målsetting ved undersøkelsen, men samti-
dig var det viktig å fremskaffe et fiinnmateriale som
kunne settes i sammenheng med eventuelle strukturer.
Forut for undersøkelsen var det knyttet usikkerhet til
bevaringsforholdene i den podsolerte undergrunnen.
Erfaringsmessig kan Fllskifter i podsolert undergrunn
være vanskelige  å påvise, og eventuelle bosetnings-
og dyrkingsspor kan være bevart i ulike dybdesjikt
(Rønne 2004:  93; Mjærum 2012: 24-26). Det var
derfor usikkert hvilket dybdenivå vi kunne forvente
å påtreffe eventuelle strukturer på.

Etter den  maskinelle  avtorvingen ble  det gravd
hele meterruter i tre mekaniske lag for hver åttende
meter. Målsettingen var å fange  opp  eventuelle
strukturer og dyrkingsspor og samtidig få en oversikt
over funnspredningen. Det ble deretter fortettet med

meterruter i  funnførende  områder. Det ble  ikke

påvist  strukturer under  den  innledende  undersø-
kelsen, og funnmaterialet var beskjedent, spredt og
lite diagnostisk og gav liten informasjon om hvilke
aktiviteter som  hadde  foregått på flaten, samt  til
hvilken tid den var benyttet. Det ble derfor besluttet
å åpne opp større, sammenhengende felter i områder
med funn  for å fremskaffe  materiale  som kunne
belyse aktivitetene på flaten bedre. Til sammen ble
det åpnet opp fire felter, kalt felt A-D (figur 20.3).
Felt 8 lå sentralt på flaten, og det ble her påvist flere
strukturer, keramikk, brente bein og littiske funn. På
de  andre feltene ble  det utelukkende tiort littiske
funn. Undersøkelsen på Hegna vest 2 viste at det var
funn over hele lokalitetsflaten, men at funnmengden

jevnt over var lav. Funnkonsentrasjonene var utfly-
tende, og det ble ikke prioritert å avgrense disse ved
å grave fiinntomme meterruter. Funnkonsentrasj onen

på Felt D var imidlertid  avgrenset og konkret, og
denne  funnkonsentrasjonen  er  med  stor sannsyn-
1ighet avgrenset.

På felt 8 ble mesteparten av strukturene på loka-
1iteten påtruffet. Strukturene lå høyt i de utgravde
lagene, ca. 10 cm under torven. Det ble også påvist
kokegroper utenfor feltet, og disse framsto som dype
forsenkninger i bakken. De var allerede  synlige  i
forkant av avtorvingen, men ble først antatt å være
rotvelter eller andre forstyrrelser. Alle strukturer ble
dokumentert digitalt og med ipad i plan og profil
før prøvetagning (kull og makro), og all $11masse
ble såldet i 4 mm maskevidde. I områder hvor det ble

påvist brente bein, ble det benyttet 2 mm maskevidde.
Avslutningsvis ble Hegna vest 2 flateavdekket i to

omganger for å undersøke om det var bevart struktu-
rer i dypereliggende lag eller utenfor de håndgravde
områdene. Det ble påvist ytterligere fem strukturer
under avdekkingen, og tre av disse lå bevart i dype-
religgende lag.

Kildekritikh
Lokaliteten var kraftig forstyrret av dyreganger og
masseuttak (se  figur 20.3  og 20.4). Masseuttakene
artet seg som to store, dype groper, hvorav den største
målte over 10 meter i diameter. Både dyregangene og
masseuttaket var lokalisert til den best drenerte delen
av lokalitetsflaten, hvor tettheten av bosetningsspor
var størst (felt 8). Undergrunnen i dette området er
derfor blitt kraftig forstyrret.

Den sandige undergrunnen i kombinasjon med tørt,
varmtværvanskeliggjordearbeidetmedstrukturene,da
disse tørket fiillstendig opp. Strukturene var vanskelig
definerbare i den sandige undergrunnen, og det var
derfor nødvendig å vanne utgravningsfeltet j evnlig.
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Typ€ Våriant Flint Kvartsitt Be+gkrystall Kvarts skifer Antall Pmsent   ,

Makroavslag

Ubearbeidet 32 1 33 1,8

Bipolart 1 1 0,1

Flatehuggingsavslag 1 1 0,1

Hengsel 1 1 0,1

Avslag

Ubearbeidet 332 1 339 18,5

Hengsel 4 4 0,2

Stikkelavslag 5 5 0,3

Bipolart 10 10 0,5

Slipt 1 1 0,1

Skraper 7 7 0,4

Retusjert 3 3 0,2

Fragment

Ubearbeidet 579 573 31,3

Skraper 4 4 0,2

Retusjert 18 18 1,0

Splint
Med slagbule 134 134 7,3

Uten slagbule 469 469 25,6

Kjerne

Plattform- 1 1 0,1

Uregelmessig 1 1 0,1

Bipolar 2 2 0,1

Kjernefragment

Plattformavslag 2 2 0,1

Sidefragment 3 3 0,2

Prepareringsavslag 49 49 2,7

Flekke

Ubearbeidet 99 99 5,4

Med rygg 4 4 0,2

Stikkel 2 2 0,1

Skraper 2 2 0,1

Retusjert 13 13 0,7

Mikrofiekke

Ubearbeidet 34 1 35 1,9

Med rygg 1 1 0,1

Retusjert 7 7 0,4

Pilspiss
Tverregget, skjev 1 1 0,1

Skjevtrekantmikrolitt 4 4 0,2

Bryne 1 1 0,1

Total 1826 1 1 1 1 1830 100

Tabell 20.1. Funnmaterialet fra Hegna vest 2.

FUNNMATERIALET
Det ble til sammen gjort 1830 1ittiske fimn, hvorav
1826 flint (99,8 %),1 bergkrystall,1 kvarts,1 kvartsitt
og 1  skifer (tabell 20.1). I tillegg foreligger det  196

skår av keramikk, 2 fimn av sintret materiale, 26,6 g
brente bein, 8 hasselnøttskall samt 28 prøver.
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Hove?type,flint Undertype VariantÆeskrivelse Anmll pmsent,cortex prosent ,

Fin flint (1)

Senon (1S)

1S1. Mørk grå/svart med hvite inklusjoner. 57 43,8 3,1

1S2. Gråmelert/brunlig med hvite spetter. 25 40 1'4

1S3. Gråmelert med lyse spetter. 1 0 0,1

1S4. Matt gråmelert, går over i danien. 1 0 0,1

Bryozo (18)
181. Brun, transparent. 10 10 0,5

182. Hvit/lys grå, transparent. 2 0 0,1

Danien (1D)

1D1. Lys grå, marmorert til mørk grå transparent
336 14,6 18,4

(senonlignende) med hvite/gule spetter.

1D2.Gråbrun med lyse spetter. 1 0 0,1

1D3. Lys grå/hvit med spetter. 1 0 0,1

1D4. Gråbrun transparent og marmorert lysegrå matt. 1 0 0,1

Matt, finfiint(2)

Bryozo (28)

281. Brun. 22 36,4 1,2

282. Lys gråbrun med svarte spetter. 15 33,3 0,8

283. Mørk grå med hvite/brune spetter. 2 0 0,1

Danien (2D)

2D1. Mørk til lys gråmelert. 138 22,5 7,6

2D2. Lys gråmelert/blå. 1 0 0,1

2D3. Lys grå med små svarte spetter / brune partier. 27 18,5 1,5

Matt grovflint(3)
Danien (3D) 3D1. Lys gråmelert. 9 0 0,5

Ubestemt/usikker(4)

Brent (8) 48 836 6,4 45,8

Patinert (P) 4P 327 17,7 17,9

Usikker/ukjent(U) 4U 14 28,6 0,8

Tabell 20.2. Flinttyper på Hegna vest 2

Råstoff

Flimt
Det  er identifisert  17 ulike  flinttyper samt brent
(48), patinert (4P) og ukjent (4U) flint (tabell 20.2,
figur 20.5). Som det fremgår av tabell 20.2, er flere
av flinttypene representert ved få eller enkeltstående
fiinn. Disse kunne blitt plassert under kategorien 4U
(ukjent), men ettersom de representerer diagnostiske
funn, er de skilt ut som egne typer. En stor andel av
materialet er brent (46 %). Noen flinttyper, særlig lD1,
er identiske med flint fra den nærliggende lokaliteten
Hegna vest  1. Dette  kan være  en indikasjon på  at
aktiviteten på flatene er knyttet sammen.

Det er dokumentert en lav andel cortex (11,8 %)
i  flintmaterialet, og generelt er cortex erodert og
avrundet, noe som indikerer bruk av strandflint. Det
foreligger få primæravslag (åtte totalt), noe som kan
være et tegn på at det innledende trinnet med forming
av flintknoller ikke er representert på lokaliteten. Bruk

av små flintknoller er likevel dokumentert gjennom
sammenføyninger av det littiske materialet, som viser
at små knoller er testet og kassert, trolig på grunn
av manglende potensial, men også at de har vært
utgangspunkt for kjerner. Tilstedeværelse og bruk
av små knoller viser at strandflint av ulik kvalitet har
vært tilgjengelig i nærheten av lokaliteten (Eigeland
2015: 108). Samtidig viser forekomsten av store, men
fragmenterte flekker at de også har hatt tilgang på
store knoller av god huggekvalitet.

Sammeriflyningsstudier
Funnkonsentrasjonen på felt D omfatter 488 littiske
fiinn, som lå  samlet innenfor et område på 22  m2
med særlig høy fiinntetthet innenfor €n meterrute.
Materialetvarfragmentertogpatinert.Detvaruklart
hva denne avgrensede fimnkonsentrasjonen represen-
terte, og hvilken periode materialet var fra, og det var
derfor Ønskelig å undersøke om sammenføyningsstu-
dier kunne belyse hvilke handlinger og/eller prosesser
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Figur 20.5. Funnmaterialet fordelt på flinttyper.

som hadde resultert i situasjonen, og om materialet
var  samtidig.  Claudia Arangua Gonzålez  (2015)
har gjennomført analysene. Totalt er 185  artefakter
sammenføyd innenfor 62  sammenføyningsgrupper,
noe  som uttiør 38  °/o  av den totale  funnmengden.
Analysene ble utført før materialet ble  database-
ført. Materialet er nummerert, og informasjon om
internnummerering og sammenføyningsgrupper er
dermed registrert i KHMs database. Majoriteten av
sammenføyningene viser at materialet er naturlig
fragmentert, enten som følge  av varmepåvirkning
eller frost. Det er få sammenføyningsgrupper som
viser lengre  reduksjonssekvenser  eller  intensjonell
fragmentering.

Typologiogteknologi

Fhmt

Mikrolj,tterogi)ilspisser
Det foreligger fire skj evtrekantmikrolitter (Helskog
mfl.1976: 28). Med unntak av 6n (1S1) er mikrolittene

patinerte og brente. De er regelmessige, og bredden
varierer mellom 0,5 cm og 0,8 cm. Tre er hele, mens
6n mangler deler av distalenden/basis. Lengden på
de hele skjevtrekantene varierer mellom 2,1  cm og
2,8 cm. A11e har skrå kortsideretusj, tre har retusj langs
korteste langside, mens  6n har retusj  langs lengste

1angside. Videre har 6n skjevtrekant synlige bruksspor
langs 6n sidekant. Ingen ser ut til å ha blitt tilvirket
med mikrostikkelteknikk.

Det ble gjort funn av 6n tverrpil med  skjev egg
(1D1;  Helskog  mfl.  1976:  25)  med lengde 2,1  cm.
Spissen er laget på et avslag.

Stikler, kmiqJer, skroLpere, bor og andre redskaper
Av redskaper er det identifisert 1 stikkel,13 skrapere
og 41 flekker, mikroflekker, avslag og fragmenter med
ulik retusj . Til sammen utgjør disse 3 °/o av det littiske
materialet på lokaliteten.

Det ble fiinnet to j/z.Æ/ø~ 1aget på et proksimalfrag-
ment av en flekke (1D1) og et langt distalfragment
(3D1).  SÆ7tzp#€ er  den  mest tallrike  redskapstypen
på lokaliteten, der to er laget på flekker, sju er laget
på avslag og fire på fragmenter. De foreligger i ulike
flinttyper, men er nesten utelukkende laget av fine
typer.  Størrelsesmessig varierer  de  mellom  1,4  cm
og 3,8 cm. Retusjerte flekker og mikroflekker utgjør
henholdsvis 31,7 °/o og 17 °/o av det Øvrige retusjerte
materialet, og det er særlig midtfragmentene som er
sekundærbearbeidede (tabell 20.3).

Slipt avslag
Det foreligger ett avslag med rest etter sliping (1D2).
Slipeflaten er patinert. Avslaget stammer trolig fra en
slipt flintøks. Største mål er 2,2 cm.
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Ubearbeidete fl€kker Retusjerte flekker Ubcarbeidete mikroflekker Retusjertemikroflekkti

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 9 8,6 1 7,7 6 17,1 1 14,3

Proksimal 30 28,8 0 0 11 31,4 3 42,8

Midtfragment 54 52 12 92,3 14 40 2 28,6

Distal 10 10,6 0 0 4 11,4 1 14,3

Total 103 100 13 100 35 100 7 100

Tabell 20.3. Flekkematerialet på Hegna vest 2. I katalogiseringen av materialet er det skilt mellom korte proksimal-og dis-
talfragmenter og lange proksimal- og distalfragmenter (flekker/mikroflekker som mangler en mindre del av proksimal- og
distalenden). Sistnevnte er imidlertid ikke skilt ut som egne gjenstandsdeler i tabellen, men er inkorporert i proksimal- og
distalkategoriene. Lange proksimalfragmenter utgjør 56 % av alle proksimalfragmenter, mens lange distalfragmenter utgjør
26 °/o av alle distalfragmenter.

Kjernematerialet
Kj ernematerialet fra lokaliteten er marginalt. Eigeland

(2016) har gjennomført attributtanalyser av flekke-og
kj ernematerialet fra lokaliteten. Hun har omklassifisert
en plattformkjerne til z%gG/77%JJz.g /3/.G% på grunn av
manglende huggestrategi. Kjernen (1S1) er slått i flere
retninger og anses for å være oppbrukt (19 gram). Den
andre uregelmessige kjernen (2D3) omtaler Eigeland
som en nybegynnerkjerne som er slått i flere retninger
med spor etter flere hengselterminasjoner. Denne er
forkastet på grunn av feil (88 gram). D€ 4zZJo/ørG /y.G7L
72G72€ (2D1) er uregelmessige og måler mellom 2,3 cm
og 3 cm. A11e kjernene har rest av cortex.

Ingen koniske kjerner foreligger i materialet, men
det ble funnet kjernefragmenter med rest av mikro-
flekkeavspaltninger. Det er derfor mulig at noen av de
koniske kjernene som er brukt til flekkeproduksjon,
kan ha blitt hugget opp, men det beskjedne avfålls-
materialet alene kan ikke forklare fraværet av koniske
kjerner. A11e sidefragmentene er brente, og flinttypen
er dermed urienkjennelig.

Forekomsten av plattformprepareringsavslag viser
imidlertid  tilstedeværelse  av koniske  kjerner. Disse
foreligger i  flinttypene  ls2,181,1D1, 2D1, 2D2,
3Dl samt 4B/P, men enkelte av disse er representert
ved kun ett fiinn. Typen lDl dominerer med 69 %.
Det foreligger også to plattformavslag (1S2 og 4U).

Sammenføyningene fra felt D viser også at kjerner
er fraktet ut av lokaliteten.

Flekhematerialet
Det ubearbeidede  flekkematerialet utgjør 7,6 %  av
fiinnmengden og er fordelt som makroflekker (28,8 %),
smalflekker (46 °/o) og mikroflekker (25,8 °/o). Bredden
varierer mellom 0,5  cm og 2,4  cm, og lengden på
de hele flekkene varierer mellom 1,3 cm og 7,8 cm.
Det er vanskelig å danne seg et bilde av lengden på

flekkematerialet ettersom det foreligger få hele flekker
(tabell 20.3). Tilstedeværelsen av svært regelmessige,
men fragmenterte flekker med en bredde på opptil
2,4 cm indikerer at deler av kjernematerialet har hatt
stor størrelse, og at huggekvaliteten og det tekniske
nivået på huggerne må ha vært godt. Midtfragmenter
er dominerende i materialet (tabell 20.3), noe som kan
tyde på en intensjonell seksjonering av flekker. Dette
er et gjennomgående treldc ved flekkemateriale på
mellommesolittiske lokaliteter i Oslofi ord-området
(Solheim 2013c: 273).

Flekkematerialet foreligger i ulike flinttyper, men
det er primært i typen lDl hvor det er en fiinnmengde
som tilsier at det har vært flekkeproduksjon. Dette
underbygges  også av mengden plattformprepare-
ringsavslag. Over halvparten av flekkematerialet som
helhet er brent eller patinert.

Svært lite  av flekkematerialet har rest av cortex
(8  %), og det foreligger ingen flekker som  er helt
eller delvis dekket av cortex. Det kan bety at cortex
ble fiernet før flekkeproduksjonen ble igangsatt, eller
at dette trinnet ikke  er representert på lokaliteten.
Dette  er også tilfellet på  Hegna vest  1. Mengden
ryggflekker er også moderat. Totalt ble  det funnet
fire flekker (1D1: 1; 1S1: 1; 4P: 2) og 6n mikroflekke
med rygg (2D1), og disse stammer fra de innledende
trinnene i produksjonssekvensen. Videre har 67,5 % av
flekkematerialet to rygger, mens 49,2 °/o har €n rygg.
Dette, i kombinasjon med den lave andelen flekker
fra den innledende delen av produksjonen, kan tyde

på at ferdigpreparerte og påbegynte kjerner ble brakt
inn på lokaliteten.

Eigelands  (2016)  attributtanalyser av et utvalg
av flekkematerialet indikerer at halvparten  av det
analyserte flekkematerialet er tilvirket med trykk-
teknikk, med innslag av indirekte teknikk og direkte
myk teknikk.
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Avslagsma;terialet
Det ubearbeidede atillsmaterialet utgj ør til sammen
85,7 °/o av fiinnmengden. Nærmere 70 °/o av avslags-
materialet er under 2  cm, mens  9  %  er over 4  cm
(makroavslag).Deterskiltutfemstikkelavslag,elleve
bipolare avslag, ett flatehuggingsavslag og fem heng-
selavslag.

Andre råstoff
Funnmateriale av øvrige råstoffer er marginalt og består
av fire enkeltfiinn. Tre av fimnene er av£ållsmateriale av
kvarts, bergkrystall og kvartsitt, mens det siste fiinnet
er et bryne av en lysegrå, glimmerholdig skifer eller
kvartsitt. Brynet er glattslipt på tre sider.

Keramikh
Totalt ble det fiinnet 196 skår av keramikk, hvorav 190
bukskår / ubestemte skår og 6 randskår. Keramikken
fra lokaliteten er overveiende av typen udekorert kera-
mikk. Godstykkelsen er delt i tre kategorier: fint gods
(1), middels gods (2) og tykt gods (3). Magring er delt
inn i tre kategorier ut fra største magringskorn: fint
magret (A), middels magret (8) og grovt magret (C;
tabell 20.4). Attributter som farge og bearbeiding av

ytterside (polert/glittet, avglattet eller grovbehandlet)
er også inkludert. En  stor andel av keramikken er
forvitret og dårlig bevart, noe som gjør det vanskelig

Figur 20.6. Keramikkmaterialet fra Hegna vest 2
fordelt på godstykkelse og magring (totalt 196 skår).
Godstykkelse: fint gods (1), middels gods (2) og tykt gods
(3). Magring: fint magret (A), middels magret (8) og grovt
magret (C).
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å vurdere tykkelse, farge og bearbeiding av ytterside.
Tilsvarende klassifikasjonskriterier for keramikk er
brukt på Hegna vest 1.

Med unntak av ett skår er alle uten dekor. Figur
20.6 viser hvordan keramikkmaterialet fordeles  på
de  nevnte  klassifikasjonskriteriene. Mesteparten  av
keramikken har middels tykt gods, middels til grov
magring og avglattet ytterside, men  mye  er såpass
forvitret at det ikke er mulig å fastslå verken tykkelse
eller ytterside på godset, kun magring. Generelt har
keramikken likheter med keramikkmaterialet fra
Hegna vest 1, men en større andel av materialet fra
Hegna vest 2 er forvitret. Det er identifisert seks skår
med rest av matskorpe. Den ene keramikkskåret med
dekor har middels tykt gods med grov magring og en
avglattet ytterside med et ca.1,9 mm bredt og 13 mm
langt linj eavtrykk. Generelt kan keramikken betegnes
som grov, udekorert boplasskeramikk og har et vidt
dateringsspenn innenfor tidsrommet bronsealderen-

yngre romertid.

STRUKTURER
Det ble påvist 19 strukturer på Hegna vest 2, hvorav
6 kokegroper, 1  kokegrop/grop, 1  kokegrop/ildsted,
1  ildsted, 2  steinpakninger, 7 groper og  1  usikkert
stolpehull(figur20.7,20.8).Avdisseerl5C14-datert,
men ingen med flere dateringer. Fire av strukturene
er ikke daterte. To av de udaterte strukturene ligger i
relasjon til tre daterte strukturer og er sannsynligvis fra
samme periode. Ett usikkert stolpehull og 6n utydelig
kokegrop ble nedprioritert ettersom det knyttet seg
usikkerhet til hva disse representerte.  Strukturene
var bevart i ulike nivåer i undergrunnen, og enkelte
var synlige på markoverflaten. De framkom dermed
under både den konvensjonelle undersøkelsen og den
maskinelle flateavdekkingen. Maj oriteten lå sentralt

på lokaliteten, i tilknytning til områdene med sandig,
veldrenert undergrunn, mens  enkelte var anlagt på
den Østlige og steinete delen av flaten. Strukturene er

presentert i tabell 20.5, men i det følgende vil enkelte
bli beskrevet mer inngående.

SfrukturmeddoLteringtilmesolitikum
En kokegrop (A11906) er datert til 7935-7595 f.Kr.
(8708  ±  38  BP, Ua-50497; figur 20.9). Den lå uten-
for utgravningsfeltene  og utenfor de undersøkte

Godstykkelse 1.  Fint gods (sO,5 cm) 2. Middels gods (0,5-1 cm) 3. Tykt gods (>1 cm)

Magring A. Fint magret (SO,1 cm) 8. Middels magret (sO,1-0,3 cm) C.  Grovt magret (>0,3 cm)

Tabell 20.4. Kriterier for klassifikasjon av keramikk på Hegna vest 2
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Figur 20.7. Arkeologiske strukturer på Hegna vest 2. Kartet viser romlig beliggenhet, strukturnummer og strukturtype.
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Figur 20.8. Kartet viser periodetilhørigheten og plasseringen til de ulike arkeologiske strukturene på Hegna vest 2.
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A_nr. Type Fom Bunn Sider Mål(cm) Dybde(cm) Fyumsteriale Blent§tein(kg) pmde A]der'f.Kr. Aldel.,BP Lab,rcf.

11906 Kokegrop Oval Ujcvn Ujcvnc 180  x  143 23
Sand / kull /skjørbrentstein

56 MM 7935-7595 8708  ±  38 Ua-50497

11546 Grop Oval Ujevn Ujevne 50  x  100 28 Sand/silt/stein 0 EBAI
1690-1530

3337  ±  27 Ua-50494

9029 Grop Rund Avrundet Buete 35  x  35 21 Sand/silt/stcin 0
EBA11/111 1490-1290

3121  ±  31 Ua-51469

9057
Stein-

Rund Flat Buete 55  x  55 6
Skjørbrent stein

18
EBA 1420-

3085  ± 31 Ua-51470
pakning / stcin / sand 11/111 1270

11954
Kokegrop/8rop

Oval Flat Buete 110  x  123 32
Skjørbrent stein/sand/kull

380 YBAV 895-790 2659  ± 25 Ua-50499

9238 Ildsted Oval Ujevn Ujevne 114  x  104 17
Skjørbrcnt stein/sand/kull

52 FRJA 390-205 2239 ± 25 Ua-50490

8903 Kokcgrop Rund Flat Rette 120  x  120 25
Sand / kull /skjørbrcntstein

132 FRJA 370-200 2216  ± 23 Ua-50493

9181b Kokegrop Oval Ujevn Ujevne 175  x  120 32
Sand / skjørbrentstein/kull

442 FRJA 365-195 2203 ± 27 Ua-50496

9002 Grop Rund Avrundet Buete 50  x  50 13 Sand/kull 0 FRJA 365-190 2193  ± 23 Ua-50495

8940 Grop Rund Avrundet Buete 58  x  58 18 Sand/kull 0 FRJA 360-185 2190  ±  23 Ua-50492

11926 Kokegrop Rund Flat Buete 60 x 60 25
Sand / silt/skjørbrcntstein/kull

27 FRJA 360-180 2188  ±  24 Ua-50498

9261
Kokegrop/ildsted

Oval Flat Buete 114  x  140 18
Sand / skjørbrentstein/kull

242 FRJA 360-115 2168  ± 28 Ua-50491

11975 Grop Rund Avrundet Bucte 72  x  72 8
Sand / kull /skjørbrentstein

0,6 FRJA 360-170 2180 ± 22 Ua-50500

9181a Kokegrop Oval Ujevn Ujevne 175  x  120 10
Sand / skjørbrentstein/kull

152
FRJA/RT 130-32e.Kr.

1810 ± 23 Ua-50488

9211 Kokegrop Rund Flat Buete 120  x  120 8
Sand / skjørbrentstein/kull

262 RT 135-335e.Kr.
1781  ± 24 Ua-50489

11879 Grop Rund Flat Buete 55  x  55 10
Sand / kull /skjørbrentstein

15
Ikkedatert

10139 Stolpehull? Rund Ujcvn Buete 30  x  23 9 Silt 0
Ikkedatert

9044
Stein-pakning

Rund Flat Buete 50 x  60 6
Skjørbrent stein/stein/sand

40
Ikkedatert

11536 Grop Rund Avrundet Buete 32  x  32 10 Sand 0
Ikkedatert

Tabell 20.5. Oversikt over strukturer på Hegna vest 2.

funnkonsentrasjonene  på flaten, og  den ble  først

påvist under den maskinelle avdekkingen. Gropen lå
innenfor et område med skjørbrent stein, men det er
usikkert om kokegropen har ligget i tilknytning til en
fiinnkonsentrasjon. En meterrute fra den innledende
undersøkelsen lå umiddelbart Øst for kokegropen, og
her ble det gjort fimn av to brente splinter og ett frag-
ment. Gropen var stor, og Sllmassen var kullholdig.
Formmessig er det lite som skiller denne fra de øvrige
kokegropene fra førromersk jernalder og romertiden,
men mengden skjørbrent stein er betraktelig mindre.
Om C14-dateringen er riktig, må kokegropen anses
for å være velbevart. Det er dokumentert velbevarte
kokegroper av tilsvarende alder på andre lokaliteter
i Oslofiord-området (f.eks. Solheim og Olsen 2013;
Mansrud 2013c; Melvold og Eigeland 2014), og det
er sannsynlig at A11906 stammer fra mellommeso-
1itikum, sett i sammenheng med høyden over havet
og funnmaterialet for Øvrig.

Strukturer med datering til bronsealderen
Tre  strukturer er datert til eldre bronsealder og 6n
til yngre bronsealder. De tre førstnevnte omfatter
to groper (A11546  og A9029)  og en  steinpakning
(A905 7) , mens sistnevnte omfatter en kokegrop/grop
(A11954, figur 20.10).

Strukturene A11546, A9029  og A90571å i  en
ansamling med to andre udaterte strukturer, 6n stein-

pakning (A9044)  og 6n grop  (A11536)  sentralt på
felt 8  (figur 20.11). De ble  påvist under den kon-
vensjonelle rutegravingen. Steinpakningene (A9057
og A9044) var nærmest identiske og lå på hver sin
side av den uregelmessige gropen A11546, mens de
mindre gropene A9029 og A115361å umiddelbart
sør for disse. Steinpakningene var grunne, sirkulære
konsentrasjoner av store brente  og ubrente  steiner
uten 411skifter. Gropene var Slt av mørkebrun sand
og inneholdt lite kull. En mulig tolkning er at stein-

pakningene er ildsteder og gropene er avfållsgroper.
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Figur 20.9. Kokegrop A11606 er datert til mellommesolitikum, 7935-7595 f.Kr. (8708 ± 38, Ua-50497).

Figur 20.10. A11954. Usikker kokegrop eller grop fylt med skjørbrent stein datert til yngre bronsealder, 895-790 f.Kr.
(2659 ± 25 BP, Ua-50499).

A11e fimn  av brente bein på lokaliteten ble tiort i
tilknytning til disse strukturene, enten i $11massen
til strukturene eller i løsmassene mellom dem (figur
20.12). Undergrunnen mellom strukturene besto av
rustrød siltig sand. Beinmaterialet er fragmentert og
vanskelig å artsbestemme. Funksjonen til anlegget
er uviss, men trolig kan det knyttes  til matlaging.
Selv om strukturene er klart relatert til hverandre, er
ikke dateringene helt sammenfallende  (tabell 20.5,
20.6). A11549  er  marginalt  eldre  enn A9029  og
A9057. Relasjonen mellom de fem strukturene gjør
det sannsynlig at de to udaterte strukturene også
har bronsealderdatering. Beinmaterialet er datert til
tidligneolitikum, seinneolitikum og bronsealderen.

Kokegrop/grop A11954 ble påvist under flateav-
dekkingen, men lå rett innenfor feltavgrensningen på
felt 8, tett inntil masseuttaket. Strukturens nordlige
del var forstyrret av dyreganger. Den sørlige delen
hadde et qrdelig Sllskifte med kullblandet sand og var
tettpakket med skjørbrent stein, mens den nordlige

delen utelukkende besto av skjørbrent stein. Strukturen
mangler kokegropens karakteristiske kullrand, og det
er usikkert om den er en egentlig kokegrop eller en

grop $1t med skjørbrent stein. A11954 er datert til
895-790 f.Kr. (2659 ± 25 BP, Ua-50499).

S^trukturermeddateringtiljernalderen
Åtte strukturer er datert til førromersk jernalder, 6n
til overgangen førromersk jernalder-eldre romertid
og 6n til romertid. Strukturene omfatter ubestemte

groper, ildsteder og kokegroper og lå spredt på loka-
1iteten. De to strukturene med yngst datering, A9211
og A9181b, lå på den nordlige delen av flaten.

Kokegrop A9181 er verdt å trekke fram. Denne var
synlig allerede på markoverflaten som en forsenkning
i terrenget. Etter avdekkingen ble den renset fram,
og den  framsto  som  en velbevart kokegrop. Ved
snitting ble  det tydelig  at kokegropen var  anlagt
over  en  eldre  kokegrop  (figur 20.13).  Den  Øver-
ste  kokegropen  (A9181a)  er datert til overgangen
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Figur 20.11. Steinpakninger og groper datert til eldre bronsealder. Legg merke til den rustrøde fargen på undergrun-
nen sentralt på bildet. A11546 er datert til 1690-1530 f.Kr. (3337 ± 27, Ua-50494), A9029 er datert til 1490-1290 f.Kr.

(3121 ± 31, Ua-51469), og A9057 er datert til 1420-1270 f.Kr.  (3085 ± 31, Ua-51470).
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Figur 20.12. Spredningen av brente bein på Hegna vest 2. A11e funn av brente bein ble gjort i tilknytning til strukturene
A9044 (steinpakning), A11546 (grop), A9057 (steinpakning), A9029 (grop) og A11536 (grop) sentralt på felt 8. Tre av disse
er datert og angir alder til yngre bronsealder.
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Hbntekst Stmktur prøvenr, Materirie Lab*ref BP ± g5.4 % 68.2%  ,

11906 Kokegrop 11924 Trekull,Pz.7%f Ua-50497 8708 38 7935-7595 7750-7610

523x/346y 84 Bein,  77zø77ø77zø/z.ø Ua-53190 4900 30 3765-3635 3700-3650

A11546 Grop 82 Bein, cøJ/or Ua-53188 3863 57 2475-2145 2460-2235

A11546 Grop 81 Bein,fzÆ/cø7zz.j Ua-53187 3789 60 2460-2035 2340-2065

11546 Grop 11563 Trekull,¢ø.72æ Ua-50494 3337 27 1690-1530 1685-1560

A9029 Grop 11569 Trekull,/røxz.72zÆ Ua-51469 3121 31 1490-1290 1435-1310

A9057 Steinpakning 11566 Trekull,/røæz.72zÆ Ua-51470 3085 31 1420-1270 1410-1300

A11546 Grop 83 Bein,  7#ø77Ø772ø/g.ø Ua-53189 3083 29 1420-1265 1405-1300

523x/346y 85 Bein,oØ!.j/cøprø Ua-53191 3079 28 1415-1265 1405-1295

11954 Kokegrop 11973 Trekull,¢oPz//z4f Ua-50499 2659 25 895-790 830-800

9238 Ildsted 9260 Trekull,¢o¢zf/zÆ Ua-50490 2239 25 390-205 375-230

8903 Kokegrop 10170 Trekull, corj;/zÆ Ua-50493 2216 23 370-200 360-205

9181 Kokegroper 11662 Trekull, 4€/z{/ø Ua-50496 2203 27 365-195 360-200

9002 Grop 11571 Trekull, 4€/e//ø Ua-50495 2193 23 365-190 355-200

8940 Grop 10166 Trekull, 4€/zf/ø? Ua-50492 2190 23 360-185 355-200

11926 Kokegrop 11940 Trekull,  cory/G# Ua-50498 2188 24 360-180 355-195

11975 Grop/kokegrop 11992 Trekull,  Gc/zf/ø Ua-50500 2180 22 360-170 355-195

9261 Kokegrop/ildsted 9284 Trekull,Pz.#zÆ Ua-50491 2168 28 360-115 355-175

9181 Kokegroper 9210 Trekull, ø/7zzÆ Ua-50488 1810 23 130-32 e.Kr 140-245 e.Kr

9211 Kokegrop 92;r7 Trekull, corj//øf Ua-50489 1781 24 135-335 e.Kr 220-325 e.Kr

Tabell 20.6. Oversikt over C14-dateringer fra Hegna vest 2. En datering angir alder til mellommesolitikum, tre dateringer
angir alder til eldre bronsealder, 6n datering angir alder til yngre bronsealder, åtte dateringer angir alder til førromersk

jernalder, 6n angir datering til romertiden

Figur20.13. Kokegrop 9181 i plan og profil. Ved snitting ble det klart at kokegropen (A9181a) var anlagt over en eldre
kokegrop (9181b). A9181a er datert til overgangen førromerskjernalder-eldre romertid,130 f.Kr.-32 e.Kr. (1810 ± 23,
Ua-50489), mens A9181b er datert til førromerskjernalder, 365-195 f.Kr. (2203 ± 27, Ua-50496).

førromersk jernalder-eldre romertid,  130 f.Kr.-32
e.Kr.  (1810  ±  23, Ua-50489), mens  den  nederste
kokegropen (A9181b) er datert til førromersk jern-
alder, 365-195  f.Kr.  (2203  ±  27, Ua-50496). Den

eldste kokegropen har fått ligge uforstyrret, og den

yngre  er anlagt rett ovenpå. Det ser ikke  ut til  at
den skjørbrente steinen er gjenbrukt. I A9181a ble
det gjort funn av keramikk (3C)  og et bryne  med
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Kmtekst Får(Oøg.j)/geit(CÆ4n/z) BeNet(Castorfiber} Størredyr Middel§ store dyr Mindre dyr

Lag 1 (§amlet) 2 1 12 1

A11536 1

A11546 1 1 1 1

Totalt 2 1 2 13 3

Tabell 20.7. Identifiserte fragment og rørbein fra Hegna vest 2. Større dyr: storfe, elg eller hest. Middels stort dyr: får, svin
eller hund. Mindre dyr: rev, hare eller gås.

glimmerholdig skifer i. I A9181b ble det tiort funn
av keramikk (3C).

A9181a og den nærliggende kokegropen A9211,
som er datert til romertiden, skiller seg noe fra struk-
turene datert til førromersk jernalder, da førstnevnte
kokegroper framsto  som tydelige forsenkninger i
terrenget. Dette var også tilfellet på Hegna vest 1.

NATURVITENSKAP OG DATERING

Osteologiske amalyser
Det foreligger 213 fragmenter (26,6 g) med brente bein.
Alt beinmaterialet framkom på felt 8  (figur 20.12).
Beinmaterialet er analysert av Ola Magnell  (2014)
ved Statens historiska museer i Lund. Materialet er
fragmentert og hvitbrent, og gjennomsnittsvekten

på fragmentene er 0,1 g. Kun tre fragmenter kunne
artsbestemmes, og 18 fragmenter kunne identifiseres
som pattedyr (Mammalia)  av ulik størrelse  (tabell
20.7). Av de artsbestemte fragmentene er det ett frag-
ment av halebeinet (cø/cø7z%f) og ett mellomfotsbein
(77%/ø/ørjz4J)  fra får eller geit (Ouz.J/Cø¢7tz). Det siste
artsbestemte fragmentet er et tåbein (¢4ø/ø7" J) fra
bakre ekstremitet hos bever ( Cør/or/4ø'). Videre er det
fiinnet et fragment av en underkjeve (77ø7øc72.4zf/ø) av det
som trolig er en hund (Cø72z.j), eventuelt et svin (Sz/J).

Makrofbssilerogvedm.tsanalyser
A11e  prøver som  er prioritert for C14-datering, er
flottert av Annine Moltsen ved NOK. Med unntak
av noen få hasselnøttskall ble det ikke gjort fiinn av
makrofossiler i prøvene. Kullprøvene er vedartsbestemt
av Peter Hambro Mikkelsen (2015) ved Moesgaard
Museum. Vedartene som er valgt ut til C14-analyser,
er presentert i tabell 20.6.

Strandlinje
Lokaliteten lå 63-64 moh., og strandlinjeforskyv-
ningskurven  angir  en  maksimumsdatering  til
8100-7900 f.Kr. (Sørensen mfl. 2015). Akkurat hvor
strandkanten lå da flaten var i bruk, er vanskelig å

fastslå. Ved et havnivå på 63  moh. har lokaliteten
ligget på lesiden av en liten Øy, adskilt fra en større
Øy av et grunt sund. Ved et havnivå på 61  moh. er
flaten blitt landfast med den  større  Øya og danner
en halvøy ytterst i skjærgården (figur 20.20). Begge
lokaliseringer er gunstige  og strandbundne, og det
er ikke usannsynlig at lokalitetsflaten ble brukt både
når den lå på en Øy, og når den var bundet til et større
landområde. En strandbundet beliggenhet innebærer
uansett en bruksfase mellom 8100 og 7800 f.Kr.

C14-daterimger
Det foreligger 20 C 14-dateringer fra lokaliteten (tabell
20.6). Dateringene viser at lokalitetsflaten har vært i
bruk i store deler av forhistorien. En datering angir
mellommesolittiskalder.Tredateringererfratidligne-
olitikum og seinneolitikum, mens fem dateringer angir
alder til eldre bronsealder og 6n til yngre bronsealder.
Åtte dateringer faller innenfor førromersk jernalder.
Disse er mer eller mindre sammenfallende innenfor
tidsrommet 375-170 f.Kr. De to yngste dateringene
er fra overgangen førromerskjernalder-eldre romertid
og eldre romertid.

Typologiogtekmologi
Flekkeproduksjon på koniske  kjerner, seksjonering
av flekker og skjevtrekantmikrolitter er karakteristisk
for mellommesolitikum (Ballin 1999;Jaksland 2001;
Solheim 2013c; Sørensen mfl. 2013; Damlien 2016c),
og mesteparten av det littiske materialet fra Hegna
vest 2 kan trolig knyttes til opphold i denne perioden.
Det foreligger også littiske funn fra yngre perioder,
deriblant en tverrpil. På Østlandet opptrer disse  i
senmesolittisk fase 4 og tidligneolitikum (GIørstad
2004; Solheim 2012). Flere studier viser at tverrpiler
med rett egg i hovedsak opptrer på senmesolittiske
lokaliteter,menstverrpilermedskjeveggdominererpå
tidligneolittiske lokaliteter. Om dette er kronologisk
relevant, er imidlertid omdiskutert (GIørstad 2004:
37;  Solheim 2012:  89-91). Videre framkom det et
avslag av slipt flint som sannsynligvis  stammer fra
en neolittisk flintøks. Det foreligger også diagnostisk
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avfåll som kan knyttes til seinneolitikum eller bron-
sealderen, deriblant splinter fra flateretusjering og
flathuggingsavslag. Den begrensede funnmengden

gjør likevel at disse må betegnes som usikre. Brynet
av glimmerholdig skifer ble fiinnet i en kokegrop som
er datert til overgangen førromersk jernalder-eldre
romertid.

Keramikken er en annen funnkategori som kan
knyttes  til de yngre  fasene på Hegna vest 2. Med
unntak av ett enkelt skår er all keramikk fra lokalite-
ten fragmentert og uten dekor og følgelig vanskelig å
typebestemme. Den kan betegnes som grov, udekorert
boplasskeramikkogharetvidtdateringsspenninnenfor
tidsrommet bronsealderen-yngre romertid.

FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Det ble påvist fiinn over store deler av lokalitetsflaten,
og med unntak av et avgrenset område med svært høy
funnfrekvens sør på flaten (felt D) var fiinnmengden

jevntoverlav(figur20.14,20.15).Funndistribusjonen
viser forskjelligartede  situasjoner med ulik grad av
bevaring. I det følgende vil de ulike utgravningsfeltene
bli presentert hver for seg.

Felt A - spor etter mellommesolittish ak±ivitet
Felt A lå på den nordligste delen av lokalitetsflaten,
ca. 63  moh. Det ble utelukkende gjort littiske fiinn
her (nærmere 500 fiinn), og materialet er av mellom-
mesolittisk karakter. Med unntak av 6n mikroflekke
av bergkrystall var alle fimn av flint. Kun 2,5  °/o av
materialet er patinert. Nærmere 60 °/o av materialet er
brent, og av identifiserbare flinttyper finnes ls1,1S4,
181,1D1, 281, 282, 2D1, 2D2 og 3D1. IDl og 2Dl
er de mest tallrike, men utgjør likevel en beskjeden
mengde.Materialetomfatterblantannetflekker,kjer-
neprepareringsavslag og Øvrig avfillsmateriale. 282
opptrer utelukkende på denne delen  av lokaliteten,
men det foreligger ikke  diagnostisk avfåll i  denne
typen. Av redskaper ble det blant annet fiinnet tre
skrapere. De ulike flinttypene ligger spredt innad på
feltet, og det later ikke til å være en romlig avgrens-
ning av aktivitetene som har foregått her. Generelt

gir materialet fra felt A et noe fragmentert inntrykk,
og flere av reduksjonssekvensene er korte og til dels
ufiillstendige.

Felt 8 - bosetningsspor og keramikk fta l)ronsealderen
ogfirromershjernalderogmellomiiriesohttiskaktiq)itet
Felt 8 lå sentralt på lokaliteten, ca. 63 moh., avgrenset
av et svaberg mot Øst. Det ble påvist åtte strukturer
innad på feltet, og disse er datert til eldre bronsealder

og førromersk jernalder. Denne delen av lokaliteten
er forstyrret av dyreganger og masseuttak, og man må
anta at bosetningsspor er Ødelagt som følge av dette.
Alle fiinn av brente bein og keramikk ble riort på felt
8. Som det fremgår av figur 20.12, er beinmaterialet
konsentrert til strukturene datert til eldre bronsealder.
Keramikken er spredt over store deler av feltet, men
en del ligger tydelig relatert til de ulike strukturene
(figur 20.16).

Totalt ble det gjort 371  funn av flint her. Det
littiske materialet kan i all hovedsak knyttes til den
mellommesolittiske aktiviteten. Et avslag av slipt flint
ble imidlertid gjort på feltet, og man kan dermed ikke
utelate at noe av avfillsmaterialet tilhører yngre faser.
Flintmaterialet fordeles på t)pene ls1,1S3,181,1D1,
1D2, 281, 283, 2D1, 2D3 og 3D1. I likhet med felt
A er en stor andel av materialet brent (55 %), og en
liten andel er patinert (3,8 %). Også her dominerer
flintt)pene lDl og 2D1. I likhet med materialet fra
felt A gir fiinnmaterialet fra felt 8  et fragmentert
inntrykk. Den yngre aktiviteten på flaten har trolig
vært en medvirkende  årsak til at fiinnspredningen
er utflytende. Likevel er mesteparten av det littiske
materialet konsentrert til den Østlige delen av feltet,
orientert bort fra svaberget.

Flekkeproduksjonenharværtmarginal(figur20.17)
og har i hovedsak blitt utført i typen lD1. To skjev-
trekantmikrolitter ble fiinnet på feltet. Det ble også
fiinnet flere redskaper, deriblant stikler, skrapere og
andre retusj erte gjenstander.

Feltc-tokmahhesituasjonerfiame[lommesohtikum
Funnmaterialet fra felt C omfatter i hovedsak to små,
konkrete situasjoner (figur 20.18). Feltet lå mellom
to svaberg, rett sør for felt 8. Funnene herfra synes å
være uberørt av de yngre fasene på lokaliteten.Totalt
ble det gjort 376 1ittiske fiinn på feltet. Også her er
andelen brent flint høy (49,9 %), og andelen patinert
flint er lav (3,5  °/o). Av flinttyper er  ls1,1S2,182,
1D1,1D3, 281, 2D1, 2D3 og 3Dl identifisert, men
flere er representert med få funn. Flinttype  lDl  er
den dominerende typen med 32 %, og den ble fimnet

på den sentrale delen av feltet. Konsentrasjonen av
splinter med slagbule og plattformprepareringsavslag
viser at plattformen på 6n eller flere koniske kjerner
er vedlikeholdt her. Flekkematerialet av lDl er imid-
1ertid beskjedent og fragmentert. En mulig tolkning
er at arbeidet har begrenset seg til kun vedlikehold
av kjernens plattform og ikke flekkeproduksjon. En
annen mulighet er at de tilvirkede flekkene er fraktet
ut av lokaliteten sammen med kjernen(e).

Funnmaterialet av typen 2D3 synliggjør en annen
situasjon. Funnmaterialet omfatter en uregelmessig
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Figur 20.14. Den generelle funnspredningen på Hegna vest 2.
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Figur 20.15. Fordelingen av ulike flinttyper på Hegna vest 2.
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Figur 20.16. Spredningen av keramikk på Hegna vest 2. En del av keramikken ligger i tydelig relasjon til strukturer.
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Figur 20.17. Kartet viser spredningen av ulike gjenstandsgrupper på Hegna vest 2.
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Figur 20.19. Sammenføyningene fra felt D (kart: Claudia Arangua Gonzålez).

kjerne og avfillsmateriale og er lokalisert på den vest-
1ige delen av feltet. Kjernen er redusert av en person

på et lavt teknisk nivå, trolig en nybegynner. Kjernen
er oppgitt på grunn av flere hengselterminasjoner.
Mye av avfallsmaterialet i 2D3  er uregelmessig, og
dette understreker huggerens manglende erfaring. En
annen interessant observasjon er konsentrasjonen av
mikroflekker og flekker av 2Dl  midt på feltet. Det
er ellers lite avffll av denne flinttypen her.

FeltD-si)oretterme[lommesohttiskav!ft[lsbåndtering?
Felt D omfatter en distinkt fiinnkonsentrasjon mellom
to bergrygger helt sør på lokaliteten. I motsetning til
de andre fiinnområdene lå disse fiinnene i tilknytning
til den steinholdige undergrunnen. Konsentrasj onen
omfatter 488 fimn, som var fordelt over et 22 m2 stort
område. En meterrute var særlig fiinnrik med 34 %
av alle funn. I  motsetning til fiinnmaterialet fra de
Øvrige feltene er materialet fra felt D svært patinert
(58 %). Andelen brent flint utgjør 26 %, noe som er
lavere enn på de Øvrige feltene. Av identifiserbare
flinttyper forekommer ls1,1S2,181,1D1, 2Dl og
3D1. Det er flest funn av typene ls1,1Dl og 2D1.
Materialet er fragmentert som følge av brenning, men

frost har også påvirket materialet. Det har imidlertid
ikke vært lett å skille mellom varmepåvirket flint og
frostsprengt flint. 38 % av funnmaterialet fra felt D
er sammenføyd (Gonzålez 2015).

Det  foreligger  regelmessige  flekker, fasetterte

plattformavslag, plattformprepareringsavslag og 6n
skjevtrekantmikrolitt.  Sammenføyningene viser at
deler  av flekkematerialet er intensjonelt fragmen-
tert, trolig for å produsere  mindre midtfragmenter.
Funnmaterialet fra konsentrasjonen  er av mellom-
mesolittisk karakter (Gonzålez 2015).

Forekomsten av brent, patinert og upåvirket mate-
riale innenfor samme fiinnkonsentrasjon gjorde at det
ble stilt spørsmål om hvorvidt materialet var samtidig
eller stammet fra ulike opphold. Sammenføyninger
mellom brent og ubrent materiale viser at materialet
fra felt D er samtidig (Gonzålez 2015). Det er van-
skelig å spore en romlig organisering på bakgrunn
av fordelingen av gjenstandstyper og de sammenføy-
ningenesomergjort(figur20.19).Tilstedeværelseav
sammenføyde artefakter med stor horisontal avstand
til hverandre kan være en indikasjon på menneskelig
forflytning av fimn, men på felt D var det kun fire
sammenføyningsgrupper som lå med en viss horisontal
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avstand til hverandre, og av disse var det kun 6n gruppe
som viste tegn til intensjonell fragmentering. Det
Øvrige sammenføyde materialet er i hovedsak fiinnet
i  samme graveenhet.  Gonzålez (2015)  har videre
undersøkt om gjennombrent/krakelert flint har en
romlig avgrensing, noe som ble bekreftet. Materialet
fra særlig 6n meterrute (487x352y) var mer utsatt for
varme  enn det Øvrige, noe som kan indikere tilste-
deværelsen av et ildsted her. Det ble imidlertid ikke

gjort fimn av $11skifter eller skjørbrente steiner som
kunne bekrefte dette. Den manglende romlige orga-
niseringen i kombinasjon med svært høy fiinntetthet
innenfor enkelte meterruter kan være et tegn på at
avfillet er sekundært deponert, og at bruk av ild kan
ha vært et ledd i denne avffllshåndteringen. Denne
avffllshåndteringen kamuflerer en eventuell romlig
organisering av aktivitetene i forkant av deponeringen
(Gonzålez 2015).

Enkelte flintt)per har likevel en mer tydelig romlig
avgrensning, og  særlig gjelder dette  ls2, som  er
lokalisert sør på feltet, i ytterkant av fiinnkonsentra-
sjonen. Funnmaterialet av l s2 omfatter blant annet
kjerneprepareringsavslag og plattformavslag og vitner
om vedlikehold av en konisk kjerne. Dette sannsyn-
1iggjør at produksjon og bearbeiding har forekommet

på stedet i forkant av avfållsdeponeringen. Selv om
materialet ikke er analysert i sin helhet, viser de ulike
sammenføyningsgruppene flere separate  og ufull-
stendige reduksjonssekvenser. Det foreligger store,
fragmenterte flekker som indikerer størrelsen på de
koniske kjernene de er slått fra, men som ikke er å
finne på feltet eller lokaliteten. Sammenføyningene
viser bruk, testing og forkasting av små strandknoller.
En mindre knoll (1S2)  er også brukt som utgangs-

punkt for en konisk kjerne, men kjernen mangler i
materialet. Dette illustrerer at enkelte gjenstander er

fjernet og brakt videre til neste lokalitet, mens avfållet
er deponert.

Et interessant spørsmål er hvorfor en såpass stor
andel av materialet fra felt D er patinert, mens mate-
rialet fra de Øvrige feltene ikke er det. Det kan slqrldes
at undergrunnen på felt D var mer steinholdig og
dårligere drenert sammenlignet med de Øvrige utgrav-
ningsfeltene. Manglende drenering kan også forklare
frostpåvirkningen på materialet. Samtidig er det verdt
å peke på at Hegna vest 3  også har en høy andel

patinert flint (56 °/o), men at undergrunnen her besto
av veldrenert sand.

DISKUS]ON OG TOLKNING
Det  arkeologiske  materialet, C14-dateringene  og
bosetningssporene  fra Hegna vest 2  forteller flere
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historier om hvordan landskapet og landskapsutnyt-
telsen har endret seg gjennom forhistorien. Enkelte
aktivitetsfaser på lokaliteten kjennetegnes av et rikt
og variert littisk materiale, andre er kun synligtiort

gjennom spredte enkeltfunn, og noen vises gjennom
ulike bosetningsspor. I mellommesolittisk tid har akti-
viteten på flaten vært strandbundet, og mesteparten
av det littiske materialet på lokaliteten stammer fra
denne perioden. Etter hvert som landhevingen skjøv
flaten lenger vekk fra den samtidige strandlinjen, ble
den  mindre  attraktiv som  oppholdssted. Først fra
tidligneolitikum dukker det opp  spredte fimn som
viser at området igjen var i bruk, om enn i begrenset
omfang. Flaten er deretter utnyttet fra eldre bronsealder
og fram til og med romertiden, da de  arkeologiske
sporene på Hegna vest 2 opphører. Materialet fra den
nærliggende lokaliteten Hegna vest  1 viser samme
tendenser. Dette samt topografiske forutsetninger gjør
at disse to lokalitetene for deler av forhistorien bør
betraktes som et sammenhengende aktivitetsområde.

Mesoh,tikum
Det relativt raske strandforslqrvningsforløpet i mel-
1ommesolittisk tid  medførte  at Hegna vest 2 gild¢

!roa.åov,:rå:nkø.yk:i:re.nph(aÅv#63e:ravck|o4r::1:ie(rfi,¥i;
7935-7595  f.Kr. og underbygger en  strandbunden
tilknytning. Lokalitetens plassering på ytterlqrsten har
antakeligvis betydd at flaten har vært mer euer mindre
fri  for skog, og at vegetasjonen på flaten har vært
åpen og lavvokst. Imidlertid inneholdt den omtalte
kokegropen trekull av fiiru  (P.H. Mikkelsen 2015).
Lokaliteten har ligget skjermet for vind og vær, på
lesiden av en høy bergrygg, i overgangen mellom ytre
og indre skjærgård. Det grunne sjøområdet mellom
lokaliteten og landområdet i vest har formodentlig
vært næringsrikt og fiingert som et rolig havneområde,
og flaten har vært tilriengelig fra flere retninger. Slik
sett kan lokaliteten ha vært gunstig med tanke på
forflytning mellom ulike steder i lqrstsonen.

Det mellommesolittiske fiinnmaterialet er spredt
over store delen av flaten og viser at hele lokaliteten
har vært benyttet gjentatte ganger mens flaten var
strandbunden. Ingen  av funnkonsentrasjonene  er
kjennetegnet av en stor mengde knakkeavfall, og
noen er utflytende, mens andre, som felt D, er små og
konkrete. Funnene vitner om ulike aktiviteter, korte
enkelthendelser,atillshåndteringogbevegelsemellom
lokaliteter. Antakeligvis  er finnkonsentrasjonene
avsatt gjennom flere opphold.

Det ble kun påvist 6n kokegrop fra denne fasen.
Det lave  antallet strukturer fra  denne perioden er
trolig reelt og slq71des ikke dårlige bevaringsforhold.
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Figur 20.20. Kartet viser hvordan landskapet på Hegna vest endres i starten av mellommesolitikum.
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Et interessant treldc ved flintmaterialet på Hegna
vest 2 og Hegna vest 1 er dominansen av fin danien-
flint (type lD1). Flinten er av god huggekvalitet, og
fiinnmengden illustrerer at denne har vært foretruk-
ket. Det foreligger lite materiale fra den innledende
formingen av knoller på begge lokalitetene, og lDl
er sannsynligvis ikke lokal flint. Flintbruken knytter
de ulike fiinnkonsentrasjonene på Hegna vest 1  og
Hegna vest 2 sammen. De mellommesolittiske C14-
dateringene fra de to lokalitetene er sammenfallende,
og det er trolig at de to lokalitetene har vært i bruk mer
eller mindre samtidig. Den mesolittiske aktiviteten

på Hegna vest 2 er likevel mindre omfattende enn
hva som er dokumentert på Hegna vest 1, i alle fåll
hva angår flekkeproduksjon. Andelen brent flint er
vesentlig høyere på Hegna vest 2 (46 %) enn på Hegna
vest 1  (26 °/o), og årsaken til dette er uviss. Muligens
er de mellommesolittiske fiinnkonsentrasjonene på
Hegna vest 2 mer forstyrret av de yngre fasene enn
hva som er tilfeuet på Hegna vest 1.

Neohtikum
1 neolittisk tid har Hegna vest 2 1igget omtrent 1 km
fra  sjøen. På  denne  tiden  er lokaliteten plassert  i
det som kan betegnes som det kystnære innlandet.
Flaten har vært bevokst med skog, og den har trolig
ikke framstått som en stor, åpen flate. Pollensøylen
fra Skogstjern indikerer synkende temperaturer og
en endret skogsvegetasjon ved starten av neolitikum.
Tresorter som lind og alm viser en tilbakegang, mens
lyskrevende sorter som eik, bjørk og einer vokser fram,
noe som kan indikere en mer åpen skogsvegetasjon
(Wieckowska-Liith  mfl. 2015). På  Hegna vest 2
er de  arkeologiske  funnene  fra perioden  fåtallige.
Disse spredte funnene skal antakeligvis ikke tolkes
som et uttryldc for en egentlig bosetningsfase, men
de illustrerer en endret landskapsutnyttelse der det
lqrstnære innlandet tas i bruk, kanskje i forbindelse
med jakt. Det er likevel verdt å nevne at neolittiske

jordbrukslokaliteter i  innlandet kan være vanske-
1ige  å erkjenne  på bakgrunn  av littiske funn, da
disse  ofte  er fåtallige  og  spredt over et  stort areal.
Produksjon av littiske artefakter ser ut til å ha vært
en marginal aktivitet på slike lokaliteter (Carlsson
2004; Amundsen  mfl. 2006). Det  er  ikke påvist
strukturer datert til neolitikum på lokaliteten, og
man kan derfor anta at de neolittiske oppholdene
ikke  representerer en  reell eller omfattende boset-
ning. Et brent bein av pattedyr, funnet på felt 8, er
imidlertid datert til 3765-3635f.Kr. (4900 ± 30 BP,
Ua-53190). Dateringen kan knyttes til de få littiske
funnene  av tidligneolittisk karakter. Ytterligere  to
dateringer av brent bein av bever og svin/hund er
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datert til henholdsvis 2475-2145  f.Kr.  (3863  ±  57
BP, Ua-53188)  og 2460-2035  f.Kr. (3789  ±  60 BP,
Ua-53187), tilsvarende senneolitikum.

At slipte, neolittiske flintøkser er gjenbrukt som
råstoff, er dokumentert på mange lokaliteter langs
lqrsten og i innlandet ved fimn av avslag og fragmenter
med  rest  av sliping  (Solheim  2012:  170;  Eigeland
2015: 51-52). Det lave antallet tyder på at Øksen ikke
er redusert i sin helhet på lokaliteten. Eksperimenter

gjennomført av Eigeland  (2015) viser at Økser er
svært velegnede som utgangspunkt for flekkekjerner.
Bruk og transport av avslag og flekker kan føre til en
lav andel fimn med rest av sliping på lokaliteter. Det
lave antallet kan tyde på at Øksene har fiingert som
mobile  kjerner i  tidligneolitikum  (Eigeland 2015:
110-121,124-126).

Bronsealderen
1 første del av bronsealderen var skogen i nærområ-
det dominert av eik, bjørk og ask, og i andre halvdel
vokste også furuen fram  (Wieckowska-Ltith mfl.
2015). Trekull fra strukturer datert til bronsealderen

påHegnavest2viserforekomstavfiiru,askogpoppel
(P.H. Mikkelsen 2015). I pollensøylen fra Skogstjern
er det indikasjoner på jordbruk og dyrehold, men
indikasjonene er beskjedne. Menneskelig påvirkning

på landskapet og vegetasjonen, i form av avsviing og
skogskjøtsel, har forekommet, men i begrenset grad
(Wieckowska-Ltith mfl. 2015).

Det har vært gjentatt aktivitet i bronsealderen

på Hegna vest 2. I perioden lå lokaliteten en drøy
kilometer fra kystlinjen og har trolig vært utmark.
Ett anlegg bestående av fem strukturer er datert til
eldre bronsealder. Funn av bein av får/geit, datert til
1415-1265 f. Kr., viser at menneskene har holdt tamdyr.
Funksj onen til anlegget er uviss, men kan antakeligvis
forstås  som ildsteder med tilhørende  avfallsgroper,
kanskje i forbindelse med flere måltider. En del av
keramikken ligger i relasjon til strukturene og kan
beskrives som grov boplasskeramikk som antakelig er
rester av kokekar ¢f. Bøe l931; Rødsrud 2012: 78-80).
Fra yngre bronsealder foreligger det en enkeltliggende

grop med skjørbrent stein, sannsynligvis rester av en
kokegrop.

Jernalderen
I IØpet av førromersk jernalder vokser bjørk og or
kraftig fram, og Wieckowska-Ltith mfl. (2015) tolker
framveksten av bjørk som en indikasjon på skogsfor-
styrrelser, delvis forårsaket av menneskelig påvirkning.
Vedartsbestemmelsene fra de  arkeologiske  struktu-
rene datert til jernalderen viser en klar dominans av
bjørk, men poppel, hassel og fiiru forekommer også
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(P.H. Mikkelsen 2015). Fremdeles er indikasjonene
på jordbruk og beite marginale (Wieckowska-Ldth
mfl.2015).Åtteavdetotaltfemtenc14-dateringene
fra Hegna vest 2 fhler innenfor førromerskjernalder.
Dateringene  er mer eller mindre  sammenfallende
innenfor tidsrommet 375-170 f.Kr. og gjenspeiler
en mer intensiv og gjentakende bruk av lokaliteten.
Strukturene ligger spredt over store deler av flaten og
omfatter kokegroper, groper og ildsteder. En del av
keramikken fra lokaliteten kan antakeligvis knyttes
til denne fasen. Kokegropenes betydning er diskutert
av mange og knyttes ofte til rituell aktivitet (Farbregd
1986; Narmo  1996), men  også politiske  og sosiale
sammenkomster (Gjerpe 2001).

På Hegna vest 2 ble det ikke funnet spor etter hus,
og kokegropene og de Øvrige  strukturene har ikke
ligget i tilknytning til et gårdstun, men i utmarken.
Det er registrert et gravfelt (ID 71727) og en mulig

gravrøys (ID 138178) på en terrasse ovenfor en bek-
kedal omkring 150 meter sør for lokaliteten, men disse
ble ikke gjenfimnet i forbindelse med E18-prosjektet.
Videre er det registrert flere mulige hulveier i områ-
det, noe  som viser aktiviteten i landskapet. Maria
Petersson  (2009)  tolker forekomst av kokegroper i
utmark i bronsealderen og eldre jernalder som en del
av beitedriften og utendørs dyrehold der man også har
drevet med innsamling av ved og vinterf6r til dyrene.
Kanskje  skal de  arkeologiske  strukturene  datert til
bronsealderen og førromerskjernalder på Hegna vest
2 forstås i en slik sammenheng. En lqrstnær bosetning
i bronsealderen  og eldre jernalder har antakeligvis
ligget i nærheten av Hegna vest.

Etter den intensive bruken i førromersk jernalder
er det et kort opphold før flaten iæen blir tatt i bruk
i overgangen førromersk jernalder-eldre romertid
og deretter i romertiden. De to  siste fasene er kun
representert med to kokegroper. Deretter opphører
de  arkeologiske  sporene på Hegna vest 2, noe  som
kan qrde på en endring i organiseringen av landskaps-
bruken i området.



21.      HEGNAVEST1

EN LOKALITET MED MELLOMMESOLITTISKE
FUNNKONSENTRASTONER OG OPPHOLD I NEOLITIKUM,
BRONSEALDEREN OG ELDRETERNALDER
Guro Fossum

C59651, Aks.-nr. 2013/398, 21/2, Bamble kommune, Telemark

Askeladden-ID: 138264

Hoh.: 60-61 m

Utgravning§leder: Guro Fossum

Feltmannskap: 5-7 personer

Dagsverkifelt: 270

Tidsrom: 7.-12.5., 20.-26.5., 23.6.-30.9.2014

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, snitting av strukturer, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 1061  m2

Flateavdekket areal: 1316  m2

Utgravd areal : Lag 1:  514 m2, lag 2: 58  m2, lag 3:  52 m2, lag 4:  15  m2, lag 5:  3  m2, lag 6:  |  m2, |ag 7:  |  m2

Utgravd volum : 64,4 m3

Volum per dagsverk: 0,24 m3

Funn: 6113 littiske funn,166 skår keramikk, 3 funn avjern, 6 hasselnøttskall og 38 prøver

Strukturer: 25, hvorav 7 kokegroper, 3 steinpakninger, 4 ildsteder og 11 groper

Datering:

Strandlinje:  8000-7800 f.Kr.
C14:  8788  ± 34 BP (Ua-50485), 8732 ± 40 BP (Ua-51462), 6816 ± 36 BP (Ua-51466),  3318  ± 32 BP

(Ua-51461), 2831  ± 24 BP (Ua-50484), 2724 ± 34 BP (Ua-51467), 2670 ± 33 BP (Ua-51463), 2667 ± 33 BP
(Ua-51460), 2474 ± 33 BP (Ua-51465), 2063 ± 33 BP (Ua-51468), 2440 ± 24 BP (Ua-50472), 2225 ± 28 BP
(Ua-50475), 2215 ± 21 BP (Ua-50482), 2197 ± 21  BP (Ua-50483), 2186 ± 23 BP (Ua-50486), 2186 ± 21 BP
(Ua-50473), 2186 ± 23 BP (Ua-50480), 2178 ± 24 BP (Ua-50481), 2174 ± 27 BP (Ua-50477), 2154 ± 23 BP
(Ua-50479), 2124 ± 33 BP (Ua-51464), 2118 ± 30 BP (Ua-50476),1702 ± 22 BP (Ua-50474),1685 ± 20 BP
(Ua-50478), 971  ± 26 BP (Ua-50487)
Typologi/teknologi: mellommesolitikum, neolitikum, bronsealderen

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Hegna vest 1 ble påvist avTelemark $1keskommune
i 2010  i forbindelse  med registrering  av ny E18  i
Bamble kommune (Demuth 2011). Lokaliteten lå 60
moh. Det ble gravd fire fiinnførende prøvestikk, og
fiinnmaterialet var av mellommesolittisk karakter. På
bakgrunn av fiinnmaterialet og strandlinj ekurven ble
lokaliteten gitt en foreløpig datering til 8000-7700
f.Kr., tilsvarende første  del av mellommesolitikum.

Under registreringen ble det også påvist mulige kull-

groperogenhulvei.Pågrunnavtopografi,undergrunn
ognærhettildagensjordbruksområderbleHegnavest
1 og den nærliggende Hegna vest 2 1Øftet fram som
lokalitetermedpotensialforyngre,ikkestrandbundne
bosetningsfaser (figur 21.1).

Det ble fiinnet 6113  littiske  artefakter,166  skår
keramikk og 3 fimn avjern, og det ble påvist 25 arkeo-
1ogiske strukturer i form av kokegroper, steinpakninger,
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Figur 21.1. Beliggenheten til Hegna vest 1 i relasjon til de Øvrige undersøkte lokalitetene på Hegna vest.



GURO  FOSSUM  -HEGNA VEST  1

Figur 21.2. Beliggenheten til Hegna vest 1 ved et havnivå 60 meter over dagens nivå. I mellommesolitikum har
lokaliteten hatt gunstig beliggenhet på en sadelflate med havner mot sør og nord. Lokaliteten ligger på ytterkysten, i
brytningen mellom ytre og indre skjærgård.
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ildsteder og groper med ukjent fiinksjon. Det arkeo-
1ogiskematerialet,C14-dateringerogbosetningsspor
viseratlokalitetenharhattflerebruksperiodergjennom
forhistorien. Den eldste fasen kan knyttes til strand-
bundet aktivitet i første del av mellommesolitikum,
ca. 8000-7800 f.Kr. (figur 21.2). Aktiviteten kjenne-
tegnes av flere velbevarte fiinnkonsentrasjoner med
standardisert flekkeproduksjon på koniske  kjerner.
Det ble også påvist to nedgravde ildsteder som kan
knyttes til den strandbundne aktiviteten. Etter 7600
f.Kr. er flaten ikke lenger strandbundet, og flaten er
lite i bruk selv om en C14-datering til senmesolitikum
kan indikere sporadiske besøk. I tidligneolitikum er
flaten igjen i bruk, men i et begrenset omfang. Det er
usikkert hva slags aktivitet de spredte tidligneolittiske
fiinnene representerer. Fra eldre bronsealder og eldre

jernalder foreligger det flere  strukturer som vitner
om en stadig tilbakevending og bruk av Hegna vest
1. C14-dateringene viser utnyttelse  av flaten fra ca.
1000  f.Kr. Dateringene  indikerer også en  intensive-
ring i bruk av flaten i førromersk jernalder, særlig i
tidsrommet 365-165  f.Kr., og det foreligger koke-

groper, ildsteder og groper med ukjent fimksjon fra
tidsrommet. Bosetningssporene kan ikke knyttes til en

gårdsbosetning på lokaliteten, og sporene fra bronse-
alderen ogjernalderen skal heller trolig tolkes som en
del av aktivitet i utmarken, rimeligvis i sammenheng
med organiseringen av beitebruk og dyrehold. Den
nærliggende lokaliteten  Hegna vest 2 viser samme
tendenser, og lokalitetene Hegna vest 1 og Hegna vest
2 bør betraktes som 6n sammenhengende lokalitet i
forbindelse med aktiviteten i bronse- og jernalderen.

LANDSKAP 0G TOPOGRAFI
Hegna vest 1 lå innenfor delområdet Hegna vest, som
besto  av store, åpne landskapsrom  med eksponerte
bergknauser.  Selve lokaliteten  strakk seg fra 60  til
61 moh. og lå på en bred, nord-sør-vendt sadelflate
avgrenset av berg mot vest og delvis også mot sørøst.
Lokalitetsflaten fortsatte mot nord og sør. Hegna vest
2 1å umiddelbart Øst for Hegna vest 1. Lokalitetsflatene
er ikke adskilt topografisk og bør ses i sammenheng.

Undergrunnen på lokaliteten besto av veldrenert
sand, og det var lite stein i massene (figur 21.3). Deler
avområdetlåpåtykke,havavsattemasser(ngu.no).På
den vestlige delen av lokaliteten var sanden brun og
humusholdig, mens sanden på den Østlige delen var grå.
Lokaliteten var tidligere bevokst med granskog, noe
som ofte medfører en podsolering av undergrunnen.
Den vestlige  delen lå i nedkant av en langsgående
bergrygg med løvtrær, som eik og bjørk. Det fore-

gikk samtidig et jevnt tilsig av vann fra bergryggen.

Dette kan ha medført atjordsmonnet på den vestlige
delen av flaten var mer næringsrikt og humusholdig
enn den sentrale og Østlige delen av lokalitetsflaten.
Torvdybden varierte mellom 5 og 10 cm.

MÅLSETTING/PROBLEMSTILLING
Et overordnet mål med undersøkelsen var å kartlegge
den mellommesolittiske aktiviteten for å muligriøre
sammenstillinger med de Øvrige mellommesolittiske
lokalitetene på Hegna vest og de andre undersøkel-
sesområdene. Videre  sammenstillinger kan belyse
eventuelle variasjoner mellom  mellommesolittiske
lokaliteter,endringeriråstoffbrukogbrukavdetlokale
landskapet. Etter den innledende undersøkelsen ble
det klart at den mellommesolittiske  aktiviteten på
Hegna vest  1  var velbevart med flere intakte fimn-
konsentrasjoner, strukturer og et rikt littisk materiale.
Lokaliteten har et stort potensial for videre forskning
knyttet til romlig organisering, mobilitet, råstoffstra-
tegier og organisering av steinteknologi.

I likhet med Hegna vest 2 var Hegna vest 1 ansett
for å ha et stort potensial for funn av yngre jord-
bruksbosetning, og identifisering av strukturer ble
trukket fram som et viktig mål. Det var en målset-
ting å fremskaffe littisk materiale som kunne belyse
ulike faser og settes i sammenheng med eventuelle
strukturer. Hvilke faser er representert på lokaliteten?
Hva kjennetegner disse fasene? Hvilke aktiviteter og
handlinger kan vi spore i det arkeologiske materialet?

UNDERSØKELSEN

Metode
Lokaliteten ble avtorvet med gravemaskin, og det ble
deretter gravd meterruter inndelt i kvadranter for hver
åttendemeterpåhelelokalitetsflaten(figur21.4,figur
21.5).Densørvesdigekvadrantenblegravdmekaniski
tre lag for å få et inntrykk av vertikal fiinndistribusjon.
Det ble deretter fortettet med meterruter for hver
f erde meter. Etter den innledende undersøkelsen ble
det besluttet å grave hele meterruter på grunn av lav
fiinnfrekvens. Større graveenheter gjorde det dessuten
enklere å observere strukturer. Det ble tidlig gjort fiinn
av diagnostisk materiale fra ulike perioder, og i den
videre undersøkelsen var det viktig å kartlegge relasjo-
nen mellom fiinn og strukturer. Det mellommesolittiske
materialet framsto som velbevart og konkret, og det
ble prioritert å åpne opp et stort, sammenhengende
utgravningsfelt for å få en forståelse av den horisontale
fiinnspredningen. Den lettgravde undergrunnen tillot
effektiv håndgraving av et stort areal.
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Figur 21.5. Oversikt over Hegna vest 1. Øverst: 1okaliteten sett mot nord under den innledende undersøkelsen. Nede til
venstre blir lokaliteten avtorvet, og nede til høyre sees flaten etter avtorving.

Undergrunnsforholdene var svært gode med tanke

på identifisering av strukturer. Flaten var så godt
som steinfri, slik at alle steinansamlinger var enkelt
observerbare og $11skifter var lette å identifisere. Til
sammen ble det påvist seksten strukturer under den
konvensjonelle rutegravingen. Noen av gropene som
var registrert som mulige kullgroper, viste seg å være
velbevarte kokegroper, mens andre var rotvelter. A11e
strukturer ble dokumentert digitalt og med ipad i

plan og profil før prøvetagning (kull og makro), og all
ftllmasse ble såldet med 4 mm maskevidde. Prøver fra
strukturer som ble prioritert for datering, er flottert

for makrofossiler ved Natur og Kultur (NOK), og
trekullet er vedartsbestemt ved Moesgaard Museum.
Den registrerte hulveien var kun synlig helt sør på
lokalitetsflaten, hvor undergrunnen var noe fiiktigere,
og vistes som en svak forsenkning i landskapet.

Avslutningsvis ble Hegna vest 1 flateavdekket i to
omganger ettersom den konvensjonelle rutegravnin-

gen viste at strukturer lå bevart på ulike dybdesjikt
i undergrunnen. Det ble påvist ni strukturer under
avdekkingen. Majoriteten  av disse lå utenfor det
håndgravde feltet.
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Tyl,c variaLnt Flint Kvartsitt Bergkry§tall Bergart Skifer Sandsteim Antall Pro§ent

Makroavslag

Ubearbeidet 85 1 1 87 1,4

Hengsel 6 6 0,1

Bipolart 2 2 0,0

Vingeformet 1 1 0,0

Stikkelavslag 2 2 0,0

Skraper 2 2 0,0

Med retusj 4 4 0,1

Avslag

Ubearbeidet 1242 2 1 1245 20,4

Hengsel 18 18 0,3

Stikkelavslag 26 26 0,4

Bipc,lart 33 33 0,5

Stikkel 4 4 0,1

Skraper 1 1 0,0

Bor 1 1 0,0

Retusjert 6 6 0,1

Fragment

Ubearbeidet 1156 1 3 1160 19,0

Skraper 1 1 0,0

Bor 4 4 0,1

Retusjert 12 12 0,2

Splint

Med slagbule 523 3 1 527 8,6

Uten slagbule 980 2 982 16,1

Retusjert 1 1 0,0

Kjerne

Konisk 9 9 0,1

Plattform- 2 2 0,0

Bipolar 7 7 0,1

Kjerne-fragment
Plattformavslag 6 6 0,1

Sidefragment 7 7 0,1

Prepareringsavslag 538 538 8,8

Knoll
Ubearbeidet 2 2 0,0

Bearbeidet 1 1 0,0

Flekke

Ubearbeidet 800 800 13,1

Med rygg 25 1 26 0,4

Stikkel 27 27 0,4

Stikkel/kniv 3 3 0,0

Kniv 2 2 0,0

Skraper 5 5 0,1

Bor 5 5 0,1

Retusjert 44 44 0,7

Mikroflekke

Ubearbeidet 417 417 6,8

Med rygg 6 6 0,1

Stikkel 6 6 0,1

Bor 2 2 0,0

Retusjert 30 30 0,5

Pilspiss

Skjevtrekantmikrolitt 21 21 0,3

Enegget 1 1 0,0

Bladformet 2 2 0,0

Rombisk 1 1 0,0
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Øks

Kjerneøks 1 1 0,0

Hulegget 1 1 0,0

Ubestemt 1 1 0,0

Mangekant 1 1 0,0

Meisel Hulegget 1 1 0,0

Slipeplate Fragment 9 9 0,1

Knakkestein 1 1 2 0,0

Ildflint 2 2 0,0

Total 6081 11 3 8 1 9 6113 100

Tabell 21.1. Funnmaterialet fra Hegna vest 1.

Kildekritihh
Med tanke på lokalitetens undergrunn, topografi og
nærhet til dagens jordbruksområder var det forven-
tet at den ville være forsvrret av moderne aktivitet.
Undersøkelsen frembrakte imidlertid velbevarte struk-
turer og fiinnkonsentrasjoner, og det er sannsynlig at
flaten ikke er blitt dyrket i nyere tid.

FUNNMATERIALET
Totalt fremkom det 61131ittiske fiinn, hvorav 6081
flint (99,5 °/o),11 kvartsitt (0,2 °/o), 9 sandstein (0,1 °/o),
8  bergart  (0,1  %), 3  bergkrystall og  1  skifer. Det
foreligger også 166 skår av keramikk, 3 fiinn av jern,
6 hasselnøttskall og 38 prøver (tabell 21.1).

Råstoff

Flint
Det er identifisert minst 16 ulike flinttyper på Hegna
vest  1. I  tillegg kommer brent (48), patinert (4P)
og ukjent  (4U;  tabell 21.2, figur 21.6).  Sistnevnte
omfatter enten usikre flinttyper eller enkeltstående
flinttyper. Det er dermed flere  enn  16  ulike  flint-
typer i  materialet. Flere  av flinttypene  har vært
vanskelige å skille fra hverandre. Dette gjelder særlig
skillet mellom fin  og matt bryozo, og det er ikke
usannsynlig at den fine bryozoflinten (181) inngår
i den matte varianten 281. Dette støttes på sett og
vis  av fiinnspredningen, der disse  har nærmest lik
distribusjon. Videre  er det  også likheter  mellom
bryozovariantene 282  og 283. Hovedtypen  lDl
har også variasjoner innad.

Generelt er cortex avrundet og erodert, noe som
tyder på at flinten som er benyttet på Hegna vest 1,
er strandflint. Dette betyr ikke nødvendigvis at den
er fimnet på eller i umiddelbar nærhet av lokaliteten.
Totalt utgjør flintmateriale med rest av cortex 11,6 %,
og av disse utgjør primære og sekundære avslag og

fragmenter 6 %. Med unntak av flinttype  ls1, der
fimn med cortex utgjør 85  %, er det ingen av flint-
typene som har en høy andel cortex og primære og
sekundære avslag / fragmenter. Den klare dominansen
av typen  lDl viser at denne flinten er foretrukket.
Tilstedeværelsen  av lange  (over  10  cm)  og brede
(opptil 2,6 cm) flekker demonstrerer at kjernene har
vært store. Huggekvaliteten later til å være god, da
reduksjonssekvensene  er lange, flekkematerialet er
regelmessig og det er en lav fragmenteringsgrad og
få feilslag, som hengselavslag. Funnmengden, fiinn-
sammensetningen og den visuelle variasjonen innad
i flinttypen kan underbygge  at det har vært flere
knoller og kjerner av flinttypen. Flinttype lDl har
en svært lav andel cortex (11,2 %). Samlet kan dette
antyde at majoriteten av flinten som er benyttet på
Hegna vest 1, ikke er lokal strandflint, men er brakt til
lokaliteten i ferdigpreparert tilstand. Den innledende
formingen av flintknoller har trolig ikke fimnet sted

på Hegna vest 1  0f. Eigeland 2015:  109, 234-235).
Det foreligger riktignok tre små flintknoller (5-28 g),
hvorav 6n er testet og kassert. Basert på størrelse og
form har ingen av knollene særlig potensial for videre
reduksjon. Knollene gir antakeligvis et godt bilde av
hvordan den lokale flinttilgangen i området var, noe
som igjen forsterker inntrykket av at den brukte flinten

på lokaliteten ikke var lokal.
Det er en lav andel patinert flint på Hegna vest 1

sammenlignet med fimnmaterialet fra flere  av pro-
sjektets senmesolittiske lokaliteter samt Hegna vest 3
(56 %). Brent flint utgjør 26,1 °/o av materialet.

Andre råstof f
Andre råstoff utgjør 0,5 % av fiinnmengden. De andre
råstoffene representerer importerte enkeltgjenstander
eller korte reduksjonssekvenser. Med unntak av 6n
knakkestein er alle funn av kvartsitt en finkornet,
lys gråhvit type. Bergartsmaterialet er beskjedent og
foreligger i flere typer. Hva angår sandsteinsmaterialet,
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\ Hovcdtyp€, flint Undertype Variant/beski.ivelse Antall Prosent'cortex Prosent

Fin flint (1)

Senon (1S) 1S1.  Svart med hvite inklusjoner. 13 84,6 0,2

1S2. Mørk gråblå m/hvitespetter/prikker.
493 27,6 8,1

1S3. Mørk gråbrun m/hvite spet-ter/prikker,transparent.Slitt.
19 42,1 0,3

Bryozo (18) 181. Brun, transparent. 44 18,2 0,7

Danien (1D)

1D1. Lys grå marmorert til mørk gråtransparentm/hvite/guleprikker.
1960 11,7 32,2

1D2. Lys gråbrun m/små hvite/gulespetter(kvartsittaktig).
4 25 0

1D3. Hvit/lys homogen. 4 0 0

Matt, fin flint (2)

Bryozo (28)

281. Lys gråbrun. 261 13,8 4,3

282. Brun spettete gåroverimattdanien.
87 16,1 1,4

383. Lys gråhvit med svarte spetter. 39 2,6 0,6

284. Mørk grå med lyse bryozo. 30 16,7 0,5

Danien (2D)

2D1. Mørk til 1ys gråmelert. 820 13,9 13,5

2D2. Lys gråhvit m/svarteprikkertilbrunmelert.
3 33,3 0

2D3. Lys gråbrunmelert/mar-morertm/guleflekker.
83 9,6 1,7

Matt grov flint (3) Danien (3D)
3D1. Lys gråmelert. 46 8,7 0,8

3D2. Gråbrun. 8 37,5 0,1

Ubestemt/usikker (4)

Brent (8) 48 1590 4,9 26,1

Patinert (P) 4P 535 8,8 8,8

Usikker/ukjent (U) 4U 42 11,9 0,7

Tabell 21.2. Flinttyper på Hegna vest 1

90%80%70%609650%40%30%20%10%0% I
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Figur 21.6. Funnmaterialet fordelt på flinttyper.
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Figur 21.7. Øverst til venstre: store regelmessige flekker i flinttypene 2Dl og lD1. Øverst til høyre: flateretusjerte pil-
spisser. Nederst: slipt hulegget øks med hvelvet overside, funnet i gropen A100079.

såharfleretyperværtbenyttet.Utfrateksturogfarge
er det minst seks ulike varianter av sandstein.

Typologiogteknologi

Flj,nt

Mikrohfterogi)ilspisser
Det ble funnet 21 skjevtrekantmikrolitter (Helskog
mfl.  1976: 28). Disse  er fordelt på flinttypene  181

(1),1S2  (3),1D1  (9), 281  (1), 282  (1), 2D1  (2)
og 4B/P/U  (4). A11e  mikrolittene  er tilvirket på

regelmessige mikroflekker, og breddemålet er mellom
0,5 og 0,8 cm. E11eve skjevtrekantmikrolitter er hele,
og lengden varierer fra 2,2 til 3,8 cm. Utformingen
til mikrolittene varierer; halvparten har utelukkende
skrå kortsideretusj, mens den andre halvparten har
skrå kortsideretusj og 6n retusjert langside. Mange
har  dessuten  bruksskader  langs  ene  langsiden.
Skjevtrekantene  ser ikke ut til å ha blitt tilvirket
med mikrostikkelteknikk, noe som ser ut til å være
et gjennomgående  kjennetegn ved  det  Østnorske
mikrolittmaterialet fra mellommesolitikum (Mansrud
2013a: 74-75; Solheim 2013c: 270-271).
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Figur 21.8. To bladformete flateretusjerte pilspisser av
flint fra Hegna vest 2. Spissene kan dateres til bronse-
alderen. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

Det foreligger 6n enegget pilspiss på flekke (1S2;
Helskog mfl.1976: 25). Spissen er noe uregelmessig.

Det foreligger to flateretusjerte bladformede pil-
spisser med smal, rett basis (Mjærum 2012: 122-123,
type D). Spissene er tilvirket av samme flinttype (1D2)
og er tynne og symmetriske med jevn flateretusjering
(figur 21.7, 21.8). De måler 3,7-4,0 cm i lengde og
1,8-1,9 cm i bredde (største bredde målt ved midten).
Den håndverksmessige likheten mellom pilspissene

gjør det sannsynlig at de er tilvirket av samme person.

ØÆJ

Det foreligger en fragmentert kjerneøks av flint (2D3).
Trolig er det snakk om et nakkefragment. Øksen
har et trekantet tverrsnitt og to huggesømmer (figur
21.9). Den er 5,1  cm lang, 2,5  cm bred og  1,7 cm
tykk. Kjerneøkser er ikke en vanlig gjenstandstype

på mellommesolittiske lokaliteter i Øst-Norge, men
det er fiinnet eksemplarer på blant annet Hovland 2
i Vestfold (Koxvold 2013c: 85). En gjennomgang av
avfillsmateriale fra flere mellommesolittiske lokali-
teter rundt Oslofiorden viser likevel en høy andel av

produksjonsatill etter kjerneøkstilvirkning, og det
lave  antallet kjerneøkser slqrldes  trolig at Øksene  er
hugget om til andre redskaper eller brakt videre til
andre lokaliteter (Mansrud og Koxvold 2013; se også
Eymundsson mfl. under utgivelse).

Stikler,kriver,skfapere,l)orogandreredskaper
Det ble fiinnet 31 stikler, 3 stikler/kniver, 2 kniver, 9
skrapere, 12 bor og 97 retusjerte flekker, mikroflekker,
avslag og fragmenter. Dette utgjør totalt 2,5 °/o av
fimnmengden.

Figur21.9. Kjerneøks av flint fra Hegna vest 2. Foto: E11en C. Holte/KHM.
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Ubearbeidete flekker Retu§jerteflekker Ubearbeidete mikroflekker Retusjerte mikrofle-kker

Gjenstandsdel Antall Pro§ent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 103 12,5 11 25 62 14,9 5 16,7

Proksimal 313 38 8 18,2 160 38,4 7 23,3

Midtfragment 311 38 20 45,5 110 26,8 13 43,3

Distal 98 11,9 5 11'4 85 20,4 5 16,7

Total 825 100 44 100 417 100 30 100

Tabell 21.3. Flekkematerialet fra Hegna vest 1 fordelt på gjenstandsdeler. I katalogiseringen av materialet er det skilt
mellom korte proksimal- og distalfragmenter og lange proksimal- og distalfragmenter (flekker/mikroflekker som mangler
en mindre del av proksimal- og distalenden). Sistnevnte er imidlertid ikke skilt ut som egne gjenstandsdeler i tabellen, men
er inkorporert i proksimal- og distalkategoriene. Lange proksimalfragmenter utgjør 60 % av alle proksimalfragmenter, mens
lange distalfragmenter utgjør 50 °/o av alle distalfragmenter.

SZ£.Æ/ø~ er en vanlig gjenstandstype på mellommeso-
1ittiske lokaliteter i Oslofi orden (Solheim og Damlien
2013; Melvold og Persson 2014). Stikler kan ha blitt
brukt til å lage fiirer i bein og tre samt til å skrape/

glatte overflater. Redskapet settes ofte i sammenheng
med produksjon av sammensatte redskaper, som

pilspisser og harpuner, der man har satt inn skarpe
flintegger i skaft av tre eller bein (Petersen 2008: 70).
Majoriteten av stiklene fra Hegna vest 1 er laget på
flekkefragmenter og foreligger i ulike flinttyper. De
har ofte 6n eller flere sekundært tildannede stikkel-
kanter (Inizan mfl.1999: 132-135), og en del er også
retusj ert i tillegg. Det foreligger også flekkefragmenter,

primært midtfragmenter, som ikke er morfologisk
definert som stikler, men som har tydelige bruksskader

på hjørnene og sidekantene. Disse er gjerne betegnet
som  «1injaler»  (Sj6str6m  og Nilsson 2009). Det er
videre  skilt ut to  Æ7zø.uø' og tre  kombinerte  kniver/
stikler. Disse er laget på flekker og tilvirket av ulike
flinttyper. A11e  med unntak av 6n er fragmentert.
SÆ7øPG77z€ er laget med utgangspunkt i flekker, avslag
og fragmenter. Mesteparten er tilvirket av flinttype
ls2, og størrelsesmessig varierer de mellom  1,6  og
6  cm. Bo7.c'7?€ er varierte  og  omfatter regelmessige
flekkebor og bor laget på fragmenter. De er mellom
1,1 og 4,3 cm store. Retusjerte flekker og mikroflek-
ker utgjør henholdsvis 45 % og 31  °/o av det Øvrige
retusjerte materialet. Det er særlig midtfragmentene
som er sekundærbearbeidet (tabell 21.3).

Kjernematerialet
De  Æo7øz.fÆ€/Jc'77øg.Æo7zø.fÆ€ kjernene  er fordelt på flintty-

pene lD1 (3),1S2 (2), 281 (1), 2D1 (1), 3D1 (1) og
48  (1). To av kjernene har glatte plattformer, mens
de Øvrige har fasetterte plattformer. Majoriteten har

preparerteryggerellercortexpåkjernensbakside.Med

unntak av 6n er ikke kjernene utnyttet hele veien rundt,
og majoriteten har arr etter flekkeavspaltninger på
% av kjernefronten. Dette er ofte et gjennomgående

2roe|¥:V2eod,d5taåo|feiåk2ofl|e6#onnsfj::ente`i2Øåe|n,SesnhTeflr.
seg ut ved å ha mange avspaltningsarr etter hengsel-
terminasjoner og kan være redusert av en person på
et lavere teknisk nivå (Eigeland 2016).

Eigeland (2016) har gjennomført en teknologisk
analyse  av kjerne- og flekkematerialet. De koniske
kjernene befinner seg på forskjellige stadier av reduk-
sjonsprosessen, og det er ulike forklaringer på hvorfor
kjernene  er kasserte. Fem  av kjernene  anses  for å
være  oppbrukte  (1D1,1S2, 281, 3D1, 48), mens
tre (1D1: 2; 1S2: 1) er kasserte. Det vil si at kjernen
er oppgitt, men  fortsatt har potensial for videre
reduksjon (Eigeland 2015:  141, 235). Dette gjelder
særlig en kjerne  i  lDl  som veier 342 gram  (figur
21.10, 21.11). Tilstedeværelse  av kasserte  kjerner
med potensial for videre reduksjon kan vise til at de
er lagt i5en på lokaliteten til senere bruk. Kjernen
med hengselterminasjoner er kassert på grunn  av
tekniske feil.

Et  kjennetegn  ved  det  koniske  flekkekonsep-
tet er grundig plattformpreparering (Rankama og
Kankaanpåå 2008:  888-889;  Sørensen  mfl. 2013;
Eigeland 2015: 134-135). Det foreligger få plattfor-
mavslag  (co7t? /ø4/€/f)  i  materialet fra Hegna vest  1.
Andelen plattformprepareringsavslag er imidlertid
svært høy (8,8 °/o  av fiinnmengden), og fasettering
av plattformen er dermed et gjennomgående trekk.
Dette er en mer råstoffbesparende strategi sammen-
1ignet med plattformfornyelse ved plattformavslag
(Sørensen mfl. 2013: 43). Størrelsen på flekker, platt-
formavslag og plattformprepareringsavslag viser
hvordan  de koniske kjernene gradvis  er redusert i
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Figur21.10. Konisk kjerne av flint (1D1). Øverst: kjernen fotografert in situ. Den lå rett ved en stor stein. Nederst til
venstre: kjernen har fasettert plattform, et gjennomgående trekk ved det koniske flekkekonseptet. Nederst til høye: avspalt-
ningsarr etter makroflekker.

høyde  og bredde. Innledningsvis produseres lange
og brede flekker, mens flekker/mikroflekker fra den
siste produksjonsfasen er korte og smale. De metriske
målene på flekkematerialet og kjernefragmentene/

prepareringsavslagene gir en indikasjon på hvor store
kjernenevarpåtidligerestadieriproduksjonsprosessen.
Plattformprepareringsavslagene fra Hegna vest 1 er
1,0-5,1 cm i største mål, mens plattformavslagene er
2,3-3,3 cm store. En betydelig andel av flekkemate-
rialet er fragmentert, og det er vanskelig å få en god
oversikt over flekkenes lengdemål. I flinttypene lD1

og ls2 forekommer det imidlertid hele flekker med
lengder på henholdsvis s cm og 6,7 cm.

Deterklassifisertto4/øZFor77ø/y.ø72"vflinttypene
lsl og 2D1. I Eigelands (2016) teknologiske klassifi-
kasjonerdissedefinertsomuregelmes,sigekjernerpå

grunn av manglende huggestrategi. En av kjernene
(2D1) kan være rest av en forkastet konisk kjerne.

De sju 4øo/ørG /g/.f773G72€ er en heterogen gruppe. De
foreligger i flinttypene lD1  (2),1S2 (1), 2D1 (3) og
281 (1). Seks av kjernene er regulære bipolare kjemer
(Eigeland 2016). Disse  har spissovalt tverrsnitt og
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Figur 21.11. Den store koniske kjernen fra Hegna vest 2. Foto: E11en C. Holte/KHM.

flere, gjennomgående avspaltningsarr. Størrelsesmessig
varierer de mellom 1,8 og 2,7 cm.

Somdetfremgåravfigur21.6,erdetnoenflintt)per
medflekkeproduksjonsommanglerkoniskkjerne(1B1,
2D3, 282 og 283). Dette kan tyde på at kjernen er
brakt videre til neste lokalitet (Eigeland 2015: 141, 236),
men man kan ikke utelukke at kjernene er opphugde.

Flehhematerialet
Det samlede  ubearbeidede  flekkematerialet utgjør
20,4 °/o av funnmengden og er fordelt på makroflek-
ker (16,2 °/o), smalflekker (50,2 %)  og mikroflekker

(33,6 °/o). Bredden er 0,3-2,6 cm, og lengden på de
hele  flekkene varierer  mellom  1,6  cm  og 6,7 cm.
Sammenføyninger viser at det forekommer flekker
som har vært lengre enn 10 cm.

Fragmenteringsgraden bidrar til å skape en kunstig
høy flekkeandel, særlig med tanke på den store andelen
midtfragmenter(tabell21.3).Mengdenmidtfragmen-
ter kan tyde på at flekkene er brukket opp intensjonelt
for å fremskaffe mindre deler, noe som underbygges
av den høye  andelen  stikler laget på midtfragmen-
ter og retusjerte midtfragmenter. Den intensjonelle
seksjoneringen synes å være et gjennomgående trekk

på flere  mesolittiske lokaliteter som  er undersøkt
i  Oslofjord-området  (Solheim 2013c: 273). Det er
funnet en tilsvarende  mengde proksimalfragmen-
ter på Hegna vest 1, og lange proksimalfragmenter
(flekke uten distaldel) er i overtall (ca. 60 °/o; se også
Eigeland 2016). Dette viser at det er en stor andel
hele og tilnærmet hele flekker i materialet.

Med få unntak foreligger flekkematerialet i alle
flinttyper, men det er særlig typene  ls2, 181,1D1,
2D1, 2D3 og 281-3 som har produksjonssekvenser
med plattformpreparering og produksjon av flekker
og mikroflekker (figur 21.6). Typene  ls2,1Dl  og
2Dl  skiller seg ut med særlig lange huggesekvenser,
indikert av mengden og fordeling av antall rygger

på flekkene.
Det er observert lite  cortex i flekke-  og avfalls-

materialet. Få flekker er fiillstendig dekket av cortex,
men i flinttype lDl er det skilt ut fire flekker som er
delvis dekket av cortex. Fravær av cortexflekker kan
tyde på at cortex ble fjernet før flekkeproduksjonen
ble igangsatt, eller at dette trinnet ikke er representert

på lokaliteten. Det er totalt skilt ut 25 flekker og 6
mikroflekker med rygg (1D1: 14; IS2: 3; 283: 1; 2D1:
2; 3D1: 1 og 4B/P: 4) som stammer fra de innledende



Figur 21.12. Hulegget Øks (til venstre) og hulegget meisel fra Hegna vest 1. Meiselen har rest av hulslipt egg, men eggen er
skjerpet opp og slipt slik at huleggen ikke lenger er del av selve eggen. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

trinnene i produksjonssekvensen. Mengdefordelingen
kan tyde på at det innledende trinnet med etablering
av rygger først og fremst er å finne i flinttype  lD1.
Majoriteten av flekkene på Hegna vest 1 har to rygger,
og dette  kan  tyde på lange  produksjonssekvenser
(Sørensen 2006; Eigeland 2015: 225).

Eigelands  (2016)  attributtanalyse  av et utvalg av
flekkematerialet indikerer  at majoriteten  av flek-
kene er tilvirket med trykkteknikk, men det er også
innslag av indirekte teknikk og direkte myk teknikk.

Makroflekkene har en større grad av uregelmessighet
sammenlignet med smalflekkene og mikroflekkene
Dette kan qrde på at direkte og indirekte teknikkei
ble brukt i den innledende fasen av produksjonen.

Avftillsmaterialet
Det ubearbeidede  avfallsmaterialet utgjør 67 %  av
den totale fimnmengden på lokaliteten (tabell 21.1)
Omtrent 70 °/o av avslagsmaterialet er under 2 cm, og
6,7 % er større enn 4 cm (makroavslag). I flinttypene
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1D1,1S1,1S2, 281  og 3Dl  foreligger avslag med
en størrelse på opptil 6 cm. Det er også skilt ut 28
stikkelavslag, 24 hengselavslag og 35 bipolare avslag.

Ændreråstofflr
Det foreligger få funn  av andre  råstoff enn flint.
Mengdenprimærtilvirketmaterialeavbergart,kvartsitt
ogbergkrystallerbeskjeden,ogeneventuellproduksjon
i disse råstoffene har vært marginal. Avfmsmaterialet
som foreligger, utgjør ingen komplette reduksjons-
sekvenser, og man kan derfor anta at majoriteten av
disse gjenstandsfiinnene er brakt til Hegna vest 1  i
ferdig tilstand. I tillegg ble det gjort tre fimn avjern,
hvorav to hestesko og en nagle. Alle fimn var svært
korroderte og av uviss alder. Disse lå i tilknytning til
den registrerte hulveien.

Økser av ulihe bergartstyper
Det foreligger en Øks og en meisel med tverr, hulslipt
egg. Breddemål definerer skillet mellom Øks og meisel,
og skillet er satt ved største bredde målt til 3 cm. Øksen
er tilvirket av en grågrønn bergart med mørke prikker
(figur 21.12, jf. 21.7). Den har en symmetrisk form
med flat underside, hvelvet overside og spiss  nakke.
Oversiden er formet ved avslagsteknologi og sliping,
mens undersiden dannes av en naturlig flat side som
også er slipt. Hele Øksen er slipt, men det er synlige
arr etter tilhugging. Huleggen er rett og plassert på
undersiden  av Øksen. Øksen er  14 cm lang, 3,3  cm
bred og 2,5 cm tykk.

Meiselen er av en lysebrun bergart. Den har en til-
nærmet rett form og smalner av mot nakken. Oversiden
er svakt hvelvet, og undersiden er flat. Meiselen er noe
asymmetrisk; på den ene siden er overgangen fra over-
siden til smalsiden markert med en langsgående fasett,
slik at den framstår som firesidig, mens motsatt side er
avrundet. Meiselen har rest av hulslipt egg på oversi-
den, men er skjerpet opp og slipt slik at huleggen ikke
lenger inngår i selve eggen. Meiselen er 8,9 cm lang,
2,3 cm bred og 2,9 cm tykk. Slipte, huleggede Økser
med hvelvet overside er ikke en vanlig gjenstandst)pe

på mellommesolittiske lokaliteter i norske kontekster,
mendeterfimneteksemplarerpåRødbø154(Mansrud
2008: 253) og Ragnhildrød lok. 35 (Mjærum 2012:
35), begge i Vestfold. Gjenstandstypen er utbredt i
Østlige kontekster, som Finland og Russland, hvor de

generelt dateres til mesolitikum (Matiskainen 1990:
388; Rankama og Kankaanpåå 2008: 895).

Videre  foreligger det et  nakkefragment  av en
udefinert bergartsøks. Formmessig er Øksen  svært
lik en nøstvetøks med trekantet tverrsnitt der den
ene  siden er naturlig flat, mens  de to  andre  er til-
hugget. På grunn av fragmenteringen og manglende
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produksjonsmateriale er det vanskelig å fastslå om
Øksen er en nøstvetøks, eller om form og tilhuggings-
strategi slqrldes emnets utgangspunkt.

Det er også fimnet et eggfragment av mangekantøks
av mørkebrun, porøs bergart, nærmest som Ebbesens
(1998:  82-85, fig. 20.1)  type  4.  Sett fra  oversiden
framstår Øksen som asymmetrisk, men dette slqrldes i
hovedsak erosjon av bergarten. Både over- og under-
siden er flat. På oversiden av Øksen er det en smal fiire,
som nesten er borterodert. Eggen er utsvunget, men
fragmentert, og eggpartiet på undersiden  av Øksen
mangler. I tverrsnittet er Øksen smalere på undersiden
enn på oversiden. Den har brukket av ved skafthullet
og har et svakt, dobbeltkonisk skafthull med største
diameter 1,8 cm. Øksen er 9,8 cm lang, 3,8 cm bred
og 3 ,6 cm tykk. Det synes å være regionale forskjeller
i utformingen til mangekantøkser, der Øksene fra
Sverige  og Norge  skiller seg fra Økser i Danmark/
Skåne (Hallgren 2008: 215).

Pilspiss av skif tr
Det ble fiinnet en fragmentert pilspiss  av gråbrun
skifer. Spissen har rombisk tverrsnitt, korte, hengende
agnorer, tange og parallelle sidekanter (Nærøy 1993:
80). Basis  er fasettslipt. Selve  oddpartiet mangler.
Pilspissen er 4,7 cm lang og 1,3 cm bred.

Shi>eplater av samdstein
Slipeplatene av sandstein omfatter ni fragmenter
fordelt på seks ulike sandsteinstyper. Flere av fragmen-
tene er små, og de er av varierende tykkelse. Samtlige
stammer fra ensidige slipeplater. Fragmentene måler
2,5-14,4 cm.

Kmakkesteiner
Det er fimnet to knakkesteiner. Begge har mindre
områder med knusespor, og det er ikke identifisert
spor etter preparering. Den  største  knakkesteinen
(20,4 g) har en oval form. Knusesporene er plassert
på siden av steinens spisse ende, noe som er forenelig
med redskapsproduksjon (Eigeland 2015: 200-204;
Eigeland og Hansen under utgivelse). Den minste
knakkesteinen (6,5 g) er hard med en rund form. Her
er knusesporene sentrale på steinens butte ende, og
dette kan tyde på at den er brukt til et annet formål
enn redskapstilvirkning, for eksempel knusing eller
hamring.

Keramikh
Det er fiinnet 166 skår av keramikk, hvorav 159 bukskår
/ ubestemte skår og 7 randskår. Keramikken er over-
veiende av typen udekorert keramikk. Godstykkelsen
er delt i tre kategorier: fint gods (1), middels gods (2)
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Godstykkelse 1. Fint gods (sO,5 cm) 2. Middels gods (0,5-1 cm) 3. Tykt gods (>1  cm)

Magring A. Fint magret (sO,1  cm) 8. Middels magret (sO,1-0,3 cm) C.  Grovt magret (>0,3 cm)

Tabell 21.4. Kriterier for klassifikasjon av keramikk på Hegna vest 1.

og tykt gods (3). Magring er delt inn i tre kategorier
ut fra største magringskorn: fint magret (A), middels
magret (8) og grovt magret (C; tabell 21.4). Attributter
som farge og bearbeiding av ytterside (polert/glittet,
avglattet eller grovbehandlet) er også inkludert. En
stor andel av keramikken er forvitret og dårlig bevart,
noe som gjør det vanskelig å vurdere tykkelse, farge
og bearbeiding av ytterside.

Tolv skår er skilt ut som traktbegerkeramikk, og av
disse er seks dekorerte. Ett fragment ser ut til å stamme
fra overgang meuom hals og skulder, og dette har svak
S-profil, noe som kan tyde på at karet har hatt trakt-
begerform. Generelt er materialet sterkt fragmentert,
og det er vanskelig å si noe  om karets  størrelse og
form. Godset er middels  tykt med en lys gråbeige
farge og grov magring av kvarts (2C). Seks av skårene
er dekorert med inntrykk av ekte snor, altså tvunnet
dobbeltsnor, som danner horisontale linjer. Bredden

på snorinntrykkene varierer mellom 3 og 1 mm. Ett
skår er dekorert med to avlange, grunne groper (3 mm)
med en innbyrdes avstand på 7 mm. Ingen av skårene
har rest av matskorpe. Alle skår av traktbegerkeramikk
ble fiinnet samlet, og dette kan tyde på at de stammer
fra samme kar.

Figur 21.13. Keramikkmaterialet fra Hegna vest 1
fordelt på godstykkelse og magring (totalt 166 skår).
Godstykkelse: fint gods (1), middels gods (2) og tykt

gods (3). Magring: fint magret (A), middels magret
(8) og grovt magret (C).  Se for øvrig «Råstoff» for
klassifikasjonskriterier.

Den Øvrige keramikken er udekorert og svært frag-
mentert og følgelig vanskelig å typebestemme. Den
kan betegnes  som grov, udekorert boplasskeramikk
og denne har et vidt dateringsspenn i tidsrommet
bronsealder-yngreromertid.Figur21.13viserhvordan
keramikkmaterialet fordeles etter nevnte klassifika-
sjonskriterier. Kun et fåtall av keramikkskårene har
fint gods og fin magring med polert/glittet ytterside
Keramikk av denne  typen  anses  tierne  som bord-
kar/drikkebegre (Bøe  1931; Rødsrud 2012:  78-80)
Mesteparten av keramikken fra Hegna vest  1  har
middelstyktgods,middelstilgrovmagringogavglattet

ytterside.Trolig kan disse betegnes som kokekar (Bøe
1931; Rødsrud 2012:  78-80). Det er identifisert  19
skår med rest av matskorpe. Keramikken lå spredt
over store deler av lokalitetsflaten.

STRUKTURER
Det ble påvist til sammen 25  strukturer på Hegna
vest 1, hvorav 9 kokegroper, 3  steinpakninger, 2 ild.
steder og 11 groper (figur 21.14). Tjuetre strukturer
er C14-datert (figur 21.15). Alle dateringene er gjort

på trekull, og to strukturer er ytterligere datert med
brente hasselnøttskall (tabell 21.5 og 21.6).

Strukturene ble påvist under både den konvensjo-
nelle gravingen og den avsluttende flateavdekkingen
Strukturene lå bevart i ulike nivåer i undergrunnen
Enkelte var synlige  allerede  etter  den  maskinelle
avtorvingen, men majoriteten fremkom i de Øverste
10-20 cm av undergrunnen. Et fåta.11 av strukturene
ble påtruffet 40 cm under markoverflaten. Strukturene
er presentert samlet i tabell 21.5, men i det følgende
vil flere bli beskrevet mer inngående.

Strukturermeddateringtilmesohtikum
To  strukturer, A14834 og A9819, er datert til mel.
1ommesolitikum(figur21.16;tabell21.15).Beggeer
tolket som nedgravde ildsteder. A14834 1å utenfor
feltavgrensningen og ble påvist under flateavdekkingen
Den var en av de dypereliggende strukturene som ble

påvist. Strukturen var godt definert i både plan og
profil. En mikroflekke med kantretusj ble  fimnet i
Fumassen. A98191å sentralt i fimnkonsentrasjonen
og ble påvist under den konvensjonelle rutegravingen
1 plan fremstod den som en ansamling med brente
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A"' Type Form Buntl Sidcr Mål(cm) Dybde(cm) Fyllmaterialc Brmt§tein(kg) Spesiellefunn Alder,f.Kr. Alder,BP hbief.

14834 Ildstcd Oval Ujcvn Buete 110  x  150 23
Kull / sand / silt /skjørbrentstein

36 8170-7715 8788  ±  34 Ua-50485

9819 Ildsted Rund Flat Skrå/avrundede
105  x  100 21

Kull / sand /skjørbrentstein
67

Huleggetmeisel
7940-7610 8732  ±  40 Ua-51462

100079 Grop Ujevn Sand/silt 0 5750-5640 6816  ±  36 Ua-51466

9807a Grop Ujevn Avrundet Buete 51  x  50 16
Kull / sand /skjørbrentstein

6,8 1685-1515 3318  ±  32 Ua-51461

14417 Kokegrop Ujevn Avrundet Ujevne 1`=   `   c,-` 19
Kull / silt / sand /skjørbrentstein

25,5 1055-915 2831  ±  24 Ua-50484

11663 Grop Ujevn Flat Buete 55  x  65 12
Sand / skjørbrent

11
930-810 2724 ± 34 Ua-51467

stein / kull 895-800 2670  ±  33 Ua-51463

9725
Stein-pakning/ildsted

Oval Avrundet Buete 70 x 97 31
Kull / skjørbrentstein

112 895-800 2667  ±  33 Ua-51460

15034 Grop Ujevn Ujevn Buete 55  x  123 20 Sand/silt 0
770-430175-15

2474 ± 332063 ± 33
Ua-51465Ua-51468

9642
Stein-pakning

Oval Flat Buete 55  x  86 18
Sand / stein /skjørbrentstein

27 Keramikk 750-405 2440 ± 24 Ua-50472

10127 Kokegrop Rund Rund Buete 80  x  80 40
Kull / grus /sand/silt/skjørbrentstein

160 380-200 2225 ± 28 Ua-50475

14324 Grop Ujevn Avrundet Ujevne 78  x  84 20 Kull/sand 0 365-200 2215  ±  21 Ua-50482

14383 Grop Ujevn Avrundet Buete 88  x  43 31 Sand 0 Keramikk 360-195 2197 ± 21 Ua-50483

100078 Grop Ujevn Avrundet Ujevne 30 x  102 41 Sand/silt 0 360-180 2186  ±  23 Ua-50486

9659 Ildsted Oval Rund Buete 90 x  87 30
Kull / silt / stein/skjørbrcntstein

240 Kcramikk 360-180 2186 ± 21 Ua-50473

14280 Kokegrop Rund Flat Buete 128  x  128 16
Kull / sand / silt /skjørbrentstein

65 360-180 2186  ±  23 Ua-50480

14298 Kokegrop Rund Flat Buete 141  x  140 28
Kull / sand /skjørbrentstein

312 Kcramikk 360-170 2178  ± 24 Ua-50481

11767 Grop Ujevn Avrundet Ujevne 69  x 225 24 Sand/silt 0 360-165 2174 ± 27 Ua-50477

14637 Kokegrop Oval Flat Buete 67  x  71 7
Kull / sand / silt /§kjørbrentstein

19,3 355-110 2154 ± 23 Ua-50479

11683 Grop Ujevn Avrundet Buete 62  x  150 37 Sand/grus/kull 0 Keramikk 350-50 2124 ± 33 Ua-51464

100077 Grop Ujevn Spiss Ujevne 60 x  98 42 Sand/silt 0 345-50 2118  ±  30 Ua-50476

9745 Kokegrop Oval Flat Bucte 160  x  170 26
Sand / kull /skjørt)rentstein

348 Slipeplate 255-400 e.Kr. 1702  ± 22 Ua~50474

11828 Kokegrop Oval Avrundet Buetc 70  x  80 11
Kull / sand / silt /skjørbrentstein

19 260-410 e.Kr. 1685  ± 20 Ua-50478

11707 Ildsted Oval Rund Buete 60  x  68 23
Kull / silt / stein/skjørbrentstcin

109 Kcramikk 1015-1155  e.Kr. 971  ± 26 Ua-50487

9763
Stcin-pakning

Ujevn Ujcvn Ujevne 130  x  160 0 Skjørbrent stein

9807b Grop Ujevn Ujevn Ujevne 120  x  120 24
Sand / grus /skjørbrcntstein

20,2

Tabell 21.5. Strukturer på Hegna vest 1.

og ubrente steiner uten et tydelig ftllskifte. I profil
var det bevart et tydelig kullag i gropens ytterkant,
der hvor steinpakningen var tettest.  Strukturen er
svært lik det nedgravde ildstedet som ble påvist på
Hegna vest 3. Under framrensing av strukturen ble
det gjort funn av en slipt, hulegget meisel og annet
littisk avfillsmateriale.

En grop  med ukjent funksjon  (A100079)  fild¢
senmesolittisk datering 5750-5640 f.Kr. (6816 ± 36,
Ua-51466). Gropen lå i en ansamling med tre andre

groper(A11767,A100077ogA100078)vestpåloka-
1itetsflaten (figur 21.17). I plan framsto ansamlingen

som 6n stor struktur, og det var ikke før under snit-
tingen av strukturen at det ble klart at det trolig var
fire  strukturer. A100079 ble  først erkjent som  en
egen struktur under tømmingen av A100078  og
er derfor ikke  dokumentert i profil, og bare  delvis
i plan. Av de fire  strukturene  er det A100079  som
er den minst distinkte. Det ble gjort flere funn i
tilknytning til A100079, deriblant en hulegget Øks,
flintavfall som trolig kan settes i sammenheng med
kj erneøksproduksjon, samt annet avfflsmateriale som
er diagnostisk for den mellommesolittiske perioden.
Funnene kan dermed ikke settes i sammenheng med
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Figur 21.14. Oversikt over arkeologiske strukturer på Hegna vest 1.
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Kontckst Struktur Materialc BP + 68.2% •    95.4% Lab.ref.     ,

14834 Ildsted Trekull,  Sø/z.#/Po4zf/GÆ 8788 34 7945-7760 8170-7715 Ua-50485

9819 Ildsted Trekull, Sø/z.# 8732 40 7820-7650 7940-7610 Ua-51462

100079 Grop Trekull, Sø/!.# 6816 36 5725-5670 5750-5640 Ua-51466

9807a Grop Trekull, 4/722jf 3318 32 1635-1535 1685-1515 Ua-51461

14417 Kokegrop Trekull, F7iø#z.#zÆ 2831 24 1015-935 1055-915 Ua-50484

11663 Grop Hasselnøttskall 2724 34 900-830 930-810 Ua-51467

11663 Grop Trekull, B€/zf/ø 2670 33 845-800 895-800 Ua-51463

9725 Steinpakning/ildsted Trekull, 4/#zzf 2667 33 840-800 895-800 Ua-51460

15034 Grop Trekull,  Ccwj//zæ 2474 33 755-540 770-430 Ua-51465

9642 Ildsted Trekull,  P€.72ctj 2440 24 735-430 750-405 Ua-50472

10127 Kokegrop Trekull, PoPz//zÆ 2225 28 365-210 380-200 Ua-50475

14324 Grop Trekull,  Cory/zÆ 2215 21 360-205 365-200 Ua-50482

14383 Grop Trekull,  Corj//zÆ 2197 21 355-200 360-195 Ua-50483

100078 Grop Trekull,  Corj;/zÆ 2186 23 355-200 360-180 Ua-50486

9659 Ildsted Trekull, Bc/z//ø 2186 21 355-200 360-180 Ua-50473

14280 Kokegrop Trekull, Po?zf/zÆ 2186 23 355-200 360-180 Ua-50480

14298 Kokegrop Trekull, PoP#/zÆ 2178 24 355-195 360-170 Ua-50481

11767 Grop Trekull, B€/z//ø 2174 27 355-180 360-165 Ua-50477

14637 Kokegrop Trekull,  Corjt/zÆ 2154 23 350-165 355-110 Ua-50479

11683 Grop Trekull, B€/z{/ø 2124 33 200-100 350-50 Ua-51464

100077 Grop Trekull, Bc/ct/ø 2118 30 200-100 345-50 Ua-50476

15034 Grop Hasselnøttskall 2063 33 160-40 175-15 Ua-51468

9745 Kokegrop Trekull, Be/zz/ø 1702 22 265-390 e.Kr. 255-400 e.Kr. Ua-50474

11828 Kokegrop Trekull, Be/zf/ø 1685 20 345-395 e.Kr. 260-410 e.Kr. Ua-50478

11707 Ildsted Trekull, Bc./zf/ø 971 26 1020-1150 e.Kr. 1015-1155  e.Kr. Ua-50487

Tabell 21.6. Oversikt over C14-dateringer fra Hegna vest 1. To dateringer angir alder til mellommesolitikum, 6n angir
alder til senmesolitikum, 6n angir alder til eldre bronsealder, periode 1, €n angir alder til yngre bronsealder, periode IV, tre
angir alder til yngre bronsealder, periode V, €n angir alder til yngre bronsealder, periode VI / førromerskjernalder, tolv angir
alder til førromerskjernalder, to angir alder til romertiden, og 6n angir alder til vikingtiden/middelalderen.

C 14-dateringen. Funnmaterialet ble fimnet dypt nede
i strukturen, omtrent 70 cm under markoverflaten. De
andre gropene i  ansamlingen har mer euer mindre
sammenfallende dateringer til førromersk jemalder.

Det er vanskelig å vurdere hvorvidt C 14-dateringen
fra A100079 daterer bruken av strukturen, og hva disse

gropene egentlig representerer. I plan kan de minne
om en rotvelte, da disse ofte får en hesteskolignende
form. Rotvelter er ofte vanlig i områder med sandhol-
dig undergrunn. I profil får de en kompleks stratigrafi,
der kulturlag og undergrunn er omblandet (Darmark
og Sundstr6m 2005: 75-83; Persson 2008: 180-181).
Disse gropene framsto imidlertid som regelmessige
i profil, og $11massen var homogen. Alle strukturer

hadde mer euer mindre lik Sumasse med mørkebrun
sand med kull. Dette kan tyde på at de er reelle ned-

gravninger. Dessuten har de, med unntak av A100079:
sammenfållende dateringer med de Øvrige strukturene
fra førromerskjernalder. Dette kan tale for at gropene
ikke er naturdannet. Hva angår A100079, kan man
ikke utelukke at nedgravningen er senmesolittisk, men
ut fra konteksten og det tilhørende fiinnmaterialet
bør dateringen anses som usikker.

S|ruktuTermeddo[teringtilbronsealderen
Engropmedukjentfiinksjon(9807a)erdaterttileldre
bronsealder. Denne lå sentralt på lokalitetsflaten og
ble påvist under den konvensjonelle rutegravningen.
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Figur 21.16. Ildsteder med mellommesolittisk datering. Øverst: A9181 i plan og profil. Denne er datert til 7940-7610 f.Kr.
(8732 ± 40, Ua-51462). Nederst: A14834 i plan og profil. Denne er datert til 8170-7715 f.Kr. (8788 ± 34, Ua-50485) og er
den eldste C14-datering på E18-prosjektet.

I plan fremstod den som en ansamling med brente
og skjørbrente steiner med et kullholdig ftllskifte i

ytterkant. I profil ble det klart at det dreide seg om
to  strukturer, 9807a og 9807b. Førstnevnte var en
mindre grop med kullholdig sand, mens  sistnevnte
var mer uregelmessig og mindre kullholdig. Denne
er også tolket som en grop med ukjent fimksjon, men
er ikke datert.

Tre strukturer har fått datering til yngre bronseal-
der. Dette er en kokegrop (A14417) som ble funnet
øst på flaten under flateavdekkingen, samt en grop
(A11663) og en steinpakning/ildsted (A9725). A9725
framsto som en tett konsentrasjon med skjørbrente
steiner uten synlig ftllskifte. Profilet viste en ganske
utydelig nedgravning under steinpakningen. Under
snittingen av A9725  ble ytterliggere  to  strukturer,
A11663 og A11683, påvist. A116631å delvis under
A9725  og  er  tolket  som  en grop. Fyllmassen var
kullholdig, og den inneholdt også skjørbrent stein.
Muligens  kan  det være  rest  av en kokegrop. Det
foreligger to  sammenfallende  C14-dateringer fra
strukturen, og  disse  er marginalt yngre  enn  den

overliggende strukturen A9725. Også grop A11683
1å under A9725  og kuttes  av denne.  Her ble  det

gjort funn  av keramikk  (28), deriblant  ett  skår
med  matskorpe. A11683  er  datert  til førromersk

jernalder og har dermed enn yngre datering enn den
overliggende A9725. Det er derfor et spørsmål om
dateringen er korrekt.

En steinpakning (A9642) og en grop (A15034) er
C14-datert til overgangen yngre bronsealder-førro-
merskjernalder. Det foreligger to C 14-dateringer fra
sistnevnte, dateringen tiort på trekull angir alder til
overgangen yngre bronsealder-førromersk jernalder,
mens dateringen gjort på hasselnøttskall angir alder
til siste del av førromersk jernalder. Steinpakningen
A9642 blir videre omtalt i avsnittet under.

Strukturermedda±eringt{ljernalderen
Majoriteten av strukturene på lokaliteten er C14-datert
tiljernalderen,hvoravtolvtilførromerskjernalder,to
til romertiden  og 6n til vikingtiden-middelalderen.
Strukturene med datering til førromerskjernalder lå
spredt på lokaliteten og omfatter både kokegroper og
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Figur21.17. Øverst: Ansamling med groper A100079, A100077, A11767 og A100078. A100079 er datert til
senmesolitikum, mens de Øvrige er datert til førromerskjernalder. Nederst, venstre: A11767 i profil. Nederst, midten:
A100078 i profil. Nederst, høyre: A100077 i profil.

groper med ukjent fiinksjon. De to kokegropene med
datering til romertiden lå Øst på flaten.

Strukturene A9642, A9659 og A11707 ble først
antatt å være €n struktur. I plan fremstod den som

en tydelig konsentrasjon  med brente og ubrente
steiner, men  uten  et tydelig $11skifte  (figur 21.18).
Steinene varierte i  størrelse fra små knyttnevestore
til store, hellelignede steiner på 20 kg. Ved snitting
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Figur 21.18. Øverst: A11707, A9659 og A9642. Ildsteder på rekke. Nederst, venstre: A11707 i profil. Nederst, midten:
A9659 i profil. Nederst, høyre: A9642 i profil.

ble det klart at det dreide seg om tre ulike strukturer
anlagt på en rekke, orientert nord-sør. Den sørligste
strukturen,A11707,varikkesynligiplan,meniprofil
fremstod den som en ansamling brente og ubrente
steiner over et kullholdig lag. Den midterste struktu-
ren, A9659, var delvis konstruert av store, kantstilte
steiner i ytterkant. I bunnen av strukturen var flere
store, flate steiner lagt oppå hverandre, og det var et
tydelig kullag under disse. Den nordligste strukturen,
A9642, besto av en mindre konsentrasjon med små,
skjørbrente  steiner. Profilet viste  et svakt $1lskifte
under laget med skjørbrent stein. De to førstnevnte
er tolket å være ildsteder, men A9659 har hatt en mer
solid konstruksjon enn A11707. A9642 kan også ha
fiingert som et ildsted, men kan også representere en
deponering av skjørbrent stein i tilknytning til de to

andre, kanskje først og fremst A9659. Selv om struk-
turene tilsynelatende ligger i relasjon til hverandre, er
ikke C14-dateringene sammenfillende. Disse spriker
fraovergangenyngrebronsealder-førromerskjernalder
(A9642), førromersk jernalder (A9659)  og vikingti-
den-middelalderen (11707). Dateringene kan være
ukorrekte, men man kan ikke utelate at det dreier seg
om tre uavhengige strukturer.

Det ble også påvist kokegroper som fremstod som
tydelige forsenkninger i bakken. Disse var, som nevnt
innledningsvis,registrertavTelemark$1keskommune
som mulige kullgroper. På Hegna vest 1 ble det iden-
tifisert to slike, som begge er blitt datert til romertiden.
Det er særlig A9745 som skiller seg ut (figur 21.19).
DenneersværtlikkokegropenA9211,somblepåvist

på Hegna vest 2, og som også er datert til romertiden.
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Figur 21.19. Kokegrop A9745 vistes som en tydelig forsenkning i terrenget. Kokegropen er gravd ned i undergrunnen, og
den utgravde massen danner en lav voll rundt kokegropen (a). Under undersøkelsen ble først den ene halvdelen av kokegro-

pen avdekket i plan (b), før den ble snittet. Strukturen er tydelig gravd ned i bakken (c). Deretter ble den andre halvdelen av
strukturen avdekket i plan (d). Kokegropen er datert til romertiden, 255-400 e.Kr. (1685 ± 20, Ua-50478).

NATURVITENSKAP OG DATERING

Makrofbssilerogvedowtsbestemmelser
A11e makroprøver som er prioritert for uttak av prøver
til C14-datering, er flottert av Annine Moltsen ved
NOK. Med unntak av noen få hasselnøttskall og en
kongle/fruktstand ble det ikke gjort finn av makro-
fossiler i prøvene. Kullprøvene er vedartsbestemt av
Peter Hambro  Mikkelsen  (2015)  ved Moesgaard
Museum. Vedartene som er valgt ut til C14-analyser,
er presentert i tabell 21.6.

Strandhnje
Hegna vest  1  1å mellom 60 og 61  moh„ og strand-
1injekurven angir eldste mulige datering til ca. 8000
f.Kr.  (Sørensen  mfl. 2016).  En  strandbundet belig-

genhet innebærer en bruksfase innenfor tidsrommet
8000-7800 f.Kr.

C14-da;teringer
Det foreligger 25 C14-dateringer, og disse illustrerer
de mange bruksfasene på lokaliteten, men som påpekt

ovenfor er det grunn til å diskutere hvorvidt enkelte
av dateringene  kan  anses for å datere  strukturene.
Samtlige dateringer er oppført i tabell 21.6.

Typologi
Det littiske materialet fra Hegna vest 1 har et tydelig
mellommesolittisk preg med skj evtrekantmikrolitter,
kjerneøkser, flekkeproduksjon på koniske kjerner og
seksjonering av flekker (Ballin 1999; Jaksland 2001;
Solheim  2013c).  Slipte, huleggede  Økser  er  også
en gjenstandstype  som trolig kan knyttes til den
mellommesolittiske fasen på lokaliteten. Som nevnt
foreligger det få slike fra norske kontekster, og de er
langt mer vanlige i Finland og Russland. Spredningen
av det koniske flekkekonseptet i Nord-Skandinavia
er satt i sammenheng med en migrasjon fra Russland
og Baltikum  i  siste  halvdel  av tidligmesolitikum
(Sørensen mfl. 2013; Damlien 2014), og det er trolig
at de huleggede øksene kan ses i lys av dette.

Det foreligger flere gjenstandsfiinn som synliggjør
de yngre  fasene på lokaliteten. Mangekantøksen,
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den  eneggede pilspissen  og traktbegerkeramikken
er elementer som kan knyttes til tidligneolitikum
(Østmo 1988; Ebbesen 1998; GIørstad 2004; Hallgren
2008). Det er fimnet rundt 30 mangekantøkser rundt
Oslofiord-området, men disse er sjelden knyttet til
sikre kontekster, som graver, boplasser eller depoter.
Den nøyaktige tidsfestelsen av denne gjenstandstypen
er derfor problematisk. Det er foreslått at de opptrer
i hele tidligneolitikum og fram til mellomneolitikum
A (Østmo 1998: 93; Amundsen mfl. 2006).

Skiferspissen med rombisk tverrsnitt og hengende
agnorer kan også dateres til neolitikum. I Vest-Norge
harskiferspissenegjennomgåttenkronologiskutvikling
fra spisser med spissovalt tverrsnitt i tidligneoliti-
kum til spisser med rombisk tverrsnitt, parallelle
sidekanter og agnorer i løpet av tidligneolitikum
og mellomneolitikum  (Nærøy 1993). Skiferspisser
forekommer i Østnorske lqrststrøk fra ca. 3500 f.Kr.,
altså fra siste del av tidligneolitikum, og materialet
har stor formvariasjon. Det er derfor usikkert om de
kronologiske trekkene fra Vest-Norge kan overføres
til det Østnorske  materialet (Østmo 2008:  86-90;
Solheim 2012: 95-101).

Flateretusjertepilspisserharenviddateringsramme
fra senneolitikum til førromersk jernalder. Mjærum
(2012)  har nylig foretatt en kronologisk studie  av
flateretusjerte pilspisser fra Østlandet. De bladfor-
mede pilspissene med flat basis (Mjærums type D)
forekommer gjennom hele bronsealderen, men først
og fremst fra overgangen mellom eldre og yngre
bronsealder. Dette  samsvarer også med vestnorsk
materiale (Prescott 1987:  153).

Den Øvrige keramikken er udekorert og fragmen-
tariskogfølgeligvanskeligåtypebestemme.Denkan
betegnessomgrov,udekorertboplasskeramikkoghar
etvidtdateringsspennitidsrommetfrabronsealderen
til yngre romertid.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Hegna vest  1  er et godt eksempel på hvordan en
utvidet katalogisering kan tilføre nye dimensjoner til
fiinnspredningen.MikkelSørensen(2008)hartidligere
vist at en dynamisk teknologisk klassifikasjon av det
littiske materialet kan gi ut$1lende informasjon om
den romlige organiseringen av en lokalitet. Der den

generelle fiinnspredningen kan vise hvor de sentrale
fiinnområdene på lokaliteten er, og hvordan de ulike

gjenstandstypene fordeler seg på fimnkonsentrasjo-
nene, kan en fiinnspredning basert på en dynamisk
teknologisk klassifikasjon bidra med innsikt om for-
flytningavgjenstander,romligorganiseringavlittiske
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reduksj onssekvenser, avfallshåndtering og forholdet
mellom ulike fimnkonsentrasjoner. Det er ikke foretatt
en dynamisk-teknologisk klassifikasjon av materialet
fra Hegna vest  1, men inndelingen i flinttyper gir
likevel et mer nyansert bilde av aktiviteten på flaten.
Resultatene viser at materialet fra Hegna vest  1  er
velegnet for senere forskning knyttet til romlige studier
og organisering av teknologiske strategier.

Figur 21.20 viser den generelle fimndistribusjonen

på lokaliteten. Ut fra spredningskartet kan man se
at hele flaten er funnførende, men at det er en stor
funnkonsentrasjon på den  nordlige  halvdelen  av
utgravningsfeltet. Funnkonsentrasj onen er utflytende
og inneholder flere  mindre  områder med  høyere
fiinntetthet. På den sørlige delen av utgravningsfeltet
er det to mindre konsentrasjoner, en i vest og en i Øst.
Om man ser på spredningen av de ulike flinttypene i
figur 21.21, oppnås et mer komplekst bilde av funn-
spredningen, og det blir desto mer tydelig at den store
funnkonsentrasjonen er sammensatt av flere mindre
aktivitetsområder som flyter inn i hverandre. Dette

tiør det vanskelig å skille ut separate funnkonsentra-
sjoner, men på bakgrunn av fordelingen av de ulike
flinttypene er det skilt ut seks funnkonsentrasjoner,
K1-K4, der K3 er inndelt i a-c (figur 21.20). Kl og
K2 ligger sør på feltet, K3a-c ligger på den midtre
delen av feltet, og K4 1igger nord på feltet i forlen-

gelsen  av K3. Generelt  er det en  sammenfallende
spredning av produksj onsavfill og ulike redskapstyper
innad i funnkonsentrasjonene, noe som indikerer at

produksjon og andre gjøremål har foregått på samme
sted. De ulike fiinnkonsentrasjonene har omtrent lik
funnsammensetning, noe  som gir dem et ensartet
og nærmest repeterende inntrykk. Flinttype lDl er
den dominerende flinttypen på lokaliteten og fore-
kommer i  alle  funnkonsentrasjonene. Figur 21.22
viser spredningen  av denne typen fordelt på ulike
funnkategorier.

Det er viktig å understreke  at ikke all aktivitet
nødvendigvis har foregått i tilknytning til disse fimn-
konsentrasjonene. Som  det fremgår av figur 21.20,
ligger ildstedet A9819 innenfor K3a i utkanten av det
mest fiinnførende området. Dette er også dokumentert

pådenlavereliggendelokalitetenHegnavest3.Dette
kan være en indikasjon på at produksjonsområder kan
være trukket unna andre typer aktiviteter på flaten.

K7
K1 1igger sørvest på utgravingsfeltet. Konsentrasjonen
har en utflytende form, og det er ingen distinkte knak-
keområder her. Flintt)pene lDl og 2Dl er de vanligst
forekommende, men det foreligger spredte fiinn av
lsl og ulike bryozovarianter. Splinter med slagbule



314

`'

II1IIff,'8!,,',,
/

__E           E        E  E
"-=

-
1`-,E
1'

1

_    r_IT

1
it J 1,

11 `1

T=._=_-=

)'H
1)

1 T
+Lj1 _111

1''
1_(               ,         ___       _____`                 !_1___(

(

/,,'/r`
1 L rlj 1!]

K

11

11
1

a
(1+J

)
K3c

r,c?
1

1

1!

1

(1

(

HH89 i

T+   __    LL_ iiil
1

1

11

1

1

~

\

~__ T__-!

----l       F
11

1

1

J    _J_._
1

- 1 1

I Ul
1 L 1

1

+,

1 1! K1 T_ 1
L===-:-=

jl i J1

(                                 1_1             `[_
11

1

CS    Q    `      .'   ,     .               e>   Q>
1

r1
i_-= 1

Qaeæ    eee'    _

!

1__1

1

1

-+ ~- \
_J

r`
!

\ `_-`--_
na Vest 1 ~ --_

_L_  '_1_.

!

Strukturer,  mesolitikum
\ -- \---_ ~-

Figur 21.20. Den generelle funnspredningen på Hegna vest 1 med de ulike funnkonsentrasjonene K1-K4 uthevet.
Strukturene med mesolittisk datering er også vist på kartet.



GURO  FOSSUM  -HEGNA  VEST  1 315

\
~ \

E

•       181       I      283

C_',`i         281         +        284

A282

H

+;++f=`;..+^^^.l.
Å       -F             +t   p        1

^^JL

•`:-:S.+åt6:`f ```     .`:.:-4:^.i,:,¥t:

d

\

E

/

1I

®1S1

^1S3

02D1

®2D3

OL+5   ^
Uio ! Kufturhlsterlsk mueiim

D

\

`/,1
1

H          E        E  E]

.e`8.:ea.9."..;*å.:o::`æ#D.,,.

:...'``     :.p..6.S         ®h      ,P

•..t

Figur 21.21. Distribusjonen til majoriteten av flinttypene på Hegna vest 1. Som det fremgår av kartet, har flere av flintty-

pene ulik spredning.



316

'

\ \
EI

\,\\-\
L

E= \
H

€

.,

I
-   -   æ  s   Eb

th             +      +      }

nl

1

'

L.      ____D         I
-1--+1

Figur 21.22. Distribusjonen til flinttypene lDl og ls2 fordelt på ulike funnkategorier.



GURO  FOSSUM -  HEGNA VEST  1

¢

/
',E

EEn

X±

xx*å    x     .      _t

*Æ,                              x      X

*.   *  L   .oX  .
S                             .   `    X      G

X
q^

xx        x    .1    lu

m.ple.er              Fr.gmqi                               Av.l.ø                                   ø*ær
•    Ene.oet          .    Medretusi& k.nho.i    ill    Medretu.j&kanbtuq   ®    Kj.meok.
-    Bbdbm.l       ^     Boi                                      Å     Bor                                    |    Mano®k.i`®k®
^    Rombbk         |    Skr.p«                           =    Skmp.r                          ^   Nosmoks.
X    §tii8`/tr.kmt                                                      ~in'    S6lk.l                               *    wB.i

1

•    Mlkro"ker
Fl®kk®,

H,-2
H3.7
EEÆæ  a -14

ÆHEm  15  . Z3

H 2. - 33

1.,
1

'
I

Hegna Vest 1

Kjerner                Preparerlngsavslag
+      Bmrhj.m.     r-_~_'_-.-. ;  1.2

•     Konmu.m.     r`T-i3_7

|    Pbttbmk|.m.  Ei¥± 8-13
Å     Patt/amw.bg  E5E 14-20

E    Sæeftagm.nt    H2i-33

M

Uio : Kulturhlstorlek museum

•,l=Fg+_

=+T_ D

Jlfi

i

Ø

~8

Figur 21.23. Kartet Øverst til venstre viser hvordan ulike redskapstyper fordeler seg på feltet. Kartet Øverst til høyre
viser fordelingen av splint med slagbule i ulike flinttyper. Denne funnkategorien gir ofte en god indikasjon på hvor

produksjonsstedene har vært. Kartet nederst til venstre viser fordelingen av flekker og mikroflekker, mens kartet til
høyre viser ulike kjernetyper og prepareringsavslag knyttet til vedlikehold av kjemer.

317



318

blir ofte brukt som indikator på knakkeområder, da
sannsynligheten for at disse ligger på opprinnelig
sted, anses for å være  større  enn redskaper, flekker,
avslag og fragmenter, som i større grad kan ha blitt
flyttet på (Fisher 1979; De Bie mfl. 2002). Det er få
splinter med slagbule og generelt lite atill, noe som
kan tyde på at preparering og produksjonen har vært
mindre omfattende i K1. De ulike flinttypene er også
sammenblandet. Brent flint viser samme distribusjon
som det generelle spredningsmønsteret.

Det foreligger flekkemateriale  av både 2Dl  og
lD1, og det har trolig foregått flekkeproduksjon
i  K1. Plattformprepareringsavslag i flinttype  lDI
viser at plattformen til kjernen i denne flinttypen er
vedlikeholdt i løpet av produksjonen. I tillegg er det
fiinnet et sidefragment av en konisk kjerne i lD1. Det
foreligger6noppbruktkoniskkjerneavflintt)pe281,
men det er svært lite annet avfall av denne typen. Av
redskaper er det blant annet fiinnet €n skjevtrekant-
mikrolitt, stikler og flekker samt mikroflekker med
retusj, men andelen redskaper er lavere sammenlignet
med  de  Øvrige  fiinnkonsentrasjonene  (figur 21.23).
Mesteparten av redskapene ligger spredt i utkanten
av K1. Videre ble det fimnet en flekkekniv av flinttype
ls2. Denne flinttypen er nærmest fraværende innen-
for K1, men opptrer i andre konsentrasjoner. Dette
kan være en indikasjon på at gjenstanden er fiernet
fra en av de andre fiinnkonsentrasjonene og brakt til
K1. Dette  kan betegnes  som JcøØ€72gz.7zg,  der råstoff
eller redskaper fjernes fra tidligere aktivitetsområder

(Ballin 2000:  111; De Bie 2007: 41). Forflytning av

gjenstander mellom ulike funnkonsentrasjoner kan
ogsåværetegnpåatfiinnkonsentrasjoneneersamtidige.

K2
K2 1igger sørøst på flaten og har en mer konsentrert
form enn K1. Flinttype 2Dl er nærmest fraværende
i denne konsentrasjonen. Det forekommer få spredte
fiinn, men det har ikke foregått noen reduksjon av 2Dl
her. 1Dl er den dominerende typen i K2, men også
t)pen 1 S2 forekommer her i tillegg til bryozovarianter,
særlig281.Detforeliggermestsplintermedslagbuleav
typen lD1 (figur 21.23). I tillegg foreligger det platt-
formprepareringsavslag og flekkemateriale i flinttypen
som vitner om flekkeproduksjon og vedlikehold av
kjerner. Den store koniske kjernen i lDl ble fimnet
inntil  en  stein i  K2  ¢f. figur 21.5). Mesteparten av
flekkematerialet i lDl fra konsentrasjonen er trolig
ikke produsert fra kjernen ettersom den kun har
få avspaltningsarr etter makroflekker.1S2  er også
brukt til flekkeproduksj on her ettersom det foreligger

prepareringsavslag, flekker og splinter med slagbule.
Det samme gjelder 281, men mengden er begrenset.

Redskapene omfatter stikler, bor, flekker med ulike
retusjtyper og fire  skjevtrekantmikrolitter, og disse
indikerer ulike aktiviteter, som omskj efting og arbeid
med treÆ)ein. I likhet med Kl er det også i K2 identi-
fisert et mulig tilfelle av jcczø€7cg¢.77g. En flekkekniv av
flinttypen 2D3 ble finnet sentralt i konsentrasjonen;
og 2D3 forekommer nesten utelukkende innenfor K3 .
Flinttypen er derfor mest sannsynlig fiernet fra K3
og brakt til K2. 2Dl opptrer heller ikke i særlig stor

grad innenfor K2, men det foreligger spredte fiinnj
deriblant fire flekker, og disse kan også representere
samme fenomen. De to flateretusjerte pilspissene ble
også fimnet her.

K3
K3 er den mest distinkte av fimnkonsentrasjonene på
lokaliteten og ligger sentralt på flaten. Den består av
flere overlappende funnkonsentrasjoner. K3a utgjør
den vestlige delen, og her var fiinnfrekvensen markant
høyere  innenfor et begrenset område. K3a er den
eneste  av konsentrasjonene  som har et tilhørende
ildsted, A9819. Ildstedet er datert til 7940-7610 f.Kr.

(8732 ± 40, Ua-51462) og ligger sør i konsentrasjonen,
noe tilbaketrukket fra selve produksjonsområdet. Dette
kan være et tegn på at ulike aktiviteter kan ha foregått

på forskjellige steder. På flere av de mellommesolittiske
lokalitetene på E18 Bommestad-SlqJ ble det påvist
ildsteder i relasjon til de sentrale fiinnkonsentrasjonene

(Mansrud 2013c, 2013d). Det ble gjort fiinn av en slipt;
hulegget meisel under fremrensing av strukturen. Det
er mulig at Øksen er bevisst nedlagt her.

Av flinttyper så dominerer lDl i konsentrasjonen.
I likhet med de andre konsentrasjonene er flinttypen
benyttettilflekkeproduksjon,ogreduksjonssekvensene
har vært lange. Det foreligger også stikler og retusjerte
flekker som kan synliggjøre arbeid med bein eller tre:
kanskje i forbindelse med skjefting. Det ble kun fiinnet
6n skjevtrekantmikrolitt her, og denne lå i utkanten
av konsentrasjonen. I tillegg forekommer 2D1, 2D3
samt ls2. Flinttype 2D3 opptrer nesten utelukkende
her. Flinttypen er brukt til flekkeproduksjon, noe som
underbygges  av prepareringsavslag, flekkemateriale
og Øvrig avfåll, men fiinnmengden er begrenset, og
reduksjonssekvensen er kort og ufiillstendig. Kjernen
ble heller ikke gjenfiinnet under utgravningen, noe
som indikerer at den er fraktet videre. Det foreligger
også en fragmentert Øks av denne typen i K3b. En stor
andel av fiinnmaterialet ble fiinnet innenfor noen få
meterruter, og materialet lå i tillegg dypt, opptil 70 cm
under markoverflaten. Distribusj onen av mikroavfall
og Øvrig avfm er sammenfallende, og det er derfor
trolig at K3a representerer en knakkeplass. Den tette
konsentrasjonen og dybden på fimnførende lag skilte
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seg klart fra de  Øvrige funnkonsentrasjonene. Det
kan indikere at materialet er samlet opp og deponert,
muligens i en grop, men mer eller mindre på samme
sted som produksjonen har foregått. I  tillegg er en
høy andel brent materiale i den  mest fimnførende

graveenheten (figur 21.21) . Dette kan tyde på at ild er
brukt som en del av avfållshåndteringen. Et lignende
tilfelle er dokumentert på Hegna vest 2.

K3b er plassert meuom K3a og K3c og representerer
den  sentrale delen av den store, sammenhengende
fiinnkonsentrasjonen på Hegna vest 1. Den er skilt ut

på bakgrunn av spredningen av 2D1, men også lD1,
1S2ognoenbryozovarianterforekommer,ogdissehar
ulik spredning. Splinter med slagbule og preparerings-
avslagviseratdetharforegåttprepareringavenkjerne
av flinttype 2D1. Det samme gjelder lDl og ls2. IS2
har en svært distinkt fiinnspredning på lokaliteten, og
fordelingen av ulike funntyper innenfor denne flin-
ten kan indikere at ulike trinn i reduksjonssekvensen
er gjennomført på forskjellige  steder  (figur 21.22).
Kjerneprepareringen har blant annet foregått i den
nordvestlige delen av K3b, mens også i K3c. Det fore-
1iggerogsåflekkemateriale,retusjerteflekkerogannet
avfill av denne flinttypen her. I tillegg ble det fimnet
en kassert kjerne med potensial for videre reduksjon.

K3c er den østligste delen av den store, sammen-
hengende funnkonsentrasjonen. Også her var det
særlig høy funnfrekvens innenfor et lite område. Her
forekommer flinttypene ls2,1D1,181, 281 og ls3.
Majoriteten av lsl er fiinnet i tilknytning til denne
konsentrasjonen. Materialet indikerer flekkeproduk-
sjon og kjernepreparering. En tydelig konsentrasjon
av mikroflekker av flinttype lsl i K3c er interessant
og kan tyde på at kjernen var av begrenset størrelse
da den ble redusert her. Bryozoflint har også en klar
fortetning til denne konsentrasjonen. Alle de ulike
bryozovariantene forekommer her, og dette kan være
enindikasjonpåatdeervarianteravsammetype.Også
disse er benyttet til flekkeproduksjon, men lengden

på reduksjonssekvensene  er kortere  sammenlignet
med lDl og ls2. Det ble fiinnet fire skjevtrekanter
og forskjellige  andre  redskaper. En  stor  andel  av
materialet fra K3c er patinert (figur 21.21) Årsaken
til patineringen er ukjent, og det er ingenting i under-

grunnsforholdene som tilsier at materialet skulle være
spesielt utsatt for patinering.

K4
K4 omfatter den nordligste konsentrasj onen og ligger
i tilknytning til K3a-c. Den har en mer utflytende
form og ligner mer på Kl  og K2. 2Dl  er domine-
rende flinttype, og fordeling av splinter med slagbule
viser at den i  stor grad er redusert her. Mengden
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kjerneprepareringsavfill og flekker er imidlertid ganske
beskjeden, men det er en høyere andel fragmenter og
avslag. Andre dominerende flinttyper er ulike typer
bryozoflint og lD1. En høy andel skjevtrekantmikro-
1itter ble fimnet i konsentrasjonen, og dette kan tyde

på at det har foregått omskjefting her.

DISKUS]ON OG TOLKNING
Fra Hegna vest 1 først ble tatt i bruk like etter 8000
f.Kr., og fram til de siste sporene etter menneskelig
aktivitet i eldre jernalder har landskapet totalt endret
karakter. I likhet med Hegna vest 2 er Hegna vest
1  en type lokalitet som kan belyse landskapsbruk i
et langtidsperspektiv gjennom tilstedeværelse, men
også fravær av arkeologiske fiinn og strukturer fra
ulike perioder.

Hegna vest 1 og 2 er definert som to lokaliteter, men
det arkeologiske datamaterialet viser at stedene er blitt
brukt samtidig gj ennom forhistorien. Lokalitetene bør
dermed ses som et sammenhengende aktivitetsområde
(figur 21.24).

Mellommesolitikum
1 mellommesolitikum har Hegna vest 1 hatt en gun-
stig beliggenhet på et eid i skjæringspunktet mellom

ytre og indre skjærgård. Den har hatt grunne, rolige
havneområdermotnordogsør,oglokalitetenharvært
lett tilgj engelig og synlig fra flere retninger. Imidlertid
harflatenværtåpenogeksponertforværogvind.Som
det fremgår av figur 21.2, strekker Frierfiorden seg
innover i landskapet bakenfor lokaliteten. I mellom-
mesolitikum har fjorden gått helt inn til Notodden og
Heddal, og derfra har veien opp til Hardangervidda
vært kort (Gundersen 2013: 35-36). Hegna vest 1 kan
derfor ha utgjort et knutepunkt i bevegelsen mellom
indre fiordstrøk og den ytre lqrsten i denne perioden.

De ulike fimnkonsentrasjonene på lokaliteten vitner
om en stadig tilbakevendelse til og bruk av lokaliteten,
men man kan ikke utelate at flere av konsentrasjonene
er samtidige. I flere av fiinnkonsentrasjonene på Hegna
vest 1  har de ulike flinttypene en klar romlig distri-
busjon, og dette skiller lokaliteten fra Hegna vest 3,
Hegnavest4ogtildelsogsåHegnavest2.PådeØvrige
lokalitetene er det dokumentert mer sammenblandede
fimnkonsentrasj oner. Mulige forklaringer kan være at
funnkonsentrasjonene på Hegna vest 1 er et resultat
av opphold av kortere varighet, og at man ved senere
oppholdhardannetnyefiinnkonsentrasjoneristedenfor
å tienbruke  eldre og etablerte fiinnkonsentrasjoner.
En annen forklaring kan være at færre mennesker
var involvert i aktivitetene, i alle fall hva angår selve

produksjonen.Trolighardetogsåværtulikestrategier
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Figur 21.24. Hegna vest 1 og 2 er definert som to arkeologiske lokaliteter, men lokalitetene bør trolig tolkes som et
sammenhengende aktivitetsområde.
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for håndtering av avffll. Også på Hegna vest 2 er det
identifisert konsentrasjoner der de ulike flinttypene
har en veldefinert distribusjon. Disse er trolig resultat
av korte og avgrensede knakkesekvenser som trolig
kan knyttes til få personer.

Funnmaterialetviseratflekkeproduksjonharværten
sentral aktivitet, og samlet utgjør flekkematerialet over
20 % av den totaJ.e fiinnmengden på lokaliteten. Det er
dokumentert både lange og korte reduksjonssekvenser

på lokaliteten. Det koniske kjernekonseptet er ansett
for å representere en mobil strategi der man har hatt
Ønske om å minimere vekt og forbruk av råmateriale.
En konisk kjerne kan gi flekker som er utgangspunkt
for et vidt spekter av redskaper, som skrapere, kniver,
stikler og mindre  egger til sammensatte  redskaper
(HertellogTållavaara2011:98).Etinteressanttrekk
i det mellommesolittiske materialet fra Hegna vest 1
er forekomsten av koniske kjerner som har potensial
for videre  reduksjon.  Selv om flekkematerialet er
fragmentert, utgjør hele og tilnærmet hele flekker
en  stor andel av materialet. Dette illustrerer at det
ikke har vært knapphet på råstoff. Dominansen av
flinttype lDl er gjennomgående på både Hegna vest
1 og Hegna vest 2. Flinten er av svært god kvalitet, og
avfill fra den innledende formgivningen av knoller
mangler i materialet. Samlet demonstrerer dette at
flinten ikke er fiinnet lokalt. Hvor flinten stammer fra,
er imidlertid uvisst, og det er heller ikke klart om den
er fremskaffet i form av bytte/utveksling eller direkte
høsting.Råstoffbrukenpålokalitetengirindikasjoner

på en høy grad av mobilitet og vidstrakte nettverk i
mellommesolitikum. Flintbruken på Hegna vest 1
bærer ikke preg av Økonomisering, noe som kan beqr
at de hadde med seg tilstrekkelige mengder, eller at
en ny forsyning var nær forestående.

De ulike fiinnkonsentrasjonene kan tolkes som en
stadig tilbakevendelse til 1okaliteten, og forekomsten
av fiinnmateriale med potensial for videre bruk kan
derfor være en indikasjon på at det er intensjonelt lagt
igjen som et depot til senere. Dette er dokumentert

på andre mellommesolittiske lokaliteter i Oslofjord-
områdetogvitnerometmobiltbosetningsmønsterder
forskjellige lokaliteter har spilt ulike roller (Koxvold
2013a, 2013b). Dette kan ses på som en menneskelig
strategi for å strukturere landskapet.

StrandlinjeforslqmingsforløpethargjortatHegna
vest 1 etter hvert har mistet sin gunstige beliggenhet,
fra omkring 7600 f.Kr. En grop med C14-datering til
senmesolitikum kan indikere en viss grad av aktivitet
innenfor strandlinjen i senmesolitikum, men det
knyttersegusikkerhettildateringensriktighet.Påden
tidligmesolittiskelokalitetenDørdalbledetgjortfiinn
av to ildsteder som er datert til senmesolitikum, og på
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Hydal 3 er et ildsted datert til perioden. Det er mulig
atdetteerrelaterttilendringerilandskapsbruken,hvor
områdene bak kystlinjen blir utnyttet i større grad.

Neolj,tikum
1 tidligneolitikum har lokaliteten ligget i skogsbeltet i
underkant av 1 lm fra sjøen. De arkeologiske sporene
fra perioden begrenser seg til et fåtall diagnostiske
funn, hvorav 6n enegget spiss, 6n mangekantøks
og traktbegerkeramikk. Det er vanskelig å vurdere
hva fiinnene representerer, og hva slags aktivitet de

gjenspeiler. Funn av traktbegerkeramikk og en man-
gekantøks peker mot andre aktiviteter enn jakt. I de
sentrale delene av Øst-Sverige er mangekantøksene
fimnet på tidligneolittiske boplasser, i graver og som
depotfimn (Hallgren 2008: 215-224). I Oslofjorden
er mangekantøksene  først og fremt fremkommet
som løsfimn. Mange løsfiinn fra tidligneolitikum i
Oslofiord-området er fiinnet i lignende kontekster
som på Hegna vest  1, i kystnære områder med fin,
lettdrenertsandgrunn(Mikkelsen1984),ogAmundsen
mfl. (2006) argumenterer for at disse viser et endret
bosetningsmønster. B eliggenheten antyder en annen
type erverv enn på de tidligneolittiske fangstlokali-
tetene ved sjøen, og Amundsen mfl. mener de kan
representere tidlige j ordbruksboplasser.

I pollensøylen fra Skogstjern er det indikasjoner

på jordbruk fra ca. 3600-3500 f.Kr., men sporene er
sparsommeogantydersmåskaladyrkningogbegrenset
husdyrhold  (Wieckowska-Ldth  mfl. 2015). Disse
svake indikasjonene viser at jordbruk og husdyrhold
har spilt en liten rolle i tidligneolitikum i Oslof ord-
området (Prescott 1996; Glørstad 2009). Arkeologiske
strukturer fra neolitikum er fraværende på både Hegna
vest 1  og Hegna vest 2. Erfaringsmessig kan neolit-
tiske bosetningsspor være utvaskede og vanskelige å
erkjenne, men fraværet av slike på Hegna vest 1  er
sannsynligvisreelt.Mankanderforantaatdetikkehar
værtnoenpermanentbosetningpålokaliteten.Fravær
av bosetningsspor, tamdyrbein, korn, kornavtrykk
og dyrkingslag argumenterer for at lokalitetene på
Hegna vest ikke skal tolkes som jordbruksboplasser.
Samtidig kan man spørre hvor synlig et slikt marginalt

jordbrukbeskrevetavwieckowska-Ldthmfl.vilvære
i det arkeologiske materialet.  Spor etter den tidlig-
ste dyrkningen i den sentrale delen av Øst-Sverige
reflekterer et mobilt svedjebruk i løvskogen og ikke
en dyrkning på permanente jordstykker (Hallgren
2008: 122). Uansett viser sporene fra Hegna vest til
Økt aktivitet i det kystnære innlandet fra starten av
neolitikum.
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Bronsealderenogeldrejernalder
C14-dateringene viser en regelmessig utnyttelse av
flaten fra yngre bronsealder, ca.1000 f.Kr. På denne
tiden har lokaliteten ligget innenfor kysten, men
avstanden har ikke vært mer enn 2 km.

Sporene fra bronsealderen er sporadiske og omfatter
6n kokegrop, groper med ukjent fiinksjon og et ild-
sted. I tillegg foreligger det fimn av to flateretusjerte

pilspisser, som først og fremst opptrer i overgangen
mellom eldre og yngre bronsealder. Spissene er ubrukte
og lå i  nærheten  av hverandre, men ikke  i  samme

gravekontekst. Det er mulig at spissene er bevisst lagt
ned, men forflyttet i ettertid.

C14-dateringene viser Økt bruk av flaten i førro-
mersk jernalder og tidsrommet 365-165 f.Kr. Dette
sammenffllermedbrukavHegnavest2.Detforeligger
kokegroper,ildstederoggropermedukjentfiinksjonfra
denne perioden, og disse er spredt over store deler av
flaten. Dateringene indikerer et opphold i utnyttelsen
av lokaliteten fra rundt år 0 og fram til 250 f.Kr. På
Hegna vest 2 er det imidlertid en kokegrop som er
datert til første halvdel av romertiden. Området er altså
i bruk, men marginalt sammenlignet med den forut-

gående perioden. Pollensøylen fra Skogstj ern indikerer
en markant endring i vegetasjonen fra andre halvdel
avromertidenogframtilvikingtiden.Landskapetblir
mer åpent, og det er indikasjoner på Økt menneskelig
aktivitet (Wieckowska-Ltith mfl. 2015). Interessant
nok er det kun påvist to kokegroper fra romertiden
og et ildsted datert til vikingtiden på Hegna vest 1.

Det er ingen indikasjoner i det arkeologiske mate-
rialet som tyder på at det har vært gårdsbosetning på
lokaliteten.Vedartsbestemmelseneviseratlind,bjørk,
or og fiiru er brukt som brensel i bronsealderen, mens
bjørk, hassel og poppel er brukt som trevirke i eldre

jernalder(P.H.Mikkelsen2015).Vedartenedenspeiler
trolig vegetasjonen i området i de ulike periodene, og
variasjonen innad kan qrde på at de utnyttet det som
var lett tilæengelig. Det er derfor rimelig å anta at
Hegna vest 1 har vært utmark i både bronsealderen
og eldre jernalder.

Hva representerer de spredte kokegropene, ildste-
dene og gropene beliggende i utmarken, og hva slags
aktivitet gjenspeiler de? Maria Petersson (2006: 168)
velger å se det fortidige landskapet som et hverdagslig
landskap der de arkeologiske sporene først og fremst
er et uttrykk for dagligdagse aktiviteter. Hun tolker
spredte kokegroper og andre aktivitetsspor i utmarken
isammenhengmedbeitedriftogutendørshusdyrholdi
bronsealderenogeldrejernalder.Kokegropeneerrester
etter matlaging i forbindelse med oppsyn med dyr og
innsanking av vinterf6r. Petterson har sammenlignet
kokegroperfrautmarkenmedkokegroperitilknytning

til bosetningsområder og rene kokegropfelt, og det
utpeker seg klare forskj eller. Blant annet forekommer
det ingen korn i utmarksgropene. Forekomst av korn
i kokegroper er mer vanlig i kokegropene fra boplass-
områdene, hvor det settes i forbindelse med røsting/
tørking av korn. Hun mener dermed at kokegropene
i utmark utelukkende er brukt til matlaging med
bruk av kokekar (Petersson 2006: 164-167). Denne
tolkningen synes å være relevant for de arkeologiske
sporene fra Hegna vest. Det ble ikke gjort funn av
makrofossiler i noen av strukturene på lokalitetene,
Nesten all keramikk er av en grov type, som  mest
sannsynlig har fimgert som kokekar i forbindelse med
matlaging. En svært liten andel er finmagret med tynt

gods, noe som kan være typiske drikkebegre. Dette
underbygger at aktiviteten i tilknytning til kokegro-

pene har vært matlaging.
Selv om pollensøylen fra Skogstjern indikerer en

intensivering fra andre halvdel av romertiden, ser det
ut til at aktiviteten på Hegna vest 1 og Hegna vest 2
reduseres i denne perioden. Kanskje kan dette tyde

på en endring i organiseringen av utmarksbruken i
området.



22.     HEGNAVEST3

EN MELLOMMESOLITTISK LOKALITET MED TO
FUNNKONSENTRASTONER OG ILDSTEDER

Lotte Eigelamd og Guro Fossum

` C59653, Aks.-nr. 2013/398, Ri§ 39/1, Bamble kommune, Telemark

Askeladden-ID: 138263

Hoh.: 57-59 m

Utgravningsleder: Guro Fossum

Katalogisering: Lotte Eigeland

Feltmannskap: 3-5 personer

Dagsverkifelt: 104,5

Tidsrom: 12.5., 26.5.-23.6.,  7.-20.8.,10.-11.9.

Metodc: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, snitting av strukturcr, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 447 m2

Flateavdekket areal : 453 m2

Utgravd areal: Lag 1:  162,5 m2, lag 2:  64 m2, lag 3:  5  m2

Utgravdvolum: 23,2 m3

Volumperdag§verk: 0'22 m3

Funn: 8540 littiske funn

Strukturer: To ildsteder

Datering:
Strandlinje:  7700-7500 f.Kr.
C14: 8679 ± 39 BP (Ua-51471), 2402 ± 39 BP (Ua-51472)
Typologi/teknologi: mellommesolitikum

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Hegna vest 3 ble påvist avTelemark }1keskommune
i 2010 i forbindelse med registrering av ny E18-tras6
i Bamble kommune  (Demuth 2011). Det ble gjort
18 fiinn i 3 prøvestikk på den 415 m2 store lokalitets-
flaten. Det ble også samlet inn fiinn fra en rotvelte.
Funnmaterialet besto av flint og omfattet blant annet
flekker og mikroflekker. Lokaliteten lå på 57-59 moh.
og er datert til første halvdel av mellommesolitikum,
ca. 7900-7700 f.Kr.

Det ble fiinnet 8540 littiske fiinn på Hegna vest
3. Funnmaterialet var dominert av flint, men det
forekom også metarhyolitt, bergkrystall, kvartsitt,

kvarts  og bergart. Disse råstoffene utgjør  1,2 % av
den totale fiinnmengden. Funnmaterialet har et mel-
1ommesolittisk preg med skjevtrekantmikrolitter og
flekkeproduksjon på koniske kjerner. F`unnmaterialet
er fordelt på to konsentrasjoner av varierende størrelse.
Konsentrasjonene er ellers like hva angår fimnsam-
mensetning og fiinnspredning, men den ene har et mer
omfattende materiale, bruk av andre råstoff enn flint
og en høy grad av patinert flint. Funndistribusjonen
viser en sammenfållende spredning av ulike fiinnty-

per. Det er dokumentert lange reduksjonssekvenser i
flint og kassering av oppbrukte kjerner, noe som kan
tyde på at oppholdet har strukket seg over et lengre
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Planområde E18

Motorvei; vei; gangvei

Vann

1  m høydekoter

0                          50                       100

Uio : Kufturlilstorlsk museum

Figur 22.1. Lokaltopografi og beliggenhet til Hegna vest 3 i relasjon til Øvrige lokaliteter på Hegna vest.
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Figur 22.2. Beliggenheten til Hegna vest 3 med et havnivå 58 m over dagens. Ved et strandbundet opphold i første halvdel
av mellommesolitikum har lokaliteten ligget i tilknytning til en mindre bukt på ytterkysten.
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Figur 22.3. Figuren viser utgravningsfelt, utgravde lag, avgrensningsruter og løsfunn fra flateavdekkingen.
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tidsrom. Lokaliteten gjenspeiler trolig en annen bruk
eller avfållshåndtering enn den som er påvist på den
nærliggende Hegna vest 1.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Lokaliteten lå i utmark på en åpen, svakt sørvesthel-
1endeflateomgittavbergknauser.Nordforlokaliteten
lå det lave bergnabber, og terrenget steg opp mot
Hegnavest2.FlatenvarellersikkeSsiskavgrensetav
berg eller bratt, hellende terreng. I sør flatet terrenget
ut, og undergrunnen var mer myrlendt og fiiktig, og
her har sjøen stått i mellommesolitikum (figur 22.1,
figur 22.2, figur 22.3).

Undergrunnen på den Østlige delen av lokaliteten
varmersteinholdigenndenvestligedelen,hvorunder-

grunnen besto av lettdrenert sand med podsolprofil.
Torvdybden varierte mellom 5 og 10 cm.

MÅLSETTING/PROBLEMSTILLING
1  motsetning til de høyereliggende lokalitetene på
Hegna vest framsto Hegna vest 3 og Hegna vest 4
som uforstyrrede mellommesolittiske lokaliteter. I
tiueggvarfiinnkonsentrasjonenehermeromfangsrike
med tanke på fiinnmengde og areal. Det var et mål
å undersøke om disse var av en annen karakter enn
konsentrasjonene på den eldre  Hegna vest  1. Hva
kjennetegner fiinnkonsentrasjonene? Var oppholdet
av lengre varighet? Har det fiinnet sted ulike aktivi-
teter på lokalitetsflaten? Kan det samme teknologiske
konseptet kjent fra andre, j evngamle lokaliteter doku-
menteres på Hegna vest 3? Materialet fra Hegna vest
3  kan belyse ulike  strategier med tanke på avfalls-
håndtering, råstoffbruk og brukstid i første halvdel
av mellommesolitikum. Samlet har dette potensial til
å gi kunnskap om lokalitetstyper og landskapsbruk i
mellommesolitikum.

UNDERSØKELSEN

Metode
Det ble ikke gjennomført en innledende undersøkelse
med graving av meterruter på Hegna vest 3. Funn
som dukket opp øverst i minerogene lag i forbindelse
med den maskinelle avtorvingen, ga god indikasjon på
fiinnspredningen ¢f. Bjerck 2008a: 59-60; Damlien
mfl. 2010:  70;  Solheim 2013a:  34-35;  figur 22.3).
Undersøkelsen tok derfor utgangspunkt i løsfun-
nenes  spredning. Det ble  åpnet opp  flere  mindre
utgravningsfelter, og disse ble utvidet avhengig av
fimnspredningen. Hele flaten var funnførende, og
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de mindre feltene ble etter hvert koblet sammen til
et sammenhengende felt. Det fiinnførende området

på Hegna vest 3 dekket omtrent hele lokalitetsflaten,
og det ble ikke prioritert å avgrense fimnkonsentra-
sjonene med fiinntomme meterruter. Det ble gravd
meterruter utenfor utgravningsfeltet for å undersøke
fiinnspredningen og om det var flere funnkonsentra-
sjoner enn de to som ble påvist sentralt på lokaliteten.

Meterrutene var inndelt i kvadranter på 50 x 50 cm,
ogdetblegravdmekaniskil0cmqrkkelag.Majoriteten
av lokaliteten er undersøkt i ett lag, men i områ-
der med høy fimnfrekvens er det gravd to lag (figur
22.3). Det ble også gravd i flere lag i områder med
lav fiinnfrekvens for å undersøke om den vertikale
fiinnfordelingen varierte på ulike deler av lokalite-
ten. Det viste at på de delene av lokaliteten med lav
fimnfrekvens lå majoriteten av fimnene i lag 1, mens
i områder med høy fimnfrekvens ble det påvist fiinn
i ulike dybder.

De påviste  strukturene ble dokumentert digitalt
og med ipad i plan og profil før prøvetagning. A11

$1lmasse ble  såldet med  4 mm  maskevidde. A11e
prøver er flottert av Annine Moltsen ved Natur og
Kultur (NOK).

Lokaliteten ble  avslutningsvis  avdekket med gra-
vemaskin, men ingen strukturer ble påvist.

Under katalogiseringen av fimnmaterialet ble kva-
drantene slått sammen i hele 1 x 1 meterruter ettersom
de øvrige lokalitetene på Hegna vest ble gravd og kata-
1ogisert med denne oppløsningen. Funnspredningen
var av en karakter som tillot å slå sammen kvadrantene.
Det er imidlertid fortsatt mulig å sammenligne fiinn-
spredningen med mellommesolittiske lokaliteter som
er undersøkt og katalogisert med en finere oppløsning
(50 x 50 cm).

Kildekritikh
Deler av det sentrale fimnområdet var forsqJrret av
en rotvelt (figur 22.2, 22.4), noe som ble konstatert
under registreringen av lokaliteten. Underveis i under-
søkelsen ble det klart at rotvelten kun hadde forstyrret

ytterkanten av en fiinnkonsentrasj on.
Det ble påvist to strukturer, og disse ble erkjent på

bakgrunn av konsentrasjoner av brent og ubrent stein.
Den ene hadde et synlig Sllskifte bevart, men den var

generelt utvasket. Dette kan bety at strukturer uten
ansamling av stein ikke har vært mulig å identifisere

på grunn av utvaskingen av undergrunnen.
Det littiske materialet er kraftig patinert, noe som

gjør det vanskelig å få oversikt over råstoffordeling
og reduksjonssekvenser i materialet.



Figur 22.4. Hegna vest 3 før og under utgravning. Øverst: lokaliteten etter avtorving. Rotvelten ligger sentralt i bildet. Foto
mot ØSØ. Nederst til venstre undersøkes ildstedet A11620 av Torgeir Winther. Foto mot Ø. Nederst til høyre er lokaliteten
under utgravning. Foto mot ØSØ.

FUNNMATERIALET
Det ble gjort 8540 littiske fiinn (tabell 22.1), hvorav
8442 flint (98,8 %), 42 bergkrystall (0,5 %), 38 metar-
hyolitt (0,4 %), 8 bergart, 6 kvarts og 4 kvartsitt. Det
foreligger også tre hasselnøttskall og 6n kullprøve.

Råstoff

Fh,nl:
Flint er det dominerende råstoffet og utgjør 98,8 %
av fimnmengden. Av flinten er 96,8 °/o primærtilvirket

og 3,2 % sekundærbearbeidet. Det er skilt ut tolv
overordnete flinttyper samt brent (48), patinert (4P)
og ukjent (4U) flint (tabell 22.2) . De tolv identifiserte
typene erjevnt fordelt mellom fine flinttyper og matte,
fine t)per. Tilsynelatende har flinten generelt hatt god
huggekvalitet med fravær av inklusjoner og grovere

partier. Bruk av enkelte små, lokale flintknoller av vari-
erendekvalitetharforekommetibegrensetutstrekning.

En stor andel av flintmaterialet er patinert (56,7 %)
og brent (28 %). I mange tilfeller har det vært van-
skelig å avgjøre om flinten er patinert/orc7z. den er
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Tyrie variant Flint Bergkry§tall Kvarts Krisitt Metaryolitt Bergart Antall Pmsent

Makroavslag

Ubearbeidet 27 1 2 30 0,4

Bipolart 1 1 0,0

Slipt 1 1 0,0

Retusjert 1 1 0,0

Avslag

Ubearbeidet 1259 8 2 1 23 3 1296 15,2

Hengsel 5 2 7 0,1

Bipolart 16 16 0,2

Slipt 5 5 0,1

Bor 5 5 0,1

Skraper 10 10 0,1

Retusjert 9 9 0,1

Fragment

Ubearbeidet 1987 16 2 2 3 2010 23,5

Bor 1 1 0,0

Skraper 4 4 0,0

Retusjert 62 62 0,7

Splint

Med slagbule 969 1 1 1 972 11,4

Uten slagbule 2067 17 1 2085 24,4

Med retusj 5 5 0,1

Kjerne

Konisk 9 9 0,1

Konisk, emne 2 2 0,0

Plattform- 5 1 6 0,1

Uregelmessig 6 6 0,1

Bipolar 16 16 0,2

Knoll 2 2 0,0

Kjernefragment

Plattformavslag 25 25 0,3

Sidefragment 16 16 0,2

Prepareringsavslag 211 211 2,5

Flekke

Ubearbeidet 812 1 813 9,5

Med rygg 4 4 0,0

Bor 11 11 0,1

Skraper 15 15 0,2

Retusjert 49 49 0,6

Mikroflekke

Ubearbeidet 744 744 8,7

Med rygg 7 7 0,1

Bor 8 8 0,1

Retusjert 53 53 0,6

Pilspiss Skjevtrekantmikrolitt 19 19 0,2

Øks Emne 1 1 0,0

Knakkestein 1 2 3 0,0

Total 8442 42 6 4 38 8 8540 100,0

Tabell 22.1. Funnmaterialet fra Hegna vest 3.

brent, eller om det finnes andre forklaringer på den
høye patineringsgraden. På grunn av patinering og
varmepåvirkning er det problematisk å si noe sikkert

om fordelingen av de ulike flinttypene på lokaliteten
og hvor omfattende produksjonen har vært for hver
enkelt type.
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Hov€dtype. flint Undertype VariantÆeskrivelse Antæll 4 Pro§ent cortex Prosent ,

Fin flint (1)

Senon (1S)

1S1. Mørk/brun, fin flint med lyse sjatteringer/
196 33 2,3prikker (også mindre grålige partier), overgang

til lys brun farge for særlig tynne artefakter.

1S4. Homogen fin brun/grå med lysere par-
42 26 0,5

tier (melert) og enkeltvis mørke striper.

Bryozo (18) 182.  Lys gråbrun flint med fossiler (bryozo). 58 12 0,7

Danien (1D)

1D1. Gråmelert, lys grå og mørk grå, rela-
239 7 2,8

tivt tett, ikke spesielt gjennomsiktig flint.

1D4. Homogen, fin lys til lysebrun/brun flint. 21 19 0,2

1D5. Homogen grå med enkelte hvite spetter. 54 9 0,6

Matt, fin fiint (2)

Bryozo (28) 281. Gråbrun, tett flint med fossiler (bryozo). 56 18 0,6

Danien (2D)

2D1.  Grå/blåmelert, lys grå fiint. 228 14 2,7

2D2. Grå, homogen fiint. 121 14 1'4

2D4. Gråmelert, mørk grå flint. 94 23 1,1

2D5. Uklar, gråbrun flint. 9 44 0,1

2D6. Gråmelert med blå linjer og hvite spetter. 25 24 0,3

Ubestemt/usikker(4)

Brent (8) 48 2404 9,7 28

Patinert (P) 4P 4787 12,5 56,7

Usikker/ukjent(U)
4U 108 7,4 1,2

Tabell 22.2. De ulike flinttypene på Hegna vest 3.

Innslaget av avrundet og erodert cortex qrder på
at flinten som er brukt på lokaliteten, er strandflint.
Av det samlede flintmaterialet har 12,3 % rest etter
cortex på overflaten. Dette er en relativt liten andel
totalt sett. Til sammen er det kun fiinnet 29 primære
og sekundære avslag av forskj ellige flinttyper, noe som
understreker at de fleste flintkjernene ble brakt til
lokaliteten i formgitt og/eller ferdigpreparert tilstand.
De primære avslagene kan stamme fra testing og bruk
av et mindre antall små, lokale flintknoller.

Andre råstoff
Andre råstoff utgjør 1,2 % av fiinnmengden (tabeu
22.1). I tillegg til ren bergkrystall (42) ble det fiinnet
flere kryptokrystallinske bergarter, som kvarts (6) og
finkornet kvartsitt (3). Det er sannsynlig at bergkrys-
tallen og kvartsitten ble benyttet til å produsere flekker/
mikroflekker, selv om artefaktene ikke er fiinnet på
lokaliteten. Dersom kjerner av disse råstoffene ble
importert til 1okaliteten i fiillstendig ferdigpreparert
tilstand, ville  de  ha generert  svært lite  avfall ved
flekke-  og mikroflekkeproduksjon.  Sammenlignet
med mengden flint må råstoffene regnes som sjeldne.
Kvartsmaterialet består av en kjerne som er testet med
noen få avslag og deretter forkastet. I tillegg kommer

ett avslag og to fragmenter som kan høre sammen
med bruken av bergkrystall siden bergkrystall ofte
vokser i klaser omgitt av kvarts. Råstoff som finnes i
begrenset omfang på en lokalitet, kan ha hatt en høy
verdi, både fordi det kan ha vært en byttevare, og/eller
fordi det har vært ressurskrevende å høste (Eigeland
2015: 371).

Det  er  funnet  38  artefakter  av  metarhyolitt.
Metarhyolitt er en finkornet bergart med brun/mør-
krosa farge og med enkelte små inklusjoner eller striper.
Noen av avslagene har en diagnostisk form som kan
stamme fra Økseproduksj on og/eller omforming eller
oppretting av Øks. Trolig er sistnevnte tolkning mest
sannsynlig her ettersom flere avslag har mulig slipe-
spor. Metarhyolitt er fiinnet på flere lokaliteter som er
datert til tidlig- og mellommesolitikum, i Øst-Norge.
Det er gjort fimn av flere Økser og diagnostiske avslag
etter øksetilvirkning, men også flekkeproduksjon er
dokumentert(Mansrud2008;Jaksland2012a,2012b;
Mjærum2012;Mansrud2013;Eigeland2014;Fossum
2014a, 2014b;  Reitan 2016b). Avfillsmaterialet av
metarhyolitt på Hegna vest 3 synes å følge en tradisjon
forbrukavmetarhyolittiregionen,ogdetersannsynlig
at det her er rester etter Økserelatert aktivitet. Det er
også klassifisert fem avslag av bergart, hvorav fire er av
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diabas. Avslagene kan stamme fra Økseproduksjon. Et
mulig Økseemne av bergart er registrert som løsfiinn.
Lokaliteten har tre knakkesteiner, to  av bergart og
6n av kvartsitt.

Typologi og teknologi

Mikrolj,tter
Det foreligger 19 skjevtrekantmikrolitter (Helskog
mfl.1976: 28). Med unntak av tre  (1D1: 2;  1S1:  1)
er de alle enten brente eller patinerte. Alle er tilvirket

på regelmessige mikroflekker, og breddemålet varierer
mellom 0,3 og 0,8 cm.Ti av mikrolittene er tilnærmet
hele,oglengdenvariererfra2,1til3,9cm.Mikrolittene
har noe ulik utforming: Tolv er høyrevendte, mens de
Øvrige sju er venstrevendte. E11eve har skrå kortside-
retusj og 6n retusjert langside, mens åtte har kun skrå
kortsideretusj. Den skrå kortsideretusjen er ført og
fremst plassert i mikroflekkens proksimalende, men
enkelte er retusjert i distalenden. Slagbulen synes ikke
å være fjernet med mikrostikkelteknikk, hvilket er i
tråd med det som er ansett som et gjennomgående
trekk ved det Østnorske mikrohttmaterialet (Mansrud
2013a: 74-75; Solheim 2013c: 270-271). Flere av de
retusjerte mikroflekkene er retusjert på ventralsiden,
såkalt invers retusj. Ofte  danner de retusjerte  side-
kantene en spiss mot proksimalenden. Disse er ikke
skilt ut som en egen type mikrolitt, men ligner på de
lansettlignende mikrolittene fra Sundsaasen 1 (Eggen
2014:  163,167, fig. 8.6 c-g). Lignende eksemplarer
er også fiinnet på Gunnarsrød 7 (Fossum 2014: 182).

Skfapere, bor og amet sekundærl)eafbeidet materiale
Det  er  skilt ut 30  skrapere, 25  bor, 49  retusjerte
flekker, 53 retusjerte mikroflekker samt 10 avslag, 62
fragmenter og 5 splinter med ulik retusj. Disse utgjør
totalt 2,2 % av flintmaterialet.

Skrapermaterialeterlagetmedutgangspunktiflek-
ker,avslagogfragmenteriulikeflinttyper.Feuestrekket
er den konvekse retusjen langs 6n sidekant, som oftest
distalenden (Helskog mfl.1976: 34). Disse varierer i
størrelse mellom 1,6 og 4,9 cm. Bor er en annen stor
redskapskategori, og disse er laget på flekker, mikro-
flekker, avslag og fragment. Borene  har retusjerte
sidekanter som møtes i en spiss (Helskog mfl. 1976:
28, fig. 23), men varierer i  størrelse  og utforming.
Størrelsen er fra 0,8 til 5,8 cm. Enkelte har en kraftig
spiss, mens andre er spinkle, nærmest som nåler eller
syler. Disse har trolig hatt ulike bruksområder. Det er
ikke skilt ut typesikre stikler eller kniver i materialet,
men det forekommer flekker og flekkefragmenter med
brukssporsomkanhaværtbruktsomkniverogstikler.
Deterimidlertidikkegjennomførtbrukssporanalyser
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som kan underbygge dette. Den store mengden med
fragmenterte flekker og mikroflekker med og uten
retusj peker mot bruk av sammensatte redskaper der
disse har fiingert som utskiftbare egger (Bjerck 2008d:
88; Mansrud 2013: 77-78).

Kjernematerialet
Til sammen er det fiinnet 38 kjerner. I tillegg kommer
to ubrukte knoller og kjernefragmenter. Kjerner som
tilhører det koniske konseptet for flekke- og mikro-
flekkeproduksjon, dominerer  (Sørensen mfl. 2013;
Damlien 2016a). To kjerner er klassifisert som emner
til koniske kjerner. Disse er litt større enn de Øvrige
koniske kjernene på boplassen, men har den samme
karakteristiske koniske formen og fasetterte plattfor-
mer. Årsaken til at de to emnene ikke er blitt brukt
i nevneverdig grad (ett av emnene synes å være test-
slått for flekkeproduksjon), kan være råstofflcvalitet.
Emnet som er testet, er av en mattere og litt grovere
variant av flinttype 2D2 enn det som ellers er brukt
til flekke- og mikroflekkeproduksjon på lokaliteten.
Emnet kan derfor ha blitt nedprioritert. Det andre
emnet er tilhugget på en liten og trolig lokal flintknoll
og kan ha vært tenkt som en reserveløsning dersom
det ble behov for mer råstoff.

De  ni koniske kjernene  som er registrert, er alle
nedarbeidet og definert som  oppbrukte  (Eigeland
2016). Dette skiller det koniske kjernematerialet på
Hegna vest 3 fra det som for eksempel ble fiinnet på
Hegna vest 1, hvor flere kjerner med godt potensial
for videre reduksjon var kassert. Praksis for kassering
av kjerner har med andre ord vært ulik på jevngamle
lokaliteter. En av de koniske kjernene er redusert med
bipolar teknikk i siste bruksfase. En av de definerte
bipolare kjernene har sannsynligvis vært en konisk
kjerne på et tidligere trinn i reduksjonen. I enkelte
tilfeller synes derfor bipolar teknikk å ha vært anvendt
for å hugge opp eller utnytte små, kasserte koniske
kjerner. Hvorvidt dette har noe å tiøre med tilgang
og kvalitet på råstoff, bør undersøkes ytterligere ¢f.
Eigeland 2015).

Flertallet av de koniske kjernene har baksider som
er dekket av cortex, eller som er grovt tilhugget eller
ubearbeidet. Dette kan tyde på at kjernene var festet
i  en holdemekanisme under flekkeproduksjon. En
kjerne har imidlertid avspaltninger etter mikroflekker
rundt hele omkretsen. Det kan være en indikasjon på
at flere reduksjonsstrategier eksisterte innenfor et ellers
relativt entydig konsept. Alle de ni koniske kjernene
har fasetterte plattformer, og vinkelen mellom platt-
formkant og kjernefront er 90°. Videre viser fravær
av tekniske feil på kjernefronten at erfarne huggere
sto bak produksjonen.
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De fem plattformkjernene fordeler seg på to katego-
rier. Den første kategorien tilhører trolig det koniske
konseptet siden det sannsynligvis dreier seg om to
opphugde/omformete koniske kjerner. De tre andre

plattformkjernene er i utgangspunktet små knoller
som har blitt testet for bruk og deretter raskt blitt
kassert. En av disse knollene har fasettert plattform,
noe som knytter den til det generelle konseptet for
kjernetildanning på lokaliteten.

De 16 bipolare kjernene er ikke en enhetlig gruppe,
og det finnes både regulære og irregulære typer. Noen
er oppbrukte, mens andre er forkastet. Det er imid-
1ertid de regulære bipolare kjernene som dominerer i
materialet (13), noe som kan qrde på at de er anvendt

påsammevis.Enavdebipolarekjerneneersomnevnt
en opphugd, konisk kjerne. Dersom flertallet av de
bipolare  kjernene  skal tolkes  som  kjerner, og ikke
redskap, kan mangel på bipolart avfill i materialet
som helhet tyde på at det enten var spesielle avslag
eller oppbrukte koniske kjerner som ble valgt ut til
reduksjon. Det faktum at kun to bipolare kjerner (5 °/o)
har rest etter cortex, understøtter at bipolar teknikk
ikke ble brukt for å åpne/hugge opp flintknoller og
heller ble brukt senere i reduksjonssekvensene.

Fem av de seks uregelmessige kjernene består av små
knoller eller fragmenter som er slått uten en tilsyne-
1atende overordnet plan for huggingen. Plattformene
er irregulære, avspaltningsarrene er diffiise, det er ikke
slått i sekvenser fra 6n og samme plattform, og det er
slått i flere retninger (Eigeland 2015: 135). Den siste
uregelmessige kjernen kan ha vært håndtert av en
mindre erfaren hugger. Dette er en kjerne som er for
tykk og kompakt til å ha blitt slått bipolart, slik som
det har blitt forsøkt gjort i dette tilfellet. For Øvrig
er det fimnet to små, ubrukte knoller på Hegna vest
3. Disse kan indikere størrelse, kvalitet og form på
strandflinten som ble fiinnet i umiddelbar nærhet til
lokaliteten.

FlekhemoLterialet
Det samlede ubearbeidete flekkematerialet utgjør
18,6 °/o  av alle  funn. Flekkematerialet fordeler seg
som  makroflekker (20,4 %), smalflekker  (31,6  %)
og mikroflekker (47,9 %). Bredden varierer mellom
0,2 og 3,2 cm, og lengden på de hele flekkene strek-
ker seg fra  1  til 8,1  cm. Et iøynefallende trekk ved
flekkematerialet fra Hegna vest 3 er de særlig store
og brede flekkene (over 2 cm) uten cortex. Det må
bety at menneskene som oppholdt seg her, har hatt
tilgang på store flintblokker, kanskje opp mot 2-3 kg
for tilvirking av flekkekjerner.

Fragmenteringsgraden kan si noe om hvor inten.
sivt flekkematerialet har vært brukt, og hvilke typer
redskaper som har vært tilvirket og benyttet (tabell
22.3). I tabell 22.3 er kun korte proksimal-og distal.
fragmenter inkludert. Flekker og mikroflekker som
mangler proksimal-  og distalende, er holdt utenfor
(281  stykker). Fragmenteringsgraden  er generelt
høyere for flekkene (28 mm) enn for mikroflekkene
Dette slqrldes sannsynligvis at flekkene ble knekt for
å fremskaffe små fragmenter til spesifikk bruk. Den
høyde andelen midtfragmenter er et diagnostisk trekk
for mellommesolittiske boplasser  (Solheim 2013c:
273; Eigeland 2016).

Basertpåflekkematerialettolkesflekke-ogmikroflek.
keteknologien som det klassiske koniske flekkekonseptet
med kombinert flekke- og mikroflekkeproduksjon på
kjemersomgradvisreduseresistørrelse.Plattformvinkel
og kjerne vedlikeholdes gjennom stadig plattformfor
nying(vedplattformavslag)ogprepareringavplattform
(fasettering). Det er fiinnet 25 plattformavslag og 211
prepareringsavslag som vitner om denne strategien
Utgangspunktet for blokker og størrelsen på kjerner
kan imidlertid ha fluktuert, og overvekten av mikro.
flekker kan bety at mindre kjerner var mest vanlige
å benytte. Dette kan ha både med produksjonstrinn
og råstofftilgang å gjøre. Testing og bruk av mindre

Ub earbeidete flekker Retusjerte flekker Ubearbeidete miki`oflekker Remsjerte mikroflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 56 7,9 3 9,3 77 13,3 1 3,7

Proksimal 124 17,4 8 25 88 15,3 2 7,4

Midtfragment 375 52,8 18 56,2 260 45 19 66,6

Distal 87 12,3 3 9,3 152 26,3 5 18,5

Total 709 100 32 100 577 100 27 100

Tabell 22.3. Tabellen viser fragmenteringsgraden til flekkematerialet. Lange proksimal-og distalfragmenter, det vil si
flekker som mangler proksimal- og distalende, er ikke inkludert i tabellen. De er ikke skilt ut som egne gjenstandsdeler slik
som hel, proksimal, midtfragment og distal er. Dette innebærer at antallet hele eller tilnærmet hele flekker og mikroflekker
er større enn det som fremgår av tabellen.
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1okale  strandflintknoller viser at det ikke  alltid ble
anvendt kjerner hvor det var mulig å gjennomføre et
kombinert konsept fra større til mindre flekker. Noen
kjerner produserte kun mikroflekker.

Det er fiinnet få primære og sekundære flekker/
mikroflekker i materialet, noe som understøtter at flere
kjerner ble medbrakt til 1okaliteten i ferdigpreparert
tilstand. Når det gjelder teknikk, synes indirekte tek-
nikk og trykkteknikk å dominere, men det kan også
være et innslag av direkte teknikk basert på antallet
uregelmessige  flekker/mikroflekker på boplassen
(Eigeland 2016). I  flekkematerialet er det en jevn
fordeling mellom flekker med €n rygg (47 %) og to
rygger (48,7 °/o), noe som er vanlig på lokaliteter fra

perioden (Eigeland 2016). Det høye antallet flekker
med 6n rygg kan speile uregelmessighetene i tekno-
1ogien. Andelen flekker med to og tre (4 %) rygger
viser på den andre siden til 1engre, sammenhengende

produksjonssekvenser. Enkelte flekker på Hegna vest
3 er svært regulære og peker mot et høyt teknisk nivå
og erfarne huggere.

4vft[lsmo[terialet
Primærtilvirket flint utgjør 96,8 °/o av det totale flint-
materialet. På grunn av den høye andelen patinering og
brenning er det lite hensiktsmessig å diskutere romlig
fordeling av avfallsmaterialet med utgangspunkt i
flinttyper. Kjerne- og flekkematerialet viser imidlertid
at alle flinttypene er representert i flekke- og mikro-
flekkeproduksjon fra koniske kjerner. Det har også
vært gjennomført mange individuelle huggesekvenser

på Hegna vest 3 både i ulike flinttyper og innenfor
enkelte typer som har hatt flere kjerner.

Fragmentering kan gi informasjon om hvilke pro-
sesser et avfallsmateriale har gjennomgått. Andelen
fragmenter (fragment og splint uten slagbule) er på
48 %. Dersom man legger til grunn at hovedårsaken
til fragmenteringen er brenning, er det ikke spesielt
mye fragmentering generelt på lokaliteten. Det er kun
registrert 17 bipolare avslag i materialet, så bipolar
teknikk, som kan medføre mye fragmentering, synes
heller ikke å ha vært særlig utbredt. Flint av høy hug-

gekvalitet gir som regel 1av fragmentering, og de fem
hengselavslagene som er dokumentert, underbygger
en tolkning om at råstoffkvalitet og teknisk nivå har
vært høyt på lokaliteten.

Størrelsen på avslag kan gi informasjon om trinn
i produksjon, flinttilgang og Økonomisering med
råstoff. På Hegna vest 3 har flertallet av avslagene
største mål på ca. 2 cm (83 %). Kun 1,9 % er 4 cm
eller større. Dette støtter tanken om at formgivning
av blokker og grovtilhugging ikke har foregått på
lokaliteten.  Kjernene  kan også ha hatt en relativt
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1iten størrelse i utgangspunktet. Generelt kan man
si  at  små  avslag kan være  tegn  på  en  Økonomisk
utnyttelse  av flinten. Menneskene på  Hegna vest
3 har imidlertid hatt tilgang på gode flintressurser

på et tidligere tidspunkt, noe de store flekkene uten
cortex viser.

Kmakkesteimer
Det er katalogisert tre knakkesteiner. Kun 6n av disse
kan beskrives som en knakkestein i klassisk forstand.
Den er en mellomstor, finkornet kvartsitt med oval
form og knusespor i den ene enden. Knusesporene
er ikke omfattende, men ettersom steinen består av
finkornet kvartsitt, er den temmelig hard og mot-
standsdyktig. Derfor kan knakkesteinen ha vært brukt
til redskapsproduksjon  i lengre  sekvenser enn  det
knusesporene skulle tilsi.

En mindre stein som har en sylindrisk form, med
lengde  på 5,4  cm  og knusespor i begge  ender er
spesiell og interessant.  Knuseporene  faller midt på
endene og ikke på skrå, slik de vil forventes å gjøre
dersom steinen er brukt til ordinær kjernereduksjon
og redskapstilvirkning (Eigeland 2015: 159). Steinen
er samtidig for lett, og knuseporene  for jevne, til
at den kan ha vært brukt til bipolar hugging, som
kjennetegnes av knusespor midt på ender/overflater.
Steinen kan ha fimgert som en type meisel for ulike
formål eller som et meuomsq7kke ved flekkeproduksjon.
Under utgravningene ved Rena elv ble det funnet en
stein som kunne tolkes som et mellomstykke basert

på identifisering av slagbulearr i flekkenes proksima-
1ende (Persson 2010: 206). En teknologisk analyse av
flekkematerialet på Hegna vest 3  vil sannsynligvis
kunne bekrefte om en lignende tolkning er mulig å
hevde for denne lokaliteten.

Den siste steinen som er klassifisert som en knak-
kestein, er en relativt tung, rund stein hvor deler av
den ene enden  er slipt jevnt og flatt ned. Det kan

godt være  at steinen er brukt til å knuse en type
organisk materiale  og/eller slipe  det over en hard
overflate. Denne typen «redskapsstein» er fiinnet på
flere lokaliteter fra ulike perioder i steinalderen  (se
for eksempel E. Mikkelsen  1975a; Jaksland 2003a,
2003b; Schenk 2016).

Øhs av bergørt
Det foreligger en atypisk Øks eller Økseemne av bergart.
Bergarten er av uviss type, men kan beskrives som brun,
lett forvitret ogjernholdig. Den har en avlang, firesidig
form med to bredsider og to smalsider. Øksen smalner
av mot en spiss nakke. Emnet som har vært utgangs-

punkt for Øksen, har trolig lagt føringer på hvordan
Øksen er bearbeidet, og dens endelige form. Den er
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Figur22.5. Strukturer på Hegna vest 3. Øverst: A11620 er et nedgravd ildsted, C14-datert til 7790-7595 f.Kr. Nederst:
A8669 er tolket som mulig ildsted og lå sentralt innenfor funnkonsentrasjonen. Strukturen innehold ikke daterbart
materiale.

slått delvis med tosidig teknikk, men den naturlige
firesidige formen har ikke vært optimal med tanke på
slagvinkler. Selve eggen er butt og delvis Ødelagt. Det
kan være bruksrelatert, men er vanskelig å si på grunn
av forvitringen. Øksen er 22 cm lang, 4,5 cm bred og
3 cm qrkk. De fem avslagene av diabas som er fiinnet

på lokalitetene, er ikke av samme type som Øksen.

STRUKTURER
Det ble påvist to strukturer på lokaliteten, et nedgravd
ildsted (A11620) og et ildsted eller en steinpakning

(A8669;  figur 22.5). A11620 ble  påvist  ca. 30  cm
under markoverflaten, på den  nordøstlige delen av
utgravningsfeltet. Strukturen framsto som en tilnærmet
rund ansamling med skjørbrente steiner uten tydelige

$11skifter. Den målte 160 cm i diameter. I profil besto
strukturen av et lag med varmepåvirkede steiner over
et lag med sot- og kullblandet sand. Kullaget var best
bevart direkte under steinene. Selv om profilet ikke
viste en tydelig nedgravning, er det rimelig å anta at
ildstedet har vært delvis nedgravd, ettersom steinene lå
lagvisiblandetløsmasser.Denskjørbrentesteinenveide
totalt 205 kg. Strukturen er C14-datert til 7790-7595
f.Kr. (8679 ± 39 BP, Ua-51471) (tabell 22.4).

A8669 ble påvist omtrent 20 cm under markover-
flaten og lå i tilknytning til området med høyest
fimnfrekvens vest på flaten. Den er tolket som et ildsted
og framsto som en konsentrasjon av brente og ubrente
steiner uten et tydelig ftllskifte. Steinene dannet en
uregelmessig, avlang form og målte 110 x 70 cm. Det
var ingen tegn til nedgravning eller $11skifte i profil,

Struktur Kontekst Lab.ref. BP + 68.2% 95.4% Materiale

Kokegrop A11620 Ua-51471 8679 39 7715-7610 f.Kr. 7790-7595 f.Kr. Sahx/Populus

464#/321j;/2 Ua-51472 2402 33 510-405 f.Kr. 740-400 f.Kr. Hasselnøttskall

Tabell 22.4. C14-dateringer fra Hegna vest 3.
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Figur 22.6. Den generelle funnspredningen på Hegna vest 3. Kl er den største funnkonsentrasjonen på den vestlige delen
av flaten, mens K2 er den minste Øst på flaten.

og prøvematerialet inneholdt ikke daterbart materiale.
Det ser ut til at ildstedet er anlagt direkte på bakken.
Lignende ildsteder forekommer på flere av de mel-
1ommesolittiske lokalitetene på E 18 Bommestad-Slqr
(Solheim og Damlien 2013) og på Hegna vest 1.

NATURVITENSKAP OG DATERING

Strandlinje
Hegna vest 31å mellom 57 og 59 moh., og strandlin-

jekurven angir eldste mulige datering til ca. 7900 f.Kr.
(Sørensen mfl. 2015). En strandbundet beliggenhet
angir en mulig bruksfase rundt 7700-7500 f.Kr.

C14-daterimger
Det foreligger to C14-dateringer fra Hegna vest 3,
hvorav den ene kan relateres til den strandbundne akti-
viteten i mellommesohtikum (tabell 22.4) . Dateringen
er utført på trekull fra en kokegrop og angir alder
7790-7595  f.Kr.  (8679  ±  39  BP, Ua-51471). Den
andre dateringen er gjort på et hasselnøttskall som
angir alder  740-400 f.Kr.  (2402  ±  33, Ua-51472),

tilsvarende bronsealder-førromersk j ernalder. Det er
ingen andre fimn eller strukturer på lokaliteten som
kan settes i sammenheng med en aktivitet i denne

perioden, men på de nærliggende lokalitetene Hegna
vest 1 og Hegna vest 2 ble det påvist flere strukturer
som vitner om  omfattende utnyttelse av området i
tidsrommet.

Typologi/tekmologi
Det littiske materialet fra Hegna vest 3 har et tydelig
mellommesolittisk preg med skjevtrekantmikrolitter,
flekkeproduksjon på koniske kjerner og seksjonering
av flekker (Bauin l999;Jaksland 2001; Solheim 2013c).
Det foreligger ingen fimn som peker mot yngre opp-
hold på lokalitetsflaten.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Hele flaten på Hegna vest 3 er fiinnførende. To adskilte
områder peker seg ut med en høyere fiinnfrekvens.
Den største konsentrasjonen, K1, ligger på den vestre
delen av flaten, og den mindre konsentrasjonen, K2,
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Figur 22.7. Fordelingen av patinert flint på Hegna vest 3. Det er en klar overvekt av patinert flint på den vestlige delen av
lokaliteten.

er lokalisert på den Østlige delen av lokaliteten (figur
22.6). Selv om konsentrasjonene varierer i størrelse og
fiinnmengde, er de likevel like på et overordnet nivå.
Funnmaterialet indikerer at et spekter av aktiviteter,
som flekkeproduksjon, redskapstilvirkning og bruk
av forskjellige redskaper, har foregått i tilknytning til
begge konsentrasjonene. Det er en sammenfållende
spredningavmikroavfåll,kjerneprepareringsavffl,flek-
ker, varmepåvirket materiale og sekundærbearbeidede
artefakter, og det er ingen åpenbar romlig organisering
innad i de to konsentrasjonene. Dette distribusjons-
mønsteret er gjentakende på flere mellommesolittiske
lokaliteter som er undersøkt i oslofiord-området (f.eks.
Solheim  og Olsen 2013; 01sen 2013; Eggen 2012;
Fossum 2012b), men også på flere av lokalitetene fra
E 18 Rugtvedt-Dørdal.

På  grunn  av den  omfattende  patineringen  av
materialet er det vanskelig å utlede individueue og
adskilte  huggesekvenser basert på de  ulike  flint-
typene  som  er brukt  (figur 22.7). Fordelingen  av
de identifiserbare  flinttypene  danner heller ikke et
klart mønster og er å finne i begge konsentrasjoner.
Andre råstoff enn flint er kun fiinnet i Kl  og er et

trekk som skiller konsentrasjonene fra hverandre
(figur 22.8). Bergkrystall og metarhyolitt lå spredt
innenfor  K1. Disse  stammer  sannsynligvis  fra to
korte huggesekvenser, og det faktum at avfållet ikke
lå  samlet, kan tyde på at konsentrasjonen er sam.
menblandet.Tilsammenligninghardennærliggende
og marginalt eldre lokaliteten Hegna vest 1  et mer
tydelig distribusjonsmønster, der mange av de ulike
flinttypene har en klar romlig avgrensning, men også
hererdetsammen£Uendespredningavproduksjonog
redskapsbruk. Også Hegna Øst 6, som erjevngammel
med Hegna vest 3, skiller seg fra dette ovennevnte
distribusjonsmønsteret. Disse ulikhetene hva angår
fiinnspredning, mellom flere  tilnærmet samtidige
lokaliteter er et interessant aspekt som bør undersøkes

ytterligere.
Det er flere mulige forklaringer på hvorfor Hegpa

vest 3 har et sammenblandet spredningsmønster. En
forklaring kan ligge i postdeposisjonelle forstyrrel.
ser som rotvelte  og andre naturprosesser (Schiffer
1987). En annen kan være avfallshåndtering der pro-
duksjonsavfill og kasserte redskaper er deponert på
bestemteområderpåflaten.Denutgravningsmetodiske
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Figur 22.8. Figuren viser spredning av de ulike råstofftypene på lokaliteten. Andre råstoff enn flint opptrer kun på den vest-
1ige delen av lokaliteten, i K1.

innfållsvinkelen til undersøkelsen av lokaliteten favori-
sererfiinnrikedeleravflatenpåbekostningavområder
uten fimn. Dette hindrer innsikt i organisering av
lokalitetsflaten som helhet.

Detblepåvisttoildsteder,hvoravdeteneildstedet
(A8669)låitillmytningtilK1,mensdetandreildstedet
(A11620) 1å i utkanten av K2. Begge, men kanskje
førstogfremstA11620,erplassertiutkantenavkon-
sentrasjonen, og dette kan tyde på at produksjonen
er trukket unna andre aktiviteter, eller den egentlige
bosetningen på flaten. Den varmepåvirkede flinten
liggerikkeitilknytningtilildstedene,menfølgerden

generelle fiinnspredningen. Spredning av mikroavfill
blir ofte benyttet som indikator på produksjonsom-
råder, da dette ofte blir liggende igjen på opprinnelig
sted ved rydding og vedlikehold (Fisher 1979; Grøn
2000; Ballin 2000: 111; De Bie mfl. 2002: 146). Det er
sammen£aJlende spredningen av mikroa\ffll og Øvrig
avfaJ1, og dette kan tyde på at produksjonen faktisk
foregikk innad i fiinnkonsentrasjonene, men det kan
ikke utelukkes at avffll er deponert her i tillegg.

En tredje forklaring på sammenblandingen av
redskaper, avffl og råstoff kan knyttes til intensiteten

og lengden på oppholdet, men også gjentatt bruk av
flaten. Selv om det er vanskelig å utlede individuelle og
adskiltehuggesekvenserbasertpåflinttypepågrunnav
denomfattendepatineringenimaterialet,erdetlikevel
mulig å si noe generelt om produksjon og aktivitet.
De første innledende trinnene i formgivning av knoll/
kjerne mangler i stor grad på boplassen, men utover
det virker det som de Øvrige trinn er representert helt
fram til kassering av oppbrukte kjerner, redskapstil-
virkning og bruk av redskaper som bor og skrapere.
Andre lokaliteter fra mellommesolitikum har tegn på
større grad av mobilitet ved at mange kjerner er ført
utavlokaliteten(Eigeland2015).Sammenhengende

produksjonssekvenser og kassering  av oppbrukte
kjerner kan tilhøre et opphold som har hatt en viss
varighet. De ulike forklaringene ovenfor utelukker
ikke hverandre, og antakeligvis har en kombinasjon
av flere faktorer bidratt til å skape fiinnspredningen
slik den framstår for oss i dag.

Patineringen av materialet er ikke jevnt fordelt
mellom de to konsentrasjonene ¢f. figur 22.7). I Kl
er 66 % av flinten patinert og i  K2  kun  19  °/o. Et
viktig spørsmål å stille i denne sammenhengen er om
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Figur 22.9. Spredningen av ulike redskapstyper på Hegna vest 3. De samme redskapstypene opptrer i begge
funnkonsentrasjonene.

skillet er kulturelt betinget, eller om det har naturlige
årsaker. Undergrunnen er tilsynelatende lik for begge
fimnkonsentrasjonene, men det var noe mer stein i
undergrunnen på K2. Ulik fordeling av patinert mate-
riale er også dokumentert på Hegna vest 1 og Hegna
vest 2. Den patinerte flinten så vel som varmepåvirket
materiale er likt fordelt på de ulike mekaniske lagene

på lokalitetene. Dette underbygger at årsaken ikke
ligger i ulik eksponering. Videre er det heller ingen
systematikk i hvilken type undergrunn som patinert
materiale forekommer i. Om graden av patinering og
den tilfeldige spredningen av brent og ubrent materiale
kan settes i sammenheng med særskilte aktiviteter eller
avfallshåndteringen, er interessante problemstillinger
som bør undersøkes nærmere.

DISKUS]ON OG TOLKNING
I likhet med de  Øvrige lokalitetene på Hegna vest
har Hegna vest 3 1igget på ytterkysten, i overgangen
mellom indre og ytre skjærgård ¢f. figur 22.2). Ved et
58 meter høyere havnivå har lokaliteten ligget ved en
liten bukt på sørøstsiden av en q7: Selve lokalitetsflaten

har vært sørvestvendt og vendt seg inn mot bukta
Det har ligget en holme rett utenfor lokaliteten. Der
den høyereliggende lokaliteten Hegna vest 1 har vært
synlig fra lengre hold med havnemuligheter på to
sider, har Hegna vest 3 hatt en mer skjult beliggen.
het med adkomst fra sør. Den samtidige lokaliteten
Hegna Øst 6 har ligget knappe 500 meter nordøst for
Hegna vest 3. I motsetning til Hegna vest 3 har den
vendt seg mot nord og hatt en skjermet beliggenhet

på vestsiden av en mindre Øy.
Det er forskjeller i  fiinndistribusjonen  mellom

Hegna vest 3  og Hegna vest  1, men også Hegna
Øst 6. Funnspredningen på  Hegna vest 3 viser to
adskilte konsentrasjoner som varierer i omfang. Disse
har overordnede likhetstrekk med tanke på funn-
sammensetning og aktiviteter. Funnspredningen  er
sammenblandet, og det er ikke mulig å spore en romlig
organiseringgjennomflinttyper,produksjonsav£ålleller
redskaper (figur 22.9, 22.10, 22.11). På Hegna vest l
er det påvist flere og til dels overlappende fiinnkon-
sentrasjoner, men ingen er av samme omfang som KI

på Hegna vest 3. Selv om også fiinnkonsentrasjonene
på Hegna vest 1 har en sammenfållende distribusjon
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avproduksjonsavfillogredskaper,harulikeflinttyper
en klar romlig fordeling. Her er det dokumentert
import av ferdig preparerte  råstoff og lange flekke-

produksjonssekvenser,menogsåkortere,ufiillstendige
sekvenser, bruk av ulike redskaper og kasserte kjerner
med potensial for videre reduksjon. På Hegna vest 3
er det også dokumentert lange reduksjonssekvenser og
bruk av ulike redskaper, men kjernematerialet er mer
oppbrukt. Det er også en mindre andel avslag på over
2 cm på Hegna vest 3. Samlet kan dette peke mot en
høyere utnyttelsesgrad på sistnevnte lokalitet. Det synes
altså å være forskjellig praksis for avffllshåndtering

:egs,k::sÅrrisnaEeanvekj:inå:s:eåfiTr:gjneau:::te:;agnFk:Fi::
å fastslå, men de kan være relatert til ulik lengde og
intensitet på opphold -kanskje har flere mennesker
vært involvert i aktivitetene på Hegna vest 3?

Selv om funnmaterialet generelt peker mot de
samme, repeterende handlinger, som flekkeproduksjon
og bruk og reparasjon av ulike redskaper, er det ikke
usannsynlig at lokalitetene har hatt forskjeuige fiinksjo-
ner som ikke gjenspeiles i det littiske materialet. Den
åpne lokaliseringen til Hegna vest 1 kan ha oppfordret
til gjentatte, men kanskje kortvarige opphold. I denne
sammenheng er det verdt å trekke fram Hegna Øst 6,
som ligger på samme høydenivå som Hegna vest 3.
Hegna Øst 6 har et begrenset fimnmateriale, en høy
redskapsandel og et awikende distribusjonsmønster,
og samlet gir lokalitetene inntrykk av variasjon i adferd
og strategier i landskapet innenfor samme tidsrom i
den mellommesolittiske perioden.



23.      HEGNAØST6

EN MELLOMMESOLITTISK FANGSTLOKALITET

JobnAsbjørnHavstein

C59649, Aksf-nr. 2013/398, Hegna22/2,Bamblekommune,Tclemark

Askeladden-ID: 138160

Hoh.: 56-58 m

Utgravningsleder: Anja Mansrud / John Asbjørn Havstein

Feltmannskap: 4 personer

Dagsverk i felt: 75

Tid§rom: 8.5,16-20.5, 5-24.6,12-13.9

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 343  m2

Flateavdekket areal : 3;J7  rrr2

Utgravd areal: Lag 1:  119,75  m2, lag 2: 23  m2, lag 3:  |4 m2

Utgravdvolum: 15,7 m3

Volum pr. dagsverk: 0'21  m3

Funn: 312 littiske funn

Strukturer:

Datering:
Strandlinje: 7900-7500 f.Kr.
Typologi/teknologi: mellommesolitikum

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Hegna øst 6 ble registrert av Telemark ftlkeskommune
i 2011 som ID 138160 (Demuth 2011: 72). Lokaliteten
ble påvist ved fire positive prøvestikk med til sammen
åtte fiinn av flint. Arealet var 480 m2. Høyde  over
havet var 56-58  m, hvilket tilsier en  datering til
mellommesolitikum, ca. 7900-7700 f.Kr.

Detblegjort3121ittiskefiinn,nærmestutelukkende
av flint. Det ble fimnet få formelle gjenstander, men
teknologiske trekk i materialet støtter opp under
strandlinjedateringen. Funnene  fordelte  seg på to
mindre konsentrasjoner samt et lite antall gj enstander
spredt utover resten  av flaten. Lokaliteten  tolkes
som sporene av ett eller flere korte opphold, trolig i
forbindelse med fangst eller fiske.

PROBLEMSTILLING
Lokaliteten var en av få som var vurdert som urørt av
moderne dyrkning i delområdet Hegna øst, og den
ble dermed ansett for å ha stort informasjonspotensial.
Med et lite areal, god beliggenhet og god avgrensning
var den derfor høyt prioritert. Aktivitetssporene viste
seg imidlertid å være  av begrenset art, og det ble
fokusert på undersøkelse  og tolkning av aktivitets-
områder.  En  eventuell  funksjonsbestemmelse  av
lokaliteten  kunne  bidra  til  å belyse  aspekter ved
landskapsbruk og mobilitetsmønster i perioden.
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Figur 23.1. Lokalitetens beliggenhet i relasjon til de øvrige undersøkte lokalitetene ved Hegna Øst.
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Figur 23.2. Oversikt over topografi og undersøkt område.
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Figur 23.3. Undersøkelsen av Hegna Øst 6.
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Figur 23.4. Oversikt over gravde lag på Hegna Øst 6.

LANDSKAP 0G TOPOGRAFI
Hegna Øst 6 var topografisk avgrenset til 480  m2,
og høyden over havet var 56-58  meter. I  mellom-
mesolittisk tid, da havet stod 56  meter høyere, har
undersøkelsesområdet ligget på nordsiden av en liten

q7; i en vik med utsyn over en vid bukt. Lokaliteten
var avgrenset av berg av gneis og granitt mot Øst og
vest. Mot sør fortsatte flaten, men dette området var
avgrenset med negative prøvestikk. Mot nord fålt ter-
renget bratt og her har det vært ei naturlig havn. Det
har også vært gode utkikkspunkter i flere retninger fra
toppen av berget i øst og vest. Den sentrale delen av
lokalitetsflaten ble delt i to av et nord-sør-orientert
svaberg (figur 23.1, 23.2). Området var bevokst med
løvskog samt enkelte innslag av gran og fiiru.

Den fiinnførende flaten bestod avgrenset podsolert
løsmassedekke omgitt av isskurte og eroderte svaberg av

gneis.Underettynttorvlagfantesmorenemassermed
storemengderstein,ogunderdettevardetminerogene
masser bestående av sand og grus (figur 23.3).

UNDERSØKELSEN

Metode
Flaten ble innledningsvis maskinelt avtorvet. Deretter
ble  det gjennomført en innledende  undersøkelse
med prøveruter hver fjerde  meter. Prøverutene ble

gravd i 50  x  50 cm kvadranter innenfor meterruter
i  10 cm qrkke lag. Den sørvestre kvadranten i hver
rute ble gravd i tre lag. Det ble påtruffet fimn i to
av meterrutene - 6n på vestsiden av berget sentralt

på lokalitetsflaten og 6n på Østsiden. Større felt ble
åpnet rundt disse, og totalt ble det gravd 119,75 m2 i
lag 1 (figur 23.4). En mindre fiinnkonsentrasjon ble

påtruffet på hver side av svaberget samt spredte funn
av flint over en større del av flaten.

På  Østsiden  av  svaberget  kunne  det  før  avtor-
ving observeres en svak, jevn forsenking i terrenget.
Etter fjerning av lag 1 framkom en sirkulær form av
hodestore stein som stakk opp av lag 2. Dette ble i
utgangspunktet behandlet som en mulig menneske-
skapt struktur, men etter nærmere undersøkelse
avskrevet som en rotvelte.

Avslutningsvis ble hele flaten avdekket med gra-
vemaskin i et forsøk på å påvise strukturer som ikke
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Type variant Flint Bergkrystall Kvartsitt Antall Prosent

Makroavslag Ubearbeidet 1 1 0,3

Avslag

Ubearbeidet 42 1 43 13,8

Retusjert 3 3 1,0

Bor 1 1 0,3

Fragment

Ubearbeidet 45 45 14,4

Bor 1 1 0,3

Retusjert 5 5 1,6

Splint Ubearbeidet 164 164 52,6

Kjerne
Bipolar 4 4 1,3

Plattform- 2 2 0,6

Kjernefragment

Plattformavslag 1 1 0,3

Prepareringsavslag 2 2 0,6

Sidefragment 2 2 0,6

Øvrige 1 1 0,3

Flekke
Ubearbeidet 6 6 1,9

Retusjert 5 1 6 1,9

Smalflekke
Ubearbeidet 14 14 4,5

Retusjert 1 1 0,3

Mikroflekke
Ubearbeidet 8 8 2,6

Retusjert 1 1 0,3

Pilspiss Mikrolitt 1 1 0,3

Total 310 1 1 312 100

Tabell 23.1. Oversikt over alle funn og råstoff fra Hegna Øst 6.

hadde kommet frem under den konvensjonelle under-
søkelsen. Ingen strukturer ble påvist.

Ki,ldekritikh
Lokaliteten framstod som godt bevart, og det var ikke
kjent å ha vært utført dyrkningsaktivitet på stedet, noe
som trolig forklares av den steinete undergrunnen. En
lite brukt traktorvei over lokalitetens østlige del kan
ikke utelukkes å ha forstyrret fimnkontekster i noen

grad, uten at det kunne sees tegn til det.

FUNNMATERIALET
Det ble totalt innsamlet 3121ittiske fiinn (tabell 23.1),
hvorav 310 av flint (99,4 °/o),1 av kvartsitt (0,3 %) og
1 av bergkrystall (0,3 %).

Råstoff
Deterforholdsvisstorvariasjoniflinttyper(tabell23.2).
En stor andel er patinert (82,5 %) eller varmepåvirket

(37,6 %). 22,9 % har rest av cortex. Det ble utført en
begrenset flintt)peinndeling av et utvalg av materialet
det vil si  av retusjerte gjenstander samt kjerne-  og
flekkematerialet. I tillegg ble et mindre antall primærbe-
arbeidete uformelle redskaper inkludert ettersom disse
ble ansett som viktige for å forstå bruken av lokaliteten
Årsaken til den begrensede flinttypeinndelingen var
en høy frekvens  av patinering som vanskeligæorde
flinttypeinndeling.Enfiillstendiginndelingbledermed
vurdert som uforholdsmessig tidkrevende vurdert opp
mot informasjonspotensialet. I alt ble 64 gjenstander
flinttypeinndelt, tilsvarende 20,6 % av all flint.

S ekundærbeaf l) eidet materiale
Det er funnet  18  sekundærbearbeidete  redskaper
hvilket utgjør 5,8 °/o av det totale flintmaterialet.

Mikroli;tt
Det ble fimnet 6n mikrolitt i flinttype ls2. Den har
største lengde 2,3  cm  og er lansettaktig i  formen
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Hwedme, flint Undertype VariantÆeskrivelse Antall pros€nt

Fin flint (1)

1S1 Senon m/prikker 12 18,7

1S2 Senon m/lysere partier 5 7,8

181 Lys grå til brun bryozo 3 4,7

Matt, fin flint (2)
2D1 Lys gråmelert med brune inklusjoner 17 26,6

2D2 Mørkere gråmelert variant av 2D1 4 6,2

Patinert (P) P Patinert eller brent, ubestemmelig 16 25

Ubestemt/usikker (4) U Ubestemt 7 10,9

Tabell 23.2. Oversikt over flinttyper på Hegna Øst 6.

med odd i distalenden. En sidekant er totalretusjert.
I proksimalenden finnes en delvis bevart tverr brudd-
flate, trolig etter et intensjonelt brudd, som har fiernet
slagbulen. Mikrolitten er laget på en regulær flekke
med fire  delvis  konvergerende dorsale fasetter, noe
som antyder at den er slått av fra en konisk kjeme.

Bor
Det er identifisert to bor, det ene på et avslag i matt
flint (2D1) med største mål 1,7 cm. Det andre boret
er et patinert og brent fragment med største mål
2,1 cm. Begge er dråpeformet med trekantet tverrsnitt
og retusj på €n eller to sidekanter.

Øvrig sekumdærb e af b eidet materiale
Ett fragment (P) i to deler har et 0,8 cm bredt parti
medkonkavretusjogbruksspor.Bakdelen,ellernakken,
er symmetrisk tildannet og indikerer at redskapet har
vært skjeftet. Eggpartiets morfologi og nakketildanning
tilsier bruk i en skrapende bevegelse med redskapets
lengderetning. Bruddflatene er patinerte og kan tyde

på at bruddet har oppstått under bruk.
Et medialfragment av en regulær flekke (U) med

lengde  1,9  cm har et lignende steilt retusjert hakk
med bruksspor. Flekken er også fiinksjonelt sett å
anse  som  en  skraper med konkav egg. Retusj  og
mulige bruksspor på sidekantene indikerer tilpasning
til grep eller skaft, eventuelt kan redskapet ha hatt
flere funksjoner.

Flere andre tilfeller av intensjonelt knekte flekker
forekommer, og særlig de retusjerte av disse er i gren-
seland meuom å være formelle og uformelle redskaper.
Flere har bruksspor på et hjørne mellom en sidekant
og bruddfasetten og er trolig det som er omtalt som
firkantkniver i andre sammenhenger (Petersen 2008:
66-67; Rankama og Kankaanpåå 2008, 2012).

En 5,1 cm lang regulær flekke (181) med bruksspor
og svært fin retusj langs 6n sidekant er trolig brukt
som kniv. Det samme er et lett retusjert flekkelignende

avslag(1S1)medbrukssporpåbeggesidekanter.Mens
sistnevnte flekke framstår som vanskelig å håndtere
uten noen form for skaft, kan avslaget tenkes å ha
vært brukt håndholdt.

Primærtilvirket materiale

Flekkerogmikroflekker
1 alt er det fimnet 20 primærbearbeidete flekker (6,4 %)
og s mikroflekker (2,6 %), som til sammen utgjør 9 °/o
av flintmaterialet. Inkludert de sekundærbearbeidete
flekkene er andelen flekker og mikroflekker 10,9 %.
Flekkene varierer i bredde fra 0,8 til 1,8 cm. Ingen
flekker er hele. Mikroflekkene  måler 0,5-0,7 cm i
bredde og 1,7-2,9 cm i lengde. Av disse er tre hele
fragmenter, to proksimal-, ett medial-  og to distal-
fragmenter (tabell 23.3).

Flekkematerialet som helhet viser stor variasjon
i bredde. Fra et teknologisk synspunkt ser det ikke
ut til å være grunnlag for å skille mellom flekker og
mikroflekker fra lokaliteten basert på metriske defini-
sjoner ¢f. Sørensen 2006) . Den betydelige variasjonen
i bredde  innenfor en såpass  liten populasjon, som
dessuten utgjøres av flere flinttyper, viser at det ikke
er snakk om hele produksjonssekvenser i materialet.
Et unntak fra dette er flinttype 2D1, som omfatter fire
mikroflekker og fem flekker, hvorav alle bortsett fra 6n
måler mindre enn 0,9 cm i bredde. Sistnevnte er også
representert med to kjerner og er dermed framstilt

på lokaliteten, mens de resterende trolig er brakt inn.
Flekkematerialet er sterkt fragmentert, hvilket er

et resultat av både intensjonell knekking og natur-

prosesser. Flekkematerialet kan i hovedsak beskrives
som regelmessig og synes overveiende å være framstilt
med trykkteknikk (Eigeland 2016).

Kjerner
Totalt er seks kjerner blitt fimnet, hvorav to er platt-
formkjerner og fire  er bipolare  kjerner. I  tillegg
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Ubearbeidet€ mikroflekker Retusjertemikroflekker Ubearieidete flekker \  Retusjerte flekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 3 9 1 3

Proksimal 2 6 11 31

Midtfragment 1 3 1 3 7 20 5 14

Distal 2 6 2 6

Total 8 23 1 3 20 57 6 17

Tabell 23.3. Oversikt over flekkematerialet fra Hegna Øst 6

forekommer 14 kjernefragmenter. Til sammen utgjør
kjerner og kjernefragmenter 3,9 % av flintmaterialet.

Plattformkjernene i matt, mellomkornet flint (2D 1)
er begge lite regulære. Den ene av dem har trolig vært
en konisk kjerne (Eigeland 2016). Den måler 3,6 cm
og er lang og smal med noe ujevne avspaltinger rundt
størstedelen av omkretsen, med unntak av en smal
fasett dekket av cortex. Plattformen har mulig rest
etter fasettering, men dette er noe usikkert på grunn
av at flinten er grov og heterogen. Plattformkanten
har mindre partier med rest av preparering. I bunnen
er en smal kant med knusespor hvorfra det har gått
av enkelte uregelmessige avspaltinger.

Den andre plattformkjernen (største mål: 3,1 cm)
er kort og tykk med rest av avspaltinger rundt hele
omkretsen. Avspaltingene er nokså brede, opptil 1,3 cm,
og flere av dem er fra et steg i prosessen forut for en

plattformfornying. Kjernens bunn er nokså flat med
flere uregelmessige bruddfasetter som tilsynelatende
har sammenheng med urenheter i flinten.

Begge kjernene har spor i bunnen som indikerer
at de har vært innsatt i en holdemekanisme, hvilket
igjen kan indikere reduksjon ved pressteknikk. Begge
må ansees som oppbrukte, da de er sterkt reduserte
samt at partier med urenheter i flinten vil resultere i
ukontrollerte brudd ved fortsatt produksjon.

Fire bipolare kjerner (2,3-3,0 cm) har alle spissovalt
lengdesnitt med større eller mindre grad av knusespor
i begge ender. En er av svært fin mørk flint (1S1), en
annen av mellomgrov matt type (2D1), men alle fire
er sterkt patinerte, fragmenterte og delvis varmepå-
virket. En av dem har spor av cortex, men da det er
få avslag og fragmenter med cortex i materialet, synes
det mer sannsynlig at utgangspunktet for de bipolare
kjernene har vært utbrukte flekkekjerner eller andre
større gjenstander heller enn strandknoller.

Kjernefragmentene utgjøres  av et mindre  antall
avslag og fragmenter fra forskjellige deler av minst
to flekkekjerner i ulik flint. Det foreligger også seks

prepareringsavslag og ett fragmentert plattformavslag
(co7€ /ø4/G/) . Prepareringsavslagene demonstrerer den
gjentatte fasetteringen av plattformer som er et gjen-
nomgående trekk ved mellommesolittiske koniske
kjerner i Midt- og Nord-Skandinavia og Baltikum
(f.eks. Sørensen mfl. 2013).

Avft[lsmateriale
Ubearbeidete avslag (42), fragmenter (42) og splin-
ter (164) utgjør til sammen 79,7 °/o av all flint. 21 %
av avslagene har rest av cortex. Det er registrert ett

primær-  og  åtte  sekundæravslag.  Kun  ett makro-
avslag er funnet, og dette  er et av de  uformelle
eggredskapene som trolig er importert til lokaliteten
Avfallsmaterialets karakter gir en god indikasjon på
at det har foregått lite  innledende bearbeiding av
flint på stedet, og at det meste  er medbrakt i  mer
eller mindre bearbeidet form. Reduksjon av mindre
flintknoller i liten skala på lokaliteten kan imidlertid
ikke utelukkes.

Uftrmelleredshaper
Flere uretusjerte gjenstander har tydelige bruksspor
og en form som antyder fiinksjon. Callanan (2008)
har betegnet disse som uformelle redskaper. Blant de
mest påfillende av de sikkert identifiserte redskapene
er et større avslag (2D2) med største mål 4,4 cm og
et fragment (U) på 4,8 cm. Begge har fasetter med
cortex eller vannrullet overflate på motsatt side  av
en kraftig egg med tydelige bruksspor. Dette har gitt

godt grep ved håndholdt bruk, og begge er åpenbart
benyttet som skjæreredskaper.

I tillegg kommer et antall mindre avslag og frag-
menter med mer eller mindre  sikre bruksspor og
varierende morfologi. Enkelte av disse, eksempelvis
to avslag (181), er av flinttyper som ikke ser ut til å
være bearbeidet på lokaliteten. Dette viser at også
lite formaliserte gjenstander har vært brakt med inn
til 1okaliteten.
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Figur 23.5. Oversikt over spredningen av alle funn i alle lag.

Fumn av amdre råmaterialer
Det ble fiinnet et retusjert medialt flekkefragment av
en mellomkornet, grålig kvartsitt. Fragmentet måler
1,4 cm og har tre regulære dorsale negative fasetter.
En  sidekant har steil retusj, motstående  sidekant
har enkelte mindre  skader og et litt avrundet preg
som  potensielt kan være  et tegn  på bruksslitasje.
Bruddkantene er nokså rette og kan være intensj onelle.

Det ble fimnet et flekkelignende avslag av en større,
helt gjennomsiktig bergkrystall med flere bevarte
fasetter. Største lengde er 4,4 cm. Avslaget har tyde-
1ige bruksspor i den distale enden og langs deler av
sidekantene. Knusespor, eventuelt svært fin retusj mot

proksimalenden, kan også være spor etter skjefting.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Gjennom sentrale deler av lokalitetsflaten lå et nord-
sør-orientertsvaberg.Påbakgrunnavfimnfordelingen
kan det defineres et aktivitetsområde på hver side av
dette samt en liten ansamling av fiinn i lokalitetens
nedre  og nordlige  del. Utover dette var lokaliteten
tilnærmet fiinntom med et fåtall spredte fiinn (figur

23.5). Den mest fiinnrike konsentrasjonen fantes på
lokalitetens vestside, hvor et område på omtrent 3 x 4
meter inneholder de fleste av lokalitetens funn.

Trekk ved fordelingen av rienstander gir indika-
sjoner på at ulike aktiviteter og reduksjonssekvenser
har foregått forskjellige steder på lokaliteten. Øst for
berget er det spor etter flekkeproduksjon og enkelte
mindre redskaper. Vest for berget finnes flere bipolare
reduksjonssekvenser. I tillegg til dette finnes et antall
større egg- og flekkeredskaper spredt utover lokalite-
tens vestlige og nordlige deler (figur 23.6).

31 % av flinten samt bergkrystallavslaget er brent.
Mye av flinten er nokså kraftig varmepåvirket. Flere
større rienstander fiinnet i midtre del av den vestre
konsentrasjonen har kraftig krakelering og misfarging.
Fordelingen av brente gjenstander følger imidlertid
den generelle fimnspredningen, og ildsteder kan ikke

påvises direkte (figur 23.7).
Flinttypeinndeling var tidvis vanskelig grunnet

den nokså høye andelen av patinerte og brente fimn.
Særlig har svake endringer i farge og tekstur grunnet
lett patinering gjort den  matte flinten vanskelig å
klassifisere med sikkerhet. Inndelingen, som ble gjort
av en begrenset del av materialet, viste  at ikke alle
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flinttyper er redusert på stedet. Flere varianter synes å
være medbrakt som ferdige redskaper og viser en noe
ujevnspredningpålokaliteten.Ingensammenføyninger
er æort mellom lokalitetens to hovedkonsentrasjoner,
men de  to  med sikkerhet reduserte  flinttypene er
derimotfimnetpåbeggesideravberget¢f.figur23.6).
Dette  antyder sterkt  at konsentrasjonene  er enten
samtidige i egentlig forstand eller resultatet av den
samme gruppens aktiviteter innen et begrenset tidsrom.

Den Østhge honsentrasjonen
Konsentrasjonen på lokalitetens sørøstre del utgjøres
av en nokså tydelig avgrenset forekomst av kjerner,
kjernefragmenter,flekkerogavslagsmateriale.Flekkerer
framstiltavfinsenonlignendeflint(1S1),representert
med ett plattformavslag og to prepareringsavslag, og
mellomkornet, matt flint (2D1), som omfatter de to

plattformkj ernene. Det begrensede avslagsmaterialet
består i stor grad av korte avslag med hengseltermi-
nasjon som kan knyttes til vedlikehold av kjernenes

plattformer ved flekkeframstilling. Den generelt lille
mengden avfill samt avfmsmaterialets små dimensjoner
og lave frekvens av cortex viser at kjernene er brakt til
stedet ferdig preparert og sannsynligvis delvis redusert.

Et mindre antall fragmenterte og delvis retusjerte
flekker, eksempelvis 6n i kvartsitt, ser derimot ikke ut
til å være produsert på lokaliteten. En av de importerte
flekkene  finnes  som to  sammenføyde, intensjonelt
knekte fragmenter med kantretusj og bruksspor på ett
hjørne og kan trolig tolkes som en parallell til firkant-
kniver eller linjaler med en stikkellignende fiinksjon
(Petersen 2008: 66-67; Rankama og Kankaanpåå 2008;
Sj6str6m  og Nilsson 2009;  Knutsson og Knutsson
2013). Et bor, et mindre uformelt eggredskap samt
et flekkefragment med konkav skraperlignende retusj
er ytterligere indikasjoner på at det kan ha foregått
arbeid i organisk materiale her.

Den vesthge konsentrasjonen
På vestsiden av berget finnes en konsentrasjon som
består av flere reduksjonssekvenser, samt et mer utfly-
tende og kun delvis overlappende område med flekker
og eggredskaper.

Konsentrasjonen omfatter avfhlsmateriale  som i
stor grad, men ikke utelukkende, er slått med bipolar
teknikk. Avslagsmaterialet er ikke  flinttypeinndelt,
men det er identifisert fin og matt meuomkornet flint,
noe som samsvarer med tre bipolare kjerner fimnet i
konsentrasjonens  sørøstlige utkant. Enkelte flekke-
fragmenter i konsentrasjonens utkant samt et mindre

plattformprepareringsavslag i en udefinert flinttype
kan antyde at flekkeframstiuing har foregått her, men
dette er usikkert. Et avslag fra siden av en flekkekjerne

er også fiinnet litt sør for hovedkonsentrasjonen, men
er ikke av samme flinttype som flekkene fiinnet i dette
området. Mulige bruksspor på de skarpe sidekantene
antyder heller en sekundær bruk som skjæreredskap
Også i denne konsentrasjonen er det funnet et bor
samt en uformell skraper med konkav egg.

Ingen Ssiske  strukturer ble identifisert på loka-
1iteten, men både den Østlige og den mest funnrike
del  av den vestlige konsentrasjonen  framstår som
mer eller mindre sirkulære  ansamlinger med klart
høyere fimnfrekvens. Dette kan tolkes som resultatet
av en veggeffekt der en midlertidig boligkonstruksjon
eksempelvis et telt, har avgrenset fiinnspredningen fra
aktiviteter som har foregått henholdsvis innenfor og
utenfor boligen (Grøn 1995).

Spredte aktif vitetsområder og gj enstandsf imn
1 tilknytning til den vestlige konsentrasjonen finnes
et utflytende område med flekker og eggredskaper i
ulike råmaterialer, hvor det ser ut til å ha foregått lite
eller ingen egentlig reduksjon. Også nord og nordøst
for berget finnes tilsvarende spredte enkeltgjenstander
Dette tolkes som spor av aktivitetsområder under åpen
himmel. Flinttypene 181 og ls2 forekommer begge
i hovedsak utenfor de tydelige konsentrasjonene og
omfatter formelle og uformelle redskaper som i liten

grad er framstilt på lokaliteten.

NATURVITENSKAP OG DATERING

Strandhnje
Lokalitetens høyde var 56-58 moh. Et havnivå på
56 meter tilsvarer en datering mellom 7900 og 7700
f. Kr., det vil si i første halvdel av mellommesolitikum

Typologi
Gjenstandsmaterialet fra Hegna øst 6 omfatter få for-
melle redskaper, og det er få rent typologisk daterbare
holdepunkter. En mikrolitt, som ikke er nærmere type-
bestemt, understøtter en mellommesolittisk datering
Fra et teknologisk ståsted er det flere holdepunkter i
flekke-ogkjernematerialet.Trykkteknikkoggjentatt
fasettering av plattformer samt en mulig konisk kjerne
er alle indikatorer på mellommesolittisk tid i regionen
(Sørensen mfl. 2013; Damlien 2016a).

DISKUS]ON OG TOLKNING

A htivitets områder og organis ering
Lokaliteten består av flere aktivitetsområder med få
fiinnmeuom.Ingensammenføyningerergjortmeuom
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Figur 23.8. Lokalitetens beliggenhet ved havnivå 56 m over dagens.
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Figur 23.9. Mulig tolkning av bruken av Hegna øst 6 og landskapet rundt. Modellen er basert på Petterson og Wikell 2013.

konsentrasjonene øst og vest for berget, men forekom-
sten av de samme flinttypene indikerer en sammenheng
og samtidighet. Flinttypene lsl og 2D1, som er de
eneste som er redusert i nevneverdig grad på lokali-
teten, finnes eksempelvis som flekker på begge sider.
Vanskelighetene med sikker flinttypeinndeling og de
mange importerte gjenstandene innebærer imidlertid
at eventuelle overlappende aktivitetsområder med lav
fimnfrekvens vanskelig vil kunne påvises. Mer enn ett
opphold på stedet kan dermed ikke utelukkes. Den
lave fiinnmengden indikerer uansett at oppholdet eller
oppholdenesannsynligvisharværtavbegrensetvarighet.

Ved havnivå 55 m over dagens nivå har Øya ligget i
et sund i forlengelsen av dagens Stokkevannet, som har
knyttet det ytre fiordområdet til det som da har vært
et lengre fiordsystem som har strukket seg helt inn
til Heddalsvatnet ved Notodden (figur 23.8). Dette

fj ordsystemet har drenert omfattende innlandsområder,
og en slik stor riennomstrømming av næringsrikt
vann tiennom Stokkesundet kan ha lagt til rette for
rike marine biotoper.

En tolkning av lokaliteten som ett eller få korte
opphold på en liten Øy antyder at formålet har vært
utnyttelse  av marine  ressurser. Fiskebein og utstyr

knyttet til fiske er funnet på mellommesolittiske
lokaliteter i Øst-Norge (f.eks. Mikkelsen mfl. 1999;
Ekstrand og Berg-Hansen 2012; Persson 2014)  og
fiske har vært en viktig næringskilde for mennesker
som har levd langs lq/sten. På samme vis er fangst av
sjøpattedyr kjent langs hele  lq7sten  av Skandinavia

tiennom mesolitikum, der spesielt ringsel er hyppig
forekommende på mesolittiske boplasser  (Jonsson
2014). Som en kilde til kjøtt, spekk, skinn, bein og
sener har sel kunnet bidra med så vel mat som råma-
terialer til redskaper, klær og boliger og må ha vært en
attraktiv ressurs. Steinkobbe, som i dag finnes langs
Telemarkskysten, er et eksempel på en lqrstnær art det
er sannsynlig har oppsøkt det aktuelle området. Disse
livnærer seg på småfisk og krepsdyr på grunt vann i
indreogytrefjordområderogerogsåkjentforåvandre
opp elver (Jonsson 2014; Norsk polarinstitutt 2015)

Gjenstandsmaterialets sammensetning i og utenfor
konsentrasjonene  legger godt  til  rette  for  aktivi-
tetstolkninger. Den totale funnmengden er lav og
omfatter et begrenset antall reduksjonssekvenser. I
tillegg kommer et antall importerte gjenstander, i
hovedsak flekker og uformelle redskaper, som er brukt
ogforkastetpålokaliteten.Innenforkonsentrasjonene
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sammenfiller reduksjonssekvenser med mindre red-
skaper som  antyder arbeid  i  organiske  materialer.
Flekkeframstilling og annet presisjonsarbeid kan ha
vært Ønskelig å utføre i ly og kanskje i varmen fra et
ildsted, særlig ved vått eller kaldt vær. Dette er kjent
fra andre mellommesolittiske lokaliteter (Grøn 1995:
34; Hernek 2005: 228-229) og samsvarer godt med

potensielle boligstrukturer.
I den Østlige konsentrasjonen peker forskjeuige små

redskaper, inkludert en mulig firkantkniv og et bor,
mot bearbeiding av organisk materiale. Framstilling
av et mindre  antall flekker kan i lys  av dette peke
mot produksjon eller reparasj on av flinteggredskaper.
Konsentrasjonen i vest framstår som noe  mer usik-
ker og vanskeligere avgrenset, men omfatter også et
fåtall korte reduksjonssekvenser. I tillegg kommer et
mindre antall små redskaper, inkludert et bor og et
lite redskap med konkav, skraperaktig egg. Her er det
ikke produsert flekker, men bipolar reduksjon resul-
terer ofte i korte, rette og skarpe avslag som, om noe

:ienddr:iriÆ:å,e?a(rÅ:;ne:,ar2eof;;F:m4e|S5Sig4e|l#::
svensk materiale har Knutsson mfl. (2015: 526) vist
at bipolare avslag og fragmenter i kvarts har fiingert
som egger i sammensatte redskaper, noe som også er
kjent fra andre kontekster, hvor de har inngått i så vel
kniver som prosjektiler (f.eks. Flenniken 1981). Det
kan dermed argumenteres for at disse to konsentra-
sjonene kan ses som fiinksjonelt like, med hovedvekt

på framstilling av sammensatte flinteggredskaper.
Det er videre påfillende at formelle skrapere med

konveks egg er helt fraværende, og det er heller ikke
fimnet uformelle redskaper med lignende fiinksjonelle
kvaliteter. Slitesporsanalyser har vist at skrapere hoved-
sakelig er brukt til arbeid i hud og treverk (Knutsson
1978). Fraværet av slike  kan  dermed underbygge
tolkningen av aktiviteten på Hegna Øst 6  som tids-
begrenset, spesialisert ressursutnyttelse, der eventuelt
arbeidsintensivt etterarbeid som skinnbehandling er
utført andre steder.

Samtlige  av de  større  eggredskapene  er funnet
nokså spredt utenfor konsentrasjonene. Den høye
frekvensen av tienstander med bruksspor taler for at
det her er snakk om redskaper som er forkastet der de
er brukt. Kanskje indikerer det plasskrevende arbeid
som har generert a`ffåll i store mengder eller av en type
en ikke har villet ta med inn i boligen. Dette kunne
eksempelvis være slakting eller grovarbeid i organiske
materialer som tre eller bein. Redskapenes dimensjoner,
utforming og synlige bruksspor er vurdert å kunne
samsvare godt med en fimksjon som slakteredskaper.
Her vil slitesporsanalyser kunne bidra med ytterligere
innsikt i fimksjon og bruk.
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De identifiserte eggredskapene kan i lys av en ellers
beskjeden fimnmengde hevdes å representere en nokså
intensiv aktivitet. Ved fangst på sjøpattedyr må det ha
vært nødvendig å partere dyrene for redusert slaktevekt
og håndterbare stykker før transport til mer perma-
nente oppholdssteder. Forutsatt at lokaliteten tolkes
som i hovedsak ett opphold, kan dette representere en
fangstsituasjon av noe omfang. Fisk i mengder utover
det som er tiltenkt umiddelbart konsum, vil også kreve
en form for bearbeiding, men medfører trolig mindre
kraftig slitasje enn det som ses på enkelte av de store
eggredskapene. Et noe bredere aktivitetsspektrum vil
kunne forklare også disse tilfellene, men uten videre
analyser er det ikke tilstrekkelig med holdepunkter
for en sikker fimksjonsbestemmelse.

Et forslag til overordnet tolkning av lokaliteten er
at den representerer ett eller et mindre antall opphold
og aktiviteter i forbindelse med fangst og/eller fiske.
Fisk eller sjøpattedyr er fanget i nærheten og deretter
brakt til 1okaliteten for en begrenset bearbeiding. I
tilknytning til dette er det framstilt eller reparert
utstyr, enten  som forberedelser for  selve  fangsten
eller som en del av etterarbeidet. Dette vil samsvare
med Binfords (1980: 10) begrep/G/dcø77øP, som er en
midlertidig base knyttet til utnyttelsen av en konkret
ressurs. Lokaliteten må følgelig ses i lys av et differen-
siert bosetningsmønster med opphold av ulik lengde
og omfang, der ulike aktiviteter har foregått på ulike
steder og tider på året. Et slikt mønster ser ut til å
være et tiennomgående trekk for mellommesolittisk
tid i Oslofiord-området (Solheim 2013d).

En  mulig parallell til organiseringen  av Hegna
Øst 6 kan finnes i Østsvensk mesolitikum. En lokali-
tet fra samme tidsrom i Tyresta utenfor Stockholm

gir en potensielt fruktbar innfallsvinkel til å forstå
landskapsbruk (figur 23.9). Lokaliteten Topp 85 har
vært en spesialisert lokalitet for selfangst, noe som er
bekreftet ved fimn av så vel bein fra sel som et ildsted

Srt med selspekk (Petterson og Wikell 2012, 2014).
Gjenstandsmaterialet består utelukkende  av kvarts,
men har likheter med Hegna Øst 6 ved at det domineres
av store mer eller mindre uformelle skjæreredskaper
tolket som brukt til slaktearbeid. I tillegg omfatter
materialet  formelle prosjektiler og flekkefragmenter,
som trolig har inngått i sammensatte redskaper.

Topp 85 er tolket i lys av kjente framgangsmåter
for selfangst i Stockholms-skjærgården i historisk tid,
der fangstmenn har skjult seg på høyereliggende Øyer
ved tilløp til uvær for så å angripe grupper av sel som
har søkt ly for urolig sjø på svabergene (Petterson og
Wikell 2014; jf. Svensson 1961). Selve boplassen har
ligget på Øyas mer skjermede vestside, i skjul for de
lave svabergene på Østsiden, som ligger ved en kjent
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migrasjonsrute for sel. Selen er slik tenkt fanget oppe

på bergene, hvor de er lite mobile, avjegere som kan
ha kommet til fots  over Øya, eventuelt også i båt
fra sjøsiden. Deretter er slaktene  medbrakt til den
skjermede leiren på vestsiden, hvor de er bearbeidet.

I lys av topografien på den lille Øya hvor Hegna Øst
6 har ligget, kan aktiviteten tolkes på en lignende måte.
Her har lokalitetsflaten hatt gode havneforhold på den
skjermede vestsiden av Øya, relativt godt skjult for et
område med lave svaberg på Østsiden. Svabergene har
ligget vendt ut mot sundet, som har forbundet den

ytre skjærgården med mer skjermede forhold inne i
fjorden, der et produktivt marint Økosystem kan ha
tiltrukket seg lqrstsel på regelmessig basis.

Den omtalte modellen er åpenbart kun å anse som
6n mulig tolkning. Den innebærer imidlertid et forsøk

på å løfte blikket og se landskap og lokaltopografi i
en fiinksj onell sammenheng. Analogien til Petterson
og Wikells (2014) undersøkelse er i så måte et godt
utgangspunkt, der gode arkeologiske data beriket av
historiske kilder sammen gir en konkret tolkingsmodell
for aktiviteter i et landskapsrom.



24.     HEGNAVEST4

EN MELLOMMESOLITTISK LOKALITET MED
TO FUNNKONSENTRASTONER

Lotte Eigelamd og Guro Fossum

C5%54, Aks.-nr. 2013/398, Ris 39/1, Bamble kommune, Tclemark

Askeladden-ID: 145400

Hoh.: 54-57 m

Utgravningsleder: Guro Fossum

Katalogisering Lotte Eigeland

Feltmann§kap: 3-10 personer

Dagsverkifelt: 61

Tidsrom: 21.-23.5.,  6.-11.6.,17.9.-2.10.

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal: 503  m2

Flateavdekket areal : 366 m2

Utgravd areal: Lag 1:  117 m2, lag 2: 25  m2

Utgravd volum : 14,2 m3

Volum per dagsverk: 0,23  m3

Funn: 8563 littiske funn

Strukturcr:

Datering: Strandlinje: 7900-7600  f.Kr.
Typologisk/teknologisk: mellommesolitikum

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Hegna vest 4 ble påvist avTelemark $1keskommune i
2011 i forbindelse med registrering av E18 Rugtvedt-
Dørdal (01sen 2012). Tre av totalt seks prøvestikk
var funnførende, og det ble riort fiinn av blant annet
flekkebor og mulige plattformavslag. Lokaliteten var
avgrenset av berg og negative prøvestikk. Lokaliteten
lå mellom 54 og 57 moh. og er datert til mellomme-
solitikum, ca. 7900-7600 f.Kr.

Det ble funnet 8563  1ittiske  fiinn på lokaliteten.
Flint utgjør 99,5 % av fimnmaterialet, mens råstoff
som bergkrystall, kvarts, kvartsitt, bergart og skifer
utgjør 0,5  %. Lokaliteten har et karakteristisk mel-
lommesolittisk fiinnmateriale med flekkeproduksjon

på koniske kjerner. Funnmaterialet fordeler seg på to

konsentrasjoner, og disse er like hva angår fiinnsam-
mensetning,råstoffl)rukogfiinnspredning.Hegnavest
4 er den lavestliggende og antatt yngste av lokalitetene
innenfor delområdet Hegna vest. Det er enkelte små,
men interessante forskjeller i materialet fra Hegna
vest 3  og Hegna vest 4. Sistnevnte har Økt bruk av
lokal strandflint, noe som kan tyde på større grad av
områdetilknytning og/eller dårligere tilgang til flint
av høy huggekvalitet.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Hegna vest 41å mellom 54 og 57 moh. og er dermed
den lavestliggende av de fire lokalitetene i delområdet
(figur 24.1, 24.2). Den lå på en svakt sørøsthellende
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Figur 24.1. Lokaltopografi og plasseringen av lokaliteten Hegna vest 4 i relasjon til de Øvrige lokalitetene på Hegna vest.
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Figur 24.2. Beliggenheten til Hegna vest 4 med et havnivå 55 m over dagens. Da lokaliteten var strandbundet i første
halvdel av mellommesolitikum, lå lokaliteten i en vik ved innløpet til en mindre bukt på ytterkysten.
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Figur 24.3. Figuren viser lokaltopografiske trekk og undersøkt areal og utgravde lag. Meterruter fra den innledende under-
søkelsen er uthevet.
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Figur 24.4. Øverst: Hegna vest 4 slik den framsto før maskinell avtorving, mot nordvest. Nederst: 1okaliteten under
maskinell avtorving og utgravning.

flate, ca. 25 meter sør for Hegna vest 3, og det er flere
registrerte  steinalderlokaliteter (ID  145403  og ID
145407) 1ike sørøst for flaten. Lokaliteten var avgrenset
avbergknauserogstigendeterrengmotnord.Motvest
og Øst var flaten avgrenset av berg, og i sør var flaten
delvis åpen og delvis avgrenset av berg (figur 24.3).

Undergrunnen på Hegna vest 4 skilte seg fra de
Øvrige  lokalitetene  på Hegna vest. Den besto  av

grusholdig sand med stein og var stedvis fuktig. Det
var etjevnt vannsig gjennom lokaliteten, fra den Øvre
delen i nordvest til den lavere  delen i sørøst, hvor
den samtidige stranden har ligget. Podsolprofilet var
ikke like godt utviklet som på de andre lokalitetene

på Hegna vest, og det var stedvis mer antydning til
brunjorddannelse  særlig på den  sørlige  og fiiktige
delen  (figur 24.4). Torvdybden varierte  mellom 5
og 10 cm.

MÅLSETTING 0G PROBLEMSTILLING
1 utgangspunktet framsto  Hegna vest 4 ganske lik
Hegna vest 3 når det gjaldt beliggenhet, fiinnmengde
og inventar. Lokaliteten var derfor lavt prioritert for
undersøkelse.Enviktigproblemstillingvarimidlertid
å undersøke forholdet mellom de to lokalitetene og
vurdere om  det var mulig å identifisere forskjeller
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mellom  dem. Hva kan eventuelle  små variasjoner
innenfor samme teknologiske tradisjoner og boset-
ningsstrategier være et uttrykk for?

UNDERSØKELSEN

Metode
Det ble gjort enkelte løsfunn under den maskinelle
avtorvingen, som  tidlig ga et inntrykk av de fimn-
førende  områdene på lokaliteten. Det ble  deretter
foretatt en begrenset innledende undersøkelse hvor det
ble undersøkt to felter på 4 m2 og tre enkeltliggende
meterruter inndelt i kvadranter på 50 x 50 cm i ett
10  cm  tykt lag  (1ag  1). Den sørvestlige  kvadranten
ble gravd i ytterligere to mekaniske lag for å avklare
vertikal fimnfordeling. Meterrutene ble plassert der
hvor det var tiort løsfimn, men også i områder uten
funn. Formålet med den innledende undersøkelsen
var  å fremskaffe  informasjon  om  funnmaterialets
karakter, funndistribusjon og fimnmengde. Det ble

gjort funn av mellommesolittisk materiale, og loka-
1iteten hadde likhetstrekk med den høyereliggende
Hegna vest 3, men det littiske materialet virket å være
mer fragmentert. En videre undersøkelse ble derfor
nedprioritert i påvente  av at undersøkelsene  av de
andre lokalitetene på Hegna vest ble ferdigstilt. Da
undersøkelsen ble igangsatt, ble de  mindre feltene
fra den innledende undersøkelsen utvidet med 1 x 1
meterruter i ett 10 cm tykt lag. Det ble prioritert å
kartlegge den horisontale funnspredningen på loka-
1iteten, og det ble bare gravd i lag 2 på steder med
høy fiinnfrekvens.

Det ble påvist funn over store deler av lokalitets-
flaten, og de undersøkte  konsentrasjonene  er ikke
blitt avgrenset av funntomme ruter. Funnfrekvensen
var  høy  sentralt  i  funnkonsentrasjonene  (opptil
351 funn), men den avtok raskt i ytterkantene. En
funnmengde på  mindre  enn 30 funn per lag ble
ansett som en tilfredsstillende avgrensning, men på

grunn av tidspress ble ikke dette riennomført kon-
sekvent. Undersøkelsen gir trolig et godt inntrykk
av den  horisontale  funndistribusjonen på  Hegna
vest 4. Ingen strukturer ble påvist verken under den
konvensjonelle undersøkelsen eller den avsluttende
flateavdekkingen.

Kj,ldekritikh
Den steinholdige og til dels fiiktige undergrunnen

gjorde det vanskelig å identifisere strukturer. Vannsiget
gjennom lokaliteten har antakelig bidratt til å vaske
ut eventuelle $11skifter i undergrunnen, og fraværet
av strukturer kan slq71des bevaringsmessige forhold.

FUNNMATERIALET
Funnmaterialet fra Hegna vest 4 består av 85631ittiske
fimn, hvorav 8518 flint (99,5 %), 31 bergkrystall (0,4 °/o),
4 kvarts, 7 kvartsitt, 2 bergart og 1 skifer (tabell 24.1).

Råstoff

Fhnt
Flint dominerer og omfatter 99,5 °/o av alle fiinn. 98,4 %
av flinten er primærtilvirket, og 1,6 % er sekundærbe-
arbeidet. Det er skilt ut 13 flinttyper samt brent (48),

patinert (4P) og ukjent flint (4U). En stor andel av
flintmaterialet er brent (30 %) og patinert (30 %). Det

gjør det vanskelig å si noe sikkert om romlig organi-
sering basert på utbredelsen av de ulike flinttypene,
men det er mulig å anslå tendenser med hensyn til
kvalitetogtilgangpåråstoff(tabell24.2).Flinttypene
er ikke jevnt fordelt mellom fine (11 %) og matte, fine
typer (29 °/o). Patinerings- og brenningsgraden gjør
det vanskelig å si noe om tilgangen på fin flint, men
det kan virke som menneskene på Hegna vest 4 ikke
hadde like stor tilgang på flint av finere typer som på
de andre lokalitetene på Hegna vest.

Innslaget av avrundet og erodert cortex tyder på at
flinten som er brukt på lokaliteten, er strandflint. Av
flintmaterialet har 15 % rest etter cortex på overflaten.
Totalt sett er ikke denne andelen stor, men kan likevel
indikere at en form for primærreduksjon har forekom-
met på stedet, sannsynligvis som bruk av små, lokale
flintknoller. Til sammen er det fiinnet 48 primære og
sekundære avslag, og flinttypene 2D1/2D2/1Sl har
7-9 avslag hver, noe som kan bety at det eksisterte
kjerner av disse råstoffene som ble redusert primært

på lokaliteten. For Øvrig understøtter lite cortex og få
primære og sekundære avslag at mesteparten av flinten
på Hegna vest 4 ble brakt til 1okaliteten i tilhugget
eller ferdigpreparert tilstand.

Andreråstoff
Andre råstoff utgjør 0,5  % av funnmengden (tabell
24.1). I tillegg til den rene bergkrystallen (31) finnes
det andre kryptokrystallinske råstoff som kvarts (4)
og et lite antall finkornet kvartsitt (7). Trolig tilhører
bergkrystall og kvarts den samme reduksjonssekvensen
siden bergkrystall ofte vokser ut av klaser av kvarts.
Det er kun registrert 6n flekke av bergkrystall, men
det er sannsynlig at flere  flekker og mikroflekker
ble produsert av råstoffet selv om de ikke ble fiinnet
under utgravningen.

Av finkornet kvartsitt er det fiinnet 6n plattform-
kjerne. Dette er en liten, strandrullet knoll som er blitt
testet med to slag og deretter forkastet, sannsynligvis
fordi kvartsitten ikke ble  ansett som god nok for
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Type Variant Flint B€rgkrystall Kvarts Skifer Kvart§itt Bergart Antm Prosent

Makroavslag

Ubearbeidet 38 1 2 41 0,5

Bipolart 1 1 0,0

Skraper 1 1 0,0

Retusjert 1 1 0,0

Avslag

Ubearbeidet 1051 3 3 1057 12,3

Hengsel 1 1 0,0

Bipolart 125 125 1,5

Retusjert 7 7 0,1

F`ragment

Ubearbeidet 2604 11 1 1 2617 30,6

Bor 1 1 0,0

Skraper 3 3 0,0

Slipt 1 1 0,0

Retusjert 33 33 0,4

Splint

Med slagbule 586 1 587 6,9

Uten slagbule 2SS7 13 1 2571 30,0

Med retusj 3 3 0,0

Kjerne

Konisk 8 8 0,1

Plattform- 12 1 13 0,2

Uregelmessig 3 3 0,0

Bipolar 45 1 46 0,5

Kjernefragment

Plattformavslag 32 32 0,4

Sidefragment 10 10 0,1

Prepareringsavslag 93 93 1,1

Flekke

Ubearbeidet 581 1 1 583 6,8

Med rygg 3 3 0,0

Bor 3 3 0,0

Kniv 4 4 0,0

Skraper 7 7 0,1

Retusjert 34 34 0,4

Mikroflekke

Ubearbeidet 617 3 620 7,2

Med rygg 10 10 0,1

Bor 3 3 0,0

Retusjert 41 41 0,5

Total 8518 31 4 1 7 2 8563 100,0

Tabell 24.1. Funnmaterialet fra Hegna vest 4.

videre bruk. Utover det er det dokumentert to typer
finkornet kvartsitt som er benyttet til mikroflekkepro-
duksjon. En av typene er hvit, og den andre er grønn
(figur 24.5). Bergkrystall og kvartsitt må regnes som
eksotiske innslag på lokaliteten og ble  antageligvis
importert enten  som ferdigpreparerte  kjerner eller
som enkeltflekker/mikroflekker.

Itilleggerdetfiinnettoavslagavbergart.Avslagene,
hvorav ett er sekundært og det andre har mye cortex,
beståraventilsynelatendeporøs,vulkanskbergart.De

kan stamme fra testing av råstoff i forbindelse med
Økseproduksjon. Et fragment av skifer i tre deler er
slipt. Det er usikkert hvilken fiinksjon det har hatt.

Typologi og teknologi

Skf apere, bor og amet sekundærbearbeidet moLteriale
Det sekundærbearbeidede materialet fra Hegna vest
4 utgjør 1,6 % av flintmaterialet. Det er skilt ut 11
skrapere, 7 bor, 4  kniver, 34 retusjerte  flekker, 41
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Hovedtype , flint Undertype Variant/be§krivelse Antall Prosent,cortex pro§€nt

Fin flint (1)

Senon (1S)

1S1. Mørk/brun, fin flint med lyse sjatteringer/
479 32,9 5,6prikker (også mindre grålige partier), overgang

til lys brun farge for særlig tynne artefakter.

1S4. Homogen fin brun/grå med lysere par-
14 28 0,2

tier (melert) og enkeltvis mørke striper.

Bryozo 182. Lys gråbrun flint med fossiler (bryozo). 57 25 0,7

Danien (1D)

1D1.  Gråmelert, lys grå og mørk grå, rela-
361 18,3 4,2

tivt tett, ikke spesielt gjennomsiktig flint.

1D4. Homogen, fin lys til lysebrun/brun flint. 9 11 0,1

1D5. Homogen grå med enkelte hvite spetter. 1 0 0

Matt, fin flint (2)

Bryozo (28) 281. Gråbrun, tett flint med fossiler (bryozo). 171 29 2

Danien (2D)

2D1. Grå/blåmelert, lys grå flint. 1357 15,8 15,9

2D2. Grå, homogen flint. 647 10,3 7,6

2D3.  ? 39 15,4 0,4

2D4. Gråmelert, mørk grå flint. 172 23,2 2

2D5. Uklar, gråbrun flint. 51 21,5 0,6

Ubestemt/usikker(4)

Brent (8) 48 2578 10 30,2

Patinert (P) 4P 2535 16,3 29,8

Usikker/ukjent(U) 4U 52 19,2 0,6

Tabell 24.2. Flinttypene på Hegna vest 4.

retusjerte mikroflekker samt s avslag, 33 fragmenter
og 3 splinter med ulik retusj.

Majoriteten av skraperne er laget av flekker, men
skraperepåavslagogfragmenterforekommerogså.De
foreligger i ulike flinttyper. Alle har en steil, konveks
retusj  (Helskog mfl. 1976: 34), og størrelsen varierer
fra 2,0 til 5,1 cm.

Borene har retusjerte sidekanter som møtes  i en
spiss (Helskog mfl.1976: 28, fig. 23). De er tilvirket
av ulike flinttyper og varierer i størrelse (2,2-6,6 cm)
og utforming. Tre av borene er laget på flekker/mikro-
flekker med rygg. Det største eksemplaret er laget

på en kraftig ryggflekke  (2D1)  og har et trekantet
tverrsnitt med retusjerte sidekanter. Det er mulig at
redskapet har hatt flere bruksfiinksjoner.

A11e knivene er laget på hele eller tilnærmet hele
flekker av ulike flinttyper. Disse  har retusjerte  side-
kanter og kraftige bruksskader.

Den store mengden med fragmenterte flekker og
mikroflekker med og uten retusj  kan trolig settes i
sammenheng med bruken av sammensatte redskaper,
der disse har inngått som utskiftbare egger (Bjerck
2008d: 88; Mansrud 2013a: 77-78). Det er ikke skilt ut
typesikre skjevtrekantmikrolitter på Hegna vest 4. Selv
om man ikke kan utelukke at det finnes fragmenterte

mikrolitter i det retusjerte mikroflekkematerialet, er
fraværet likevel påfallende  sammenlignet med de
Øvrige lokalitetene på Hegna vest. I likhet med Hegna
vest 3 er mange av mikroflekkene retusjert på ventralsi-
den, såkalt invers retusj . Noen er delvis retusjert, mens
andre har retusjerte sidekanter som danner en spiss
i proksimalenden. Lignende redskaper er observert

på flere lokaliteter fra samme periode (Eggen 2014:
163,167, fig. 8.6 c-g; Fossum 2014b:  182).

Kjernema[terialet
Det er blitt fiinnet 68 kjerner og 135 kjernefragmen-
ter. Det er registrert åtte koniske kjerner som knytter
materialet til det mellommesolittiske konseptet for
flekke- og mikroflekkeproduksjon (f.eks. Sørensen mfl.
2013). Av de åtte kjernene har fem kjerner fasettert

plattform, og syv har en entydig vinkel på 90° mellom
plattformkant og kjernefront. Hovedsakelig består
de koniske kjernene  av flint av fin type. Videre  er
seks koniske kjerner definert som oppbrukt, mens to
er forkastet. En av disse er sannsynligvis kassert på

grunn av råstoffkvalitet. Samtidig er 6n av de koniske
kjernene slått bipolart i siste bruksfase.

Seks av de koniske kjernene har en bakside som er
dekket av cortex. Det kan bety at kjernene var festet
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Figur 24.5. Fragmentert mikroflekke av grønn kvartsitt fra Hegna vest 4. Foto: E11en C. Holte/KHM.

i en holdemekanisme ved reduksjon. En liten, brent
konisk kjerne er imidlertid slått rundt hele omkretsen.
Det er få feil på kjernefronten, og de koniske kjernene
synes generelt å ha blitt håndtert av huggere på et
høyt teknisk nivå.

De tolv klassifiserte plattformkj ernene fordeler seg

på tre grupper. Den ene gruppen består av tre knoller
som enten ble testet og kassert (1 stk.) eller forkastet
tidlig i prosessen på grunn av manglende potensial for
videre reduksjon (2 stk.). Knollene vitner trolig om
bruk av lokal flint av varierende kvalitet fra lokalitetens
nærmiljø. Den andre gruppen plattformkj erner består
av kjerner som mest sannsynlig tilhører det koniske
konsep,tet, men  som mangler enkelte  diagnostiske
trekk. En av disse er en knoll som kan ha blitt testet
med tanke på å kunne være emnet til en konisk kjerne.
I Øvrig er det fem plattformkjerner som kan ha vært
koniske kjerner på et tidligere tidspunkt, men som er
opphugd eller omformet og dermed er definert som
oppbrukte kjerner. En liten knoll med negativer etter
mikroflekker og fasettert plattform synes også å være
et supplement til det koniske konseptet (Eigeland
2015). Totalt har halvparten av plattformkjernene
fasetterte plattformer, noe som peker mot den rådende
tradisjonen for kjernetildanning i perioden  (f.eks.
Sørensen mfl. 2013; Damlien 2016a).

Den siste gruppen plattformkjerner omfatter to
avslag, hvor ventralsiden er brukt som plattform for

produksjon av avslag. I  nøstvetfasen var det vanlig
å tildanne håndtakskjerner på store  avslag. Disse

avslagene ble tilhugget slik at de fikk en smal og avlang
form, før mikroflekkeproduksjonen tok til (Helskog
mfl.1976; Eigeland 2015). De to plattformkjernene

på Hegna vest 4 er ikke av denne q7pen. Den minste
av de to plattformkjernene  (7 gram)  har fått slått
av mikroflekkelignende avslag rundt litt over halve
omkretsen. Det største avslaget (109 gram) har imid-
1ertid kun fiernet to halvstore, cortexdekkete avslag
og kan ha vært brukt som  et slags redskap. Begge
kjernene regnes som forkastet med potensial for videre
reduksjon, men er atypiske for lokaliteten.

Det er klassifisert 45 bipolare kjerner på Hegna vest
4. Kategorien er ikke en enhetlig gruppe, men regulære
bipolare kjerner (36)  dominerer over irregulære  (9).
Flertallet av kjernene er definert som oppbrukte (39),
mens resten er forkastet. 76 % av kjernene veier 1-2

gram og har en beskjeden størrelse. Ut fra kjernema-
terialet er det vanskelig å si hva de,bipolare kjernene

på Hegna vest 4 representerer.  En bipolar kjerne
kan være rest etter en opphugd konisk kjerne, men
det finnes også enkelte avslag som er slått bipolart
som tilsynelatende ikke har noe med opphugging av
koniske kjerner å gjøre. Videre har 33 % av de bipolare
kjernene rest etter cortex. På Hegna vest 3 hadde til
sammenligning kun 5 °/o av de bipolare kjernene rest
etter cortex. Det kan beqr at bipolar teknikk i større

grad var utnyttet på Hegna vest 4 for å åpne/hugge
opp mindre flintknoller.

Tre kjerner er definert  som uregelmessige ,fordi
det er vanskelig å tolke intensjon i huggingen. En av
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kjernene, hvorfra noen få, små avslag er fernet langs
6n  sidekant, kan være  et forsøk på å lage  en  rygg.
Tolkningen er likevel såpass usikker at kjernen havner
i den uregelmessige kategorien. De to Øvrige kjernene
kan ha vært håndtert av mindre erfarne huggere.

Flehhematerialet
Det ubearbeidete  flekkematerialet utgjør  14 %  av
fimnmengden og fordeler seg som makroflekker (10 %),
smalflekker (38 %) og mikroflekker (52 %). Bredden
varierer mellom 0,3 og 2,9 cm, og lengden på de hele
flekkene strekker seg fra 0,9 til 5,2 cm. Selv om det
finnes brede flekker på Hegna vest 4, som vitner om
tilgang på relativt store kjerner for flekkeproduksjon,
er inntrykket likevel at de mindre kjernene har domi-
nert.10 % makroflekker er den laveste prosentandelen
dokumentert på de mellommesolittiske lokalitetene i
E18-prosjektet som helhet (Eigeland 2016).

Fragmenteringsgraden kan inneholde informasjon
om hvor intensivt flekkematerialet har vært brukt,
og hva det eventuelt var anvendt til. I tabell 24.3  er
kun korte proksimal-  og distalfragmenter inkludert.
Flekker og mikroflekker som mangler proksimal- og
distalende, altså tilnærmet hele flekker, er holdt utenfor,
totalt 190 eksemplarer. Det bet)r at antauet hele og
tilnærmet hele flekker er noe høyere enn tabell 24.3
indikerer. Fragmenteringsgraden er generelt høyere for
flekkene/smalflekkene enn for mikroflekkene, noe som
sannsynligvis slqrldes at flekkene ble knekt for å fram-
skaffe mindre deler for spesifikk bruk (f.eks. Sjøstr6m
og Nilsson 2009: 793; Kankaanpåå og Rankama 2011 :
49-51). Den høye andelen midtfragment er et diagnos-
tisk trekk for mellommesolittiske lokaliteter ( Solheim
2013c: 268).

Basert på flekkematerialet kan flekketeknologi

på lokaliteten  tolkes  som  det koniske  flekkekon-
septet  med  kombinert  flekke-,  smalflekke-  og

mikroflekkeproduksjon  på  kjerner  som  gradvis
reduseres  i størrelse. Plattformvinkelen og kjernen
vedlikeholdes  gjennom  stadig plattformfornying
ved plattformavslag og preparering og fasettering av

plattform. Det er fiinnet 32 plattformavslag og 93
prepareringsavslag som vitner om denne praksisen
Retusjerte og bearbeidete flekker/mikroflekker domi.
nerer over avslag og fragmenter, og flekkeproduksjon
er den dominerende teknologien. Utgangspunktet for
blokker og størrelsen på kjerner kan imidlertid ha
variert, og overvekten av smalflekker og mikroflekker
kan bety at mindre kjerner var mest vanlige. Dette
kan ha med både produksjonstrinn og råstofftilgang
å gjøre. Det er identifisert 6n mikroflekkekjerne som
er laget på en liten, lokal flintknoll, og som fungerer
som  et slags  supplement til det koniske konseptet
Denne strategien er fimnet på en annen lokalitet som
er teknologisk datert til mellommesolitikum, og kan
vise til begrenset råstofftilgang (Eigeland 2015).

Det er fimnet enkelte primære og sekundære flekker/
mikroflekker i materialet (31), som kan indikere at
små, lokale knoller ble tilhugget på stedet. De fleste
flekkekj ernene ble imidlertid medbrakt til lokaliteten
i utformet og/eller ferdigpreparert tilstand. Angående
teknikk er det tydelige innslag av indirekte teknikk
og trykkteknikk, men til sammenligning med enkelte
av de andre lokalitetene i prosjektet synes det å være
en høyere andel uregelmessige flekker/mikroflekker
(Eigeland 2016). I flekkematerialet er det en større
andel flekker med 6n rygg (54 %) enn med to rygger
(42 °/o), noe  som ikke er uvanlig å finne på mellom.
mesolittiske lokaliteter  (Eigeland 2016). Det høye
antallet flekker med 6n rygg kan være et tegn på korte
og ufiillstendige reduksjonssekvenser, mens andelen
flekker med to  og tre  rygger (3  °/o) viser til 1engre
sammenhengende produksjonssekvenser.

Ubearbeidete flekker Retusj erte flekker Ube arbeidete mikroflekker Retusjertemikroflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 21 3,9 0 0 40 8,2 1 4,5

Proksimal 165 30,8 10 43,5 118 24,2 3 13,6

Midtfragment 276 51,5 13 56,S 199 40,9 9 41

Distal 72 13,9 2 8,7 130 26,7 9 41

Total 534 100 23 100 487 100 22 100

F,:?ae|lflr:åi3:n?::eal::snåvfll:irk:rrasgommen:år:å|gesrg;:gfsnii?;-k5;T|?Sttear|ieaiedte:rearTkekgenian?i:td:itL|at:g:|E::#:s:1k-e:gt||detteerat
disse to kategoriene mangler i KHMs database, og de er ikke skilt ut som egne gjenstandsdeler slik som hel, proksimal,
midtfragment og distal er. Dette vil si at antallet hele eller tilnærmet hele flekker og mikroflekker er større enn det som
fremgår av tabellen.
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Æqftllsmaterialet
Primærtilvirket flint uttiør 98,4 °/o av det totale flint-
materialet.Pågrunnavandelenpatineringogbrenning
er det ikke mulig å diskutere avfdlsmaterialet med
tanke på romlig fordeling av de  13  dokumenterte
flinttypene. Kjerne-  og flekkematerialet viser imid-
lertid at alle flinttypene er representert i forbindelse
med flekke-  og mikroflekkeproduksjon fra koniske
kjerner. Det har vært gjennomført flere individuelle
huggesekvenserpåHegnavest4,bådeiulikeflinttyper
og innenfor enkelte typer som har hatt flere kjerner.

Fragmentering kan si noe om hvilke prosesser et
avfållsmaterialehargjennomgått.Andelenfragmenter
(fragment +  splint uten  slagbule)  er 60 °/o, og frag-
menteringen er større enn den som ble dokumentert

på for eksempel Hegna vest 3, som har omtrent lik
fiinnmengde og like høy grad av brent materiale. Selv
om  en stor del av fragmenteringen trolig skyldes
brenning også på Hegna vest 4, kan den også være
resultatet av andre årsaker. Eksempelvis er det klassi-
fisert 126 bipolare avslag som ganske sikkert stammer
frabrukavbipolarteknikk.Teknikkeneråpenbartmer
utbredt her enn på Hegna vest 3, og fragmenteringen
i materialet kan derfor også forklares i lys av anvendt
teknikk. En annen forklaringsramme for fragmentering
er at flint av varierende kvalitet er benyttet. En stor
knoll er også fragmentert på grunn av frost.

Størrelsen på avslag kan  si noe om både  trinn i

produksjon, flinttilgang og mulig Økonomisering med
råstoff. På Hegna vest 4 er flerta.11et av avslagene rundt
2  cm  (85  %), mens  3  %  er 4  cm  eller større. Dette
støtter tanken om at formgivning av større blokker og

grovtilhugging ikke har foregått på lokaliteten. Flere
kjerner kan også ha hatt en relativt liten størrelse i
utgangspunktet. Generelt kan man si at små avslag
kan være et tegn på en forholdsvis Økonomisk utnyt-
telse av flinten, og menneskene på Hegna vest 4 kan
ha hatt tilgang på mindre flint enn andre lokaliteter
i prosjektet.

NATURVITENSKAP OG DATERING

Strandlinje
Det foreligger ingen C14-dateringer fra Hegna vest
4, og den er datert ut fra sin beliggenhet over havet,
54-57 moh. Strandlinjekurven gir en bakre datering
til ca. 7900 f.Kr. (Sørensen  mfl. 2015)  og en eldste
mulig bruksfase mellom 7900 og 7500 f.Kr.

Typologi
I likhet med de Øvrige lokalitetene fra Hegna vest
har Hegna vest 4 et karakteristisk mellommesolittisk
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materiale kjennetegnet av flekkeproduksjon på koniske
kjerner (Ballin 1999; Jaksland 2001; Solheim 2013c;
Damlien 2016b). I motsetning til de andre lokalitetene
er det ikke gjort fiinn av skjevtrekantmikrolitter her.
Selv om skjevtrekantene tillegges stor vekt i kronolo-

giske diskusjoner, utriør de ofte en svært liten andel
av den totale fiinnmengden på lokaliteter (Damlien
2010: 252; Mansrud 2013a: 76). På Hegna vest 1, 2
og 3 utgjør de henholdsvis 0,3 °/o, 0,2 °/o og 0,2 °/o av
den totale fiinnmengden, og en tilsvarende mengde
er dokumentert på flere  andre  mellommesolittiske
lokaliteter i regionen  (Solheim  og Damlien 2013;
Melvold og Persson 2014). S kj evtrekantmikrolittene
opptrer regelmessig, om enn i et begrenset omfang,
i første  halvdel av mellommesolitikum, og det er
antatt at de forsvinner ut av det mellommesolittiske
fiinnmaterialet i løpet av den siste halvdelen av mel-
1ommesolitikum, fra ca. 7000 f.Kr. (Mansrud 2013a:
73). Strandlinjedateringen til Hegna vest 4 tilsier en
datering til første halvdel av mellommesolitikum, og
lokaliteten er dermed samtidig med flere av lokalitetene
fra E18 Bommestad-Slqr og Vestfoldbaneprosjektet.
Videre er det fiinnet flere skjevtrekantmikrolitter på
den yngre Hegna Øst 5, datert til 7500-7100 f. Kr. Det
er derfor sannsynlig at fraværet av skjevtrekantmikro-
1itter på Hegna vest 4 skyldes lokalitetens funksjon
og ikke kronologiske forhold.

FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Hele flaten på Hegna vest 4 er fiinnførende, men to
områder skiller seg ut med høyere fiinnfrekvens (figur
24.6). De to konsentrasjonene er relativt like i antall
fimn og fiinnsammensetning. Funnmaterialet viser at
det har foregått flere aktiviteter, som flekkeproduksjon,
redskapstilvirkning og bruk av forskj ellige redskaper,
i begge konsentrasjonene. Det er sammenfall i spred-
ning av mikroavfall, kjerneprepareringsavfall, flekker
og sekundærbearbeidete artefakter, og det er ingen
tydelig romlig organisering innad eller mellom de to
konsentrasjonene(figur24.7,24.8).Konsentrasjonene
kan være samtidige eller stamme fra ulike opphold av

grupper med samme teknologiske redskapstradisjon.
Spredningsmønsteret på Hegna vest 4 gir et inntrykk
av intensiv aktivitet eller rydding/dumping av avfflls-
materiale i utkanten av boplassflaten.

Somnevntvanskeliggjørgradenavbrentogpatinert
flint muligheten til å definere  sikre, individuelle og
adskilte huggesekvenser og aktivitetsområder basert

på flinttyper. Fordelingen av funnmaterialet kan
likevel si noe generelt om lengden på og innholdet i

produksjonssekvensene. De første innledende trinnene
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Hegna Vest 4
Alle funii, alle lag

ÆÆE 2 -,0

I 1, -74
I 75 -,20
| 121 -224
I 225 - 405

Utgravd fi3ft,  Lag  1

Slubbe

i  _  . å  Avtorvet onvåd®

Stein; Berg i dagen; Blokk

Traktorvej

:        .       å        .        :Å

Uio : Kultuhlsbrisk museum

Figur 24.6. Den generelle funnspredningen på Hegna vest 4.
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Figur 24.7. Fordelingen av kjernematerialet på Hegna vest 4.
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i formgivningen av knoll/kjerne mangler for flere av
de fineste flinttypene, men utover det finnes de Øvrige
trinnene i produksjonssekvensene fram til kassering
av oppbrukte kjerner, redskapstilvirking og bruk av
redskaper på lokaliteten. Slike sammenhengende pro-
duksjonssekvenser kan tilhøre ett eller flere opphold av
en viss varighet. Andre lokaliteter fra samme periode
har tegn på stor grad av mobilitet ved at mange kjerner
er ført ut av lokaliteten og produksjonssekvenser er
korte og flere enkeltredskaper er importert (Koxvold
2013a; Eigeland 2015).

DISKUSTON OG TOLKNING
1  mellommesolitikum har Hegna vest 4 ligget i en
størrebuktpåytterlqrsten.Medplasseringienlitenvik
med en smal havn innaskjærs har lokaliteten hatt en
beslqrttet beliggenhet. I et slikt landskap framstår ikke
lokaliteten som del av en «trafikkert» gj ennomfartsåre
eller en naturlig møteplass i terrenget. Avstanden til et
åpnere landskapsrom med ulike sjøveier er imidlertid
kort ¢f. figur 24.2).

Hegna vest 4 har likhetstrekk med andre samtidige
lokaliteter hva angår fimninventar og fiinnsprednings-
mønster¢f.Hegnavest3).Deterdetkoniskekonseptet
for flekkeproduksjon som er det dominerende tekno-
1ogiske konseptet, og dette har til en viss grad også
styrt de overordnede råstoffstrategiene. Som på andre
mellommesolittiske lokaliteter er det en tendens til
import av tilhuggete knoller og ferdigpreparerte kjerner
som kvalitetsmessig vil garantere flekkeproduksjon,
og det er lite  sløsing med flint. De fleste kasserte
kjernene er oppbrukte. Gangen i huggesekvensene
viser også at alle trinnene bortsett fra den innledende
reduksjonen av knoller er representert for flertallet av
flinttypene, noe som gir oppholdet på Hegna vest 4
et relativt stasjonært preg. Menneskene kan ha søkt
tilhold her over en viss tid innenfor en ellers mobil
livsstil. Et sammenblandet fiinnspredningsmønster i
de to konsentrasjonene kan kanskje qrde på mer enn
flyktige og korte opphold.

Det er imidlertid enkelte små nyanser og tendenser
som  skiller Hegna vest 4 fra de  Øvrige  mellomme-
solittiske lokalitetene på Hegna vest. Hegna vest 4
1igger lavere i landskapet og har dermed trolig en

yngre datering. Funngj ennomgangen og observasjoner
av tekniske  trekk i materialet viser at det er større
fragmentering, mer bruk av bipolar teknikk -trolig i
forbindelse med bruk av små, lokale flintknoller -og

generelt mer utnyttelse av lokal strandflint. Kvaliteten
på flinten skiller seg også fra det som er dokumentert
på  andre lokaliteter, og tilsynelatende  er det mye
mindre av de finere typene på Hegna vest 4. Bruk av

flint med lavere huggekvalitet har gitt utslag i en litt
mer uregelmessig flekkeproduksjon, og menneskene
har til tider aweket fra det tradisjonelle konseptet
for kombinert flekke-  og mikroflekkeproduksjon
ved å tilpasse seg mindre knoller. Disse små tenden
sene  som  er sporet i teknologi  og råstoffbruk, kan
vitne om større områdetilknytning i slutten av fasen
(Solheim 2013e: 303)  og bedre tilpasning til 1okale
råstoffomstendigheter.



25.      HEGNAØST5

EN MELLOMMESOLITTISK LOKALITET MED FLERE OPPHOLD

JobnAsbjørnHaFustein

C59648,Aks.~nr.2013/398,Hegna 22/2, Stokke Østre 24/2, Bamble kommune, Telemark

Askeladden-ID: 138163

Hoh.: 44-49 m

Utgravningsleder: John Asbjørn Havstein / Anja Mansrud

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverkifelt: 193

Tidsrom: 9.-14.5.,  21.-27.5.,  21.7.-1.8.,11.8.-17.9.

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, snitting av strukturer, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 718  m2

Flate avdekket are al: 712 m2

Utgravd are al : Lag 1:  283  m2, lag 2:  92  m2, lag 3: 20 m2, |ag 4: 2 m2

Utgravdvolum: 39,7 m3

Volum per dag§verk: 0'21  m3

Funn: 16 494 littiske funn

Strukturer: 6 kokegroper, 6 nedgravinger av uviss art

Datering:
Strandlinje: 7500-7000 f.Kr.
C14:  1770 ± 32 BP (Ua-51473), 1666 ± 32 BP (Ua-51474)
Typologi/teknologi: mellommesolitikum, neolitikum, yngre jernalder

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Hegna Øst 5 ble registrert av Telemark ftlkeskom-
mune  i 2010  som  ID  138163  (Demuth 2011:  76).
Lokaliteten ble påvist ved 6 positive prøvestildc med
26 fiinn av flint og kvartsitt. Den ble anslått til å ha
en utstrekning på 1060 m2. Høyde over dagens hav-
nivå var 44-50 meter, hvilket tilsier en strandbundet
bruksfase i mellommesolitikum, ca. 7500-7000 f.Kr.

Det  ble   totalt  gjort   16   494   1ittiske   funn.
Funnspredningen viser fire konsentrasjoner, der høy-
deforskj ellen mellom dem kan antyde ulike bruksfaser.
To enkeltfiinn av typologisk neolittisk datering samt
kokegroperognedgravningerfrajernalderenpåloka-
1itetens nedre del viser til bruk over et langt tidsrom.
Dyrkning i forhistorisk og moderne tid og deretter

utplanting av gran har forstyrret sporene av den eldste
aktiviteten.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Lokalitetsflaten var orientert i hellende terreng mot
nord og var avgrenset av berg i Øst og sørvest (figur
25.1,25.2).Motnordåpnetflatensegmotetområde
med dyrket mark, mot sør steg terrenget markant,
og flaten smalnet noe inn. I  mellommesolittisk tid
har lokaliteten ligget på en halvøy med det som må
ha vært gode havneforhold, mot en skjermet bukt i
nord (figur 25.3). Flata var godt skjermet av berg, og
skrånende terreng med sandig undergrunn må ha gitt

god drenering, spesielt på de Øvre delene.
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Figur 25.1. Plasseringen av Hegna Øst 5 i dagens landskap.
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Figur 25.2. Feltavgrensning og lokaltopografi på Hegna Øst 5.
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Figur 25.3. Lokalisering av Hegna Øst 5 ved havnivå 45 m over dagens.



]OHN  ASB]ØRN  HAVSTEIN  -HEGNA  øST  5

Lokalitetenlåigammeldyrketmarkogbarpregav

jordbruksaktivitet.Flatenvardekketavetdyrkningslag
som var 10-20 cm tykt i Øvre del og nesten 40 cm
tykt i nedre  del. Undergrunnen bestod i hovedsak
av fin sand med antydning til podsolering i sør og
den var bortimot steinfri. Et lavt berg framkom etter
avtorving gjennom midten av lokalitetens sørlige del.
Her har det også stått et steintierde  som  adskilte
flatens sørøstlige del fra resten av flaten. Denne delen
var nokså steinete og åpenbart ikke ryddet og ga et
inntrykk av hvordan det meste av flata trolig har sett
ut før oppdyrkning. I nord var undergrunnen påvirket
av seinere aktivitet, og dyrkningslaget gikk nesten helt
ned til siltholdig undergrunn.

MÅLSETTING OG PROBLEMSTILLING
Registreringen indikerte at lokaliteten var fiinnrik, og
den fine undergrunnen gjorde at det ble vurdert å være

potensial til å påvise bevarte strukturer. Lokaliteten
ble derfor høyt prioritert. Forundersøkelsen viste vari-
erende fiinnmengder ulike steder på flaten og antydet
flere opphold. Funnet av to neohttiske pilspisser under
flateavdekkingen samt høydeforskjellen mellom de
høyest og lavest plasserte fiinnforekomstene under-
streket dette. En hovedprioritet var å avklare hvilke

perioder som var representert, samt om det kunne
påvises romlig variasjon mellom ulike opphold. Det
ble også prioritert å avklare hvorvidt de neolittiske
funnene som dukket opp under avtorving, kunne
knyttes til bosetningsaktivitet.

Da det ble klart at undergrunnen var mer forsqrrret
enn antatt, og at mulighetene for å påvise strukturer
eller organisk materiale trolig var små, understreket
det fimnmaterialets betydning for tolkning av loka-
1iteten. Det ble derfor samlet inn et sammenlignbart
materiale fra  alle konsentrasjonene. Ved å avklare
hvilke aktiviteter som er utført under ulike opphold,
og om disse er sammenfallende, vil det være mulig å
forstå lokalitetens rolle i et større bosetningsmønster
og landskapsbruk, hvilket er i tråd med prosjektets
målsetting (Schtilke og Lønaas 2013: 11).

UNDERSØKELSEN

Metode
lnnledningsvis ble lokaliteten avtorvet med maskin,
totalt 718 m2. Hele dyrkningslaget ble fiernet, til tross
for at det fantes fimn i laget. Det var allerede på det
tidspunktet klart at lokaliteten var fimnrik, og det ble

prioritert å grave fimn fra under matjordslaget. Den
betydelig Økte arbeidsinnsatsen som ville kreves ved
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å grave matjordslaget, ble ansett som uhensiktsmessig,
og informasjonspotensialet ble også ansett som lavt.
Kun i den nederste, nordre del av lokaliteten ble det
utvist mer forsiktighet ettersom det framkom antyd-
ninger til strukturer her. Her stod også stubber av så
store dimensjoner at de ikke var mulig å fierne med
maskin uten omfattende forstyrrelser av undergrunnen.

Et rutenett ble utsatt etter en lokal nord-sør-akse
orientert etter det langstrakte landskapsrommet (figur
25.4).Eninnledendeundersøkelseblegjennomførtved

graving av 1 x 1 meter store ruter i 10 cm dype lag for
hver 8. meter. Det ble deretter fortettet med ruter hver

fierde meter over det meste av flaten. Vdget av større
graveenheter med noe lavere frekvens enn det som
har vært standard for tidligere steinalderundersøkelser
ved KHM (f.eks. Solheim 2013a; Melvold mfl. 2014)
var en praktisk aweiing for å dekke en arealmessig
stor lokalitet effektivt. Dette ble også ansett som den
tilfredsstillende oppløsningen for å svare på problem-
stillingene og med tanke på lokalitetens bevaring. Alle
masser ble vannsåldet med 4 mm maskevidde.

Det ble besluttet å åpne større felter i tilknytning til
og mellom prøverutene med flest fiinn, og i alt ble det

gravd283m2ilag1.Undergrunnenvarlettgravd,ogdet
ble raskt klart at sørlige deler av lokaliteten inneholdt
mye funn. Spesielt rialdt dette den Øverste delen der
terrenget flatet ut mot lokalitetsavgrensingen, samt på
Østsiden av berget som gikk gjennom midten av flata.

Undergrunnen av fin sand og silt, sammen med
flatens hemngsgrad, medførte sig av masser ved nedbør.
Området med strukturer i nedre del ble flere ganger
dekket av slam, og det ble lagt betydelig innsats  i
opprensing. Undergrunnen bestod her av mørke,
lett humøse og sotholdige masser, med kun spredte

gjenstandsfiinn i de øverste centimeterne.
Den sentrale del av dette området utgjorde et lite

søkk hvor massene var fi]ktigere og mer humøse enn
de høyereliggende, og minerogene, vestlige og østlige

ytterkantene. Det ble dessuten påvist moderne dre-
neringsgrøfter i ytterkant på begge sider. Tolkningen
er at dette representerer en rest av et dyrkningslag
samtidig med euer tidligere enn kokegropene, som var
delvis bevart i den lavereliggende og dårlig drenerte
sentrale delen.

Avslutningsvis ble lokaliteten maskinelt flateavdek-
ketforåfangeoppeventueuestruktureriundergrunnen.
Ingen strukturer ble påvist.

K4ldekritikk
Lokaliteten lå umiddelbart inntil dyrket mark og antas
åhaværtpåvirketavnærliggendegårdsbebyggelseover
et langt tidsrom. Grunneier kunne fortelle at det hadde
vært dyrket på flaten fram til forrige århundreskifte,
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Figur 25.4. Oversikt over Hegna Øst 5. Bildet øverst viser prøverutene gravd under den innledende undersøkelsen (mot N)
Bildene under viser flategraving av søndre og høyestliggende del (venstre) og nordre del og lavestliggende del.

og at den også har vært beite for storfe fram til ca.
1950. Det har deretter vært plantet gran på flaten.
Rydding av stein samt eventuell pløying og beitende
husdyr har medført forstyrrelser i undergrunnen, noe
de store mengder flintfimn i matjorda vitner om. Den
forhistoriske aktiviteten på stedet har dermed vært
mer omfattende enn det som er dokumentert. At
forholdsvis konkrete finnkonsentrasj oner fremdeles
kunne påvises, antyder imidlertid at forstyrrelsene for
det meste har vært av begrenset dybde.

Moderne dreneringsgrøfter har videre berørt så vel
fimnkonsentrasjoner som kokegroper og nedgravninger.
Deler av flata er deretter beplantet med gran, og det
medførte ytterligere et problem ettersom disse hadde
vokst seg svært store og stubbene i lokalitetens nedre
del ikke var mulige å fierne uten betydelige forstyrrelser
av undergrunnen. Det medførte vanskeligheter med
å få avtorvet denne delen og videre at enkelte koke-

groper og nedgravninger ble liggende under stubbene
og ikke kunne dokumenteres i sin helhet.
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Type -Variant Flint Bergkrystall Kvart§ Kvartsitt Bergart Sandstein  t Antall pro§ent

Makroavslag Ubearbeidet 7 7 0,0

Avslag

Ubearbeidet 2307 13 9 2 2331 14,1

Skraper 22 22 0,1

Bor 5 5 0,0

Skraper og bor 3 3 0,0

Retusjert 8 8 0,0

Stikkelavslag 3 3 0,0

Fragment

Ubearbeidet 5204 2 11 7 5224 31,7

Kniv 1 1 0,0

Skraper 34 34 0,2

Bor 17 17 0,1

Bor og skraper 1 1 0,0

Retusjert 36 36 0,2

Splint Ubearbeidet 6789 18 2 6809 41,3

Kjerne

Konisk 1 1 2 0,0

Bipolar 118 118 0,7

Plattform- 5 1 6 0,0

Uregelmessig 1 1 0,0

Kjernefragment

Plattformavslag 21 21 0,1

Ryggflekke 2 2 0,0

Prepareringsavslag 46 46 0,3

Sidefragment 10 1 11 0,1

Av bipolar kjerne 9 9 0,1

Øvrige 26 26 0,2

Knoll/råstoff
Bearbeidet 3 3 0,0

Ubearbeidet 2 2 0,0

Flekke

Ubearbeidet 170 170 1,0

Skraper 1 1 0,0

Bor og skraper 1 1 0,0

Retusjert 23 23 0,1

Smalflekke

Ubearbeidet 760 1 761 4,6

Bor 5 5 0,0

Skraper 4 4 0,0

Stikkel 1 1 0,0

Retusjert 38 38 0,2

Mikroflekke

Ubearbeidet 673 2 675 4,1

Bor 9 9 0,1

Retusjert 23 23 0,1

Pilspiss

C-spiss 1 1 0,0

Tverrpil 1 1 0,0

Skjevtrekant 5 5 0,0

Øks
Trinnøks 1 1 0,0

Øks 1 1 0,0

Kølle Fragment 1 1 0,0

Knakkestein Knakkestein 8 15 23 0,1

Slipeplate Slipeplate 2 2 0,0

Total 16 396 3 42 32 19 2 16 494 100,0

Tabell 25.1. Alle funn fra Hegna Øst 5.
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Figur 25.5. Bipolare kjerner fra Hegna øst 5. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

FUNNMATERIALET
Det ble gjort  16 4941ittiske funn på Hegna Øst 5
(tabell 25.1). 99,4 °/o av funnene er av flint (16 396).
Det er også funnet et mindre  antall gjenstander av
bergkrystall  (3), kvarts  (42), kvartsitt (32), bergart

(19) og sandstein (2).

Flimt
Flintmaterialet består av 98,5 % primærbearbeidete

gjenstander. 247 tienstander (1,5  %)  er sekundært
bearbeidet.  10,9  % har rest av cortex, og  13,6  % er
registrertsomvarmepåvirket.Detvarvanskeligåskille
mellom brent og frostsprengt flint, og dette tallet er
dermed usikkert. Nær  100 °/o av flinten er patinert,
ofte i så stor grad at flintt}per ikke kan bestemmes
(tabell 25.2). Ut fra variasjon i tekstur og cortex er

det åpenbart at et større antall forskjellige flinttyper
inngår i materialet, delvis også med variasjoner mellom
ulike konsentrasjoner. Det har imidlertid ikke vært
hensiktsmessig å forsøke å kvantifisere dette.

Primærbearbeidet flint

Kjernematerialet
Det ble fiinnet  124 kjerner og  112 kjernefragmen-
ter. 117 kjerner er bipolare kjerner med største mål
1,3-3,2 cm. Flertallet er nokså regulære og med knu-
sekant i begge ender og spissovalt lengdesnitt (figur
25.5). Andre viser betydelig større formvariasjon og
tidvis mye cortex. Tolkningen er at kjernene har hatt
utgangspunkt i større avslag og fragmenter, trolig også
utbrukte flekkekjerner samt mindre strandknoller.
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Hwedvpe,flint Undertype Variant/beskrivelse Antall Prosent

Fin flint (1) 1S1 Senon m/prikker 12 18,7

1S2 Senon m/lysere partier 5 7,8

181 Lys grå til brun bryozo 3 4,7

Matt, fin flint (2) 2D1 Lys gråmelert med brune inklusjoner 17 26,6

2D2 Mørkere gråmelert variant av 2D1 4 6,2

Patinert (P) P Patinert eller brent, ubestemmelig 16 25

Ubestemt/usikker (4) U Ubestemt 7 10,9

Tabell 25.2. Flinttyper fra Hegna Øst 5.

Ubearbtidet€ flekker Retusjerteflekker Ubearbeidete mikroflekker Retusjertemikroflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 65 7 23 32 121 18 21 66

Proksimal 326 35 8 11 242 36 3 9

Midtfragment 409 44 32 44 148 22 2 6

Distal 130 14 9 13 162 24 6 19

Total 930 72 673 32

Tabell 25.3. Oversikt over flekkematerialet fra Hegna Øst 5.

Det Øvrige kjernematerialet er uregelmessig. En
av plattformkjernene, med største mål 2,8  cm, er
ensidig semi-konisk med regulære avspaltningsarr. Et
kraftig, overløpende plattformavslag har resultert i en
nokså spiss plattformvinkel, og flere korte hengslete
avspaltinger har deretter justert plattformvinkelen

ytterligere. Mikroflekker er produsert før og etter
plattformprepareringen, og kjernen er trolig siste sta-
dium i en lengre reduksjonssekvens. En annen sterkt
redusert og fragmentert mikroflekkekjerne  (største
mål: 2,6 cm) i fin senonlignende flint har trolig vært
ensidig semi-konisk.

For Øvrig er det registrert fire plattformkjerner og
6n uregelmessig kjerne. Disse heller alle mot det ure-

gelmessige og er enten små og fragmenterte eller kun
påbegynteemner.Antauetkjernermedkonvensjonell
plattformteknikk må kunne betegnes som påfillende
lavt gitt funnmaterialets totale omfang.

112 kjernefragmenter fordeler seg som 21 plattfor-
mavslag, 46 prepareringsavslag,10 sidefragmenter, 46
udefinerte fragmenter av konvensjonelle kjerner samt
9 fragmenter av bipolare kjerner.

Plattform-  og prepareringsavslagenes  morfologi

gir enkelte indikasjoner på kjernetyper. Trolig er
det spor etter så vel koniske kjerner med tilnærmet
sirkulært tverrsnitt som brede, tosidige kjerner. På de
tosidige kjernene viser overløpende plattformavslag
med distal rest av kjernefront at kjernen er snudd,

slik at baksiden har blitt ny front. De fleste plattfor-
mavslag er kraftig fasettert av prepareringsavslag fra
flere sider og viser at begge teknikker har inngått i
ulike steg i reduksjonssekvensen. Denne formen for

plattformfasettering er vanlig å se i forbindelse med
trykkteknikk og indirekte  teknikk (Rankama og
Kankaanpåå 2008; Sørensen mfl. 2013).

Flekhematerialet
Flekkematerialet består av 930 flekker og 673 mikro-
flekker, i alt 1603, eller 9,8 % av flintmaterialet (tabell
25.3). Fragmenteringsgraden er høy og viser spor av
intensjonell segmentering. Fordelingen av fragmenter
avviker markant for medialfragmenter, og disse utgj ør
den høyeste andelen av flekkematerialet Of. Solheim
2013c: 265-266).

En naturlig forklaring på dette kan være at større
flekker har vært mulige og hensiktsmessige å dele opp
i flere fragmenter. Av samme årsak er en høyere andel
av mikroflekkene hele. Videre kan vanskeligheter med
å identifisere medial- og distalfragmenter av mikro-
flekker medføre  at disse er underrepresentert. Den
høye andelen av medialfragmenter tyder imidlertid på
at de er både framstilt, anvendt og forkastet på stedet
som ledd av en intensjonell redskapstilvirkning (Bjerck
1985: 78-79; Sj6str6m og Nilsson 2009).

De hele flekkene varierer i lengde fra 1,5 til 4,7 cm,
med bredder fra 0,8 til 1,9 cm. 9 °/o er varmepåvirket,
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og 8 % har rest av cortex. Mikroflekkenes lengde er
mellom  1,1  og 3,3  cm  og med bredde mellom 0,4
og 0,8 cm. 7 % er varmepåvirket, og 4 % har cortex.

Fordelingen av flekkebredder er nokså stor. Sammen
med fraværet av større kjerner og det at kun 42 % av
flekkematerialetermikroflekker,talerdetforengradvis
reduksjon  av kjernene  i lengre  reduksjonssekvenser.
Dette viser at det ikke  har foregått en spesialisert
mikroflekkeproduksjon, og at skillet mellom flekker
og mikroflekker her er kunstig  (se f.eks.  Sørensen
2006). Det er indikasjoner på trykkteknikk i mate-
rialet, og flekkematerialet som helhet kan beskrives
som regulært (Eigeland 2016).

Avftllsmaterialet
Avfrilsmaterialet består av ubearbeidete avslag, frag-
menter og splinter og utgjør 87 °/o av alle gjenstander av
flint. Materialets høye fragmenteringsgrad er illustrert
av at det kun er identifisert syv makroavslag (24 cm).
Det er også få store fragmenter, og trolig er det delvis
relatert til utstrakt bipolar reduksjon. Bipolare avslag
er her skilt ut og utgjør 36 % av avslagene. Det reelle
antallet er trolig langt høyere ettersom disse har noe
varierende morfologi og kan være vanskelige å gjen-
kjenne. På generell basis kan bipolare avslag beskrives
som rette  avslag  med tidvis  uklart  skille  mellom

positive og negative spalteflater, knust slagpunkt, uklar
eller manglende slagbule og ofte kraftige bølgeringer
(Fossum 2009:  19-20;  Eigeland 2015:  156-160).
Identifikasjonen må derfor betegnes som subjektiv i
større grad enn for avslag i plattformteknikk.

Andelen cortex er lav for avfillsmaterialet som helhet
(11 %) og indikerer at den innledende bearbeidingen
av flinten ikke har foregått på lokaliteten. Primær- og
sekundæravslag er også omtrent fraværende. Andelen
brent materiale i denne kategorien er 14,3  °/o, men
kraftig patinering samt frostpåvirkning har gjort
identifisering av varmepåvirkning usikker.

Prosjektiler
Deteridentifisertsjuprosjektilerpålokaliteten,hvorav
fem skjevtrekantmikrolitter, 6n C-spiss og 6n tverrpil.

Fem skjevtrekantmikrolitter, hvorav tre fragmenterte,
er alle laget på mikroflekker der en skråstilt retusjert
fasettivarierendegradharfjernetslagbule.Øvrigretusj
varierer i utstrekning, jevnhet og hvorvidt den er fra
ventral-  eller dorsalside. Mikrolittene  måler fra  1,3
til 2,3 cm. Det er ingen tegn til mikrostikkelteknikk.

C-spissen måler 7,2 cm i lengde og er av fin senon-
lignende mørk flint med lysere partier. Oddpartiet
utgjøres av et flerfasettert brudd, der en begynnende
bruddlinje i spissens lengderetning samt et lignende
brudd fra tangens basis antyder en støtskade under

bruk.  Spissen  er laget på en tykk flekke  (0,7  cm)
med kun moderate bølgeringer, ingen synlig krum-
ming og svak slagbule. Sidekantene er retusjert fra
ventralside, og en smal rest av en opprinnelig dorsal
fasett gjenstår. Tangen er kort, og en uregelmessig
fasett som har fiernet slagpunktet, kan være fra et
sekundært brudd.

En tverrpil,1,9  cm, i fin, matt, gråbrun flint er
dannet på et tynt avslag der det meste av dorsalsiden
er dekket av cortex. Eggen tar utgangspunkt i avslagets
skarpe sidekant og er noe ujevn. Kantene er retusjert
fra ventralsiden.

Skrapere,lnr,kniverogøvrigretusjertmateriale
62 hele og fragmenterte skrapere er identifisert, for-
delt på 22 avslag, 35 fragmenter og 5 flekker. Disse
utviser stor formvariasjon, fra større  symmetriske
dråpeformede  eksemplarer til skraperegger på mer
eller mindre regelmessige flintstykker.

36  bor  er  identifisert.  Borene  har  stor variasjon
i form, regularitet og størrelse og fordeler seg på 5
avslag,17 fragmenter og 14 flekker og mikroflekker
Flere av avslags-  og fragmentborene  ser ut til å ta
utgangspunkt i bipolare avslag. I tillegg forekommer
fem kombinerte bor og skrapere (tre avslag, ett frag-
ment og 6n flekke) og 6n kniv (fragment).

Det er også fimnet i alt 127 retusjerte gjenstander (8
avslag, 36 fragmenter, 60 flekker og 23 mikroflekker)
Dette er en heterogen gruppe av uformelle redskaper
som trolig har hatt ulike fiinksjoner (Callanan 2007)

Øvrtge råstoff
Av andre råstoffer enn flint er det fimnet gjenstander
avbergkrystall,kvarts,kvartsitter,sandsteinogbergart

Økser
En hel trinnøks samt et nakkeparti av en bergartsøks
ble fimnet. Trinnøksen er slipt over hele Øksekroppen
med tilnærmet rundt tverrsnitt midt på ¢f. Ballin
1996: 24). Øksen er 8,1 cm lang og 2,9 cm bred. Den
er laget av en tett, fin til mellomkornet bergart og har
nokså kraftige bruksskader på eggen som kan indikere
at den er forkastet.

Den andre Øksen er et 5,2 cm langt og 3,2 cm bredt
nakkeparti. Bergarten er erodert, og det er vanskelig
å tolke hvilken t)pe Øks det er. Den er i en blågrønn,

grovkornet og noe porøs bergart med et rundt til tre-
kantettverrsnitt.Overflatakanhaværtprikkhogd,men
forvitringenÆøratdetteildækanfastslåsmedsikkerhet.

Kølle
Et køllefragment av tett, mellomkornet kvartsitt ble
fiinnet på lokalitetens sørlige del. Fragmentet har rest
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av slipt overflate på 6n side, men er fragmentert også
horisontalt. Et mindre parti av skafthullet viser at
dette har vært svært rett med kun svakt utsvingende

profil ved åpningen, med en diameter på 2,5-3  cm.
Fragmentet er for lite til at opprinnelig form kan
fastslås med sikkerhet, men den nokså sterke avrun-
dingen i profil tilsier at gjenstanden har vært nokså
tykk, nærmest kuleformet. Med utgangspunkt i det
bevarte fragmentets kurvatur og dimensjoner samt
antakelsen om en symmetrisk, rund utforming har
kø11en hatt en diameter på 7-8  cm  og en tykkelse

på ca. 5  cm.  Samtidige  skafthullkø11er er kjent fra
eksempelvis Tørkop i Halden og Hovland 3 i Larvik
(Mikkelsen mfl. 1999; Solheim og Olsen 2013).

Kmakkesteiner
23 knakkesteiner ble fiinnet, hvorav s av kvartsitt og 15
av andre bergarter. Disse har stor variasjon i størrelse

(4,2-18,2 cm) og vekt (54-1300 gram) og er her av
hensyn til gjeldende  katalogiseringsstandard brukt
som en samlekategori for gjenstander med potensielt
ulike bruksområder.

Et gj ennomgående trekk for flere av knakkesteinene
er at de har vært utsatt for forsiktig bruk, i den grad
at det kan være snakk om kun testing av potensielle
knakkesteiner. Et nevneverdig unntak fra dette er en
flat, oval og svært regulær stein av en mykere bergart,
som kanskje er slipt for å oppnå den rette fasongen.
Eksemplaret synes å være godt brukt og er forkastet
etter flere større brudd i begge ender. Knusesporenes

plassering varierer for Øvrig noe, hvilket kan være en
indikator på ulik slagteknikk.

Fem eksemplarer har markant knusing midt på 6n
eller begge flatsider som neppe kommer av bruk som
egentlige knakkesteiner. Disse er nærliggende å se som
amboltsteiner for bipolar reduksjon (Broadbent 1979:
126-127). A11e har imidlertid varierende grad av knu-
sespor på kantene som viser bruk også som slagstein.

Det største eksemplaret er av en slik størrelse og
vekt at den vanskelig kan ses å være et hensiktsmessig
redskap for littisk reduksjon. Dette er av en variant av

porSr,18 cm langt og 1300 gram tungt, med kraftige
knusespor i den tyngste enden. Steinen smalner mar-
kant fra midten og mot bakpartiet på en slik måte at
den kan tenkes å ha vært effektivt skjeftet som en stor
hammer eller slegge. På den ene, hvelvede siden ses
motfiontpartietetdelvisbevartbåndavmørkorganisk
materie, som kan tolkes som rest av en festeanordning
ved bruk av bek eller harpiks. I flere av de naturlige

porene på steinens bakre del finnes trolig også rester av
en lignende substans. En mulig parallell til dette kan
være en meuommesohttisk trinnøks fra Bohuslån med
tilsvarende striper primært rundt nakke og midtpartiet
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(Hernek 2005: 276-278). I  det tilfellet er stripene
tolket som dekor, men en annen og rent fimksjonell
forklaring, som bek-  eller harpiksforsterket surring
for feste til et skaft, synes heller ikke her utenkelig.

Slipeplater
To  mindre fragmenter av sandstein  med nedslipte
fasetter viser spor av slipeplater på lokaliteten.

Kjernerogflekher
Et mindre antall kjerner og flekker av bergkrystall
og flere ulike kvartsitter viser flekkeproduksjon også
i andre råmaterialer enn flint.

En  ensidig subkonisk kjerne i bergkrystall, med
lengde 2,7 cm, er nokså regulær i formen, men domi-
neres  av opprinnelig krystalloverflate. En eller to
mikroflekkeavspaltinger ser ut til å ha vært utført,
men det er uklart i hvor stor grad kjernen er redusert.
Vedlikeholdet av plattformen har vært grundig, med
mange korte prepareringsavslag, men kan også se ut
til å ha vært noe problematisk etter en del kraftige
hengselterminasjoner og knusing å dømme.

En flekkekjerne i mellomkornet lys grå kvartsitt,
med lengde 3 cm, er formmessig lik en av plattform-
kjernene av flint, med spissoval plattform som skrår
mot den ene siden, og en distinkt kant med knusespor
i bunnen. Plattformen er upreparert og er dekket av
opprinnelig overflate. Flekkeavspaltinger er utført på
6n side samt i begge ender. Råstoffet synes å være i
overkant grovkornet og sprøtt for flekkeproduksjon,
men et annet fiinn av en kjernefront med tilhørende
flekker i et lignende, men grovere materiale viser at
dette har vært gjennomførbart.

Avslagsmateriale
42 fiJ.nn av kvarts består i sin helhet av primærbear-
beidet avfållsmateriale. Deler av dette  må betegnes
som noe usikkert slått og er innsamlet på grunn av
ferske spalteflater.

Kvartsitten er av flere forskj ellige typer og kvaliteter,
fra en grovere lokalt forekommende type til ulike
svært finkornete varianter. Det er observert både
bipolar reduksj onsteknikk og dekortikasjon av lokalt
forekommende knoller i dette materialet.

To avslag av bergart ble funnet. Forvitringsgraden

gjør det usikkert hvorvidt disse  er av det samme
råmateriale som de identifiserte bergartsøksene.

Vurdering acv st enstandsmaterialet
Flintmaterialet fra Hegna øst 5 viser høy fragmente-
ringsgrad, og splinter (6789) og fragmenter (5203) er
dominerende. Store og innledende avslag er nærmest
fraværende og frekvensen av cortex lav. Dette viser for
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det første  at det har foregått utstrakt reduksjonsak-
tivitet, og for det andre at innledende bearbeiding av
flinten i hovedsak er gjort andre steder. Den lave ande-
1en flekkekjerner taler også for høy råstoffi]tnyttelse
-bortsett fra to forarbeider og en liten, uregelmessig

kjerne gjenstår kun fire kjerner, sammenlignet med
mer enn 1700 flekker og mikroflekker.

Med mindre påbegynte kjemer har blitt systematisk
fraktet ut av lokaliteten, må disse nødvendigvis ha blitt
videre redusert etter å ha vært oppbrukt for flekke-

produksjon. Sammen med eventuelle større avslag og
fragmenter er det nærliggende å anta at de har vært
utgangspunkt for de bipolare  kjernene  og dermed
bidratt til den store mengden produksjonsavfill. En
beq7delig og j evn spredning i flekkematerialets bredde
tyder på en  suksessiv reduksjon  av kjernestørrelsen,
der makro- og mikroflekker stammer fra ulike stadier
i samme sekvens (f.eks. Damlien 2016c: 341-342).

Bipolare avslag har mange morfologiske likhetstrekk
med mikroflekker og forekommer ofte sammen med
sistnevnte  i  mellom-  og seinmesolitikum  (Åstveit
2008b: 415-416). Sammenfallet mellom flekker og
bipolarteknildceråpenbartpåHegnaØst5.Korte,rette
bipolare avslag har kunnet fiingere på samme vis som
mikroflekker, som egger i sammensatte redskaper. Det
er dermed naturlig å se de bipolare kjernene som siste
fase av en lang reduksjonssekvens for produksjon av
først makro-, så mikroflekker og til sist bipolare avslag.
Kalle 'Ihorsberg (1985) har foreslått at dette kan være
en tilpasning av teknikken etter hvert som kjernene blir
for små for mikroflekkeproduksjon. Andre forklaringer,
som vanskeligheter med vedlikehold av plattformen,
råstoffets kvalitet og potensial samt utformingen av
eventuelle holdemekanismer for kjernene, kan også
tenkes å ha spilt inn.

En av plattformkjernene har tydelig knusekant i
bunnen og flere større avspaltinger fra denne. Kjernen
kan være et eksempel på det steget i reduksjonssekven-
sen der det skiftes fra konvensjonell plattformteknikk
til bipolar teknikk. Eksemplaret er i nokså grov flint
og har kanskje blitt forkastet etter et par kraftige
hengselbrudd. I de aller fleste tilfeller må disse antas
å ha vært videre brukt til egentlige bipolare kjerner
og vil dermed som regel vanskelig kunne identifiseres.

Mange av de bipolare kjernene er små, og nesten
halvparten har største mål under 2 cm. Formmessig
fremstår dessuten mange som standardiserte. Det er
foreslått at enkelte kan representere en redskapstype

(Eigeland 2015: 277-278), og Helena Knutsson (2012)
har påvist slitespor sammenffllende med saging og
skraping i tre på en bipolar kjeme fra Nordby 1 i Larvik.
Det har også blitt diskutert hvorvidt bipolare kjerner
kan ha fungert som såkalte Pg.Gc€J #gø#.//€'GJ - små kiler

tilsplittingavbeinellertre-mendenneredskapstypen
virker i det hele tatt noe omstridt (Knutsson  1986;
Lindgren 2004;  se  også Fossum 2009). Flenniken
(1981)  har testet ut eksperimentelt framstilte  bipo-
1are kjerner til slikt arbeid, men konkluderte  at de
er lite egnet ettersom knusekantene som oftest ikke
er tilstrekkelig skarpe til bruk som egger. Dette kan
trolig også innvendes for de fleste kjernene fra Hegna
Øst 5, og det er ingen klare indikasjoner på at de her
har fimgert som annet enn egentlige kjerner, selv om
Eigeland (2016) holder muligheten for dette åpen.

Blant flekkene finnes forholdsvis få formelle red.
skaper, men et betydelig antall er registrert med
udefinert retusj, i hovedsak langs hele eller deler av
en sidekant. De fleste formelle redskaper er laget på
avslag og fragmenter, og om enkelte utviser høy grad
av regularitet, framstår disse som lite standardiserte
Eksempelvis er alt fra bipolare  avslag, cortexavslag

plattformavslag og regulære  flekkelignende  avslag
benyttet som utgangspunkt for skrapere. Det kan
dermed vanskelig argumenteres  for en formalisert
avslagsteknologi.

For Øvrig viser materialet en betydelig variasjon i
råstoff, kanskje som forventet på en lokalitet av en slik
størrelse. Flere typer kvartsitt, kvarts og bergart samt
en rekke varianter av flint er fimnet og representerer
sporene  av omfattende  aktivitet over tid. Flere  av
disse  materialene er kun representert med ett eller
få eksemplarer, og det er åpenbart at gjenstander er
både importert og eksportert fra lokaliteten.

De to  neolittiske pilspissene  har en påfallende
mangel på den sterke patineringen som preger flint-
materialet for Øvrig. Tilnærmet alle Øvrige flintfiinn
og samtlige større stykker, har tydelig hvit eller lys
brun patina, og disse prosjektilene skiller seg ut ved å
være de eneste gjenstandsfiinnene som med sikkerhet
ikke er fra mesolittisk tid. Patineringen har dermed
rimeligvis  sin  årsak i  naturprosesser i tidsrommet
mellom de mesolittiske og neolittiske oppholdene. I
Vest-Sverige er en nærmest universell og kraftig hvit-

patinering av flintmateriale fra Hensbacka-lokaliteter
foreslått å være et resultat av en kjemisk reaksjon som
involverer havsalt og sur nedbør knyttet til høy biolo-

gisk produktivitet i havet (Schmitt mfl. 2006: 18). Et
tilsvarende scenario kan potensielt forklare situasjonen
ved Hegna øst 5 og andre lokaliteter med tilsvarende
forhold, men er ikke mulig å bekrefte foruten ved
naturvitenskapelige undersøkelser.
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Figur 25.6. Spredningen av alle funn på Hegna øst 5.
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FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Undersøkelsen viste at bortimot hele lokalitetsflaten var
funnførende (figur 25.6). Fire områder med markant
høyere funnfrekvens er tolket som separate episoder
eller fiinnkonsentrasjoner. Disse er kalt K1-K4, fra
høyeste  til 1aveste beliggenhet over dagens  havnivå

(figur 25.7). Mellom  konsentrasjonene  fantes  en
jevn, lav forekomst av æenstander som antas å kunne
tilskrives så vel forhistorisk aktivitet som forstyrrelser
etter dyrkning og naturprosesser. S ærlig har kokegroper
datert til romertiden og overgang til folkevandrings-
tiden, og antatt samtidige spor av dyrkning, påvirket
lokalitetens nordre del.

A11e konsentrasjonene var i varierende grad utfly-
tende og vanskelige å avgrense, og fiinnene er dermed
ikke katalogisert etter konsentrasjoner ¢f. Koxvold
2013a). Av den grunn er det heller ikke utarbeidet
nøyaktige tall på total funnmengde for hver konsen-
trasjon. Et overslag tilsier at konsentrasjonene K1-K3
er av omtrent samme omfang, mens den utflytende
K4 har færre fiinn.

Funnsammensetningen er i hovedsak lik over hele
aktivitetsflaten  og i konsentrasjonene  (figur 25.8,
25.9, 25.10). Den viser en relativt jevn forekomst
av flekker og mikroflekker samt avslagsmateriale
i  konvensjonell og bipolar teknikk.  Skrapere, bor
og Øvrige  retusjerte gjenstander forekommer i alle
konsentrasjoner, og forekomsten av flint med cortex
er lav. Utover dette kan det kun ses små variasjoner
mellom konsentrasj onene.

Fumkonsentrasjon 1 (K1)
Øverst på lokalitetens sørlige del flatet terrenget ut
og dannet en terrasse som gikk over i et mer steinete
område med et tynt løsmassedekke i sør. K1 1å midt

på denne terrassen og tok form  av en utflytende
fiinnansamling i en nesten steinfri undergrunn av fin
sand. Sentrum av ansamlingen lå rett sør for et lavt
bergframspring som strakte seg gjennom midten av
flata. Konsentrasjonen befant seg umiddelbart inntil
lokalitetsavgrensningen  og fortsatte utenfor denne.
Konsentrasjonens fiille utstrekning, omfang og utfor-
ming i plan er dermed ikke avklart. I den undersøkte
delen var fiinnmengden stor helt ned i 30 cm dybde.

Funnmaterialet omfattet foruten produksjonsav-
fall tre  skjevtrekantmikrolitter, elleve  skrapere, tre
borspisser og et større  antall retusjerte tienstander.
Et kø11efragment av kvartsitt lå i utkanten  av kon-
sentrasjonen i tillegg til 6n liten knakkestein og et
steinredskap med ukjent fimksjon.

Høyde over havet var 49-50 m. Ved 49 m høyere
vannstand har aktivitetsflaten dannet en liten sadel

med naturhavn i både nord og sør på nordsiden av
en mindre Øy.

Funnkonsentrasjon 2 (K2)
Konsentrasjon K2 lå inn mot berget på lokalitetens
Østlige del, rundt 49  moh. Dette området var ikke
ryddet for stein, og det var ingen synlige spor etter
dyrkning. Konsentrasj onen framsto dermed som ufor-
styrret, men ingen tegn til menneskeskapte strukturer
kunne påvises. Funnspredningen kan tolkes som 6n
sammenhengende situasjon med noe variasjon i funn-
frekvens eller to delvis overlappende situasjoner. I plan
tok fiinnområdet form av en nordlig konsentrasjon

på 4 x 3 m og en sørlig noe mer utflytende satellitt
adskilt av et smalt belte med lavere fiinnfrekvens.

Funnmaterialet omfattet to skjevtrekantmikrolitter
tre  skrapere og åtte borspisser. Særlig påfållende er
imidlertid ni knakkesteiner. Disse varierer i råmateriale
form og trolig også fiinksjon. Tre har forsenkninger
midt på flatsidene og har tilsynelatende fimgert som
amboltsteiner i forbindelse  med bipolar reduksjon
De Øvrige har fellestrekk ved at brukssporene ikke
finnes ytterst på de  anvendte endene, men i  stedet
utgjøres  av skråstilte knusefasetter noe inn på hver
flatside. Dette til forskjell fra de fleste andre av loka-
1itetens  knakkesteiner, noe  som peker mot 6n eller
flere knakkere med en distinkt slagteknikk. At alle
steinene i den nordlige delen av konsentrasjonen har
dette karakteristiske trekket, men ingen i den sørlige
kan tolkes som at det er snakk om ulike opphold, eller
i det minste flere enn 6n knakker.

Fumkonsentrasjon 3 (K3)
Inntil berget på lokalitetens sentrale vestre del 1å kon-
sentrasjon K3, ca. 48 moh. Denne var noe forstyrret
av en dreneringsgrøft, og nedre del så ut til å være
utdratt i nordlig retning. Terrenget her skrånet noe
mer enn ved de to høyereliggende konsentrasjonene
og i kombinasjon med dyrkningsaktivitet kan det
forklare at K3 framsto som utflytende.

K3 var svært fimnrik og inneholdt et betydelig antall
redskaper, inkludert  1  kniv, 23  skrapere,11  borspis-
ser og 4 knakkesteiner. I alt fem kombinerte bor og
skrapere ble observert innenfor konsentrasjonene og
i massene i nedkant av den. Redskapstypen er ikke
fimnet andre steder på lokaliteten.

Ved 46 meter høyere havnivå enn dagens ville denne
fiinnkonsentrasjonen ha vært strandbundet med 5-10
metersavstandfravannet.Lokaltopografienvilpådette
tidspunktet ha endret seg betraktelig fra situasjonen
ved det høyest tenkelige havnivå for Kl på 49 meter
Den alternative havna i sør er borte, og lokalitetsflata
ligger nå på en halvøy, vendt mot en langgrunn bukt
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Figur 25.7. De fire funnkonsentrasjonene K1-K4 på Hegna øst 5.
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Hegna øst 5
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Figur 25.8. Spredningen av flekker, mikroflekker og avslag på Hegna Øst 5.
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Figur 25.9. Spredningen av kjerne på Hegna øst 5.
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Hegna øst 5
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Figur 25.10. Spredningen av redskaper på Hegna øst 5.
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Figur 25.11. Lokaltopografi ved ulike høydenivåer. Endret havnivå viser topografien når de ulike konsentrasjonene kan ha
vært i bruk.

Funnkonsentrasjon 4 (K4)
Noen meter nedenfor K3 og mot midten av lokali-
tetsflata fantes ytterligere  et funnområde, som ble
kalt K4 (47 moh.). Likt som K3 er K4 forstyrret av
drenering og dyrkning og er utflytende. Overgangen
mellom K3 og K4 er uklar, og det kan ikke utelukkes
at K4 egentlig består av funnholdige masser fra K3,
eller at flere mindre konsentrasjoner er sterkt omrotet.
Funnmengden og spredningen tilsier imidlertid at et
aktivitetsområde av noe omfang har ligget her, selv
om dette er vanskelig definerbart.

Funnsammensetningen er i hovedsak den samme
som for de Øvrige  konsentrasjonene, med skrapere,
bor og enkelte knakkesteiner i tillegg til en trinnøks.
Et innslag som awiker noe, er en mindre mengde
avslagsmateriale  av kvarts, som for Øvrig er nesten
fraværende.

Tolkringavfunnkonsentrasjonerogromligspredning
Funnsammensetningen i  konsentrasjonene har lik-
hetstrekk og er uttryldc for den samme teknologiske
tradisjonen. Både reduksjonsstrategier og redskap-
sinventar  er gjennomgående  likt, med  noen  små

variasjoner. Disse forskjellene, sammen med konsen-
trasjonenes romlige spredning, indikerer at lokaliteten
er resultatet av flere opphold. Knakkesteiner som viser
variasjon i slagteknikk, små og ujevnt fordelte innslag
av andre råmaterialer enn flint samt en viss variasjon i
forekomsten av ulike redskapstyper illustrerer samlet
sett materialets episodiske karakter.

Høydeforskjellen mellom høyeste og laveste kon-
sentrasjon og omtrent 20 meters  avstand i luftlinje
sannsynliggjør  at  disse  ikke  er  samtidige  (se  f.eks.
Bjerck 2008b: 253 for en lignende situasjon). K2 og
K3 forholder seg også til ulike havnivåer, og aktiviteten

på lokaliteten har en jevn spredning fra nordvest til
sørøst  som  følger terrengets  stigning  (figur 25.11).
Mesolittiske lokaliteter i Øst-Norge har en sterk
tilknytning til samtidige  strandlinjer, og det
samme  måte rimelig å tolke  konsentrasjonene
Hegna øst 5  som spor av gjentatte opphold over et
1engretidsrom.Lokalitetenviserdermedenkontinuitet
i landskapsbruk og organisering over en periode på

potensielt flere hundre år.
Det er observert strukturer i  sammenheng med

de  mesolittiske  aktivitetssporene. Den omfattende
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Nummer Type Konstruksjonsdetaljer Plan Profil Diameter Dybde Alder'BP Alder,e.Kr.

2A12477 Kokegrop
Sotholdig med kullrand ibunnogskjørbrentstein

Rund Flatbunnet 125  cm 13cm 1770 ± 32 230-330

2A12514 Kokegrop
Kull- og sotholdig,skjørbrentstein.Muligtømtellerutdratt.

Rund Flatbunnet 95cm 15cm 1666  ± 32 345-415

2A12673 Kokegrop
Sterkt sotholdig,skjørbrentstein

Rund, ujevn Ujevn 100 cm 22cm

2A12890 Kokegrop
Sotholdig, noeskjørbrentstein

Ujevn Flat/ujevn 105  cm 20cm

2A12939 Kokegrop
Sterkt sotholdig medskjørbrentstein

Ufullstendig
Flat/lettavrundet

>85  cm 32cm

2A100021 Kokegrop
Sterkt sotholdig, tettpak-ketmedskjørbrentstein

Rund, ujevn F`latbunnet 155  cm 25cm

2A12496 Nedgravning
Humøs, kull- ogsotholdig

Ujevn Flatbunnet 60cm 10cm

2A12564 Nedgravning
Grunn og sotholdig, Øde-lagtavdreneringsgrøft

Ufullstendig

2A12595 Nedgravning Humøs, sotholdig Rund Avrundet 70cm 20cm

2A12644 Nedgravning Humøs, sotholdig Rund Avrundet 50cm 15cm

2A12697 Nedgravning
Humøs og sotholdig,muligtømtkokegrop

Ujevn Ujevn 100 cm 30cm

2A12735 Nedgravning Sterkt sotholdig og humøs Ufustendig Avrundet >80 cm 28cm

Tabell 25.4. Oversikt over strukturer

aktiviteten antyder opphold av noe varighet, og det
er rimelig å anta at en har hatt en form for boligkon-
struksj oner. Påviste mesolittiske boliger i Skandinavia
varierer imidlertid betydelig i konstruksjon  (Grøn
1995; Hernek 2005; GIørstad 2010), og selv med ufor-
styrret undergrunn er det ikke gitt at det ville kunne

påvises faste strukturer som stolpehull eller hyttegulv.
Avhengig av hvordan funnansamlingene tolkes,

kan eksempelvis nordre del av konsentrasjon K2 og
vestre del av Kl  ses  å ha noenlunde samme dimen-
sjoner som den undersøkte hyttetufta fra Hovland 3
i Larvik (Solheim og Olsen 2013). Denne er datert
til ca. 7500 f.Kr. og dermed noe eldre enn strandlin-

jedateringen av den eldste aktiviteten på Hegna øst 5.
Kulturlaget på Hovland 3 var ovalt i plan med største
diameter ca. 4 meter og samsvarte med en markant
konsentrasjon av gjenstandsfunn. I  likhet med  KI
og K2 var fiinnmengden også her omfattende, med
funn  ned til 30-40  cm. Bruk av lettere boligkon-
struksjoner enn en nedgravd hytte  må kanskje  ses
som den mest sannsynlige forklaringen på hvordan
slike konsentrasjoner har oppstått på Hegna Øst 5. En
veggeffekt begrenser den horisontale spredningen av
littisk avfill, mens en gradvis oppbygging av organisk
materiale innendørs gir stor vertikal spredning (f.eks.

Grøn 2001). Til forskjell ville det ved et stort antall
korte enkeltopphold kunne forventes flere distinkte,
mindre fiinnkonsentrasjoner, mens langvarig aktivitet
under åpen himmel ville resultert i større ellerjevnere
horisontal spredning på bekostning av den vertikale.

Utvasking av organisk materiale samt mekaniske
forstyrrelser i de fiinnførende lagene gir imidlertid
dårlig grunnlag for en nærmere utforsking av dette
spørsmålet. Det er mulig at boligstrukturer har vært
der, men sikre indikasjoner på deres utforming, dimen-
sjoner og plassering er ikke å finne.

Det  samme  gjelder  forekomsten  av  ildsteder.
Varmepåvirket flint tyder på at det har vært varme-
kilder innenfor alle de store konsentrasjonene, men
fordelingen av denne  er tilnærmet identisk med
det totale spredningsmønsteret, og det fantes ingen

4siske  spor i form av kull eller konsentrasjoner av
skjørbrent stein.

STRUKTURER
1 alt seks kokegroper og seks nedgravninger av ukjent
fimksjon ble fimnet i nordre del av feltet (figur 25 .12
tabell 25.4). Et antall større stubber som ikke kunne

fjernes uten å ødelegge underliggende masser, forsqJrret
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Hegna øst 5
Profil
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Figur 25.12. Alle strukturer samt moderne drenering på Hegna Øst 5.
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Lab.ref. BP + 95.4 % 68.2% Kontekst Struktur Matcriale

Ua-51473 1770 32 140-345 c.Kr. 230-330 e.Kr. A12477 Kokegrop Trekull, Corjt/øJ

Ua-51474 1666 32 260-525 e.Kr. 345-415  e.Kr. A12514 Kokegrop Trekull, BG/z//ø

Tabell 25.5. C14-dateringer og prøvemateriale fra Hegna øst 5.

uå-5i473(i77i,32)Ua-51474(1666,32)1

11!!111-Tj-_
_-

111

100                                    1calBC/1 calAD                                    101                                                 201                                                 301                                                 401                                                 501                                                 601

Cal ibrated date (calBC/calAO)

Figur 25.13. C14-dateringer fra Hegna Øst 5.

området og dekket delvis en av kokegropene. Det er
mulig at flere strukturer ikke ble oppdaget av samme
årsak. Landskapsrommet strakk seg dessuten videre
i nordlig retning utenfor lokalitetsavgrensningen og
må antas å ha uttiort en fortsettelse av dette aktivi-
tetsområdet.

Flere av kokegropene var svært tydelige i plan og

profil. Gropene inneholdt store mengder skjørbrent
stein, kull og sot. I plan ser alle ut til opprinnelig å
ha vært tilnærmet sirkulære eller ovale, med diameter
fra 85 til 155 cm. I profil var de fleste tilnærmet flate
i bunnen med buede kanter, fra 13 til 32 cm dype.

Fire av kokegropene befant seg i det mørke dyrk-
ningslaget mot midten av flaten. En kokegrop befant
seg i dette lagets sørlige utkant, og 6n lå ut mot loka-
1itetsavgrensingen i Øst. De to sistnevnte framsto som
mer utvasket, noe som trolig delvis slq/1des drenerin-

gen som har holdt de noe høyereliggende områdene
tørre. Grunnet forstyrrelser av massene var ikke alle
strukturene mulige å skille fra hverandre i plan.

De  udefinerte  nedgravingene var en uensartet

gruppe av humøse og tidvis lett sotholdige ftllskifter
uten stein. To groper hadde tydelig trekullinnhold. I
hovedsak var de noe mindre enn kokegropene, med
diameter fra 50 til 100 cm og dybde fra 10 til 30 cm.
Ingen av disse har en sikker tolkning.

Kokegropenes  utbredelse respekterte  hverandre,
og de kan dermed potensielt være samtidige. Minst
6n kokegrop  kutter imidlertid en  annen nedgrav-
ning. Både  kokegroper og Øvrige  nedgravninger er
videre  tydelig nedgravd i dyrkningslaget. Da dette
er uten flintfunn, er det sannsynlig at alle strukturer
her er yngre  enn steinbrukende tid. To kokegroper
er C14-datert til romertiden, henholdsvis 230-330

e.Kr.  (Ua-51473,  1770  ±  32  BP)  og 345-415  e.Kr

(Ua-51474,1666 ± 32 BP), og bekrefter dermed dette

NATURVITENSKAP 0G DATERING

Strandhnjedaterimg
Lokalitetens høyde over havet var mellom 44 og 50
meter. Mesolittiske kontekster har vært strandbundet
fra 45 til 49 m og kan etter dette dateres til tidsrommet
7500-7000 f.Kr. Sporene av et antatt kort opphold
i mellomneolitikum  (3300-2300 f.Kr.) 1igger langt
høyere enn den tidens havnivå og representerer ikke
strandbundet aktivitet.

Radjoharbondateringer
DeterutførttoradiokarbondateringervedHegnaøst5
begge fra kokegroper (tabell 25.5). Kokegrop A12477
ble datert til 230-330 e.Kr. og kokegrop A12514 til
345-415 e.Kr. (figur 25.13). Dette tilsvarer henholdsvis

yngre romertid og overgangen mellom romertid-folke-
vandringstid.Dateringensammenfillermedtolkningen
av den nedre del av lokaliteten som klart yngre enn
de mesolittiske aktivitetssporene på stedet.

Kfonologi,ty|>ologiogtekmologi
Funnmaterialet omfatter flere typologisk daterbare

genstander og har en teknologisk profil som samsvarer
med strandlinj edateringen til mellommesolitikum og
tidsrommet 7500-7000 f. Kr. Skjevtrekantmikrolitter
og trinnøkser kan begge  anses  som ledetyper for
mellommesolitikum  (Ballin  1999).  Koniske  kjer-
ner og fasettering av plattformer og omfattende
produksjon av regulære flekker er typiske trekk for



]OHN  ASB]ØRN  HAVSTEIN -HEGNA ØST 5

mellommesolitikum i Nord-  og Midt-Skandinavia
(Sørensen mfl. 2013).

Det littiske materialet som helhet kan på bakgrunn
av dette dateres til mellommesolitikum og ser, med
unntak av to neolittiske pilspisser, ikke ut til å være
blandet.

DISKUS]ON 0G TOLKNING
Hegna Øst 5 har spor etter omfattende aktivitet over
et langt tidsrom. Omfanget og kompleksiteten av
aktiviteten samt bevaringssituasjon og seinere  for-
styrrelser begrenser mulighetene for detaljert innsikt
i enkeltsituasjoner. Antallet individuelle opphold er
eksempelvis ikke mulig å anslå utover et konservativt
minimum, som tilsvarer antall fiinnkonsentrasjoner.
Flere overordnede trekk kan imidlertid identifiseres
som grunnlag for tolkning av lokaliteten.

Gjenstandsmaterialet og aktivitetsområdenes orga-
nisering peker mot at oppholdene har vært av et
visst omfang og varighet heller enn korte besøk med
konkrete formål. Den sannsynlige tilstedeværelsen av
boligkonstruksjoner og mengdene med littisk avfill er
i seg selv indikatorer på aktivitet over lengre perioder.

Blant formelle redskaper dominerer bor og skrapere,
som i hovedsak har vært benyttet til bearbeiding av
organiske materialer som tre, bein og skinn (Knutsson
2012; Knutsson og Knutsson 2013). Trolig har dette
vært tidkrevende aktiviteter knyttet til en etterar-
beidsfase heller enn direkte til innsamlingen av disse
råmaterialene, og det er dermed nærliggende at det
arbeidet har vært utført på et mer permanent opp-
holdssted.

Avfållsmaterialet viser videre at flintråstoffet i all
hovedsak er innsamlet og forarbeidet andre steder og
deretter brakt til 1okaliteten. Det viser samtidig en
organisert strategi for landskapsbruk og ressursut-
nyttelse, der innsamling og innledende bearbeiding
av flint er utført ett sted og videre reduksjon et annet
(Koxvold2013b).PåHegnaøst5hardetblittprodusert
flekker og redskaper av råemnene, og en del av disse
har igjen blitt brukt til arbeid i organiske materialer
som trolig også er samlet inn andre steder. Dette sam-
svarer med resultatene fra de siste års utgravninger i
Østlands-området, som har påvist betydelig variasjon i
de mellommesolittiske lokalitetenes varighet, omfang
og fimksjon (Solheim og Damlien 2013; Melvold og
Eigeland 2014).

Lokaliteten kan slik tolkes  som et utgangspunkt
for innsamlingsaktiviteter fra et større område. I tråd
med Lewis Binfords (1980) terminologi vil den kunne
betegnes som en rGJø.dG7z/z.ø/4øJG, som en boplass hvor
det har foregått bearbeiding og produksjonsaktivitet,
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men hvorfra det ikke nødvendigvis har vært umiddelbar
tilgang på alle nødvendige ressurser. I stedet har det
vært foretatt lengre og kortere ekspedisjoner med det
formål å anskaffe ressurser og bringe disse tilbake til

gruppen  (Binford  1980:  15). Dette vil innebære  at
lokaliteten har vært et sesongmessig eller permanent
oppholdssted for større grupper.

Lokalitetens orientering i landskapet kan støtte en
slik tolkning (figur 25.14). Landskapsrommet åpner
seg mot nord-nordvest inn mot en langgrunn bukt og
videre mot nokså bratt terreng. I alle andre retninger
har utsynet vært blokkert av de omkransende bergene.
Det er sannsynlig at den kuperte Øya eller halvøya
lokaliteten har ligget på, har hatt få ressurser. Hvilke
faktorer har da ligget til grunn for at oppholdet er
lagt til akkurat dette stedet, og det gjentatte ganger
og over tid?

Vurdert på et mikronivå - det vil si boplassflaten og
dens umiddelbare omgivelser -kan det argumenteres
for at Hegna Øst 5  har flere fordelaktige kvaliteter.
Gode havneforhold er framhevet av blant andre Bjerck
(1989) som sentralt for plasseringen av mesolittiske
boplasser, og også Hegna Øst 5 har ligget slik til at den
først og fremst har vært praktisk tilgjengelig med båt.
Selv med en velutviklet båtteknologi må det ha vært
en  stor fordel med en  skjermet havn hvor en trygt
har kunnet legge til også ved urolig sjø. Her har en
bred vik vendt ut mot en liten bukt, litt inntrukket
fra det åpne «Stokkesundet». Dette sundet har åpnet
seg nokså ubesbrttet mot skagerrak, hvor bølgene har
kunnet løpe  rett inn. Beliggende i en  avstikker fra
sundet, og i tillegg skjermet av noen skjær rett utenfor,
har havneforholdene her trolig vært gode.

De bratte bergene som har hindret utsikten, har til

gjengjeldskjermetgodtfordenverstevinden,spesielt
fra åpent hav i sørlig retning. Den jevne, brede flata
har hatt god plass til både boliger og plasskrevende
aktiviteter, og den sandholdige undergrunnen, med
noe helling, har videre bidratt til god drenering. De
lokaltopografiske forholdene gir dermed et bilde av
en lokalitet som har vært gunstig for lengre opphold
heller enn å vende seg direkte mot en spesifikk ressurs.

Vurdert i større  skala har nærområdet også vært

gunstigpåandrevis.«Stokkesundet»harpådetaktuelle
tidspunktet dannet en om lag 1 km bred forbindelse
mellom Frierfiorden i nord og havet i sør. Dette kan
muligens  ha medført vanngjennomstrømming og

potensielt rike  marine biotoper. Marine ressurser, i
særdeleshet fisk, er forholdsvis stabile og forutsigbare

gjennomheleåretogharslikkunnetbidramedenjevn
mattilgangforenlangvarigellerpermanentbosetning
(Jonsson 2014).  En produktiv marin biotop  med
gode forekomster av fisk og skalldyr må ha tiltrukket
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Figur 25.14. Kartet viser lokalitetens beliggenhet i det fortidige fjordsystemet som strakk seg inn til Notodden.
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seg sjøfiigl og sel, og slik utvidet ressurstilgangen for
menneskene som har holdt til i området.

«Stokkesundets»  rolle  som  transportåre bør også
tas  i betraktning. «Stokkesundet»  har videre  gitt
umiddelbar tilgang til den ytre lqrstsone mot sør og
samtidig indre f ordområder mot nord. Ved havnivå
49 m over dagens har Frierfjorden vært ytre del av
et langstrakt fjordsystem som har gått via Norsjø og
Heddalsvatnet helt inn til Notodden. Dette har gjort
store innlandsområder enkelt tiltiengelige og dermed
et helt annet sett av ressurser enn dem som fantes
ved kysten. Boplassen har slik ligget godt posisjonert
for tilgang til ulike landskapsområder og biotoper
samtidig som den har vært et trygt tilholdssted med
en nærliggende stabil kilde til mat.

I  lys  av funnmaterialet og aktivitetsområdenes
organisering bør Hegna Øst 5  ses  som  spor av flere
faser av opphold over en periode på flere hundre år.
Typologiske og teknologiske trekk i fiinnmaterialet
samsvarer med strandlinjedateringen og indikerer en

primær bruksfase i andre halvdel av mellommesoliti-
kum, ca. 7500-7000 f.Kr.

Så vel lokaltopografiske som geografiske forhold
har tiort dette til et gunstig sted for langvarig opphold.
Beliggenheten  med enkel tilkomst til ytterkyst og
innland har vært et godt utgangspunkt for utnyttelse
av ressursene i ulike landskapstyper og biotoper.
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26.     HEGNAØST7

EN BOPLASS FRA OVERGANGEN FRA MELLOM-TIL SENMESOLITIKUM

Lucia Ucbermam Koxvold, Steinar Solbeim ogJobn Asbjørn Havstein

C59650,Aks.-nr.2013/398,StokkeØ§tre24/2,Bamblekommune,Telemark

Askeladden-ID: 146129

Hoh.: 40-42 m

Utgravningsleder: Anja Mansrud /John Asbjørn Havstein

Feltmannskap: 3-4 personer

'   Dagsverki felt: 47

Tidsrom: 15.-16.5., 27.-28.5.,19.-27.6., 4.-6.8„  8.9.

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal: 453 m2

Flateavdekket areal : 205  m2

Utgravd areal : Lag 1:  54 m2, lag 2:  19 m2, lag 3:  |  m2

Utgravdvolum: 7'4 m3

Volum per dag§verk: 0,16 m3

Funn: 2009 1ittiske funn

Datering: Strandlinje: 6600-6200 f.Kr.
Typologi/teknologi: mellom- til seinmesolitikum

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Hegna Øst 7 ble registrert som ID 146129 avTelemark

71keskommune i 2010 (Olsen 2012: 155). Lokaliteten
ble påvist ved to positive prøvestikk med til sammen
fire flintfimn og 6n kvartsbit. Lokaliteten ble anslått
til å ha en topografisk utstrekning på 322 m2. Hegna
øst 7 ble undersøkt i 2014. Lokalitetens beliggenhet

på 42-40 meter over dagens havnivå tilsvarer datering
til overgangen fra mellom-  til seinmesolitikum  og

perioden 6500-6200 f.Kr. Totalt ble det gjort 2009
ftinn. Flint er det dominerende råstoffet, men det ble
ogsågjortfiinnavbergart,kvarts,kvartsittogsandstein.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Hegna Øst  7 ble  anslått til  å være  322  m2 stor, og
den lå 42-40 moh. Da havet stod 40 meter høyere

enn  i  dag, lå undersøkelsesområdet i  en beskyttet
vik på østsiden av fastlandet, vendt ut mot en bukt
(figur 26.1, 26.2). Lokaliteten var avgrenset av lave
svaberg av gneis mot sør og Øst samt høye berg mot
vest. Mot nord falt terrenget slakt, og her har det
vært en fin naturlig havn ved en strandlinje på ca. 40
moh. Det har vært et godt utkikkspunkt på toppen
av berget vest for lokaliteten (figur 26.3). Forut for
utgravningen var lokalitetsflaten og området rundt
tett bevokst  med løvskog samt enkelte  innslag av

gran og furu.

MÅLSETTING 0G PROBLEMSTILLING
Det var en målsetting å kartlegge omfanget av akti-
viteten på lokaliteten og undersøke denne i lys av de
øvrige lokalitetene ved Hegna Øst og Stokke/Polland.
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Figur 26.1. Beliggenheten til Hegna øst 7 i dagens landskap.
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Figur 26.2. Lokalitetens beliggenhet ved et havnivå på 40 over dagens nivå.
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Figur 26.3. Lokaltopografiske trekk og utgravningsfeltet på Hegna Øst 7.
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Figur 26.4. Oversiktsfoto fra Hegna øst 7. ØV: lokaliteten under utgravning, sett mot sør. ØH: 1okaliteten under utgrav-
iing, sett mot nord. NV: lokaliteten under utgravning, sett mot sørøst. NH: lokaliteten under utgravning, sett mot vest.
Legg merke til de glattskurte svabergene som omkranser den lille lommen med løsmasser.

De markante innslagene av flere ulike råstoff av lokalt
)pphav gjorde det naturlig å stille spørsmål om fimk-
sjon og aktivitet på lokaliteten.

UNDERSØKELSEN

VTetode

?rosjektets problemstillinger og det  store  antallet
okaliteter i Hegna øst-området forutsatte strenge
)rioriteringer i felt og dermed at enkelte lokaliteter
cun skulle undersøkes gjennom  en utvalgsundersø-
celse. Inriledningsvis ble alle lokalitetene avtorvet med
naskin for å få frem den opprinnelige topografien.
?å Hegna Øst 7 var det påvist to positive prøvestikk
ned til sammen fem littiske funn. Flaten var liten og

5odt avgrenset. Etter maskinell avtorving fremkom
5kj ærgårdspreget som må ha karakterisert lokaliteten i
;einmesolitikum. Den fiinnførende flaten bestod av et

avgrenset område med løsmasser med store mengder
breavsatt stein og var omgitt av isskurte og eroderte
svaberg av gneis (figur 26.4).

Det var særlig mye stein i sør og vest på lokaliteten,
og det sørlige området var i tillegg dekket av massive
stubber med røttene flettet inn i hverandre. Det var
fiiktig og myrlendt her, og over løsmassedekke lå et
tynt lag av svart torv. Denne delen av lokaliteten ble
ikke avdekket med gravemaskin. Under torvlaget var
det morenemasser med  store  mengder stein  samt
minerogene masser bestående av sand og grus.

Det ble først foretatt en innledende undersøkelse
og gravd prøveruter hver fjerde  meter (figur 26.5).
Prøverutene ble lagt der hvor det var hensiktsmes-
sig  med  tanke  på undergrunn  og  stubber/røtter.
Prøverutene ble gravd i hele kvadratmeter. Det ble

påtruffet flere fiinn i enkelte meterruter sentralt på
lokalitetsflaten, og det ble etter hvert åpnet et større
sammenhengende felt rundt disse. Undersøkelsen
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Figur 26.5. Oversikt over gravde lag og ruter på Hegna øst 7.
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Tyl,e variant Flint Kvarts Kvartsitt Bergart Sandstein Antall Prøsent

Makroavslag Ubearbeidet 1 42 43 2,1

Avslag

Ubearbeidet 297 50 108 1 456 2;2,,J

Retusjert 9 1 10 0,5

Bor 1 1 0,0

Hengselsavslag 15 15 0,7

Fragment

Ubearbeidet 520 44 26 63 653 32,5

Skraper 3 2 5 0,2

Bor 2 2 0,1

Retusjert 12 1 2 15 0,7

Splint Ubearbeidet 599 23 3 625 31,1

Kjerne
Bipolar 29 5 34 1,7

Plattform- 3 3 0,1

Kjernefragment

Prepareringsavslag 3 3 0,1

Ryggflekke 5 5 0,2

Sidefragment 2 2 0,1

Øvrige 2 2 0,1

Flekke Ubearbeidet 5 5 0,2

Smalflekke
Ubearbeidet 15 15 0,7

Retusjert 4 4 0,2

Mikroflekke
Ubearbeidet 93 3 96 4,8

Retusjert 1 1 0,0

Pilspiss
Pilspiss 1 1 0,0

Mikrolitt 1 1 0,0

Øks
Trinn- 1 1 0,0

Øvrige 2 2 0,1

Knakkestein Knakkestein 3 3 0,1

Sandsteinskniv Sandsteinskniv 3 3 0,1

Slipeplate Slipeplate 3 3 0,1

Total 1622 128 183 70 6 2009 100

rabell 26.1. Alle funn fra Hegna Øst 7.

ble gjennomført med konvensjonell manuell graving
i hele meterruter i 10 cm lag.

Til sammen ble det gravd 73  m2 i lag 1. Det ble
finnet en funnkonsentrasjon som inneholdt flint,
kvartsitt, bergkrystall og andre bergarter, sentralt på
flaten. Avslutningsvis ble lokalitetsflaten avdekket med

gravemaskin uten at det ble gjort fiinn av strukturer
eller gjenstander.

Kildekritikk
Lokaliteten fremstod som uberørt av moderne akti-
vitet. Det var imidlertid utfordrende å grave her på

grunn av mye stein og røttene som lå sammenfiltret
i torven og i overgangen til minerogene masser. Det
er rimelig å  anta  at røttene  også kan  ha påvirket
fiinnkonsentrasjonen.



404

Hwedtype,kvartsitt Variant/bcskrivelsc Amtæll Prosen{, c¢rtex pro§mt `

Kryptokrystallin / fin kvartsitt (1K)

1K1. Rosa, grapefruktfarget. 1 0,5

1K2. Grå med brunskjær. 4 2

1K3. Ugjennomsiktig hvit. 1 0,5

1K4. Melkehvit. 2 1

1 K6.  Stripete hvit/transparent. 1 0,5

Middels- til grovkornet kvartsitt (2K) 2K. Mellomkornet grå/brun/beige. 174 74 95

Total 183 74 100

Tabell 26.2. Kvartsittyper fra Hegna Øst 7. Som det fremkommer av tabellen, er den naturlige overflaten kun identifisert på
varianten 2K.

Hovedtype,bergart Variant/beskrivclse Erodert Antall Prosent, cortex prosemt

81. Lys grå, porøs med hull. Nei 8 11,5

82. Lys blågrå. Ja 57 81,5

84. Gråbrun med svarte prikker. Usikker 1 1,5

Ubestemte Sterkt forvitret Ja 4 5,5

Total 70 0 100

Tabell 26.3. Bergartstyper på Hegna øst 7. Som det fremgår av tabellen, foreligger det ingen naturlige overflater.

FUNNMATERIALET
Totalt  ble  det  gjort  2009  funn  av  flint,  kvarts,
kvartsitt, bergart og sandstein (tabell 26.1). Det pri-
mærbearbeidede  materialet utgjør 93,7 %, og det
sekundærbearbeidede materialet utgjør 6,3 °/o av alle
fiinn. I overkant av 8 % av flinten er varmepåvirket,
mens 21,1 °/o har rester av cortex.

Råstoff

Flj,nt
81%avfimnenefraHegnaøst7eravflint.Imotsetning
til de fleste av lokalitetene som er undersøkt av pro-
sj ektet, er det ikke gjennomført en flinttypeinndeling
av fiinnene fra lokaliteten. Flinten er i all hovedsak
delvis eller helt patinert, og det ble derfor ansett som
lite hensiktsmessig å gjennomføre slike analyser.

Kvartsogbergkrystall
Kvarts og bergkrystall utgjør 6 % av fiinnene. Kvartsen
ser ut til å komme fra samme råstoffkilde. Bitene viser
en glidende overgang fra bergkrystall med krystallfa-
sett via blank, krakelert til hvit ugjennomsiktig kvarts.

Kvartsitt
9 °/o av fiinnene er av kvartsitt. Kvartsittmaterialet er inn-
deltitohovedtypermedfleretilhørendeundervarianter

(tabell 26.2). De to  hovedtypene er delt inn i seks
varianter,hvilketkantydepåatdenbenyttedeforekom
sten hadde stor variasjon, eller at materialet stamme]
fra flere forekomster. Dersom det siste er tilfeuet, vi
innsamlingspraksisenvisetilbevisstseleksjonavråstof
hvor ulike typer har blitt samlet, testet og benyttei
Dersom alt råstoffet er fra samme kilde, kan det qJd€

på en opportunistisk benyttelse av en lokal forekomsi

Bergart
Det er identifisert tre bergartstyper på Hegna Øst 7
tilsvarende  3,5  %  av alle  fiinn  (tabell 26.3). Typer
82  dominerer, mens 81  og 84 kun er representer`
av henholdsvis et fragment og ett avslag og en Øks.

Typen 81 er av en lys grå og porøs bergart med sm£

porer (under 2 mm), og den synes ikke å være eroder
82 er en lys gråblå bergart som er kraftig erodert, mem
84 er en gråbrun bergart med svarte prikker/flekke]

AltbergartsmaterialetertroligresteravØkseproduk
sjon. Det foreligger ingen biter med naturlig overflat(
og mye tyder derfor på at knoller og Økseemner e

grovpreparert og tilhugget en  annen plass  før d{
deretter er fraktet inn på Hegna Øst 7.

Sandstein
Det er fimnet seks gjenstander i sandstein, hvorav tr{
kniverogtreslipeplater.Deterforskjellpåsandsteiner
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som er brukt på lokaliteten, og den ene er finkornet,
lys beige med enkelte mørkere og glitrende korn. Den
andre er noe mer grovkornet, melert og lys brun eller
beige med flere mørke kvartsbiter.

Typologiogteknologi

Fhnt

Pilspiss,l)orogskfapere
Det foreligger 6n pilspiss, tre bor og tre  skrapere.
Pilspissen er en mikrolitt tildannet på en smalflekke.
Mikrolitten har en divergerende proksimal og distal
retusj på henholdsvis ventral og dorsal side mot en
lett konveks  sidekant med bruksspor. Motstående
sidekant er mindre  regelmessig med et par skader
som muligens kan slqrldes skjefting. Mikrolitten måler
0,9 cm i bredden og 2,6 cm i lengden.

Ett av borene  er tildannet på et flekkelignende
avslag med dorsal retusj langs begge sidekantene på
den distale halvdel. Boret er 0,9 cm bredt og 2,4 cm
langt. De to siste borene er begge fragmentert. Det
ene har en ventral retusj  og bruksspor langs begge
sidekanter mot en kraftig odd. Det andre mangler

proksimalenden og er en tykk og kraftig distalende.
Det er svært fin dorsal retusj  langs  6n  sidekant, og
fragmentet har flere større ventrale avspaltinger mot
odd/distalende. Langs  andre  sidekant er det flere
uregelmessige og mindre avspaltinger som kan tolkes
som bruksspor. De  to fragmentene har største mål
1,7 og 2,2 cm.

Tre fragmenter av skrapere ble fiinnet. Den ene har
konveks retusj langs en kant hvor tilstøtende flate er
lett konkav. Den andre har største bredde langs  en
konveks  kant mellom negativ og positiv spalteflate,
lette bruksspor på den positive fasetten samt muligens
et mindre parti med svært fin retusj. Langs stykkets
sidekant er det trimming som kan se ut som en pre-

parert plattformkant, eventuelt er en utstikkende kant
6ernet i forbindelse med skjefting av redskapet. Den
siste skraperen er fragmentert og har en fullstendig,
[ett retusjert konveks kant på den dorsale side. Det er
noe retusj og bruksspor langs en delvis cortexdekket
tilstøtende kant og en regulær, steil skraperretusj langs
den andre tilstøtende kant. De tre skraperne måler
alle 1,8 cm i største mål.

Øcvrig sekundærb earbeidet ma;teriale
Det Øvrige  sekundærbearbeidede  materialet i flint
består av 6n retusjert mikroflekke, fire smalflekker, ni
retusjerte avslag og tolv retusjerte fragmenter.

Det retusjerte flekke-  og mikroflekkematerialet
består utelukkende  av patinert flint. Mikroflekken

har fin ventral retusj i distalenden og langs tilstøtende
del av den ene sidekanten. Den er 0,4 cm bred og
1,7 cm lang. Den ene flekken har retusj langs begge
sidekanter samt retusj og/eller bruksspor langs deler
av den distale bruddkanten mot den kraftigste av side-
kantene. Langs 6n sidekant er det retusj som svinger
inn mot den proksimale bruddkant, og fasetter på den

proksimale enden kan indikere at dette er intensjonell
knekking. Den andre flekken kan sammensettes  av
en distalende og en medialdel. Distalenden har en
kraftigere retusj langs den ene sidekanten som følge
av flekkens kurvatur. Større og mindre avspaltinger og
brudd langs den andre sidekanten er trolig bruksskader.
På medialdelen fortsetter den kraftigere retusjen lang
6n sidekant, mens den andre har diverse avspaltninger.
Flekken er 0,9  cm bred og 2,5  cm lang. Den siste
flekken har en rett ventral retusj i distalenden samt
svært fin retusj  langs  deler av den  ene  sidekanten.
Det synes å være bruksspor på motstående sidekant.
Flekken er 1 cm bred og 4 cm lang.

Detretusjerteavslagsmaterialetharvarierendegrad
av retusj , men i hovedsak liten og fin retusj over kortere
deler av sidekantene. Mye av retusjen fremstår som
bruksspor, noe som trolig tyder på at avslagene skal
anses som godt brukt. Retusjen fremstår som knyttet
til bruk av kantene som skjæreegger. Det foreligger ett
unntak, som er et avslag med kraftigere retusj på den
ene sidekanten og det som synes å være knusespor, på
den andre. Det er mulig at dette er en oppbrukt eller
fragmentert skraper. De Øvrige passer ikke innenfor
en morfologisk redskapskategori, men synes å ha hatt
ellerværetiltenktetliknendebruksområde.Avslagene
måler mellom 1,3 og 2,6 cm.

De retusjerte fragmentene utviser som forventet en
større variasjon i form og retusj enn avslagsmaterialet.
Mens enkelte har den samme fine retusjen på 6n side-
kant og kun mangler slagbule, er det andre som har
kraftigere retusj eller mindre forståelig plassering av
retusjen på kanter og sider. Mye av fragmenteringen
av gjenstandsmaterialet synes å være relatert til ytre

påvirkning, slik som frost eller varmepåvirkning. Dette
har satt sitt preg på det retusjerte fragmentmaterialet.
Gjenstandene måler 1,0-2,5 cm.

FlekÆefogmikroflekker
Det ubearbeidede flekkematerialet utriør 5,6 % av
fimnmaterialet og er fordelt på 5  makroflekker, 15
smalflekker og 93 mikroflekker (tabell 26.4). Bredden
varierer fra 0,3 til 1,7 cm, og lengden på de hele flek-
kene er mellom 1,2 og 2,6 cm.

Eigeland (2016) har utført en dynamisk teknologisk
analyse av kjerne- og flekkematerialet. På Hegna Øst 7
ble 109 flekker, i hovedsak mikroflekker, og 27 kjerner
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Ubeørb€idcte flekker Retusjerteflekker Ubearbeidete mikioHekker R€msjertemikroflekker

Gjen§tandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Pro§ent Antall Prosent

Hele 4 20 2 50 30 33 1 100

Proksimal 9 45 1 25 35 37

Midtfragment 4 20 1 25 13 14

Distal 3 15 15 16

Total 20 100 4 100 93 100 1 100

Tabell 26.4. Tabellen viser det primærbearbeidede og sekundærbearbeidede flekkematerialet fra lokaliteten inndelt i

gjenstandsdeler med antall og prosenter.

analysert. Hele 75 °/o av flekkene har en vinkel på 90°,
men få har spor etter preparering. 58 % har tydelig
slagbule, og 19 °/o har rest etter leppe. Flekkematerialet
fremstår som regelmessig til svært regelmessig med
enkelte unntak. Samlet sett tilsier analysen at rundt
40 °/o av flekkene  er tildannet ved trykkteknikk og
40 °/o ved trykkteknikk eller direkte myk teknikk. De
resterende har attributter som kan knyttes til bruk
av indirekte og direkte myk teknildc (Eigeland 2016).

Kjernematerialet
Det er blitt identifisert 3  plattformkjerner og 29
bipolare kjerner på Hegna Øst 7. Mesteparten av kjer-
nematerialet fra lokaliteten synes å ha vært totalutnyttet
og forkastet fordi det har blitt ansett som oppbrukt
(Eigeland 2016).

Den  første  av  de  tre  plattformkjernene  er  en
udefinert kjerne  i  tre  deler, som  trolig er redusert
bipolart sekundært. Kjernen er også påvirket av frost,
og bruddflatene virker nye. Kjernen er 1,8 cm bred
og 2,8  cm lang. Den andre kjernen er stor uten en
definert form og med få avspaltinger. Den kan muli-

gens  anses  som et emne tildannet på et tykt avslag.
Emnet har mikroflekkeavspaltinger distalt og langs
den ene siden fra en preparert plattform, hvorav minst
to avspaltninger synes å ha hengslet i det som ser ut
til å være et parti med spesielt grov flint. Det kan se
ut som  om det foreligger noe  retusj  eller ryggdan-
nelse  på motsatt  side  av kjerneansiktet. Emnet er
2,1 cm bredt og 4,5 cm langt. Den siste kjernen har
spor på fronten etter fire mikroflekkeavspaltinger fra
samme plattform, hvor flere av flekkeavspaltingene
har resultert i hengselbrudd. I distalenden er det en
fasett med spor etter preparering hvor en potensielt
ny plattform er laget, uten at det er gjort avspaltinger
derfra. Kjernen er 1,7 cm bred og 1,8 cm lang. Alle
de tre plattformkjernene er morfologisk tolket som
mulige håndtakskj erner.

I sin dynamisk-teknologiske analyse påpeker deri-
mot Eigeland at det teknologisk ikke er tilstrekkelige

karakteristika for å kunne  definere  kjernene  som
håndtakskjerner, og påpeker at den største av de tre
kjernene  synes  å passe  innenfor et konisk konsept
heller enn en håndtakskjerne (Eigeland 2016). Dette
ble også observert under katalogiseringen, hvor flere
av kjernene er omtalt som mulige mikroflekkekjernei
eller emner.

Hele 29 bipolare kjerner er fiinnet på Hegna Øst
7. De har største mål mellom 1,3 og 3,8 cm. Ti hai
cortex,ogtreertydeligvarmepåvirket.IfølgeEigelands

(2016)  analyse  er kjernene  små, regulære  bipolare
kjerner, og hun sammenligner dem med de bipolare
kjernene fra Hegna Øst 5. I likhet med Hegna Øst 5
kan hovedvekten av de bipolare kjernene fra Hegna
Øst 7 anses som oppbrukte og totalt utnyttet. Flere ha]
spor etter å ha vært andre kjernetyper tidligere som
avslutningsvis har blitt bipolart redusert. Eksempelvis
har Eigeland observert at en bipolar kjerne muligens
kan ha vært en opphugd konisk kjerne. Det bipolar€
kjernematerialet fra Hegna Øst 7 bør undersøkes ytter
ligere i sammenheng med materialet fra Hegna Øst £
for å kaste lys over bruksområdet. Eigeland påpeker ai
hvorvidt de bipolare kjernene kan anses som kjerne]
eller representerer redskapstyper, er usikkert.

Det øvrige kjernematerialet består av to kjernefrag
menter, to sidefragmenter, tre prepareringsavslag o€
fem ryggflekker. De to kjernefragmentene er avsla€
fra plattformkanter fra usikre kjernetyper med flerc
avspaltningsarr. Det er mulig at de begge  egentlig
er sidefragmenter av mikroflekkekjerner. De  måle]
mellom 2,4 og 2,5 cm.

De to definerte sidefragmentene består av et avsla€
med flekkeavspaltinger slått fra kjernens plattforrr
Fragmentet er lett overløpende med fasett av kjernem
distalende. Det andre  sidefragmentet er et  avsla€
som også er slått fra plattformen, og som har flerc
avspaltinger fra en preparert plattformkant. De  tc
har største mål mellom 2,7 og 2,9 cm. Det foreligge]
også fem ryggflekker i fimnmaterialet fra Hegna Øsi
7. De måler mellom 0,2 og 0,5  cm i bredde og 1,2
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og 2,6 cm i lengde. En av dem er fragmentert, mens
de Øvrige fire er hele eller tilnærmet hele. Alle fem er
hvitpatinerte, og 6n er muligens også varmepåvirket.

Avslagsmaterialet
Avslagsmaterialet i flint utgjør 15,6 % av alle fiinn.
21,4 % har cortex. Fire avslag er helt dekket av cortex
og kategorisert som primæravslag, mens åtte avslag
delvis er dekket av cortex og dermed er ansett som
sekundæravslag. Av de totalt 313 ubearbeidede avsla-

gene er 82 tolket som bipolare og 15 som hengselavslag.
Store deler av avslagsmaterialet er patinert.

Kvarts og kvartsitt

Kwarts
Det foreligger totalt  138  gjenstander i kvarts fra
lokaliteten. 135 er primærbearbeidet, og 3 er sekundær-
bearbeidet. Kvartsmaterialet består av både finkornet
transparent bergkrystall og tettere hvite kvartst)per.

Sekundærb earbeidet materiale og mikrof lekher
Det sekundærbearbeidete materialet av kvarts består
av 6n pilspiss, ett  retusjert  avslag og ett retusjert
fragment. Pilspissen er tildannet av et flekkelignende
fragment av fin bergkrystall hvor dorsalsiden dannes
av en krystallfasett eller naturlig overflate. Spissen
har ventral retusj langs hele den ene sidekanten samt
sporadisk retusj på motstående sidekant. Spissen har
en skrå, men noe butt distalende og mangler muligens
noe av odden. Pilspissen måler 0,5  cm i bredde og
2 cm i lengde. Det retusjerte avslaget er av en tett,
hvit kvartstype og er tykt med steil retusj og mulige
bruksspor langs en lett konveks kant. Det er mulig
at avslaget har vært en godt brukt skraper. Avslaget
måler 0,9 cm i bredden og er 2 cm langt. Det retu-
sjerte fragmentet finnes i en fin, tiennomskinnelig
bergkrystall med spor etter en  naturlig overflate
eller krystallfasett. Det har bruksspor langs 6n side-
kant og konveks retusj langs den andre. Fragmentet
måler 0,6 cm i bredde og 2,2 cm i lengde. I tillegg
forekommer det tre mikroflekker. A11e tre er i klar
bergkrystall. Den ene er et proksimalfragment, mens
de to andre er tilnærmet hele. Alle de tre mikroflek-
kene er regulære. To av dem har krystallfasetter på
dorsalsiden. Mikroflekkene måler 0,2-0,4 cm i bredde
og 1,1-2 cm i lengde.

Primærb e af beidet materiale
Det primærbearbeidete materialet består av 5 bipolare
kje5ner, 50 avslag, 44 fragmenter og 23 splinter.

En  av kjernene  er av en fin, delvis  tiennomsik-
tig kvarts  eller bergkrystall. Den har et tilnærmet

spissovalt lengdesnitt med knusespor i begge ender
og har rektangulært tverrsnitt med flekkelignende
avspaltinger fra begge ender langs den ene kortside.
Kjernen måler 1,9 cm i største mål. En annen kjerne er
av blank, nesten gjennomsiktig kvarts. Den har lange
og smale avspaltinger på flere  sider, de fleste fra en
fasett i stykkets ene ende. Den måler 1,7 cm i største
mål. En tredje kjerne er av en hvit, ugjennomsiktig
kvarts av god kvalitet. Hvorvidt dette er en bipolar
kjerne eller en gjenbrukt eller oppbrukt plattformkjerne,
er usikkert. Den har lange og smale avspaltinger på
begge  sider av et nokså flatt avslag eller fragment,
hovedsakelig fra en ende. Kjernen har største mål på
3,8 cm. Den fierde kjernen er også usikkert typebestemt.
Den finnes  i en grålig ugjennomsiktig kvarts  som
muligens er varmepåvirket. Kjernen har et spissovalt
lengdesnitt med knusespor langs  kantene  i begge
ender. Videre har kjernen et rektangulært tverrsnitt
med avspaltinger fra begge ender på både smal- og
bredsidene. Den  har største  mål 2,1  cm. Den  siste
kjernen er tildannet på en krystall av vekselvis blank

gjennomsiktig og hvit ugjennomsiktig kvarts  eller
bergkrystall, for det meste med naturlige overflater.
Den har kanter med knusespor i begge ender samt
avspaltinger fra begge ender på flere sider. Kjernen
måler 2,4 cm i største mål.

Avfallsmaterialet tyder i hovedsak på å kunne
knyttes til en bipolar teknildc og en reduksjon av de
ovennevnte kjernene. Ytterligere  studier av avfalls-
materialets  kvaliteter vil kunne  kaste  mer lys  over

produksj onsstrategiene tilknyttet kvartsmaterialet
fra Hegna Øst 7 og råstoffets kvaliteter og forskjeller.

K„artsitt
Kvartsittmaterialet består av 183 gjenstander, hvorav
179 er primærbearbeidete gjenstander og 4 er sekun-
dærbearbeidete.

De sekundærmodifiserte består av to skrapere og
to fragmenter med retusj. En  av skraperne  (K3)  er
tildannet på et større fragment med en fint tildannet
skrapereggienende.Formenervanskeligådefinere,da
fragmentet er noe vannrullet. Hoveddelen av stykket er
flatt og rundt med spor etter tilhogging langs kanten.
I den ene enden stikker det ut et 2,2 cm bredt avrun-
det parti med steil, konveks skraperretusj. Skraperen
er 2,9 cm bred og 4,7 cm lang. En annen skraper er
tildannet på et tykt fragment med jevn, steil retusj
langs en svakt konveks til ujevn kant. Den opptrer i
kvartsittype l K2. Tilstøtende flate har ikke det typiske
konkave preg mot den retusjerte kanten, men ut fra
stykkets generelle utforming anses en tolkning som
skraper likevel å være sikker. Sidekantene buer markant
inn, og langs 6n av dem finnes knusespor som gjør det
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sannsynlig at redskapet har vært innsatt i et skaft av
hardt materiale. Skraperen måler 1,5 cm i bredden og
er 2,2 cm lang. De to fragmentene med retusj opptrer
i type lK2 og har begge mindre partier med fin retusj.
De måler mellom 1,3 og 1,9 cm i største mål.

Avfallsmaterialet i kvartsitt tyder på at det har
forekommet en høy andel primærproduksjon  av
råstofftypen  på  lokalitetsflaten.  Videre  antyder
avfallsmaterialet at det trolig er snakk om lokalt
forekommende kvartsittknoller som har blitt redusert.
Testing av råstoff foregår som oftest på samme sted
som eller i nærheten av råstofflcilden (Ballin ogJensen
1995:  228;  Eriksen  2000:  80).  Kvartsitten  som  er
benyttet, er dermed sannsynligvis fimnet i tilknytning
til 1okaliteten. Det foreligger ingen rester av kjerner, og
hovedmålet synes å være å produsere avslagsmateriale
som benyttes direkte uten retusjering av sidekantene.
Spesielt viser flere  av de  større  avslagene  spor etter
bruk av kanter og egger. Kvartsitten fra lokaliteten
kan derfor trolig egne seg godt til ytterligere studier
og sammenligninger av formelle  og uformelle  red-
skapstyper i kvartsitt.

Bergart
Det er funnet 3 Økser, 4 knakkesteiner, 1  avslag og
63  fragmenter innenfor 4 varianter  av bergarter.
Det er også flere funn av bergart som ikke har latt
seg definere som annet enn fragmenter på grunn av
forvitring  ¢f. tabell 26.3). Samlet  sett  så fremstår
bergartsmaterialet  som  erodert, men enkelte  arte-
fakter er godt bevart.

Økser
Det er fimnet tre bergartsøkser, noe som sannsynlig-

gjør at avfdlsmaterialet i bergart trolig kommer fra
Økseproduksjon  (figur 26.6). En Øks  er en trinnøks
i to fragmenter i bergartsvarianten 82. Øksen er til
dels kraftig forvitret, og overflaten har skallet av. Den
ene flatsiden synes å være prikkhogd, med jevn, svak
kurvatur sett fra siden. Øksen har et ovalt tverrsnitt
med antydning til eggfasett, men grunnet forvitringen
er dette usikkert. Vurdert etter de godt bevarte partiene
er den svært regulær og nøye tilformet. Den måler
3,9 cm i bredde og 13,5 cm i lengde og er 2,4 cm på
det, tykkeste partiet.

En Øks  er et trolig uferdig emne  av forholdsvis
forvitret, tett og finkornet bergart  (82). Den  ene
sidekanten uttiøres av en flat fasett, mens den andre
er avrunda og tilsynelatende tilhogd. Øksen har et
flatovalt tverrsnitt og en tynn nakke. Det er antyd-
ning til  en påbegynt fasett ved eggpartiet. Øksen
måler 4,5  cm i bredde, er 21,8  cm lang og 2,7 cm

på det tykkeste.

Figur 26.6. Til venstre: Uferdig emne til øks av forvitret,
tett og finkornet bergart (82). Til høyre: trinnøks i to
fragmenter i bergartsvarianten 82.
Foto: E11en C. Holte/KHM.

En tredje Øks består av to deler som kan sammen-
føyes. Den er sterkt forvitret, men opptrer trolig i
bergartsvariant 84. Øksen har en hvelvet form med
en jevn underside i profil og en  mer uregelmessig
overside med tydelige avspaltningsarr. Øksen har et
tilnærmet trekantet tverrsnitt. Den smalner tydelig
mot en spiss nakke. Det er et tydelig avspaltningsarr
og et mindre utstikkende parti mot fronten, noe som
muligens kan tyde på at tilformingen ikke ble fiillført.
En annen mulighet er at den sterke forvitringen ikke

gjør det mulig å påvise sliping selv om den hadde vært
der. Øksen måler 2,9 cm i bredde, er 12,9 cm lang og
er 1,9 cm på det tykkeste.

Kmakhesteiner
Deterfiinnettreknakkesteineribergart.Enertilnær-
met trekantet i form og har knusespor i ett hjørne i
form av en markant og avgrenset forsenking. Dette kan
muligens Vde på en direkte og rettvinklet slagteknikk,
muligens bipolar reduksjon. En annen knakkestein
er tilnærmet rund med et flatovalt tverrsnitt med en
kraftig knusefasett midt på den ene enden. Den siste
knakkesteinen er avlang og avrundet med et ovalt
tverrsnitt og et flatovalt lengdesnitt. Knusefasett kan så
vidt sees i 6n ende, og markant ujevn struktur i andre
ende tyder på at den også kan ha vært brukt. A11e tre
knakkesteinene opptrer i det som synes å være ulike
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bergartstyper. Største mål er mellom 6,1  og 9,1  cm,
og de veier mellom 169 g og 550 g.

Sandstein
Det er funnet tre fragmenter av det som er tolket
som sandsteinskniver, i gjenstandsmaterialet. De har
største mål mellom 2,8 og 5,1 cm og er mellom 2 og
3  mm tynne. Den ene  av de tre  sandsteinsknivene
kan sammenføyes av tre deler, hvorav det ene bruddet
synes å være moderne. To av knivene utviser €n slipt
eller polert side og 6n naturlig side. En annen kniv
er grovkomet på begge  sidene, men har 6n tydelig
avrundet sidekant. Det er bare deler av eggene som er
bevart på samtlige av knivene. Dette kan trolig slqrldes
både bruk og forvitring av det p,orøse materialet.

Tre slipeplater er identifisert. En er i tre deler, men
kan sammenføyes. Den er av en finkornet lys beige til
brun sandstein og måler 7,5 og 18,9 cm og er 7 mm
tykk. Formen er tilnærmet halvmåneformet. Det er
ingen antydning til sliping på kantene, men den ene
av de to flatsidene har en svak antydning til sliping.
Kantene langs den slipte siden synes å være fragmentert,
og slipeplaten kan muligens ha vært noe større. De
to siste slipeplatene opptrer i en grovkornet, melert,
lysere sandstein og måler mellom 4,2 og 7,1  cm og
er 0,3-1,0  cm tykke. Begge har fragmenterte  sider
og en slipt flate.

FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnmaterialet fra Hegna Øst 7 ble fiinnet innenfor
et område på om lag 54 m2  (1ag 1)  sentralt plassert

på flaten. Dette gir en fiinntetthet på 37,2 funn per
kvadratmeter (figur 26.7). Området er ikke avgrenset
av fiinntomme eller fimnfattige ruter, og det er mulig
at det funnførende området har strukket seg noe
lenger sør på flaten.

Funnspredningen  viser  ingen  tydelig  romlig
fordeling  av gjenstandstyper, råstoff eller produk-
sjonssekvenser. Dette kan tyde på at lokaliteten er
spor etter ett opphold innenfor et kortere tidsintervall
(Binford 1983). Manglende romlig differensiering av
arbeidsoppgaver eller gjenstandstyper kan tyde på at
det ikke var behov for en organisering av oppholdet på
flaten. Likevel er den store variasjonen i gjenstands-
typer, råstoff og uformelle redskaper og skjæregger
interessant ettersom  den kan representere  et stort
spekter av et redskapssett. Det kan ikke utelukkes
at den manglende organiseringen av flaten og den
store variasjonen heller peker mot flere opphold, og
at sammensetningen  av materialet er rester  etter

gjentatte besøk (O'Connell l987). Det ble ikke fimnet

strukturer på Hegna Øst 7, men undergrunnen med
store  mengder  stein  kan  ha kamuflert eventuelle
strukturer.

Det tydeligste romlige mønsteret er å spore i ber-

gartsmaterialet sammen med sandsteinen (figur 26.8)
Bergartsmaterialet sentrerer seg mot Øst selv om det
finnes enkelte fragmenter som følger den generelle
spredningen. Også sandsteinsknivene og slipeplatene
er funnet her. Flint, kvarts og kvartsitt er derimot

jevnt spredt utover aktivitetsområdet. Med tanke på
kvartsittens  karakter av å være rester etter primær.

produksjon kunne  det kanskje  tenkes  at den ville
være utført innenfor et avgrenset område. Samtidig
er det påpekt at kvartsitten trolig stammer fra flere
knoller. Det kan kanskje forklare den manglende
organiseringen  ettersom  det ikke er snakk om  6n

produksjonssekvens, men en rekke ulike  sekvenser
hvor råstoff er testet og preparert.

NATURVITENSKAP 0G DATERINGER

Strandhnje
Hegna Øst  7 1igger  mellom 42  og 40  meter over
dagens havnivå og har i henhold til strandlinjeforslqrv.
ningskurven en eldst mulig bruksfase i tidsrommet
6500-6200 f.Kr.

Typologi
Gjenstandsmaterialet på Hegna Øst 7 består i hoved-
sak av en høy andel udefinerte redskapstyper, utstrakt
bruk av bipolar teknikk samt variasjon i råstoffl)ruk
Flekkematerialet er dominert av mikroflekker. Det er
fiinnet to plattformkjerner som har plattformprepa.

tårilgneEa:;d2;i|¥;e,tf:rst:iednestefo:iåf2okj:;:ikno::;å:::
kjerne synes å være en opphugd konisk kjerne. Det
foreligger i tillegg trinnøkser i bergart samt sand-
steinskniver.

DISKUS]ON OG TOLKNING
Hegna  Øst  7  er  datert  til  ca.  6200  f.Kr. basert på
høyde  over havet, hvilket tilsvarer overgangen  til
senmesolitikum. Med  et havnivå på 40  m  over
dagens nivå har lokaliteten ligget godt skjermet bak
bergrygger med en lun havn mot nord. Lokaliteten
er arealmessig begrenset, og det er funnet ca. 2000
littiske gjenstander. Flint er det dominerende råstoffet
men det er også blitt benyttet kvarts og kvartsitt på
lokaliteten. Et begrenset avfallsmateriale av bergart
samt  slipeplater  kan  knyttes  til  tilvirkning  eller
vedlikehold av Økser.



LUCIA  UCHERMANN  KOXVOLD,  STEINAR  SOLHEIM  OG ]OHN  ASB]øRN  HAVSTEIN -HEGNA  øST  7                                      411

Figur 26.8. Spredningen av alle funn fordelt på råstofftyper. Det er i hovedsak en sammenfallende spredning for alle råstoff.
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Hegna  Øst  7  utviser enkelte  interessante  trekk
med tanke på bruken av det som er tolket som lokalt
forekommende kvartsitt. Flint er det dominerende
råstoffet for produksjon av småredskaper i mellom-
og seinmesolitikum i Sørøst-Norge (GIørstad 2010;
Eigeland 2015; Damlien 2016c), og bruk av lokale
råstoff som kvartsitt kan tyde på tilknytning og god
kjennskap til området og samtidig en tradisjon for
bruk av råstoffet. Avfallet i kvartsitt er i hovedsak
fra primærproduksjon, og kun et fåtall artefakter er
bearbeidet videre med retusjering eller annen modifi-
sering. Også på Stokke/Polland 3 og Stokke/Polland
s  er tilsvarende  trekk dokumentert i kvartsittmate-
rialet, og i likhet med Hegna Øst 7 kan kvartsitten
fra Stokke/Polland 3 og s ha blitt tilvirket for å bli
benyttet som skjæreegger, uten at det er synlige tegn

på bruk i  materialet. Felles for alle lokalitetene  er
at råstoffet er lokalt forekommende. En interessant
forskningsoppgave vil være å se nærmere på produk-
sjonen og bruken  av kvartsitten fra lokalitetene og
hvilken  sammenheng dette  har med for eksempel
Økenderegionaliseringellerområdetilknytningiløpet
av mellom- og seinmesolitikum.

Det er fiinnet 29 bipolare kjerner av flint på lokali-
teten. Kjernene er små og regulære og har likhetstrekk
med bipolare kjerner fra den nærliggende, men noe
eldre Hegna Øst 5. Bipolar teknikk produserer som
regel mye  avfall, men dette vil være  avhengig av
råstoffets  kvalitet  (Fossum  2008;  Eigeland 2015).
AvfallsmaterialetavflintfraHegnaØst7eravbegren-
set mengde, og selv om langt ifra hele lokaliteten er
undersøkt, burde man kunne forvente et mer omfat-
tende  avfallsmateriale dersom de bipolare kjernene
faktisk er resultatet av produksjon på plassen. Det er
dermed et spørsmål om de bipolare kjernene heller er
benyttetsomredskaperfremforåværefaktiskekjerner.
Eigeland(2016)harpåpektatvariasjonenidebipolare
kjernene fra E18 Rugtvedt-Dørdal gir grunnlag for
å diskutere  hva bipolare kjerner har vært brukt til.
Analyser av materiale fra Østfold antyder at bipolar
teknologi kan ha fungert som en støtteteknologi til
Øvrige konsepter samt brukt til åpning av små knoller
og til selektiv maksimering av flint av særlig høy kva-
1itetinøstvetfasen.Enalternativtolkningavbipolare
kjerner som redskap  er blitt foreslått på bakgrunn
av slitesporstudier og teknologiske  analyser i flere
ulike sammenhenger (Olsen 2013; Koxvold 2013b),
og det omfattende bipolare kjernematerialet fra E18
Rugtvedt-Dørdal har potensial til å Øke kunnskapen
omdette(Eigeland2016).Degjennomførteanalysene
av det bipolare materialet på Hegna Øst 7 samt andre
boplasser åpner dermed for interessante fremtidige
studiersomvilhabetydningforteknologiskeaspekter,

men også for forståelsen av bruken av mesolittiske
boplasser.

Materialet og fimnsammensetningen på Hegna Øst
7 har likheter med lokaliteten Langangen Vestgård
1, datert til 6800-6600 f.Kr. (Melvold og Eigeland
2014). Begge lokalitetene har trekk som peker mot
både den mellommesolittiske og den seinmesolittiske
tradisjonen. Lokalitetene er begge datert til siste del
av mellommesolitikum og/eller første  del av sein-
mesolitikum og kaster lys over utviklingen frem mot
nøstvetfasen. Hegna Øst  7  har potensial til  å kaste
lys over de endringer som skjer i redskapsinventaret
i løpet av seinmesolitikum.



27.      STOKKE/POLLAND3

EN SENMESOLITTISK LOKALITET MED ØKSEPRODUKS]ON

Guro Fossum

C59058, Ak§.~nr. 2013/398 Stokke østre 24/1-2, Bamble kommune, Telemark

A§keladden-ID: 116727

Hoh.: 37-40 m

Utgravningsleder: Guro Fossum

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverkifelt: 82

Tid§rom: 6.8.-13.8., 22.8.-6.9., 24.9.2013

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 520 m2

Flateavdekket areal: 228 m2

Utgravd areal : Lag 1:  101  m2, lag 2:  31,75  m2, lag 3:  10,75  m2, lag 4: 2,5  m2,1ag 5: 0,75  m2

Utgravdvolum: 14,7 m3

Volum per dagsverk: 0,18  m3

Funn: 4668 1ittiske funn, 2 fragmenter av hasselnøttskall

Strukturer:

Datering:
Strandlinje: 6100-5400 f.Kr.
C14: 957 ± 30 BP (Ua-48255)
Typologi/teknologi: senmesolitikum (nøstvetfasen)

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Stokke/Polland 3 ble påvist av Telemark ftlkeskom-
mune i 2008  i forbindelse med reguleringsplan og
utbygging for deler av Stokke gård. Det ble gravd
tolv prøvestikk, hvorav seks var fiinnførende (Meyer
2008). Boplassflaten  strakk seg fra 37 til 40  moh.,
og både topografi og beliggenhet tilsa at lokaliteten
har vært strandbundet. Beliggenheten på 37  moh.
antydet en  strandlinjedatering til  senmesolitikum,
ca. 6100-5400 f.Kr.

Detblegjort46661ittiskefiinnfordeltpåråstoffty-

peneflint,bergart,kvartsitt,bergkrystallogsandsteini
tiueggtiltofragmenteravbrenthasselnøttskall.Hele
den 520 m2 store lokalitetsflaten var fiinnførende, men
fire områder pekte seg ut med høyere fiinnfrekvens.
Det er gjennomført en utvidet katalogisering av det

littiske fimnmaterialet for å fremskaffe informasjon om
teknologiske reduksjonssekvenser og råstoffstrategier.
Flere av råstofftypene har gjennomgående korte og
ufiillstendige produksjonssekvenser, og dette indikerer
bevegelser inn på og ut av lokaliteten. Lokaliteten er
tolket som et resultat av flere korte opphold.

LANDSKAP/TOPOGRAFI
Stokke/Polland 3 har inngått i et landskap med flere
steinalderlokaliteter på vestsiden  av Stokkevannet
og E18 ved Rugtvedt (figur 27.1). Lokaliteten lå på
en svakt hellende, nordvendt flate som strakk seg fra
37 til 40 moh. Landskapsrommet var langt og smalt,
avgrensetavbergryggeriøstogvest(figur27.2,27.3).
Terrenget åpnet seg opp mot nord, mot det som har
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Stokke/Polland 3

Undersøkte lokaliteter

Planområde E18

Motorvei; vei; gangvei

Vann

1  m høydekoter

0                          50                        100

Uio : Kulturhlstorlsk museum

Figur 27.1. Lokalitetens beliggenhet i dagens landskap og relasjonen til de Øvrige lokalitetene ved Stokke/Polland.
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Figur 27.2. Lokaltopografien og plassering av utgravningsfeltene på Stokke/Polland 3.
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Figur 27.3. Beliggenheten til Stokke/Polland 3 med et havnivå 37 m over dagens nivå. I siste halvdel av
senmesolitikum har Stokke/Polland 3 1igget på nordsiden av en halvøy i Stokkesundet.
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vært den forhistoriske stranden, og mot sør. Den
lavestliggende  delen av lokaliteten var forstyrret av
en brønn samt en dreningsgrøft.

Før undersøkelsen var flaten bevokst med større

grantrær og lav skogsvegetasjon. Sør på lokaliteten
sto trærne tett, og rotsystemet dekket store deler
av bakken. Torvtykkelsen varierte fra 5  til 30 cm.
Undergrunnen på lokaliteten besto hovedsakelig av
fin, grå  sand. Verken podsol-  eller brunjordsprofil
ble  observert. Massene på den  nordlige  delen var
mer grusholdige sammenlignet med den midtre og
sørlige delen av flaten, hvor det var grå finkornet silt.
Det var lite stein i undergrunnen.

MÅLSETTING/PR0BLEMSTILLING
Bosetningsmønsteret langs  kysten  av Oslo€orden
antas  å gjenspeile  en  økende grad  av bofasthet i
løpet av senmesolitikum. Dette  materialiseres ved
blant annet løsfinn av nøstvetøkser, forekomsten av
store, omfangsrike boplasser og konsentrasjoner av
lokaliteter innenfor avgrensede geografiske områder

(Mikkelsen  1978;  Lindblom  1984; Jaksland 2001,
2005; GIørstad 2002, 2004, 2010). I IØpet av atlantisk
[id, ca. 7000 til 5000 f.Kr., er landhevningen relativt
stabil, og strandlinjekurven viser en utflating i strand-
linjeforslqr`mingen (Sørensen mfl. 2015). En Økende

grad av bofasthet bør trolig diskuteres i sammenheng
med  stabile  landskapsmessige  forhold. Dette  kan
sammen med gode økonomiske livsbetingelser ha
ført til utviklingen av det som er ansett som en his-
torisk tradisjon for bruk av visse steder til bosetning
(GIørstad 2004: 59). Likevel betyr ikke dette at den
senmesolittiske bosetningen i Oslofiorden har vært
bofast i  den forstand at menneskene har bodd på
samme boplass året gjennom (GIørstad 2004, 2010).
Perioden kjennetegnes  av store, fiinnrike boplasser
så vel som lokaliteter med lite areal og fiinnmengde.
GIørstad (2010) påpeker at dersom man ser bort fra
fiinnmengde og lokalitetsstørrelse, er det liten forskj eu
mellom de store og de mindre lokalitetene i senme-
solitikum. Funnsammensetning og osteologiske data

q7der ifølge GIørstad (2010:78-80) på at det samme
spekteret av aktiviteter har foregått på de ulike lokali-
tetstypene. Den vesentligste forskjellen er at de store
boplassene er blitt gjenbrukt over en lengre periode,
og dermed har flere spor etter aktiviteter blitt etterlatt.

Innenfor undersøkelsesområdet ved Stokke/Polland
er det en fortetning av strandbundne senmesolittiske
lokaliteter, noe som skaper et godt utgangspunkt for å
diskutere om senmesolittiske lokaliteter ikke har vært
aktivitetsdifferensierte  slik GIørstad  (2010)  hevder.
Hva slags type lokalitet er Stokke/Polland 3?  Kan
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det littiske materialet si noe om hvorvidt oppholdet/
oppholdeneharværtkort-ellerlangvarige,oghvilken
fiinksjon lokaliteten hadde?  Hvilke aktiviteter eller
handlinger kan vi se i det littiske materialet? Er det
noen handlinger eller elementer som knytter flere av
de  senmesolittiske lokalitetene ved  Stokke/Polland
sammen?

Spørsmålene  som rettes til finnmaterialet, forut-
setter innblikk i de littiske reduksjonssekvensene og
råstoffstrategiene på lokaliteten, og det har derfor
blitt gjennomført en katalogisering som også omfatter
andre trekk i materialet enn morfologiske.

UNDERSØKELSEN

Metode
For å avklare om Stokke/Polland 3 skulle prioriteres
for videre undersøkelser, ble det foretatt en innledende
undersøkelse før flaten var avtorvet. Det ble innled-
ningsvis gravd meterruter oppdelt i kvadranter (1/4 m2)
i ett mekanisk 10 cm tykt lag (figur 27.4). Dersom
meterruten var fimnførende, ble 6n kvadrant gravd i
flere mekaniske lag til fimnene avtok. Dette viste seg
å være svært tidkrevende. Torvlaget var av varierende
tykkelse, og vi  fikk liten  oversikt over vertikal  og
horisontal fiinnspredning. Det ble dermed prioritert å

grave kvadranter i opptil tre mekaniske lag hver fjerde
meter. Der hvor fiinnfrekvensen var høy, eller hvor det
ble påtruffet interessant fiinnmateriale (særlig råstoff),
utvidet vi til en meterrute. På bakgrunn av den innle-
dende undersøkelsen framsto lokaliteten som bedre
bevart enn antatt. Det ble derfor besluttet å avtorve
flaten med maskin og foreta videre undersøkelser her.

Hele lokalitetsflaten på Stokke/Polland 3 var fiinn-
førende, men det var ikke et mål å grave ut hele flaten.
Lokaliteten ble undersøkt ved å grave systematisk
anlagte  meterruter og kvadranter. På denne  måten
fikk vi en god oversikt over funnspredningen. Det
ble  åpnet fire  mindre utgravningsfelter, kalt felt A,
8, C og D, i tilknytning til områdene med høyest
fimnfrekvens ¢f. figur 27.2).

Feltene ble undersøkt med noe ulik metodikk
basert på informasjonspotensialet: Felt 8 ble gravd i
kvadranter, mens de Øvrige ble gravd i hele meterruter.
Felt 8 ble gravd i kvadranter på grunn av den tydelige
konsentrasjonen av to forskjellige bergarttyper, og vi
ville undersøke om en høyere oppløsning ville gi mer
informasjon om fiinnspredning og organiseringen av
aktiviteten her. Her ble det også påvist forsenkninger i
undergrunnen, og det ble etablert et Øst-vest-orientert

profil gjennom feltet for å avklare om disse var natur-
dannelser. Det ble ikke påvist lignende fimnsituasjoner
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Figur 27.5. Øverst: lokaliteten lå på en smal, nordhellende flate. Kristine Ødeby krysser felt C på vei til såldestasjonen. Mot
nord. Nederst til venstre: den høyereliggende delen av lokaliteten. Felt C ligger nærmest kamera, og felt D er delvis skjult
bak noen store stubber Øverst på bildet. Legg merke til den fine undergrunnen. Mot sør. Nederst til høyre: den lavestlig-

gende delen av lokaliteten. Felt A og 8 er kun skilt av en lav bergrygg. Felt 8 er nærmest kamera. Mot nordvest.

i  de  Øvrige utgravningsfeltene, og derfor ble  disse

gravd i hele meterruter. Vi antok at en slik oppløsning
ville gi tilstrekkelig informasj on om den overordnede
fimnspredningen på disse feltene. Også avgrensnings-
strategien for de ulike feltene var ulik. På felt 8 ble det

prioritert å avgrense spredningen av bergartsmaterialet
og ikke flintmaterialet. Her ble mindre enn ti fiinn av
bergart ansett som en god avgrensing. På felt C var
det flere meterruter i ytterkant av feltet med opptil 40

fiinn, men materialet var svært fragmentert. Verken
felt A eller D er avgrenset, men dette slqrldes at disse
fiinnkonsentrasjonene fortsatte utenfor lokalitetens
opprinnelige avgrensning.

Majoriteten av funnene på lokaliteten lå i lag  1,
men i ruter med høy fiinnfrekvens ble det riort fiinn
ned til og med lag 5. Det ble gravd dypere i områder
med lite funn i lag 1, uten at fiinn ble påvist.
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Flateavdekkingen etter den konvensj onelle under-
søkelsen frembrakte ingen strukturer.

KILDEKRITIKK
Lokaliteten var på forhånd gitt lav prioritering innad
i  prosjektet  ettersom  flaten var  antatt  å være  for-
styrret av en brønn og en dreneringsgrøft nord på
lokaliteten  samt et  steinrierde  (eiendomsgrense)

som løp riennom  den  midtre  delen av lokaliteten.
Etter at trærne på lokaliteten var hugget, fremstod
den imidlertid  som  mindre forstyrret av moderne
aktivitet enn antatt. Det viste seg i løpet av undersø-
kelsen at den moderne aktiviteten ikke rammet noen
av funnkonsentrasjonene direkte. Sentralt på felt 8
1å det to avlange forsenkninger i bakken. Først ble
det antatt at disse kunne være hjulspor etter skogs-
maskiner, men det ble etter hvert klart at de verken

Type variant Flint Kvartsitt Bergkrystall Bergart Sand§tein Antall Pro§ent

Makroavslag Ubearbeidet 10 57 419 486 10,4

Hengsel 7 2 9 0,2

Splittet 7 3 10 0,2

Flekkelignende 1 1 0,0

Avslag Ubearbeidet 470 149 7 827 1453 31,1

Hengsel 19 6 25 0,5

Flekkelignende 7 7 0,1

Splittet 1 1 2 0,0

Bipolart 25 6 31 0,7

Slipt 1 1 0,0

Retusjert 6 6 0,1

Fragment Ubearbeidet 520 44 4 237 805 17,2

Slipt 1 1 0,0

Retusjert 11 11 0,2

Splint
Med slagbule 442 202 2 646 13,8

Uten slagbule 686 11 325 1022 21,9

Kjerne
Håndtak- 1 1 0,0

Bipolar 2 1 3 0,1

Kjernefragment
Med plattformkant 2 2 0,0

Sidefragment 2 2 0,0

Knoll/råstoff
Bearbeidet 3 3 0,1

Ubearbeidet 1 1 0,0

Smalflekke Ubearbeidet 1 1 0,0

Mikroflekke Ubearbeidet 118 1 3 122 2,6

Med rygg 1 1 0,0

Retusjert 1 1 0,0

Øks Nøstvet- 12 12 0,3

Emne 1 1 0,0

Kniv Sandsteinskniv 1 1 0,0

Total 2325 477 35 1829 1 4667 100,0

Tabell 27.1. Funnmaterialet fra Stokke/Polland 3.
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1å parallelt eller fortsatte videre  sørover på flaten.
Interessant nok var det nettopp  i disse  søkkene  at
funnfrekvensen var høyest.

Undergrunnen på lokaliteten bestod av fin sand og
stedvis silt (figur 27.5). Undergrunnen var konstant
fiiktig, og det var et jevnt sig av vann gjennom loka-
1iteten selv etter lange perioder med sol og tørt vær.
Denne vanngjennomstrømningen kan ha bidratt til å
vaske ut eventuelle $11skifter i undergrunnen.

En stor andel av flinten er patinert og fragmentert
som følge av termopåvirkning. Patineringen tiør
det vanskelig å få oversikt over råstoffordelingen.
Fragmenteringen gjør at  antall funn  av flint Øker.
Bergarten,derimot,ertroligunderrepresentertgrunnet
forvitring. Det gjelder særlig bergartstype 82, hvilket
er beskrevet nærmere under «Råstoff».

I IØpet av undersøkelsen ble det klart at lokaliteten
var større enn det opprinnelig registrerte arealet, og det
fimnførende området strakk seg videre mot både nord
og sør. Deler av lokaliteten er derfor ikke undersøkt.
Den delen av lokaliteten som er undersøkt, er heller
ikke totalgravd.

FUNNMATERIALET
Det ble til sammen tiort 4668  funn, hvorav 2325
flint (49,8  °/o),1829 bergart (39,2 °/o), 476 kvartsitt

(10,2  %), 35  bergkrystall  (0,7  °/o)  og  1  sandstein
(tabell 27.1). I  tillegg foreligger det to  fragmenter
av hasselnøttskall.
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Råstoff

Flint
Det er identifisert minst ti flinttyper på lokaliteten. I
tillegg kommer brent (48), patinert (4P) og ubestemt
(4U)flint(tabell27.2).Patinertogvarmepåvirketflint
utgjør til sammen 80 °/o av flintmaterialet. Det har vært
vanskelig å skille mellom brent og frostsprengt flint.
Patinaen arter seg som en blek, gråblå misfarging, og
denne gjør det vanskelig å få en oversikt over reduk-
sjonssekvensene på lokaliteten. Ut fra teksturen på
flinten ser det likevel ut til å være en overvekt av matt
flint i gruppen med patinert materiale. Hvorvidt det
upåvirkede flintmaterialet kan anses for å være repre-
sentativt, er vanskelig å vite. Mange flinttyper er kun
representert ved noen få fiinn. Funnsammensetningen
og fiinnmengden innad i de ulike flinttyper kan i beste
fall vise tendenser. Av de identifiserte flinttypene er
det 2Dl som dominerer (figur 27.6).

Andelen flint med cortex er lav (10,4 °/o), og det
samme gielder andelen primære og sekundære avslag (14
totalt). Dette kan tyde på at den innledende formingen
av flintknoller ikke er utført på Stokke/Polland 3, men
at flinten er brakt inn på lokaliteten i ferdigpreparert
tilstand. Størrelsen på kjernefragmentene og avslags-
materialet indikerer at små flintknoller har vært i bruk.

Bergkfystall
Bergkrystall  er  gjennomskinnelig  kvarts  med
kryptokrystallinsk  struktur  (Damlien  2010:  52).
Bergkrystallmaterialet  fra  Stokke/Polland  3  er

Hovedtypc, flint Undertype Variant/beskrivelse Antall Prosent, cortex prosent

Fin flint (1)
Senon (1S)

1S1. Mørk grå til svart med hvite spetter. Transparent. 46 34 1,9

1S2. Gråmelert, delvis transparent. 62 16,1 2,7

Bryozo (18) 181. Brun, transparent. 69 23 2,9

Matt, fin flint (2)

Bryozo (28) 281.  Gråmelert. 3 0

Danien (2D)

2D1. Mørk gråmelert. 151 18,5 6,4

2D2. Lys gråmelert. 58 20,6 2,5

2D3. Lys grå med hvite spetter. 3 100

2D4. Lys gråbrun, noe melert. 10 10

Matt grovfiint(3)
Danien (3D)

3D1. Lys grå. 51 17,6 2,2

3D2. Mørk grå. 15 20

Ubestemt/usikker(4)

Brent (8) 48 732 6 31,5

Patinert (P) 4P 1112 8,9 47,8

Usikker/ukjent (U) 4U 12 25

Tabell 27.2. Flinttyper på Stokke/Polland 3. Som det framgår av tabellen, utgjør patinert flint nesten halvparten av det
samlede flintmaterialet.
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1S1             1S2             181             281             2D1             2D2             2D3             2D4            3D1             3D2              48               4P

n Kjemefragment

= Bipolar kjeme

t] Håndtakskjeme

[`i Splint uten slagbule

I Splint med slagbule

1 Fragment

I Avs'ag

I Mikroflekke

1 Flekke

I Retusjert materiale

Figur 27.6. Flintmaterialet fordelt på flinttyper og ulike funnkategorier.

Hovedtype , kvartsitt Undertype Variant/beskrivelse Antall    , Pro§ent,cortex prosent

Kryptokrystallin / fin kvartsitt (1K) ) 1K1.  Lys grå/hvit. 2 0

Middels- til grovkornet kvartsitt (2K)

Rullestein 2K1. Lys grå med rosaskjær. 471 25,5 98,7

Rullestein 2K2. Lys til mørk grå med mørke bånd. 2 50

Rullestein 2K3. Lys grå, middels til finkornet. 1 100

Rullestein 2K4. Grågrønn. 1 100

Tabell 27.3. Kvartsittyper på Stokke/Polland 3.

Hovedtype,bergart Undertype Variant/beskrivelse Erodert Antall Prosent, cortex Prosent

Vulkansk bergart (1)

) 81. Lys grå, porøs med hull. Ja 1036 0,2 56,6

Hornfels? 82.  Lys blågrå. Ja 786 0 42,9

Diabas? 83. Mørk rødbrun med svart glimmer. Nei 1 0

Diabas? 84. Gråbrun med svarte prikker. Ja 2 0

Hornfels? 85. Mørk blå. Ja 5 0

Tabell 27.4. Oversikt over de ulike bergartstypene som er identifisert på Stokke/Polland 3.

homogent. 40 % av avfdlet har rest av krystallfasett.
Dette kan tyde på at minst 6n hel krystall er brakt
inn og redusert på lokaliteten.

K„olftsitt
Det er identifisert fire ulike  typer kvartsitt (tabell
27.3). Nesten  alle funn er av type 2K1, som  er en
middels kornet til grovkornet kvartsitt. Denne vari-
erer noe i farge og tekstur. 2Kl rommer antakeligvis
mange reduksjonssekvenser, men det er ikke skilt ut
undervarianter av dette råstoffet ettersom  nyanse-
forskjellene var små. Det foreligger kun to fiinn av
en kryptokrystallinsk til finkornet type.

Kvartsitten 2Kl har en jevn og avrundet cortex, og
detertydehgatråstoffemneneharværtknollerogikke
bruddstein. Det er dokumentert cortex på omtrent

45 °/o av avslags- og fragmentmaterialet, og primære og
sekundære avslag utgjør til sammen 42 % av materialet
medcortex.Deterviderepåvisttrerullesteinermedett
eller få avspaltningsarr, og disse er tolket som testing
av råstoff. Testing av råstoff foregår som oftest på
samme sted som råstoffl{ilden (Ballin ogJensen 1995:
228; Eriksen 2000: 80). Kvartsitten som er benyttet, er
sannsynligvis fimnet i tilknytning til boplassen.

Bergart
Det er identifisert fem bergartstyper, der typene 81
og 82  dominerer (tabell 27.4). De  andre  typene er
kun representert ved enkeltstående  Økser og avslag.
Verken 81 eller 82 er særlig godt bevarte; 81 er skjør
og porøs og framstår nærmest som sandstein, mens
82 er erodert og avrundet. Erosjonen av sistnevnte
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bergartstype utgjør en potensiell feilkilde. Både stør-
relseogformerpåvirketaverosjonen,ogdiagnostiske
avslag,somhengselavslagogsplittedeavslag,vilderfor
væreunderrepresentert.Detharitilleggværtvanskelig
å skille avslag fra fragmenter. 82 har dessuten mindre
andel splinter sammenlignet med 81, noe som trolig
skyldes  at  splinter er borteroderte. Beskrivelsen  av
teknologiske  attributter vil i hovedsak være basert

på trekk observert i avfrilsmaterialet 81, som er det
best bevarte.

Andelen bergart med cortex er lav (under 1 %). Det
skal imidlertid sies at bergartens forvitringsgrad gjør
det vanskelig å identifisere cortex. Fravær av cortex
indikerer at grovprepareringen  av emnene  (og tes-
tingen av råstoffet) har foregått et annet sted enn på
Stokke/Polland 3.

Typologiogteknologi

Fhnt
Av flinten  er 99,2 °/o primærtilvirket, og 0,8  %  er
sekundærbearbeidet (tabell 27.1).

Gjenstander
Det foreligger 18 fiinn av sekundærbearbeidet flint.
Materialet har stor morfologisk variasjon, men det er
ikke skilt ut typesikre redskaper i henhold til Helskog
mfl. (1976) . Gjenstandene foreligger i ulike flinttyper
med ulike retusjformer. Det er skilt ut 6n mikroflekke,
seks avslag og elleve fragmenter med ulike retusjva-
rianter. Største mål varierer mellom 1,2 og 3,1 cm.

Kjernematerialet
Kjernematerialet består av 6n fragmentert hånd-
takskjerne og to bipolare kjerner. A11e er patinert. I
tillegg foreligger det to  sidefragmenter av mikro-
flekkekjerner,  trolig  håndtakskjerner.  Ettersom
kjernematerialet er fragmentert, er det vanskelig å
vite om kjernene har vært laget med utgangspunkt i
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små flintknoller eller avslag, og hvorvidt de har hatt

glatte eller fasetterte plattformer.
De bipolare  kjernene  er mellom  1,8  og  1,9  cm

i  største  mål  og har spissovale  tverrsnitt. Ingen  av
kjernene  har rest av cortex som  skulle  tilsi  at de
var laget med utgangspunkt i  små  strandknoller
(Whittaker 1994: 113). Begge kjernene er oppbrukt
(Eigeland 2016).

Flekkematerialet
Mikroflekkene utgjør 5 °/o av flintmaterialet. I likhet
med det Øvrige flintmaterialet er en  stor andel av
mikroflekkene patinert. Av de bestemmelige flintq7-

pene dominerer type ls2. Gjennomsnittlig lengde på
de hele mikroflekkene er 1,9 cm, gjennomsnittsbred-
den er 0,5 cm, og gjennomsnittstykkelsen er 0,1 cm.
Flertallet har små slagflaterester og er regelmessige
med rette, parallelle rygger og sidekanter. Det fore-
1igger kun to mikroflekker med hengselterminasjon.
Samlet tyder dette på at mikroflekkene ble tilvirket
med trykkteknikk, og at produksjonen er utført av
mennesker på et høyt teknisk nivå (Eigeland 2016).

Det  er  små  nyanseforskjeller  mellom  feltene.
Mikroflekkene fra felt A og 8 har omtrent samme
breddemål, men mikroflekkene fra felt A er lengre enn
de fra felt 8. I motsetning til koniske kjerner mister
ikke håndtakskjernene høyde ettersom plattformen
normalt ikke fornyes. Mikroflekker trykkes/slås  av
fra fronten av håndtakskjernen, og kjernen arbeides
i  6n retning (lengderetningen). Dette muliggjør en
serieproduksj on av mikroflekker med omtrent samme
dimensjoner (Sørensen 2006; Rankama og Kankaanpåå
2008, 2015: 63; Eigeland 2015). Variasjoner i bredde
og lengdemål kan tyde på at flere håndtakskjerner har
vært i bruk på Stokke/Polland 3.

Fragmenteringsgraden i mikroflekkematerialet
er på hele  80 %  (tabell 27.5). Fordelingen  av de
ulike gjenstandsdelene er ujevn, og dette gjelder for
lokaliteten som helhet og innad på feltene. Ettersom
lokaliteten ikke er totalundersøkt, er det vanskelig å

Ubearbeidete mikroflekker Retusjstæmikroflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent

Hele 25 21,2

Proksimal 50 42,4 1 100

Midtfragment 28 23,7

Distal 15 12,7

Total 118 100,0 1 100

Tabell 27.5. Flekkematerialet fra Stokke/Polland 3.
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vite om dette er reelt eller er knyttet til representati-
vitetsproblem. Dersom alle mikroflekker er produsert,
brukt og forkastet på samme lokalitet, burde  man
forvente en lik fordeling i fragmenteringen (Bjerck
1985: 78-79). Fravær av retusjerte mikroflekker viser
at mikroflekkene ble brukt/skj eftet uten videre sekun-
dærbearbeiding.

Avftllsmaterialet
Avfållsmaterialet av flint utgjør til sammen 46,7 % av
den samlede fiinnmengden. Fragmenter utgjør over
halvparten av avfillsmaterialet. Splinter uten slagbule
ogfragmenterutgjørover80%avdetbrentematerialet,
og man kan anta at en vesentlig del av fragmenteringen
slqrldes varmepåvirkning. Frostsprengning er en annen
medvirkende årsak til fragmenteringen.

Nesten 85 % av avslagene er under 2 cm i største
mål, og det er ingen avslag over 5 cm. Av de definer-
bare flinttypene er det 2Dl og 3Dl  som har størst
andel avslag på over 2 cm. Liten størrelse på avslags-
materialet kan tyde på at kjernene og flintknollene
var av begrenset størrelse da de ble tatt i bruk, og at
kun  senere  trinn i  reduksjonen  er representert på
lokaliteten, men det kan også bety at avslag på over
2 cm er fraktet ut av lokaliteten.

Bergkrysta[l
Alt bergkrystallmaterialet er primærtilvirket. Det
foreligger tre fragmenterte mikroflekker, som alle er
tynne og regelmessige med parallelle sidekanter. Det
er skilt ut 6n bipolar kjerne og avfållsmateriale med
kraftige bølgeringer og knuste slagflaterester. Dette
viser at noe av bergkrystallmaterialet er redusert ved
bipolar teknikk (Kuijt mfl.1995; Eigeland 2006: 22).

K„artsitt
Alt kvartsittmaterialet er primærtilvirket. Materialet
består nesten utelukkende av typen 2K1. Fordelingen
av avslagenes  størrelse  (figur 27.7) viser  at  det har
foregått sammenhengende reduksjonssekvenser av
kvartsitten. Fravær av feilslag som hengselavslag og
splittede avslag og en lav andel fragmenter tyder på
at menneskene  har vært kjent med råstoffet. Både
formen og størrelsen på kvartsittknollene tilsier at
de ikke var velegnet som Økseemner, og råstoffet har
sannsynligvis vært tiltenkt en annen fimksjon. Over
halvparten av avslagsmaterialet er over 2 cm, og dette
skiller seg fra avslagsmaterialet av flint. Dette viser at
råstoffene er redusert med ulike strategier. Dette kan
bety at man har Ønsket å produsere større avslag av
kvartsitt, eller at mindre avslag er valgt ut og fiernet
fra lokaliteten. Uttesting av råstoff vil også resultere
i en større andel store avslag.

Figur 27.7. Diagrammet viser kvartsittavslagenes størrelse
fordelt på type kvartsitt. Størrelsesfordelingen viser at
det har foregått sammenhengende reduksjon av kvartsitt-
knoller av typen 2Kl på lokaliteten; innledningsvis slås
det av store avslag som raskt reduserer knollenes størrelse.
Deretter blir avslagene gradvis mindre, og mengden avslag
øker.

Bergart
Alt bergartsmaterialet  settes  i  sammenheng med
økseproduksjon.  99,3  °/o  av materialet er primærtil.
virket (figur 27.8).

Økser
Det ble til sammen fiinnet tolv Økser, hvorav fire hele
fire eggfragmenter, to nakkefragmenter, to ubestemte
fragmenter og ett emne. Ettersom materialet er erodert
er det vanskelig å si noe sikkert om Øksenes størrelse
form  og produksjonsteknikk. De fleste  Øksene kan
likevel best beskrives som nøstvetøkser, det vil si en
tverregget kjerneøks, ofte med slipt egg, som er til.
dannet ved en avslagsteknologi der Øksen formes ved
å slå avslag fra en flat side. Dette resulterer ofte i et
trekantet tverrsnitt. Det bør understrekes at Øksetypen
er en heterogen gruppe og det finnes mange ulike
former og varianter (Jaksland 2005; GIørstad 2011)

Det foreligger flest Økser av bergartstype 82. De
hele øksene er mellom 9,6 og 19,5 cm lange, og bred-
den varierer fra 2,7 til 7,2 cm. Ingen av Øksene har
synlig slipt egg, men dette kan slqrldes forvitringen
av materialet.

Tre eksemplarer er verdt å trekke fram. To Økser
(85)  er under 3  cm brede  og betraktelig mindre
sammenlignet med de øvrige  (figur 27.9). Begge er
forvitret, men erosjon  alene kan  ikke  forklare  den
begrensede størrelsen på gjenstandene. Lignende økser
er blant annet fiinnet på Vallermyrene 4 i Porsgrunn
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Figur 27.8. Økserelatert materiale fra Stokke/Polland 3. Til venstre: to håndfuller med avfall av bergartstypen 81. Til
høyre: en fragmentert og forvitret nøstvetøks av bergartstypen 82. Legg merke til at grusen har «smeltet» sammen med
eggpartiet på Øksen.

Figur27.9. De to små Øksene (85) fra Stokke/Polland 3. Eksemplarene er under 3 cm brede og mindre sammenlignet med
de øvrige øksene fra lokaliteten. Begge er forvitret, men erosjon alene kan ikke forklare størrelsen på gjenstandene.
Foto: Ellen C. Holte/KHM.

i Telemark (Eigeland og Fossum 2014) og Knapstad
R114 i Vestby i Akershus (Berg 1995: 123). Et siste
eksemplar (81) er delvis formet ved tosidig teknikk,
det vil si at Øksemakeren har snudd Øksen for hvert
avslag som er slått av, og brukt avslagets negativ som

plattform (Rasic og AndrefsbJ 2001: 61). Øksen er
bredere og noe flatere enn de Øvrige, men har like-
vel et trekantet tverrsnitt. Den har glatte partier på
begge bredsidene, og dette kan muligens være rester
av emnets  opprinnelige  overflate  (cortex). Emnet
har trolig vært av begrenset størrelse, og dette kan
ha fordret en annen produksjonsteknikk.

Acvft[lsmaterialet
Det er identifisert få fragmenter og feilslag som
hengselavslagogsplittedeavslag,noesomviseratøkse-

produksjonen er gjennomført av erfarne huggere, og
at råstoffet har vært av god huggekvalitet ¢f. Eigeland
2015:  172, 225). Det er ikke  observert diagnostisk
avfflsomtyderpåenutstraktbrukavtosidigteknikk,
herunder avslag med lav vinkel ( < 45°) eller vingeavslag

¢f. Inizan mfl.1999). I motsetning til tosidig teknikk
foregår nøstvetøksteknologi i 6n retning, der man slår
av avslag fra 6n plattform rundt hele emnet. Dette er
dokumentert blant annet gjennom en sammenføyd
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Figur 27.10. Størrelsesfordelingen av avslag av bergarts-
typene 81 og 82. Det er en jevn overgang mellom de
ulike størrelsene, noe som indikerer en sammenhengende

produksjon.

reduksjonssekvens av en nøstvetøks fra Stavengåsen
R121  i Akershus (Berg 1995:  156, fig. 80).

Avslagsmaterialet fra Stokke/Polland 3 er slått fra
emnermedflatplattformmedenvinkelpåomtrent80°.
Majoriteten av avslagsmaterialet, og særlig de største
avslagene, har en stor og glatt slagflaterest. Dette kan
tyde på at de er slått med 4€Æz.#c7 ZÆ€ Gc7gg-teknikk, det
vil si at avslagene slås av et stykke innenfor kanten på

plattformen. Slike  avslag knyttes  ofte til den innle-
dende formgivningen av Økseemnet (Sundstr6m og
Apel 1998; Guinard 2006a: 207-212; Darmark mfl.
2009: 137; Falkenstr6m 2011 : 149). Avslag slått med
4c'4ø.72c7 ZÅ€ cc7ge-teknildc reduserer Økseemnets størrelse

raskt og innebærer at selve produksjonssekvensen
tar kort tid (Falkenstr6m 2011:  148). Dette er også
demonstrert gjennom  eksperimentelle replikasjons-
studier (Eigeland 2006: 37, 59-69).

På  Stokke/Polland 3  har mange  av avslagene på
under 3 cm en mindre, og ofte knust, plattformrest.

Plattformkanten er dessuten grundigere preparert sam-
menlignet med de større avslagene. Dette indikerer at
huggeren har endret verktøy og teknikk i løpet av pro-
duksjonssekvensen. Avslag av denne typen blir omtalt
som o7? Z4G €c7gG-avslag (avslag som er slått fra kanten
av plattformen) og knyttes til den siste formingen av
Øksen (Fålkenstr6m 2011: 148). Størrelsesfordelingen
av avslagsmaterialet viser at det har vært lengre, sam-
menhengendereduksjonssekvenseribergartstyperBI
og 82 (figur 27.10). Man kan konkludere at det har
foregått standardisert nøstvetøksproduksjon på Stokke/
Polland 3. Huggerne har i stor grad redusert emnet
med  4€Æ£.7?c7 ZÅ€  €gc7€-teknikk,  og  den  siste  formgiv-
ningen er utført med o7z /Æ€ Gc7g€-teknikk.

De største avslagene av 81 viser at Økseemnene har
hatt en høyde på opptil  11  cm da de ble brakt inn

på lokaliteten. 82 har omtrent samme størrelse, men
erosjonen er en feilkilde. Som nevnt har majoriteten
av avslagene en glatt plattform. Dette viser at emnene
har hatt en flat side som er benyttet som plattform.

På bakgrunn av eksperimenter er det mulig å anslå
omtrent hvor stor avfallsmengde  tilvirkning av 6n
nøstvetøks vil resultere i. Eigeland (2006) beregner i

gjennomsnitt 150 avslag og fragmenter per Øks. Dette
betyr at det kan ha blitt produsert fem-seks Økser i
81 på Stokke/Polland 3. Interessant nok ble det kun
fimnet 6n Øks av dette råstoffet. Som beskrevet ovenfor
har øksen sannsynligvis vært laget på et mindre emne,
og produksjonen av den har antakeligvis ikke generert
en stor avfmsmengde. Hva angår råstofftype 82, så er
det mer usikkert. Etter avffllsmengden å dømme kan
det ha blitt tilvirket et tilsvarende antall Økser også
av denne bergartstypen. Det er fiinnet ett emne og
sju Økser av råstofftype 82, noe som kan tyde på at
Øksene er produsert på lokaliteten. Imidlertid er kun
6n av Øksene hel, og fordelingen av fragmentdeler er
ujevn. Det er dermed vanskelig å vurdere hvorvidt
Øksene har blitt brukt på lokaliteten.

FUNNSPREDNING
DetblepåvistfiinnoverhelelokalitetsflatenpåStokke/
Polland 3  (figur 27.11). Det pekte  seg ut fire  områ-
der med høyere fiinnfrekvens, og det ble åpnet opp
utgravningsfelter i tilknytning til disse. I det følgende

presenteres funnspredningen i de ulike utgravnings-
feltene hver for seg.

Felt A
Felt A omfatter den nordvestligste og lavestliggende
fiinnkonsentrasjonen på lokaliteten (37 moh.). Felt
A lå rett vest for felt 8, og disse var adskilt av en lav
bergrygg. Det ble gjort i overkant av 400 fiinn på felt
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Figur 27.11. Den generelle funnspredningen på Stokke/Polland 3.
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A. Funnfrekvensen var jevnt over lav, og det ble tiort
flest funn inntil berget sør på feltet. Funnmaterialet
domineres av flint (90 °/o), og de resterende fiinn utgjø-
res av bergart og kvartsitt. Det er en sammenfållende
spredning av gjenstandstyper og ulike råstoff.

Nesten all flint fra felt A er patinert. Sammenlignet
med fragmenter er andelen avslag høy Splinter med
slagbule utgjør 31 °/o av flintmaterialet, og dette kan
indikere at det har foregått finpreparering på denne
delen  av lokaliteten - kanskje  i  forbindelse  med
kjernepreparering. Mikroflekker utgjør 7 % av flint-
materialet fra feltet. Andelen cortex er lav.

A11ebergartstypene,medunntakav85,forekommer

på feltet, men mengden er begrenset. Dette viser at
det ikke  har foregått Økseproduksjon her. To  Økse-
fragmenter (82, 84)  og ett slipt fragment (83)  ble
fiinnet på felt A. Også mengden kvartsitt er marginal,
og de fleste  av fiinnene er av 2K1. Mesteparten av
avslagene  er makroavslag. Den kryptokrystallinske
kvartsittypen lKl ble utelukkende påtruffet på denne
delen av lokaliteten.

Felt 8
Felt 8 lå nordøst på lokaliteten på 37 moh. I overkant
av 2500 funn ble gjort innenfor feltet. Bergart utgjør
71 °/o av fiinnmaterialet, mens flint utgjør 27 °/o. Det
foreligger også funn av bergkrystall og kvartsitt.

På bakgrunn av avfallsmengden  og størrelsesfor-
delingen i avslagsmaterialet er det mulig å påvise at
det har foregått Økseproduksjon av bergartstypene 8 I
og 82 på felt 8. Disse typene har ulikt sprednings-
mønster. Det var to avlange forsenkninger sentralt i
funnkonsentrasjonen. Forsenkningene  skrådde mot
hverandre og var delvis adskilt av en opphøyd silt-/
sandrygg.

Mye av bergartsmaterialet lå i disse to søkkene, og
det var nesten ingen funn på den opphøyde ryggen
(figur 27.12). Majoriteten av råstoff 81 lå i forsenk-
ningen lengst øst på flaten, mens 82 1å i tilknytning
til den vestlige forsenkningen (figur 27.13). Det ble
etablert et Øst-vest-orientert profil gjennom feltet for
å få oversikt over stratigrafien. Profilet viste at forsenk-
ningene ikke var nedgravninger, men naturdannelser.

Etnografiske data viser at naturlige forsenkninger
ofte er benyttet som avfflsgroper på boplasser ( Schiffer
1987: 61-62). På den samtidige boplassen vållermyrene
4 ble  det påvist en grop  med  store  mengder pro-
duksjonsavfm etter Økseproduksjon, og denne ble
tolket som en avfillsgrop (Eigeland og Fossum 2014).
Lignende tilfeller er også dokumentert på de senmeso-
1ittiske lokalitetene Tanum 544:4 (Falkenstr6m 2009:
20-21, 34) og Raå 548 (Gerdin og Munkenberg 2005:
146), begge fra Tanum i Bohuslån i Vest-Sverige, og

på Bjållvarpet nord i Bohuslån (Johansson 2006: 145)
Spørsmålet er om avfusmaterialet på Stokke/Polland
3 er bevisst deponert i forsenkningene, eller om det
har seget ned i forsenkningene på grunn av naturlige
ogsekundæreformasjonsprosesser.Detvarvarierende
undergrunn på felt 8, og deler av undergrunnen besto
av grusholdig sand, og den Øvrige besto av siltig sand
Funnene lå i tilknytning til den grusholdige sanden
mens siltmassene var mer eller mindre fiinntomme
Dybden på fiinnførende lag var klart tykkest i bunnen
av forsenkningene og minst på den opphøyde ryggen
og dette gjaldt særlig den vestlige forsenkningen med
82. Dette kan tyde på at funnførende masser har
seget ned og samlet seg i bunnen av forsenkningene
i etterkant av deponeringen. Konsentrasjonen av 81
er likevel svært påfallende, og fiinnmaterialet lå dypt
her, ned til 60 cm under torven. Til sammenligning
hadde 82 en mer utflytende spredning, og mestepar.
ten av fimnene lå mellom 10 og 30 cm under torven
Figur 27.13 viser at 82 ligger i klar relasjon i bunnen
av den vestlige forsenkningen, mens mesteparten av
81 ligger på siden av den østlige forsenkningen. Den
markante konsentrasj onen og dybden på fiinnførende
lag kan tyde på at 81 er deponert, muligens i en grop
eller delvis gravd ned i bakken. Man kan trolig kon-
kludere  med at fimnspredningen av bergart på felt
8 er en kombinasjon av både naturlige og kulturelle
formasjonsprosesser. På flere  av de  senmesolittiske
lokalitetene undersøkt av E18-prosjektet har ber-

gartsmaterialet en mer markant fimndistribusjon enn
flinten  (Hegna Øst 2  og  Stokke/Polland  8). Dette
kan skyldes  at Økseproduksjonen representerer en
avgrenset handling i tid og rom, men det kan også
tyde på at det er forskjellige  deponeringsstrategier
for flint og bergart.

I likhet med de andre fiinnkonsentrasjonene er en
stor andel av flintmaterialet patinert (44,5 °/o)  eller
brent (27 °/o). Ni av de ti identifiserte flinttypene på
lokaliteten forekommer på felt 8, og flere opptrer
utelukkende  her. Av de identifiserte  flinttypene  er
det 2Dl som er vanligst. De ulike flinttypene ligger
sammenblandet. 20,6 % av flinten har rest av cortex
men det foreligger få primære og sekundære avslag. I
likhet med felt A har felt 8 en høy avslagsandel. Felt
8 har størst andel sekundærbearbeidede gjenstander

(10 av  18  finn), og både fine  (1S1)  og matte typer
(2D1) er brukt til redskapsproduksjon. Med unntak
av et kjernefragment ble alle kjerner fra lokaliteten
funnet her. Andelen mikroflekker uttiør 6,4 % av
flintmaterialet fra feltet. Majoriteten er patinert, men
mikroflekker forekommer også i fine og matte typer

Det   foreligger   to   kvartsittknoller   som   er
testet,  samt  et begrenset avslagsmateriale  (2K1).
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Figur 27.12. Fordelingen av ulike råstofftyper på Stokke/Polland 3.
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Figur 27.13. Felt 8 under graving av lag 1. Legg merke til de to forsenkningene som skrår mot hverandre. Den største for-
senkningen ses på midten av bildet. Mesteparten av bergartstypen 82 lå her. Den andre forsenkningen ligger i tilknytning
til kvadranten fylt med vann til høyre i fotoet. Majoriteten av bergartstypen 81 ble funnet i denne kvadranten. Foto mot N.
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Bergkrystallmaterialet ligger på den sørøstlige delen
av feltet. Mesteparten av bergkrystallen herfra ser ut
til å ha blitt redusert med bipolar teknikk. Så godt
som alle funn med rest av den ytre krystallfasetten
ble gjort på felt 8. Muligens kan det dreie  seg om
opphugging av 6n enkelt krystall.

Felt C
Felt C lå på den midtre delen av lokalitetsflaten (38
moh.). Totalt fremkom det 1224 fiinn på dette feltet,
hvorav 88 % flint,11 % kvartsitt samt en mindre andel
bergkrystall.  Spredningen  av flint, bergkrystall og
kvartsitt er mer eller mindre sammenfållende.

Flintmaterialet fra felt C er svært fragmentert, og
dette bidrar til å skape en kunstig høy fimnmengde.
Fragmenter og splinter uten slagbule utgjør 61 % av
flintmaterialet på felt C. Dette slqrldes antakeligvis en
kombinasjon av varmepåvirkning og frostsprengning.
Brent og patinert flint utgjør til sammen nærmere
80 % av flintmaterialet herfra. På feltet utpeker det
seg særlig 6n distinkt fimnkonsentrasjon, og denne
lå sør på feltet. Av de definerte flinttypene er det den
matte 2Dl som dominerer foran de fine 181 og ls2.
Andelen flint med cortex utgjør 10,3 °/o, og det er lsI
som har størst andel. Fire fiinn er sekundærbearbei-
det, og mikroflekkene utgjør 3,4 % av flintmaterialet.
Mikroflekkene ligger konsentrert på den sørlige delen
av feltet.

Med unntak av ett enkelt avslag, består kvartsitt-
materialet utelukkende av 2K1. Over halvparten av
avslags-  og fragmentmaterialet har rest av cortex,
men  andelen primære  og sekundære  avslag er lav
(15 °/o). Funnsammensetningen og størrelsesfordelingen
av avslag indikerer at det har foregått en  sammen-
hengende reduksjon  av en kvartsittknoll på stedet.
Videre viser fiinn av en kvartsittknoll (2K1) med få
avspaltningsarr at det har foregått testing av råstoff i
konsentrasjonen. Bergkrystallmaterialet er marginalt
og omfatter tre mikroflekker, ett avslag og fire splinter.
Funnene ligger spredt på feltet.

Felt D
Felt D lå på den sørligste og høyestliggende delen
av Stokke/Polland 3  (39 moh.). Det ble gjort totalt
420 fiinn på felt D, hvorav 75 % var kvartsitt og de
resterende 25 °/o var flint. Lokalitetens eneste fiinn av
sandstein ble gjort her, og dette er trolig et fragment
av en sandsteinskniv.

Helt sør på feltet ble det påvist en tydelig konsen-
trasjon av kvartsittype 2K1. Funnsammensetningen
og størrelsesfordelingen av avslag viser at materialet
sannsynligvis representerer 6n enkelt reduksjonsse-
kvens. 40 %  av avslags-  og fragmentmaterialet har
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rest av cortex, og over halvparten av disse er definert
som primære og sekundære avslag/fragmenter. A11e
makroavslag har rest av cortex. Dette er en god indi-
kasjon på at det har foregått reduksjon av €n eller flere
lokale kvartsittknoller her.

Flintmaterialetlåspredtpåfeltet.Ogsåhererflinten
i hovedsak patinert, og av de identifiserte flinttypene
er det de matte typene 2Dl og 2D2 som er de vanligst
forekommende. Materialet domineres av fragmenter
og splinter uten slagbule. Svært lite av materialet har
rest av cortex. Det ble fiinnet to mikroflekker og to
retusjerte fragmenter.

OPPsumi'i'ieringogtolknimgavfumspredmingen
Hele lokalitetsflaten på Stokke/Polland 3 var fiinnfø-
rende, men det utpekte seg fire områder med høyere
fiinnfrekvens, og det ble åpnet opp utgravningsfelter
i tilknytning til disse. Funnsammensetningen i funn-
konsentrasjonene er noe ulik, men materialet tilhører
samme teknologiske tradisjon. Funnspredningen
viser flere  ulike  hendelser på forskjellige  deler av
lokalitetsflaten (figur 27.14). På felt A har det blant
annet foregått mikroflekkeproduksjon  av flint og
kjernepreparering. På felt 8 har det foregått et spekter
av aktiviteter, og mesteparten av flintredskapene ble
fiinnet her. Likevel framstår nøstvetøksproduksjon i to
ulike bergartstyper som de mest konkrete hendelsene.
På felt C har det blant annet foregått reduksjon av en
lokal kvartsittknoll. Materialet for Øvrig er temmelig
fragmentert, men mesteparten ligger konsentrert sør

på feltet. På felt D har det først og fremst foregått
reduksjon av lokale kvartsittknoller. Mange av de lit-
tiske reduksjonssekvensene på lokaliteten som helhet
er korte eller ufiillstendige. Samlet tyder dette på at
det arkeologiske materialet fra Stokke/Polland 3 er
et resultat av flere besøk.

NATURVITENSKAP OG DATERING

C14-dateringer
Det foreligger to brente hasselnøttskall, og begge ble
fiinnet i lag 1, sentralt i fimnkonsentrasjonen på felt C.
Ett nøtteskall er datert til 1020-1150 e.Kr. (957 ± 30
BP, Ua-48255) og kan vanskelig settes i sammenheng
med aktivitet påvist gjennom  funnmaterialet fra
lokaliteten.

Strcmdhnjedaterimg
Arkeologiske undersøkelser langs lq7sten i Oslo€ord-
området har vist en tydelig relasj on mellom mesolittisk
bosetning og samtidig strandlinje  (GIørstad 2004).
På grunn av lokaltopografiske forhold kan man anta
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Figur 27.14. Kartet viser spredningen av ulike redskapstyper, mikroflekker og ulike kjernetyper.
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at også  Stokke/Polland 3  har ligget nær samtidig
strand da den var i bruk. Det fimnførende området

på Stokke/Polland 3  strakk seg fra 37 til 40 moh.
Ved en strandlinje på 37 moh. har lokaliteten vært
orientert mot en grunn bukt, og denne har muligens
vært en lokaliseringsfaktor. På bakgrunn av strand-
linjeforskyvningskurven  (Sørensen mfl. 2015)  kan
lokaliteten dateres til 6100-5400 f.Kr., altså i første
halvdel av nøstvetfasen (ca. 6350-4650 f.Kr.).

T'ypologiogtekmologi
Typologiske  og  teknologiske  trekk ved  funnma-
terialet som helhet støtter opp  om en  datering til
senmesolitikum. Perioden  kjennetegnes  av nøst-
vetøkser, standardisert mikroflekkeproduksjon på
håndtakskjerner, sandsteinskniver og en lav andel
sekundærbearbeidet flint med morfologisk variasjon
(E. Mikkelsen 1975; GIørstad 2004; Jaksland 2005).
GIørstad (2004) har på bakgrunn av datamaterialet fra
Svinesundprosjektet foreslått en kronologisk tredeling
av nøstvetfasen: en eldre fase fra ca. 6350 til 5900 f.Kr.

(7500-7100 BP), en midtre fase fra ca. 5900 til 5600
f.Kr. (7100-6800 BP) og en yngre fase fra ca. 5400
[il 4600 f.Kr. (6500-5800 BP). Den yngre fasen er
ansett som den klassiske delen av fasen, hvor alle de
karakteristiske ledeartefaktene er til stede (Glørstad
2004). Materialet og strandlinjedateringen plasserer
Stokke/Polland 3 i den midtre fasen.

DISKUSTON OG TOLKNING
Som  påpekt innledningsvis  har  GIørstad  (2010)
argumentert for at de  senmesolittiske lokalitetene
i  Oslofiord-området rienspeiler  et mobilt boset-
ningsmønster der likeartede  aktiviteter har blitt
utført på forskjellige boplasser. Med utgangspunkt
i GIS-analyser og attraksjonsmatriser har Glørstad
sammenlignet funnspredningen på Torpum gb på
Svinesund med samtidige lokaliteter fra Oslofiord-
c)mrådet. På bakgrunn av dette argumenterer han for
et gjentakende mønster på boplassene der aktiviteten
har vært romlig strukturert i et «ute- og inneområde».
Særlig mikroflekkeproduksjon og bruk av mindre
flintredskaper er blitt utført innendørs, mens avfills-
deponering og Økserelaterte aktiviteter har foregått
utendørs. GIørstad understreker at gj enbruk av lokali-
tetsflatene utgjør en feilkilde, men det faktum at man
kan spore en romlig organisering ut fra fiinnsprednin-

gen, viser at dette overordnede handlingsmønsteret
reproduseres på de ulike lokalitetene over tid. Dette
er i tråd med Pierre Vogels  (2010:  145)  argumen-
ter om at vi må se etter gjentatte mønstre på ulike
lokaliteter istedenfor å identifisere  enkelthendelser.
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Til sammenligning fremholder Chantal Conneller
(2005, 2010)  at man i større grad bør vektlegge de
ulike reduksjonssekvensene  som  er representert på
boplassene. Dette vil kunne gi oss større innsikt i hvor-
dan menneskene brukte og beveget seg i landskapet.
Conneller mener det er problematisk at lokaliteter
behandles som lukkede enheter, og særlig lokaliteter
som er et resultat av flere opphold. Samme lokalitet
kan ha blitt brukt på helt forskjellig vis  av forskjel-
1ige  mennesker innad i en gruppe  (Binford  1982;
Conneller 2005).

For å se nærmere på bruken av Stokke/Polland 3
vil de ulike littiske reduksjonssekvensene og trinnene
som er til stede på lokaliteten, vektlegges for å belyse
bevegelse,tidogaktiviteter.Etsliktperspektivvilogså
kunne belyse variasjoner mellom ulike lokalitetstyper
og dermed nyansere bosetningsmønsteret i perioden.

Funnmaterialet fra Stokke/Polland 3 viser beve-

gelser inn på og ut av lokaliteten. Flint som råstoff er
tatt med inn på lokaliteten i ferdigpreparert tilstand.
Flere reduksjonssekvenser er korte eller ufiillstendige.
Dette underbygges av manglende håndtakskjerner og
en variasjon i mikroflekkematerialet. Mikroflekkene
foreligger i forskjellige flinttyper og har dessuten
ulike attributter, noe som viser at det har vært flere
kjerner i bruk, eller at en del av mikroflekkematerialet
er brakt inn på lokaliteten. Det er også dokumentert
en ujevn fordeling av mikroflekkefragmenter. Dersom
alle mikroflekker var produsert, brukt og kassert på
lokaliteten, burde man forvente en lik fragmentforde-
1ing. Samme tendens er observert i de andre råstoffene.
Bergkrystallmaterialet viser at dette råstoffet har
blitt utnyttet med ulike strategier. På felt C ble det
fiinnet tre fragmenterte mikroflekker. Disse er trolig
ikke produsert her, men tatt med inn. På felt 8  er
bergkrystall redusert med bipolar teknikk. Bruken av
lokal kvartsitt er interessant, og det er dokumentert
testing av dette råstoffet på flere deler av lokaliteten.
Videre  er det påvist sammenhengende, men korte
reduksjonssekvenser av 2Kl  på felt C og D. På de
Øvrige feltene forekommer kvartsitt som enkeltstående
avslag.  Korte  og ufiillstendige  reduksjonssekvenser
og manglende kjerner er argumenter for flere, korte
opphold. Dette underbygges  av nyanseforskjeller
mellom de ulike fiinnkonsentrasjonene på lokaliteten.

GIørstad (2010, 2011) framhever Økseproduksjon
som en gjentakende  aktivitet på boplasser fra nøst-
vetfasen, og han knytter denne til «uteområdet» på
boplassene. Det er ikke mulig å spore en lignende
romlig organisering på Stokke/Polland 3. Dette slgtldes
flere faktorer, som at lokaliteten ikke ble totalundersøkt,
og at forhold for bevaring av strukturer og $11skifter
var svært dårlig. Den utvidede katalogiseringen gjør
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det likevel  mulig  å  synliggjøre  flere  aspekter ved
nøstvetøksproduksjonenpålokaliteten.Menneskene
har hentet råstoff til Økser ved €n eller flere ukjent(e)
kilde(r). Formgivningen av emnene har foregått enten
ved kilden eller på et sted mellom kilden og Stokke/
Polland3.Degrovpreparerteemneneerblittfraktettil
Stokke/Polland 3 , hvor de ble formet til nøstvetøkser.
Etter avfillsmaterialet å dømme har produksjonen vært
standardisert og effektiv. Fravær av slipeplater kan tyde

på at Øksene ikke ble slipt her. De ferdighugde Øksene
er deretter fraktet ut av lokaliteten. Knakkesteinene,
som menneskene brukte til å forme Øksene med, ble
også tatt med ut. Funnspredningen på felt 8 viser en
klar relasjon, men samtidig et tydelig skille mellom
bergartstypene  81  og 82. Dette kan tolkes  som at

produksjonen i de ulike typene har foregått samtidig.
Økseproduksjonen  representerer sannsynligvis  en
kort, konkret hendelse, ikke en gjentagende aktivitet

på Stokke/Polland 3.
Funnmaterialet framstår som rester av bevegelser inn

på og ut av lokaliteten, og det er vanskelig å få med
seg detaljene. Ved å fokusere på teknologiske prosesser
og råstoffstrategier synliggj øres flere nyanser, og loka-
liteten framstår som langt mer dynamisk. Conneller
(2005: 53) påpeker viktigheten av at sekvensene som
identifiseres innad på en lokalitet, ikke må ses på isolert,
men må settes i sammenheng med sekvenser på andre
lokaliteter i samme landskap. Først da blir det tydelig
om lokalitetene er likeartede, og hva som knytter dem
sammen. Omtrent 130 meter sør for Stokke/Polland 3
ligger Stokke/Polland 8. Disse ligger på samme høyde
og er mer eller mindre samtidige. Ved et havnivå på
37 moh. har lokalitetene ligget på hver sin side av et
nes der Stokke/Polland 3 var plassert på nordsiden
ved innløpet til en stor, grunn bukt, mens  Stokke/
Polland s har ligget på sørsiden i tilknytning til en
mindre bukt. Det er dokumentert bruk av samme
type kvartsitt og bergart på de to lokalitetene, og det
er derfor ikke urimelig å tenke seg at stedene er brukt
av samme gruppe mennesker. Det er lett å forestille
seg at de har beveget seg mellom de to lokalitetene
ved å benytte det smale daldraget gjennom neset. Selv
om fiinnmaterialet fra de to lokalitetene er ensartet
og representerer samme kulturelle tradisjon, antyder
forskjeller i det littiske materialet at ulike aktiviteter
har foregått på forskjeuige steder i samme lqrstlandskap.
På Stokke/Polland s er det blant annet fimnet flere
slipeplater, noe som mangler i materialet fra Stokke/
Polland 3 . I tillegg er Økseproduksjonen på førstnevnte
av begrenset omfang. Det er likevel problematisk å
betegne lokalitetene som verken aktivitetsdifferensierte
eller likeartede  ettersom funnmaterialet viser at et
spekter av aktiviteter og handlinger har foregått på

1okalitetsflatene, men at disse ikke nødvendigvis hai
foregått samtidig eller blitt utført av de samme men
neskene innenfor en gruppe (Binford 1982; Connellei
2005). Det som derimot kan beskrives som et gjenta
kende mønster, er den stadige tilbakevendingen til de
samme stedene i det senmesolittiske lqrstlandskapet
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EN SENMESOLITTISK LOKALITET MED TO AKTIVITETSOMRÅDER

Guro Fossum

C59062SAks.-nr.2013/398,Stokkg24/1,Bamblckommune,Telemark

Askeladden-ID: 116720

Hoh.: 36-40 m

Utgravningsleder: Guro Fossum

Feltmannskap: 4-6 personer

Dagsverk i felt: 2013: 31, 2014:  60,5

Tidsrom: 7.8.-8.8.,13.8.-15.8.,  9.9.-11.9.2013,  6.-22.5.2014

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, snitting av strukturer, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal: 743  m2

Flate avdekket are al : 533  m2

Utgravd areal: Lag 1:  122,25  m2, lag 2:  29  m2, lag 3:  |2 m2

Utgravdvolum: 16,3  m3

Volumperdagsverk: 0,18 m3

Funn: 2605 littiske funn,  1 trekullprøve

Strukturer: 1 kokegrop/ildsted

Datering:
Strandlinje: 6200-5300 f.Kr.
C14:  6215  ± 35 BP (Ua-51840)
Typologi/teknologi:  senmesolitikum (nøstvetfasen)

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Stokke/Polland s ble påvist av Telemark Flkeskom-
mune i 2008  i forbindelse  med reguleringsplan og
utbygging for deler av Stokke gård. Det ble gravd
elleve prøvestikk, hvorav tre var fiinnførende (Meyer
2008). Lokalitetsflaten strald¢ seg fra 36 til 40 moh. Et
havnivå på 36 moh. gir en datering til senmesolitikum,
ca. 5300-5200 f.Kr.

Det ble gjort 2605 fiinn på Stokke/Polland s fordelt

på råstofftypene flint, bergart, kvartsitt, bergkrystall
og sandstein. Store  deler av den  743  m2  store loka-
1itetsflaten var fimnførende, men det utpekte seg to
områdermedhqrfiinnfrekvens.Disseskaltroligforstås
som to separate aktivitetsområder. Det arkeologiske
materialet,strandlinjedateringenogenc14-datering
fra Stokke/Polland s gir en sammenffllende datering

til ca. 5300-5200 f.Kr. , siste del av den senmesolittiske
nøstvetfasen.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Stokke/Polland  s lå innenfor delområdet  Stokke/
Polland ved Rugtvedt, vest for Stokkevannet  (figur
28.1). Lokaliteten lå i utmark på en svakt sørhellende
flate som strakk seg fra 40 til 36 moh. I sør gikk flaten
over i dyrket mark, mens terrenget steg mot vest og
delvis  mot nord. I  Øst var lokaliteten avgrenset av
en langsgående bergrygg og et mindre tjern. Sør på
lokalitetsflaten var det et svaberg. Området Øst for sva-
berget var svært fiiktig og myrlendt. Omkringliggende
landskap var småkupert med eksponerte bergknauser
og mindre flater med tynt løsmassedekke (figur 28.2).
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Figur 28.1. Beliggenheten til Stokke/Polland s i dagens landskap og i relasjon til Øvrige undersøkte lokaliteter ved
Stokke/Polland.
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Figur 28.2. Øverst: Felt 8 ligger i forgrunnen, mens felt A ligger i tilknytning til svaberget i bakkant. Foto mot SØ. Midt i
bildet ses kokegrop/ildsted A24210. Nederst til venstre: felt A under den innledende undersøkelsen. Foto mot S. Nederst til
høyre: 1okaliteten sett fra felt A. Foto mot N.

Flatenvarbevokstmedblandingsskog.Torvdybden
var varierende, fra 5 cm på de tørre delene av flaten
til opptil 30 cm i fiiktigere områder. Jordsmonnet på
lokaliteten bestod av et brunjordsprofil, mens under-

grunnsmassene i de fiiktige delene av lokaliteten, særlig
Øst for svaberget, bestod av ensartet grå silt/sand.

MALSETTING/PR0BLEMSTILLING
På bakgrunn av høyde over havet ble Stokke/Polland
s gitt en foreløpig datering til senmesolitikum, ca.

5600-5200 f.Kr. (figur 28.3). Den lå på samme høy-
denivå som flere andre lokaliteter innenfor delområdet
Stokke/Polland. Ved  å undersøke flere  samtidige
lokaliteter innenfor et begrenset lokalområde  kan
man fremskaffe  et materiale  som  er velegnet for å
studere landskapsbruk, mobilitet og variasjon meuom
samtidige lokaliteter.

Strandlinjeforskyvningen  avtar i senmesolitikum
(Sørensen mfl. 2015), og det samme lqrstlandskapet er
tilgjengelig over en lengre periode. Dette sannsynlig-

gjør at de samme oppholdsstedene kan ha vært brukt
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Figur28.3. Beliggenheten til Stokke/Polland s med havnivå 37 m over dagens nivå. Ved et strandbundet opphold i siste
halvdel av senmesolitikum har Stokke/Polland s hatt en skjermet lokalisering ved en liten bukt i Stokkesundet.
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ved flere anledninger og/eller over et lengre tidsrom.
Tettheten av senmesolittiske lokaliteter indikerer
betydelig aktivitet i undersøkelsesområdet i denne

perioden. Formålet med undersøkelsen på  Stokke/
Polland s var å få en oversikt over fiinnspredning og
fiinnmengde og fremskaffe et materiale som kunne
settes i sammenheng med de Øvrige senmesolittiske
lokalitetene i nærområdet.  Kan funnmaterialet og
funnspredningen på  Stokke/Polland  s  si noe om
hvorvidt lokaliteten er brukt gjentatte ganger? Hvilke
aktiviteter eller handlinger har foregått på stedet?
0g skiller Stokke/Polland s seg fra andre samtidige
lokaliteter?

UNDERSØKELSEN

Metode
Undersøkelsen på  Stokke/Polland s ble påbegynt
i 2013. Etter at maskinell avtorving og innledende
undersøkelse var gjennomført, ble det erkjent at loka-
1itetens Askeladden-avgrensning var langt større enn
det området som var ryddet for skog. Undersøkelsen
av Stokke/Polland s ble derfor utsatt til 2014, da den
resterende delen av lokalitetsflaten ble hugget for skog
og undersøkelsen avsluttet.

I 2013 ble den sørlige delen av lokaliteten maskinelt
avtorvet, men på grunn av kraftig nedbør og fiktig
undergrunn var det ikke gjennomførbart å avtorve
den sørøstlige delen av flaten (Øst for svaberget). På
den sørvestlige delen ble det foretatt en innledende
undersøkelse med graving av kvadranter (50 x 50 cm).
Denne delen av flaten var dekket av et tykt nett med

granrøtter, og graving av hele meterruter ble ansett for
å være tidkrevende. Kvadrantene ble gravd i tre meka-
nisk definerte 10 cm tykke lag euer ned til fiinntomme
masser. Det ble gravd kvadranter for hver fjerde meter.
Derhvordetblegjortfimnavinteressantfiinnmateriale

(særlig råstoff) , ble det gravd fortetningskvadranter. I
det fiiktige området Øst for svaberget ble det gravd to
meterruter i inntil tre mekaniske lag. Her ble det kun

gjort ett fimn. Det utpekte seg en fimnkonsentrasjon
umiddelbart vest for svaberget. Det ble åpnet opp et
mindre utgravningsfelt, felt A, i tilknytning til denne
fiinnkonsentrasjonen, men som  nevnt ble undersø-
kelsen  stoppet i påvente  av at hele lokalitetsflaten
skulle ryddes for skog. Avslutningsvis ble det gravd
fem prøvestikk på den nordlige delen av lokaliteten
for å fastslå utbredelsen på det fiinnførende området.
Det ble gjort fiinn i alle prøvestikk.

I 2014 ble den nordlige delen av flaten hugget for
skog og avtorvet. Undergrunnen var langt tørrere og
mer steinfri enn på den sørlige delen av flaten, og det
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ble gravd hele meterruter for hver fierde meter, der
densørvestligekvadrantenblegravdmekaniskitrelag.
Det ble påvist fiinn over store deler av det avtorvede
området, men funnfrekvensen var høyest sentralt på
flaten, og det ble åpnet opp et felt her (felt 8; figur
28.4, 28.5). Med få unntak ble  det ikke påtruffet
konkrete huggesekvenser på felt 8. Det ble påvist en
kokegrop/ildsted (A24210) under den konvensj onelle
utgravningen på feltet.

Ved en feiltakelse hadde felt A blitt tildekket av
løsmasser etter feltsesongen 2013. Ved feltoppstart
i 2014 var det derfor nødvendig å gjenfinne feltav-

grensingen. Det ble raskt klart at både feltet og den
omkringliggende undergrunnen var kraftig forstyrret,
og den videre undersøkelsen av felt A ble  derfor
nedprioritert.

Den overordnede funnspredningen og funnma-
terialets karakter medførte at det ikke ble prioritert
å totalgrave Stokke/Polland 8. Hovedformålet med
undersøkelsen var å skaffe oversikt over den horison-
tale finnspredningen på lokaliteten og fiinnmengde
samt å fremskaffe et fimnmateriale som kunne settes
i sammenheng med de Øvrige  senmesolittiske loka-
1itetene i området.

Ingen strukturer ble påvist under den maskinelle
flateavdekkingen av lokaliteten.

Kj,ldekritihh
Det har tidligere stått en revefarm like ved den sørvest-
1ige delen av Stokke/Polland 8. Ifølge grunneier ble det

gravd ned reveskrotter på hele flaten, men i hovedsak
på den sørlige delen av lokaliteten. ] Undergrunnen kan
derfor være forstyrret som følge av dette. Nærheten
til dyrket mark og brunjordsprofilet på jordsmonnet
kan indikere at deler av flaten kan ha blitt dyrket, noe
som kan ha påvirket bevaringsforholdene og fiinn-
spredningen på lokaliteten. Det gikk en traktorvei

gjennom den Østlige og fiiktige delen av lokaliteten,
og denne delen ble ikke prioritert undersøkt.

Hva angår fiinnmaterialet, så er andelen patinert og
fragmentert flint hq;; noe som er et fellestrekk for flere
av de senmesolittiske lokalitetene som er undersøkt i

prosjektet. Dette gjør det vanskelig å oppnå oversikt
over de teknologiske sekvensene på lokaliteten. Videre
er bergartsmaterialet utsatt for forvitring og er trolig
underrepresentert i fiinnmaterialet.

FUNNMATERIALET
Det ble til sammen gjort 2605  fimn på lokaliteten,
hvorav 2163  flint  (83  °/o), 211  bergart  (8,1  %), 72

1.   Ingen reveskrotter ble påvist (red. anm).
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Figur 28.4. Oversikt over utgravningsfeltet og lokaltopografi. Felt A ble undersøkt i 2013 og 2014, mens Felt 8 ble
undersøkt i 2014.
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Figur 28.5. Oversikt over gravde ruter og lag på Stokke/Polland 8.
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Type Variant Flint Kvaftsitt Bcrgkrystall Kvarts Bergatt Smdstein Antall Prosent

Makroavslag Ubearbeidet 8 31 1 29 69 2,6

Splittet 1 2 3 0,1

Hengsel 2 2 0,1

Avslag Ubearbeidet 596 85 25 107 813 31,2

Hengsel 25 5 1 31 1,2

Splittet 1 9 4 14 0,5

Bipolart 65 4 69 2,6

Slipt 1 1 0,0

Retusjert 3 3 6 0,2

F`ragment Ubearbeidet 710 8 9 1 28 756 29,0

Bipolart 9 1 10 0,4

Retusjert 3 1 4 0,2

Splint Med retusj 1 1 0,0

Med slagbule 244 10 254 9,8

Uten slagbule 376 9 24 13 422 16,2

Kjerne Håndtak- 3 3 0,1

Plattform- 1 1 0,0

Bipolar 7 1 8 0,3

Kjernefragment Plattformavslag 1 1 0,0

Prepareringsavslag 3 3 0,1

Knoll/råstoff Bearbeidet 1 1 2 0,1

Ubearbeidet 2 2 0,1

Mikroflekke Ubearbeidet 102 2 104 4,0

Retusjert 3 3 0,1

Øks Nøstvet- 12 12 0,5

Emne 1 1 0,0

Slipeplate 1 6 7 0,3

Kniv Sandsteinskniv 3 3 0,1

Total 2163 148 72 2 211 9 2605 100,0

Tabell 28.1. Funnmaterialet fra Stokke/Polland 8.

bergkrystall (2,8 %),148 kvartsitt (5,7 °/o), 9 sandstein

(0,3  °/o) og 2 kvarts  (tabell 28.1). I tillegg foreligger
det €n trekullprøve.

Råstoff

Fhnt
På Stokke/Polland s er det identifisert minst ni flint-
t)per (tabell 28.2, figur 28.6). I tillegg kommer brent

(8), patinert (P) og ukjent (U) flint. Hele 56,7 °/o av
flintmaterialet er patinert og ubestemmelig. Samme

tendens er påvist på andre senmesolittiske lokaliteter
som er undersøkt i E18-prosjektet. Patineringen tiør
detvanskeligåfåoversiktoverflinttypersomerbenyt-
tet på lokaliteten. Noen flinttyper er kun representert
med få fiinn, og av de identifiserte flinttypene er det
2D2 som dominerer. I likhet med Stokke/Polland 3
synes det å være en overvekt av matt flint i gruppen
med patinert materiale.

Det er dokumentert cortex på  16,3  % av flinten.
og av disse er 4,7 % primære og sekundære  avslag.
Den beskjedne mengden primær- og sekundæravslag
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HovEdtype,flint Undertype Variant/beskrivel§e Anfall Prosent, cortex prosemt

Fin flint (1)
Senon (1S)

1S1. Mørk grå til svart med hviteinklusjoner.Transparent.
2 100

1S2. Mørk gråblå med spetter. Transparent. 14 43 0,6

1S3. Gråmelert, delvis matt. 11 27 0,5

Bryozo (18) 181. Brun, transparent. 2 0

Matt, fin flint (2)

Bryozo (28) 281. Mørk grå. 3 66

Danien (2D)

2D1. Mørk gråmelert. 70 20 3,2

2D2. Lys gråmelert. 153 15 7,1

2D3. Lys gråmelert med hvite spetter. 2 0

Matt grov flint (3) Danien (3D) 3D1.  Lys grå. 22 18 1

Ubestemt/usikker (4)

Brent (8) 48 655 20 30,3

Patinert (P) 4P 1226 14,5 56,7

Usikker/ukjent (U) 4U 1 100

Tabell 28.2. Flinttyper på Stokke/Polland 3. Som det fremgår av tabellen, utgjør patinert flint over halvparten av
flintmaterialet.

100%90%80%70%60%50%40%309620%10%0% Tæ
g-æg Æ^,;

! islt¥4

P

Retusjeft materialertMikroflekkeT[HåndtakskjemenBipolarkjeme'?,-'Kjernefragment1KnollHBipolareavslag1Avsla8IFragmentISplintmedslagbule•Splintutenslagbule

1S1                1S2                1S3                181               281               2D1               2D2               2D3               3D1                 48

Figur 28.6. Funnmaterialet i flint fordelt på de ulike flinttypene. På grunn av den høye andelen patinert materiale er det
vanskelig å få en fullstendig oversikt. Andelen fragmenter (fragmenter + splinter) er særlig høy i kategorien for brent flint (48).

viser at den innledende formgivningen ikke er repre-
sentert i særlig stor grad på Stokke/Polland 8, men
at majoriteten av flinten er brakt inn på lokaliteten i
ferdigpreparerttilstand.Attributtanalyseravkjernema-
teriale viser bruk av små flintknoller (Eigeland 2016).
Disse kan være fiinnet lokalt, men det er vanskelig å
vurdere ettersom den innledende fasen med fierning
av cortex ikke er påvist i fiinnmaterialet.

Bergkrystallogkuaris
Bergkrystallen fra Stokke/Polland s er homogen og
trolig av god huggekvalitet. Kvartsen er melkehvit og
ikke gjennomskinnelig som bergkrystallen.

25  % av bergkrysta.11materialet har rest av cortex,
men det er lite avfåll som er helt eller delvis dekket
av cortex (primær- og sekundæravslag). Dette samt
den beskjedne fiinnmengden tyder på at bergkrystall
er fraktet inn på lokaliteten som delvis bearbeidede
krystaller og som enkeltstående gjenstander. Toppen
av en krystall med største mål på 4,4 cm viser at de
har hatt tilgang til bergkrystaller av stor størrelse.

Kwørtsi;tt
Det er identifisert to ulike typer kvartsitter, 2Kl og
2K2 (tabell 28.3). Begge er middels kornet til grov-
kornet. Førstnevnte varierer noe når det gjelder farge
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Hovedtype, kvartsitt Undertype Variant/beskrivelse Antall Prosent,cortex pro§mt

Middels- til grov-kornetkvartsitt(2K)
Rullestein

2K1. Lys grå med rosaskjær. Middels til grovkornet (2K1). 147 36,5 99,3

2K2. Mørk grå/svart (2K2). 1 0 0,7

Tabell 28.3. Ulike typer kvartsitt på Stokke/Polland 8.

Hovedtypc , bergart Undertype Variant/beskrivel§e Erodert Antau Prosent, cortex pro§ent

Vulkansk bergart (8)

Hornfels? 82. Lys blågrå. Ja 4 0 1,9

Hornfels? 85. Mørk gråblå. Ja 14 0 6,6

Diabas? 86. Lys grønn. Nei 126 6,3 56,7

87. Grønnblå med lyse spetter. Ja 3 0 1,4

88. Lys gråbrun. Ja 13 0 6,2

89. Lys grågrønn. Nei 2 0 1

810. Mørk rødbrun. Nei 15 0 7,1

811. Mørk grønnlig/rødlig/melert. Ja 6 0 2,8

812.  Lys gråbrun/grønnlig. Nei 20 20 9,4

813. Mørk blågrå m/glimmer. Nei 3 0 1,4

814. Mørk blågrå, tett. Nei 2 0 1

815. Gråbrun med rødlig patina. Ja 1 0 0,5

816. Lys grønn med rødlig patina. Ja 1 0 0,5

Tabell 28.4. Bergartstyper på Stokke/Polland 8.

og tekstur, men er i hovedsak lys grå med rosaskjær.
S amme t)pe kvartsitt er identifisert på Stokke/Polland
3 samt senmesolittiske lokaliteter på Hegna Øst.

Cortex er jevn  og avrundet, og det er tydelig at
råstoffemneneharværtknouerogikkebruddstein.Det
er dokumentert cortex på 36,5 % av avfållsmaterialet.
Av disse er 33  °/o primære  og sekundære  avslag og
fragmenter som er over 2 cm i største mål. Andelen

primære og sekundære avslag kan tyde på at lokale
knoller har blitt utnyttet.

Bergart
Det er identifisert tretten ulike bergartstyper på lokali-
teten(tabeu28.4).Typeinndelingenerenvidereføring
avinndelingenpåStokkeÆ'ouand3ogbasertpåvisueue
karakteristikker. Bergartstypene 82 og 85 forekommer

på både  Stokke/Polland 3  og Stokke/Polland  8. På
sistnevnte lokalitet er det større variasjon av bergarter,
men en mindre fiinnmengde. Majoriteten av bergarts-
t}pene er eroderte, og dette gjør det vanskelig å skille
mellomulikeqper.Videreharerosjonenpåvirketform
og størrelse på avfillsmaterialet, og det er vanskelig
å skille ut diagnostiske avslag. Det antas at mindre
avslag og splinter er underrepresentert i fiinnmaterialet.

En liten  andel av bergartsmaterialet har rest av
cortex. Dette kan slq71des forvitringen av materialet
men det kan også tyde på at emnene av bergart vai
formet før de ble brakt inn på lokaliteten. Der cortex
er bevart, er den rett og glatt. Dette indikerer at ber

gartsmaterialet ble fimnet i tilknytning til fast fiell og
ikke i moreneavsetninger.

Sandstein
Funnmaterialet av sandstein foreligger i flere ulike typei
fra rødlig, glimmerholdig til lys grå, porøs sandstein
Totalt foreligger det trolig sju ulike sandsteinstyper.

Typologiogteknologi

Flint
Av flinten er 99,5 °/o primærtilvirket og 0,5 % sekun.
dærbearbeidet. 30,8 % er skilt ut som varmepåvirket
men det bør understrekes at det er vanskelig å skille
mellom brent flint og frostsprengt flint.

Redskaperavftnt
Det sekundærbearbeidede flintmaterialet omfatter ti
fiinn: tre mikroflekker med retusj, tre avslag med retusj
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tre fragmenter med retusj og 6n splint med retusj ¢f.
tabell 28.1). Med unntak av 6n skraper er det ikke
skilt ut morfologisk typesikre redskaper i henhold
til Helskog mfl.  (1976). Det er ikke gjennomført
brukssporanalyser som kan synliggjøre hvordan disse
redskapeneerbrukt,oghvaslagsmaterialedeerbrukt

på. Den lave andelen sekundærbearbeidede artefakter
tyderpåenutstraktbrukavsammensatteredskaperav
organisk materiale med bruk av skarpe, ubearbeidede
flintegger, fortrinnsvis mikroflekker.

Kjernerogkjerrieftagmenter
Kjernematerialet  består   av  tre   håndtakskjer-
ner, sju bipolare  kjerner  og fire  kjernefragmenter.
Kjernefragmentene kan knyttes til vedlikehold av
håndtakskjemer. På tross av patineringen er det mulig
å fastslå at det ikke forekommer fine flinttyper blant
håndtakskjernene  og kjernefragmentene. Den  ene
håndtakskjernen er laget med utgangspunkt i en
mindre knoll og har uj evn, fasettert plattform. Kjernen
er forkastet på grunn av lavt potensial. Den andre
håndtakskjernen  kan  anses  som  oppbrukt. Også
denne har fasettert plattform og er trolig laget på en
mindre flintknoll. Det foreligger dessuten et emne til
en håndtakskjerne av flintt)pe 3D1  (st. m. 4,8  cm).
Denne har glatt plattform  og er delvis  dekket av
cortex og har lavt potensial for videre reduksjon ¢f.
Eigeland 2016). Håndtakskjerner fra andre halvdel
av senmesolitikum  har vanligvis  glatte  (positive)

plattformer, og plattformpreparering er ikke særlig
utbredt sammenlignet med det koniske flekkekjerne-
konseptet (Eigeland 2015: 275-276; Damlien 2016a).
De to eksemplarene fra Stokke/Polland s skiller seg
dermed noe ut. Fasetteringen kan slqrldes formen og
den begrensede størrelsen på kjerneemnene (Eigeland
2016). Muligens kan dette være en tilpasning til de
Lokale råstoffomstendighetene.

De bipolare kjernene måler mellom 1,6 og 6,3 cm i
største mål. Kjernene varierer i form og utgangspunkt
og inkluderer både standardiserte og ustandardiserte
kjerner. Noen er laget med utgangspunkt i mindre
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knoller, mens andre er laget på avslag. Mesteparten av
de bipolare kjernene er patinerte eller brente, men de
forekommeribådefineogmatteflinttyper.Majoriteten
av de bipolare kjernene er oppbrukte (Eigeland 2016).

Videre foreligger det tre  strandknoller av flint
(30-72 g), og to av knollene er testet. De er kastet
på grunn av manglende potensial (Eigeland 2016).

Flekkematerialet
Flekkematerialet omfatter utelukkende mikroflekker
(Ssmm;tabell28.5).Mestepartenavflekkematerialet
er patinert, og av de bestemmelige flinttypene domi-
nerer 2D1. Både matte og fine flinttyper er brukt til
mikroflekkeproduksjon.

Gjennomsnittlig lengde på de hele mikroflekkene er
l,9 cm, gjennomsnittsbredden er o,6 cm, og gjennom-
snittlig tykkelse er 0,1 cm. Fragmenteringsgraden er

på 77 %. Generelt kan mikroflekkematerialet beskrives
som regelmessig, og mikroflekkene er tynne med gjen-
nomgåenderyggerogrettesidekanter.Attributtanalyser
viser at flekkematerialet i overveiende grad er tilvir-
ket med trykkteknikk. Ingen av mikroflekkene har
hengselterminasjoner.  Samlet sett tyder dette på at

produksjonen er utført av knakkere på et hqrt teknisk
nivå (Eigeland 2016).

Aq)ftllsmaterialet
Avfållsmaterialet av flint utgjør til sammen  82,6 °/o
av den samlede fiinnmengden på Stokke/Polland 8.
Fragmenter utgj ør halvparten av avfallsmaterialet, og
av disse er over 51 °/o varmepåvirket (figur 28.6). Mye
av fragmenteringen skyldes derfor varmepåvirkning,
men også frostsprengning. En høy andel fragmentert
og patinert materiale  synes  å være vanlig forekom-
mende på de senmesolittiske lokalitetene i området.
Et interessant spørsmål er om dette slqrldes naturlige

prosesser, eller om det har sin årsak i hvordan loka-
1itetsflatene er brukt og gjenbrukt i senmesolitikum.

Nesten 70 % av avslagene er under 2 cm i største
mål, men det forekommer avslag med en størrelse på
7 cm. Liten størrelse på avslagsmaterialet kan tyde på

(

Ubearbcidete mikroflekker Rctusjer`temikmflekk€r

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent

Hele 24 23,5 1 33,3

Proksimal 49 48 1 33,3

Midtfragment 9 8,8 1 33,3

Distal1 20 19,6 0 0

Total 102 100 3 100

Tabell 28.5. Flekkematerialet fra Stokke/Polland 8.
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at kjernene og emnene på lokaliteten var forholdsvis
små da de ble tatt i bruk. Det kan også bety at det i
hovedsak er de siste trinnene i reduksjonsprosessen
som er representert på lokaliteten, ettersom den innle-
dende formgivningen ofte resulterer i en større andel
store avslag (Eigeland 2015: 218). Dette synes å ha
støtte i den lille mengden primær- og sekundæravslag.
Videre kan det tyde på at avslag på over 2 cm er brakt
ut av lokaliteten.

Bergkrystallogkwarts
Bergkrystallmaterialet omfatter fire sekundærbearbei-
dede gjenstander, hvorav to er tolket som skrapere. Det
synes å være ulike reduksjonsstrategier for bergkrystall

på lokaliteten. Funn av en regulær bipolar kjerne samt
uregelmessig avfallsmateriale  med knuste  slagflate-
rester og kraftige bølgeringer viser at bipolar teknikk
er benyttet. Direkte teknikk synes likevel å være mest
vanlig ettersom mesteparten av avslagsmaterialet er
regelmessig og har plattformrest. En plattformkjerne
med mikroflekkeavspaltninger og to mikroflekker viser
at råstoffet også ble brukt til mikroflekkeproduksjon.

K„artsitt
Alt kvartsittmaterialet er primærtilvirket og består
nesten utelukkende  av typen 2K1. Den  størrelses-
messige  fordelingen  av avslag tyder på  at det har
foregått en  sammenhengende  reduksjon  av denne
kvartsitten. Det er identifisert få feilslag, som heng-
selavslag, og det foreligger få fragmenter. Dette kan
tyde på at menneskene var kjent med råstoffet og dets
egenskaper. Forekomsten av samme type råstoff på
andre  senmesolittiske lokaliteter i  området under-
bygger denne antakelsen. Råstoffet skal trolig ikke
ses i sammenheng med produksjon av nøstvetøkser
ettersom størrelsen og formen på knollene tilsier at
de ikke har vært velegnede Økseemner. Kvartsitten er
dessuten sprøere enn de mer seige og tette vulkan-
ske bergartene som er brukt til Økser. Det er derfor
rimelig å anta at råstoffet var tiltenkt andre formål.
Som  nevnt ble  det ikke  funnet  sekundærbearbei-
dede gjenstander av kvartsitt på  Stokke/Polland  8,
og dette gjelder også for de Øvrige  senmesolittiske
lokalitetene  med kvartsittbruk. Kvartsittavslagene
har skarpe egger som kan brukes uten videre modi-
fikasjoner. Muligens var formålet med produksjonen
å fremskaffe skarpe avslag.

Bergart

Øksematerialet
Det ble funnet tretten Økser, hvorav åtte var hele
eller delvis hele, tre eggfragmenter, ett midtfragment

og ett  emne. To  av fragmentene  passer  sammen
Øksematerialet foreligger i sju ulike bergartstyper
men flere av dem er svært like. På grunn av erosjonen
er det vanskelig å si noe sikkert om øksenes størrelse
form, bruk og produksjonsteknikk. De fleste Øksene
kan likevel best beskrives som nøstvetøkser, det vil si
en tverregget kjerneøks, ofte med slipt egg, som ei
tildannet ved en avslagsteknologi der øksen formes
ved å slå avslag fra en flat side. Dette resulterer ofte i et
trekantet tverrsnitt. Det bør understrekes at øksetypen
er en heterogen gruppe  og det finnes  mange ulike
former og varianter (Jaksland 2005; Glørstad 2011)

De hele Øksene er fra 8,6 til 14,4 cm lange, og bred
den varierer fra 2,5 til 5,2 cm. Kun fire av Øksene hai
slipt egg, men dette slqrldes sannsynligvis erosjonen
av materiaJ.et. Det foreligger ett slipt avslag, som trolig
stammer fra oppskjerpingen av en Øks.

Det foreligger flere  mindre  nøstvetøkser som  ei
under 3  cm brede. Erosjon alene kan ikke forklare
den begrensede størrelsen på Øksene. Lignende Øksei
er påtruffet på Stokke/Polland 3, Villermyrene 4 j
Porsgrunn (Eigeland og Fossum 2014) og Knapstad
R114 i Vestby i Akershus (Berg 1995: 123). Det kan
tenkes  at disse har hatt en  annen fiinksjon enn de
større nøstvetøksene.

Avfdllsmaterialet
Avfallsmaterialet av bergart utgjør i underkant av
8  °/o  av alle  funn og kan  knyttes til produksjon  av
nøstvetøkser. Det er ikke observert avfall som tydei

på bruk av tosidig teknikk, herunder avslag med lav
vinkel  (<45°)  eller vingeavslag (Inizan mfl.  1992). ]
motsetning til tosidig teknikk foregår nøstvetøks
teknologi i 6n retning, der man slår av avslag fra 6n

plattform rundt hele  emnet (se Berg  1995:  156, fi
80). Avslagsmaterialet fra  Stokke/Polland  s  har
hovedsak en plattformvinkel på ca. 80°.

Figur 28.7 viser en oversikt over reduksjonssekven
sene i ulike bergartstyper. Som det fremgår av figuren
er det bare 86 som har en lengre reduksjonssekvens
86 er den best bevarte bergartstypen, og den er finkor
net, homogen og av tilsynelatende god huggekvalitet
Dette underbygges av få feilslag, som hengselavslag
og fragmenter (Eigeland 2015: 172, 225). Likevel sei
det ut til at produksjonen i råstoffet har mislyktes
Et økseemne har brukket i to et stykke ut i formgiv
ningen og er deretter kassert. Dette bruddet omtales
som €72c7JÆocÆ og slqrldes enten at bergarten manglei
elastisitet og sprøhet, eller at huggeren har feilvurdert
slagkraft, slagvinkel og treffpunkt (Eigeland 2015
264). De  andre bergartstypene representerer korte/
ufullstendige produksjonssekvenser, oppskjerping
samt medbrakte og kasserte nøstvetøkser.
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Figur 28.7. Reduksjonssekvensene i de ulike bergartstypene på Stokke/Polland 8. Det er kun 86 som har en lengre
reduksjonssekvens.

Figur 28.8. Kokegrop/ildsted A24210 lå sentralt innenfor funnkonsentrasjonen på felt 8. Strukturen er datert til 5300-
5060 f.Kr.  (6215  ± 35 BP, Ua-51840).

Sandstein
Funnmaterialet omfatter tre eggfragmenter av sand-
steinskniver og seks slipeplater, hvorav €n hel og fem
fragmenter. Flere av fragmentene kan sammenføyes,
og de stammer fra tre ulike slipeplater. Med unntak av
6n er alle slipeplater av sandstein ensidige. Majoriteten
har en tydelig konkav slipeflate.  Største  slipeplate
måler 18,5 cm.

STRUKTURER
Det ble påvist 6n struktur i løpet av undersøkelsen
(A24210), og denne er trolig rest av et ildsted eller en
kokegrop. Strukturen lå sentralt innenfor fimnkon-
sentrasjonen på felt 8. Den var synlig i toppen av lag
2 og hadde en utflytende form med diffiis avgrensning

mot undergrunnen  (figur 28.8). Fyllmassen bestod
av kompakt, mørkebrun sand med skjørbrente og
oppsprukne steiner. I plan var strukturen avlang og
målte 2,5 x  1,5 m. Den var i overkant av 20 cm dyp
og hadde ujevn bunn. Lignende strukturer er påvist

på den samtidige lokaliteten Stokke/Polland 5. Selv
om  strukturen var utydelig, skilte  den seg klart fra
omkringliggende undergrunn. Den ble påvist allerede
10  cm  nede  i løsmassene, noe  som  må  anses  for  å
være nokså grunt. Fraværet av strukturer skyldes nok
derfor ikke bevaringsforholdene alene, men gir trolig
et reelt inntryldc av en marginal bruk av nedgravde
kokegroper, ildsteder og andre groper.

Det er foretatt en detaljert vedartsanalyse av kull-

prøven (KP24250) fra A24210 (tabell 28.6). Det ble
identifisert 6n or, fem bjørk, to furu, 6n alm og 6n eik.
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Tabell 28.6. Radiokarbondateringen fra Stokke/Polland 8.

Trekull av bjørk (yngre stamme) ble sendt til radio-
karbondatering, og trekullet er datert til 5300-5060
f.Kr. (6215 ± 35 BP, Ua-51840).

FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Det ble påvist funn over store  deler av lokalitets-
flaten, og enkelte  områder utpekte  seg med høy
funnfrekvens i lag 1  (figur 28.9). Det ble åpnet opp
utgravningsfelter i tilknytning til disse, kalt felt A og
8. Funnkonsentrasjonene lå ca.  10  meter fra hver-
andre, og det ble gravd funntomme ruter mellom
dem. Funnkonsentrasjonen på felt A var av mindre
omfang enn på felt 8. Ingen av fiinnkonsentrasjonene
er totalundersøkte, og det er derfor ikke mulig å utlede
detaljerte analyser av boplassens romlige organisering.
Det kan være vanskelig å foreta inngående romlige ana-
lyser av senmesolittiske lokaliteter i oslofiord-området,
da funnspredningen ofte er en sammenblanding av
ulike gjenstandstyper, råstofftyper, brent og ubrent
materiale (Ballin 1998: 54, 70; Melvold 2006; Glørstad
2010: 138; Eigeland og Fossum 2014). Selv om Stokke/
Polland s ikke er totalgravd, gir undersøkelsen et inn-
trykk av at fiinnspredningen føyer seg inn i mønsteret
beskrevet ovenfor. Funnsammensetningen på felt A
og 8  er sammenffllende, men vil i det følgende bli

presentert hver for seg (figur 28.10, 28.11).

Felt A
Felt A omfatter den sørligste og lavestliggende fiinn-
konsentrasjonen (37 moh.) på lokaliteten og lå rett
vest for et svaberg. Ved en vannstand på 37 moh. har
svaberget fiingert som en barriere mellom aktivitets-
området og sjøen, og det har vært havnemuligheter

på begge sider. Som nevnt innledningsvis ble det bare
gjort mindre undersøkelser her, men fiinnkonsentra-
sjonen ser ut til å være avgrenset innenfor et område på
11 x 7 meter, og fiinnmengden er lav. Funnmaterialet
omfatter redskaper av flint og bergkrystall, mikroflek-
ker, sandsteinskniver, slipeplater og nøstvetøkser samt
avfall av flint, bergart, kvartsitt og bergkrystall. Med
unntak av kjerneprepareringsavslag ble det ikke gjort
fiinn  av kjerner her. To  av flintknollene ble fimnet
i fiinnkonsentrasjonen. De ulike flinttypene ligger
sammenblandet.

Den omtalte mislykkede nøstvetøksproduksjonen
av bergartstypen 86 har fiinnet sted på felt A (figur
28.11), men dessverre er ikke situasjonen blitt under
søkt i sin helhet. Bergartsavfillet ligger konsentrert
og representerer 6n enkelt huggesekvens.

Felt 8
Felt 8 omfatter den nordligste funnkonsentrasjonen
(38-39 moh.). Også denne lå delvis beslqrttet bak en
langsgåendebergryggsomdelvisharskjermetboflaten
fra sjøen. Ved en vannstand på 38 moh. har aktivi
tetsområdet hatt to havner. Funnkonsentrasjonen ei
større enn konsentrasjonen på felt A og har ingen
klar avgrensing. Videre er funnmengden større enn

på felt A. Flintmaterialet lå spredt over store delei
av feltet, og det samme  gjelder funn av sandstein
og bergart og til  dels bergkrystall. Funn  av kvart
sitt ble i overveiende grad funnet sentralt på feltet
(figur 28.10). De ulike flinttypene, patinert og var
mepåvirket flint har sammenfallende  distribusjon
Det ble også påvist en struktur på felt 8, og denne
representerer rest  av en  kokegrop  eller  et ildsted
Denne kan indikere aktiviteter knyttet til matlaging
eller bruk av varme.

Sammenlignet med felt A har felt 8 større variasjon
i bergartstyper, og flest Økser er fiinnet her. Det ei
likevel begrenset med avfau etter nøstvetøksproduk
sjon, og det ser ikke ut til at det har foregått noen

produksjon av økser på denne delen  av lokaliteten
Forekomst av kasserte  økser, oppskjerpingsavslag
og slipeplater vitner likevel om bruk og vedlikehold
av Økser. Øksene er trolig brakt inn på lokaliteten i
ferdig tilstand. Flintmaterialet er mer omfattende
enn på felt A. Mesteparten av de sekundærbearbei
dede gjenstandene fra lokaliteten ble fiinnet her. Det
sammegjelderhåndtakskjerner,håndtakskjerneemnet
og bipolare kjerner. Kjernene er oppbrukt og kassert
(Eigeland 2016) . Bergkrystall er både brukt til mikro
flekkeproduksj on og redusert med bipolar teknikk og
direkte teknikk. Det er påvist reduksjon av €n ellei
flere kvartsittknoller sentralt på feltet. Materialet ei
konsentrert og skal trolig tolkes  som  €n hendelse
Tilsvarende råstoff er fiinnet på den samtidige Stokket
Polland 3, Hegna Øst 3 og Hegna Øst 7.
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Figur 28.9. Den generelle funnspredningen på Stokke/Polland 8.
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Figur 28.10. Fordeling av ulike råstoffgrupper på Stokke/Polland 8.
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NATURVITENSKAP OG DATERING

Strmdlimje
Det fiinnførende området på Stokke/Polland s strakk
seg fra 36 til 39 moh. Ved en strandlinje på 36 moh.
harlokalitetenliggetsørvendtvedinnløpettilengrunn,
liten bukt. Et havnivå på 36 moh. antyder datering
til 5300-5100 f.Kr.

C14-doLteringer
Detforeligger6nC14-dateringfraA24210.Kullprøven
er datert til 5300-5060 f.Kr. (6215 ± 35 BP, Ua-51840),
tilsvarende nøstvetfasen (tabell 28.6).

Typologiogtekmologi
Typologiske og teknologiske trekk ved fiinnmaterialet
er karakteristiske for den senmesolittiske nøstvetfasen.
Fasen  kjennetegnes  av nøstvetøkser, standardisert
mikroflekkeproduksjon på håndtakskjerner, sand-
steinskniver og en lav andel sekundærbearbeidet flint
med morfologisk variasjon  (E. Mikkelsen  1975b;
Tørhaug 2003;Jaksland 2003b; GIørstad (red.) 2004a).
GIørstad  (2004)  har på bakgrunn  av resultater fra
Svinesundpro§jektet foreslått en kronologisk tredeling
av nøstvetfasen:  en  eldre fase, ca. 6350-5900  f.Kr.
(7500-7100 BP), en midtre fase, ca. 5900-5600 f.Kr.
(7100-6800 BP), og en yngre fase, ca. 5400-4600
f.Kr. (6500-5800 BP). Den yngste  fasen  er ansett
som den klassiske delen av nøstvetfasen, hvor alle de
karakteristiske ledeartefaktene er til stede (se GIørstad
2004). Det arkeologiske materialet, strandlinjedate-
ringen og C14-dateringen fra Stokke/Polland s gir
en sammenfillende datering til 5300-5200 f.Kr., siste
del av nøstvetfasen.

DISKUS]ON OG TOLKNING
Store nøstvetlokaliteter blir gjerne tolket som brukt

gjentatte  ganger  over  en  lengre  periode,  mens
mindre lokaliteter ikke har blitt tienbrukt i samme

grad  (GIørstad 2010:  65-70). Majoriteten  av de
senmesolittiske  lokalitetene  som  er undersøkt av
E18-prosjektet, er av begrenset omfang hva angår
størrelsen på fiinnførende område og antall fiinn. Som
nevnt innledningsvis avtar strandlinj eforslqr\mingen i
senmesolitikum (Sørensen mfl. 2016), og det samme
lqrstlandskapet er tilgjengelig over en lengre periode.
Dette sannsynliggjør at de samme oppholdsstedene
er brukt ved flere anledninger og/eller over et lengre
tidsrom.

Tettheten av senmesolittiske lokaliteter indikerer
betydelig aktivitet i undersøkelsesområdet i  denne

perioden. Det er derfor interessant at denne aktiviteten

ikke har resultert i  store, fiinnrike lokaliteter som
dokumentert på østsiden av Oslofiorden  (Jaksland
2005; Melvold 2006; GIørstad 2010). Kanskje gjen-
speilerdisselokaliteteneenannenlandskapsbrukeller
en annen bruk av oppholdssteder? Bruken av lokale
råstoffer, som kvartsitt og lokal strandflint, kan tyde

på en tilknytning til området eller at menneskene
har oppholdt seg her over et lengre tidsrom og derfor
hatt behov for å supplere råstoffbeholdningen med
lokalt råstoff.

Det er dokumentert to adskilte aktivitetsområder

på Stokke/Polland 8. Verken fiinnkonsentrasjonen på
felt A eller felt 8 kan betegnes som stor og omfangsrik
og kan ifølge GIørstads (2010: 65-70) argumentasjon
tolkes som resultat av to korte opphold. Selv om kon
sentrasjonene ikke er undersøkt i sin helhet, ser det ut
til at de kjennetegnes av en høy andel patinert, brent
og fragmentert flint og en noe ustrukturert funndis
tribusjonen der ulike gjenstandsgrupper, råstoff og

patinerte, brente og ubrente flinttyper ligger innenfoi
samme  område. Det ustrukturerte spredningsmøn
steret kan ha sin forklaring i at aktiviteten ikke hai
hatt eller krevd en streng romlig organisering, men
det kan også slqrldes at oppholdsstedene ble ryddet
underogetterbruk,samtstadiggjenbrukavdesamme

plassene i landskapet (f.eks. Schiffer 1987; Cameron
og Tomka 1993).James O'Connell (1987) mener at
lokalitetersomerbruktgjentatteganger,etterhvertvil
ha en ugjenkjennelig romlig organisering på grunn av
kontinuerlig atillsproduksjon og rydding. I henhold
til denne  argumentasjonen burde man forvente  en
mindre grad av sammenblanding av funnmaterialet
dersom aktivitetsområdene på Stokke/Polland s vai
resultat av kortere opphold.

Det forekommer likevel enkelte konkrete og identi
fiserbare konsentrasj oner av råstoffpå Stokke/Polland
8 - 2Kl på felt 8 og 86 på felt A. Lignende tilfellei
er observert på Stokke/Polland 3, Hegna Øst 7 og på
Vållermyrene 4 (Eigeland og Fossum 2014: 60), hvoi

::å::tå:::gnar:seTu:å:aernednehsepl:etåri:::ånss::g;:i:::
disse episodene har en såpass klar romlig avgrensing
kan være  at de  representerer 6n konkret, avsluttet
handling. Den tydelige konsentrasjonen kan også være
en indikasjon på at materialet kan være sekundært
deponert, men sammenlignet med bergartsmaterialet
fra Hegna øst 7 og Stokke/Polland 3 var materialet
fra Stokke/Polland s mer spredt, og det lå ikke dypt
Eksperimenter viser at avffll fra knakkesituasjonei
får en mer utflytende og større  spredning sammen
lignet med avfill som er deponert, som ofte dannei
en svært avgrenset konsentrasjon (Fisher mfl.1979;
Behm 1983). Mest sannsynlig representerer 2Kl og
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86  knakkesituasjoner, ikke  sekundær deponering.
Det foreligger kvartsitt- og bergartsavfill fra Stokke/
Polland s som har en mer utflytende spredning. En
mulig tolkning er at de tydelige  deponeringsmøn-
strene representerer de siste littiske handlingene på
lokaliteten før den ble forlatt, mens materialet med
mer ustrukturert spredning er akkumulert gjennom
flere tidligere opphold på Stokke/Polland 8.

Det er vanskelig å utlede hvilke aktiviteter som har
foregått på de ulike fimnkonsentrasjonene på Stokke/
Polland 8, på bakgrunn av det littiske materialet, men
materialet viser blant annet bruk og kassering av ber-

gartsøkser, en mislykket Økseproduksjon, reduksjon
av en lokal kvartsittknoll, produksjon, bruk og kasse-
ring av mikroflekker, herunder bruk av sammensatte
redskaper og vedlikehold av disse, og bruk av ildsted
for varme  eller matlaging. Usikkerhet knyttet til
funnmaterialets representativitet og problemet med

patinering/fragmenteringavflintengjørdetvanskelig
å forfølge reduksjonssekvenser i flintmaterialet fra
Stokke/Polland 8. Manglende kjerner og medbrakte
redskaper og råstoff indikerer bevegelse inn på og ut
av lokaliteten og antyder tilstedeværelsen av andre
oppholdssteder i landskapet (Conneller 2005; Knell
2012; Koxvold 2013a:  142). Tettheten av samtidige
senmesolittiske lokaliteter i området sannsynliggjør
at de har inngått i samme bosetningssystem, der ulike
lokaliteter med forskjellig beliggenhet i landskapet
kan ha hatt ulik funksjon, men det littiske materialet
viser at mange  av de  samme  aktivitetene  også har
foregått på de forskjellige senmesolittiske lokalitetene.
Som  nevnt indikerer tettheten  av senmesolittiske
lokaliteter en betydelig aktivitet innenfor området,
men majoriteten av disse  er av beskjedent omfang
hva angår areal og fiinnmengde. Istedenfor etablering
av store basisboplasser (GIørstad 2010) i landskapet
kan kanskje de senmesolittiske lokalitetene innenfor
undersøkelsesområdet anses for å være en sammen-
hengende lokalitet.
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29.      HEGNAØST2

EN SEINMESOLITTISK LOKALITET MED
PRODUKS]ON AV BERGARTSØKSER

Steinar Solbeim ogJobn Asl)jørn Havstein

C59645,Aks.-nr.2013/398,Stokke østre 24/3, Bamble kommunc, Telemark                                                                                                  \)

Askeladden-ID: 145397

Hoh.: 37-38 m

Utgravningsleder: ]ohn Asbjørn Havstein og Anja Mansrud

Feltmannskap: 3-6 personer

Dagsverk i felt: 81

Tidsrom: 21.5.-13.6.,  7.-13.8.,11.9.

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, snitting av strukturer, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 127 m2

Flate avdekket areal: 146 m2

Utgravd areal : Lag 1:  105,25  m2, lag 2: 41  m2, lag 3:  9 m2, lag 4:  7 m2, lag 5: 3  m2, lag 6: 2 m2

Utgravd volum : 16,7 m3

Volumperdagsverk: 0,21  m3

Funn: 2460 littiske finn

Strukturer: 1 ildsted

Datering:
C14-datering: 5325-5225 f.Kr.  (5318 ± 26 BP, Ua-50501)
Strandlinje: 5800-5500 f.Kr.
Typologi/teknologi: seinmesolitikum (nøstvetfasen)

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Hegna Øst 2 ble registrert som ID 145397 avTelemark

$1keskommune i forbindelse med reguleringsplan for
ny E18 (Olsen 2012: 135). Det ble gravd tre prøvestikk,
hvorav to var positive. Lokalitetens areal var anslått
til å være 115 m2. Den lå 37-38 moh., tilsvarende en
strandlinjedatering til 5800-5500 f.Kr.

Totalt ble det fiinnet 2460 1ittiske  artefakter på
lokaliteten. Det littiske  materialet var spredt over
store deler av flaten, men to områder pekte  seg ut
med høyere funnfrekvenser. Ett område er tolket
som et aktivitetsområde knyttet til et ildsted, mens
et annet trolig er spor etter aktivitet og deponering

av avfiJl knyttet til produksjon av bergartsøkser. En
C14-datering daterer lokalitetene til seinmesolitikum.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Lokaliteten lå på en liten flate omkranset av berg i
Øst og vest og stigende terreng i sør (figur 29.1, 29.2).
Lokaliteten var bevokst med et par store grantrær,
mindrebjørketræroglavundervegetasjon.Jordsmonnet
varpodsolertogmedettynttorvlag.Detfantesendel
stein av varierende størrelse på flaten, spesielt i den
nordlige delen. På enkelte deler av flaten var massene

grusholdige. I seinmesolittisk tid, ved 35-36  meter
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Hegna øst 2

Undersøkte lokaliteter

Planområde E18

Motorvei; vei; gangvei

Vann

1  m høydekoter

0                          50                       100

Uio 3 Kulturhlstorlsk museum

Figur 29.1. Lokalitetens beliggenhet i dagens landskap og relasjonen til Øvrige undersøkte lokaliteter.
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Figur 29.2. Topografiske trekk og utgravningsfeltet ved Hegna Øst 2.



458

Figur 29.3. Lokalitetens beliggenhet med havnivå 37 m over dagens nivå. Hegna Øst 2 har ligget på innsiden av en Øy,
sentralt plassert i Stokkesundet.
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høyere havnivå, har undersøkelsesområdet ligget på
en strand omgitt av svaberg. I nord har det vært en
naturlig havn (figur 29.3).

MÅLSETTING OG PR0BLEMSTILLING
En problemstilling forut for undersøkelsen var å
avklare lokalitetens funksjon og bruk innenfor et
større bosetningssystem og landskap. Gjennom under-
søkelsen  skulle  det skaffes  til veie  et  datamateriale
for å sammenligne Hegna Øst 2 med de jevngamle
boplassene ved Stokke/Pouand og Hegna Øst. På grunn
av det avgrensete landskapsrommet ble det antatt at
omfanget av aktivitet på Hegna Øst 2 var begrenset.
Hvordan kunne aktiviteten sees i sammenheng med
de større seinmesolittiske lokalitetene undersøkt av

prosjektet? Kunne man spore spesialisert aktivitet på
lokaliteten, eller ville fiinnmaterialet vise til samme
fiinnsammensetning som Øvrige lokaliteter fra sein-
mesolitikum og nøstvetfasen?

UNDERSØKELSEN
Totalt ble 127 m2 avtorvet med gravemaskin (1 dags-
verk).Detblederettergravdprøveruteroverheleflaten
med tre meters mellomrom. Allerede i denne delen
av undersøkelsen ble  det påtruffet littiske funn og
dermed flere interessante situasjoner som ble antatt
å kunne belyse boplassaktivitetene og gi et innblikk
i den romlige organiseringen av flaten.

Det ble derfor besluttet å undersøke hele flaten, og
det ble gjennomført en konvensjonell undersøkelse av
meterruter oppdelt i kvadranter i 10 cm dype lag (figur
29.4).Totalt ble 105 m2 undersøkt i lag 1 (tabell 29.1).
Det var ikke mulig å påvise stratigrafiske variasjoner i
undergrunnen, men den vertikale fiinnfordelingen ga i
enkelte områder indikasjoner på kulturskapte forhold.
Et område i lokalitetens nordlige del inneholdt fiinn
ned til 60 cm dybde (figur 29.5).
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Det ble påvist ett ildsted sentralt på lokalitetsflaten
under den konvensjonelle undersøkelsen. Ildstedet ble
renset og dokumentert i plan med tegning og foto og
deretter snittet og dokumentert i profil.

Avslutningsvis ble 146 m2 avdekket med gravemas-
kin uten at ytterligere strukturer ble påvist.

KILDEKRITIKK
Hegna Øst lå i et skogkledd område, og det har stått
flere store trær på flaten som trolig har påvirket fimn-
spredningen på deler av lokaliteten. Det ble påvist tre
fiinnkonsentrasjoner som kan representere knakkesi-
tuasjoner og deponering av avfall. En av disse lå nær
og til dels under en stor rot. Foruten disse naturlige
forstyrrelsene virket lokaliteten  å være uberørt av
moderne aktivitet.

FUNNMATERIALE
Det ble fimnet 24601ittiske artefakter (tabell 29.2). Av
disse var 77 % flint,19,6 °/o bergart, 3,2 °/o metarhyolitt,
0,8 % bergkrystall og 0,8 °/o sandstein.

Råstoff

Flimt
Det er skilt ut sju ulike flinttyper i fiinnmaterialet,
og i tillegg tilkommer patinert  (P)  og ubestembar
(U)  flint  (tabell 29.3).  Sistnevnte  kategori  omfat-
ter  også  et  fåtall  brente  gjenstander.  Det  var
utfordrende  å typebestemme  flinten på grunn  av
dens  morfologi. Det flinttypeinndelte  materialet
er derfor begrenset  og består  av 256  gjenstander
(13,5  °/o). Flinttypeinndelingen bør derfor brukes
med forsiktighet, men gir likevel inntrykk av ulike
reduksjonssekvenser på lokaliteten.

Det er ikke påvist tydelige forskjeller i fordeling av

gjenstandstyperiulikeflinttyper,medettmuligunntak

Flint Bergart Bergkrystan Sandstein Total Areal Fu-perkvadratmeter

Lagl 1632 254 1 2 1889 105 18

Lag2 215 114 1 330 41 8

Lag3 21 68 89 9 10

Lag4 20 92 112 7 16

Lag5 5 28 33 3 11

Lag6 7 7 2 4

Total 1893 563 2 2 2460 167 15

Tabell 29.1. Vertikal funnfordeling på Hegna Øst 2.



Figur 29.4. Oversiktsbilde fra Hegna Øst 2. Bildet øverst er tatt mot sør, mens bildet under er mot nord.
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Figur 29.5. Oversikt over gravde lag på Hegna Øst 2.
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TyFe Variant Flint Bergkrystall Bergart Metarhyolitt Sandstein Antall Proscnt

Makroavslag

Ubearbeidet 2 99 5 106 4,3

Skraper 1 1 2 0,1

Retusjert 1 1 0,0

Avslag

Ubearbeidet 398 155 31 584 23,7

Skraper 3 3 0,1

Retusjert 4 4 0,2

Hengsels- 57 57 2,3

Stikkel 3 3 0,1

Stikkelavslag 6 6 0,2

Fragment

Ubearbeidet 701 1 218 41 961 39,1

Skraper 9 9 0,4

Bor 1 1 0,0

Retusjert 12 12 0,5

Stikkel 3 3 0,1

Multiredskap 1 1 0,0

Splint Ubearbeidet 482 1 2 1 486 19,8

Kjerne

Konisk 1 1 0,0

Bipolar 13 13 0,5

Plattform- 3 3 0,1

Håndtaks- 4 4 0,2

Kjerne-fragment

Plattformavslag 1 1 0,0

Ryggflekke 2 2 0,1

Prepareringsavslag 32 32 1,3

Sidefragment 14 14 0,6

Av bipolar kjerne 3 3 0,1

Skraper 1 1 0,0

Øvrige 6 6 0,2

Knoll/råstoff
Bearbeidet 4 4 0,2

Ubearbeidet 2 2 0,1

Smalflekke Ubearbeidet 1 1 0,0

Mikroflekke
Ubearbeidet 121 121 4,9

Retusjert 1 1 0,0

Pilspiss Tange- 1 1 0,0

Øks Nøstvet 8 1 9 0,4

Slipeplate Slipeplate 2 2 0,1

Total 1894 2 483 79 2 2460 100

Tabell 29.2. Funnmaterialet fra Hegna Øst 2.

for fin, mørk senonflint (1Sl og ls2). Det kan se ut
som typene utelukkende har vært brukt i primærpro-
duksjon. Foruten mikroflekker, hvorav 6n retusjert, er
fin senonflint kun representert med 6n konisk og to
bipolare kjerner. Det er mulig denne flinten har vært
forbeholdt framstilling av skarpe skj æreegger fremfor
formelle redskaper, der mikroflekker, og i siste fase

bipolar reduksjon, har bidratt til å maksimere utnyt
telsen av flinten.

673 fiinn har cortex (35 °/o), og av disse er 47 definert
som primær-og sekundæravslag (2,5 °/o). Innledende
formgivning er lavt representert i materialet, men det
er blitt fimnet små flintknoller som har vært testet

på lokaliteten.



STEINAR  SOLHEIM  OG ]OHN  ASBløRN  HAVSTEIN -HEGNA  øST 2 463

Kæteg®gi Flinftype/overordnet Variant/beskrivelse Antall prosent

Fin fiint 1
Senon (1S)

1S1.  Svart til opak grå, tynn regelmessig cortex. 20 7,8

1S2. Svart med lett brunskjær, grå flek-
4 1,6

ker, grov cortex som drypper inn i flinten.

Danien (1D) 1D1.  Svært fin lys til mellomgrå, eventuelt blåskjær. 24 9,4

Matt, fin flint 2

Bryozo (28) 281. Brungrå, halvmatt, skarpt avgrenset grov cortex. 21 8,2

Danien (2D)

2D1. Matt, fin lys grå med mellomgrå sjatte-
20 7,8

ringer, lett heterogen, noen urenheter.

2D2.  Svært fin, matt til halvmatt, mørk koks-
37 14,5

grå til svart, regelmessig lett cortex.

Matt, grov flint 3 Danien (3D)
3D1. Mellomkornet, mellomgrå, eventuelt med

9 3,5
brunskjær, homogen, jevn beige cortex.

Ubestemt 4

Brent (U) 139

Patinert (P) 110 43,1

Usikker/ukjent (U) 10 3,9

Tabell 29.3. Typeinndelt flint. Kategorien brent (U) omfatter her alle varmepåvirkete funn, og dermed også funn som er
flinttypebestemt.

Nummer Beskrivelse Erodert Antall

817 Mellom- til grovkornet 245

818 Finkornet, lett X 7

819 Finkornet, homogen, grå X 232

Tabell 29.4. Oversikt over bergart.

Bergo[riogmetarbyolitt
Det er identifisert tre ulike bergartstyper, kalt 817,
818 og 819 (tabell 29.4). Typeinndelingen er basert

på bergartens  morfologi og er gitt benevninger i
tråd med bestemmelser av bergarter fra prosjektets
Øvrige lokaliteter. Erosjon og forvitring har påvirket
bergartens utseende, men all bergart fra lokaliteten
er definert til en av de tre typene.1,8 °/o av bergarten,
fordelt på alle  tre  typene, har rest av cortex. Den
begrensede mengden cortex gjør det det vanskelig å
utlede informasjon om fra hvor og hvordan råstoffet
er sanket.

Det foreligger også 79 fiinn av metarhyolitt, til-
svarende  3,2 °/o  av alle fimn. Flere  av avslagene og
fragmentene kan sammenføyes med et brukket Økse-
emne. A11e fimnene av metarhyolitt stammer trolig
fra samme råstoffemne.

Det forekommer en euer to fragmenterte shpeplater
avsandstein.Ettfragmentharettydehgkonvekstslipt

parti. Flere av fragmentene kan settes sammen, men
det er uvisst om alle stammer fra samme slipeplate.
Råstoffetogfimnsammenhengentyderimidlertidpådet.

Øvrågråstoff
Det er fimnet ett fragment og 6n splint av bergkrystall
(tabell 29.1). Fragmentet har rest etter krystallens
naturlige overflate.

TYPOLOGI OG TEKNOLOGI

Flint
Av de 1894 fiinnene av flint er 97,7 °/o primærtilvirket
og 2,3 % sekundærtilvirket. 23 % har rest av cortex,
og 7 °/o er varmepåvirket.

Redskaperavflint
44 funn er sekundærbearbeidet. Dette  omfatter 6n
tangespiss, stikler, retusjerte  avslag, fragmenter og
mikroflekker.

Tangespissen  er av fin, grå danienflint og måler
5,9  x  1,2  cm.  Spissen  er tilvirket på en flekke  med
odd i distalenden og dorsal A1-retusj  i proksima-
1enden.  Slagpunktet er fiernet. Lange og regulære
dorsale fasetter fra begge ender indikerer sylindrisk



464

Hel Proksimal Midtfragme t+ Distal Total

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Mikroflekke 36 30 41 34 22 18 22 18 121

Flekke 1 1 1

Total 37 41 22 22 122

Tabell 29.5. Oversikt over fordeling av flekkefragmenter.

Koordinat Kontekst Tolkning Råstoff Beskrivelse Mål

195æ/888j/,
Ryddetflate/ildsted Uferdig

817
To eggfragmenter som kan sammenføyes med

8  = 5,8 cm

L = 5,3 cm
NØ, L1 øks nakke-/midtparti funnet i 195#889j/ SØ/1.

T = 2,8 cm

195#/889j;,SØ,L1
Ryddetflate/ildsted

Uferdigøks
818 Nakke-/midtparti av fragmentert, uferdig nøstvetøks.

L = 9,7 cm

8 = 5,3 cm

T = 3,5 cm

199#/892jt,NV,L1
K2

Uferdigøks
819 Uferdig emne til nøstvetøks, i to deler.

L = 20,8 cm

8  = 6,3 cm

T = 4,2 cm

199#/892j;,NØ,L3
K3 Øks 820 Eggparti av nøstvetøks.

L = 6,4 cm

8 = 7,8 cm

T = 3,1 cm

200„/891J,,
K4 Øks 818

Slipt, med tydelige eggskader. Lett nedbrutt. Tolkes som

L = 11,2 cm

8 = 4,5 cm
SØ, L2 ferdig, anvendt og forkastet på grunn av eggskader.

T = 2,8 cm

200#/887J,,
K1 Øks? 819

Sterkt forvitrct. Alle kanter er avrundet, ten- 8 = 3,9 cm

SV, L1 denser til avskalling ved eggen. T = 3,1  cm

199#/893y,NV,L2
K2

UferdigØks
820 Sterkt forvitret og avrundet, kun større spalteflater kan antydes.

L = 10,5 cm

8 = 3,7 cm

T = 3,3 cm

199j¥/981j;,NV,L4
K3

Uferdigøks
821

Uferdig emne tilvirket på et tykt avslag. Mange hengsler
L = 10,1  cm

8 = 6,1  cmi et tilsynelatende homogent og forutsigbart råmateriale.
Kan indikere at emnet er bearbeidet av en nybegynner.

T = 3,7 cm

199#/981j;,
K4

Uferdig
Metarhyolitt

Fire fragmenter. Nakkepartiet ble funnet i samme kva- L =  17,8 cm

drant i lag 2.  Regulær, alle overflater sekundærtildan-
8 = 3,5 cmNV, L1 Øks net, men ingen sliping. Trekantet tverrsnitt, under-

T = 2,9 cmside nestcn helt flat, men eggpartiet er vridd.

Tabell 29.6. Oversikt over Øksene og emnene fra Hegna Øst 2.

flekketeknikk.  Pilspissen  kan  med  sannsynlighet
dateres til neolitikum.

14 skrapere tilvirket på  avslag og fragmenter er
identifisert. Typene varierer i utforming og er av ulike

flinttyper. Det forekommer også et kombinert redskap
bestående av en stikkelkant i 6n ende og skraperegg i
den andre. Størrelsesmessig varierer skraperne mellom
1,7 cm og 6,5 cm i største mål.
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Figur 29.6. Kasserte økseemner og forarbeider til bergartsøkser fra Hegna øst 2. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

Det er funnet 6n kraftig borspiss tilvirket på et
fragment eller uregelmessig avslag. Boret har steil
dorsal retusj langs to sidekanter, som møtes i en kraftig
og tykk spiss som er noe avrundet, trolig etter bruk.
Største mål er 2,1 cm.

Det  er  funnet  seks  stikler laget på  avslag og
fragmenter. Fire avslag, tolv fragmenter og 6n mikro-
flekke  har retusj  uten  at  de  kan  typebestemmes
nærmere.

Flekher
Det er funnet 123 flekker og mikroflekker, hvilket
utgjør 5  %  av alle  funn. 70  %  av flekkematerialet
er fragmentert  (tabell 29.5). Den lavere  frekven-
sen av medialfragmenter kan indikere at disse har
inngått i sammensatte redskaper som er fjernet fra
lokaliteten (Bjerck 1985: 78-79). Bredden varierer
fra 0,4 til 0,8 cm, og lengden på hele mikroflekker
er 1,2-3,2 cm.

Eigelands  analyse  viser  at  flekkematerialet  er
regelmessig. 76 % har plattformvinkel på ca. 90° og
liten slagflaterest. Dette indikerer at trykkteknikk
harværtdominerendepålokaliteten(Eigeland2016).

Kjerner
Det er registrert 21 kjerner (1,1 °/o) og 59 kjernefrag-
menter (9,1  °/o) på morfologisk grunnlag. Kjernene
fordeler seg som 6n konisk kjerne, sju plattformkjerner
samt tretten bipolare kjerner.

Den koniske kjernen er av fin senonflint (1S1) og
har mikroflekkeavspaltinger langs  %  av omkretsen.
Baksiden er dekket av cortex og har flere hengselbrudd.
Plattformen er fasettert, og plattformvinkelen er
omtrent 90°. Kjernens høyde er 2,2 cm, og plattfor-
mens største mål er 1,7 cm. Koniske kjerner opptrer
vanligvis ikke i seinmesolittiske kontekster i Sørøst-
Norge, hvor håndtakskjerner er ansett som vanligste
kjernetype (Eigeland 2015: 65-68; jf.Jaksland 2001).
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Figur 29.7. Metarhyolittøksen fra Hegna Øst 2. Foto: E11en C. Holte/KHM.

Det er imidlertid identifisert koniske kjerner i sein-
mesolittiske kontekster på Sørlandet og på Vestlandet

(Ballin  1999; Bergsvik 2002). Et annet trekk som
ikke  er regelmessig identifisert på  seinmesolittiske
mikroflekkekjerner, er fasettering av plattformene.
Dette er dokumentert på Hegna Øst 2 og også på den
samtidige Stokke/Polland 8.

De bipolare kjernene utviser variasjon i form og
flinttype, men  er tiennomgående  små og regulære.
Fire  har rest etter cortex. Det er også fiinnet fire
flintknoller som kan illustrere størrelse og kvalitet på
den lokale strandflintkilden. Største mål er 4,5 cm.

Kjernefragmentene består av 1 plattformavslag, 32

prepareringsavslag, hvorav flere fra plattformprepare-
ring, 2 ryggflekker,14 sidefragment samt 7 udefinerte
kjernefragmenter.

Avftllsmaterialet
Avfllsmaterialet utgjør 87 °/o av all flint. 24 °/o av avflls-
materialet er avslag, og 37 °/o er fragmenter. Kun 8 % av

avfusmaterialetavflintervarmepåvirket.Detforeligge]
kun 3 °/o primæravslag og 9 % sekundæravslag. Dette
tyder på at innledende reduksjon av knoller har skjedd
utenfor lokaliteten. 12 % av avslagene har hengselter
minasjon, og det er mulig at deler av dette materialei
kan settes i sammenheng med plattformpreparering.

Redshaper av bergart
Det er fimnet ni økser eller emner til Økser av bergart
(tabell 29.6). Åtte  av eksemplarene  er tolket som
uferdige Økser eller emner til Økser (figur 29.6). Flere
synes å ha gått i stykker under tilvirkningen.

Et forarbeid til en Øks av metarhyolitt kan sammen
føyes med avslag fra produksjonen og viser at Øksen
har blitt tilvirket og forkastet på boplassen (figur 29.7)

STRUKTURER
Et ildsted, A11779, er identifisert sentralt på Hegna
Øst 2.  Strukturen er dokumentert i plan  og profil
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2A11779 -lldsted
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Figur 29.8. Ildstedet A11779 i plan og profil.
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Figur 29.9. C14-datering fra Hegna Øst 2.

med foto  og tegning (figur 29.8). Massene bestod
av rødbrun sand med trekuubiter og skjørbrent stein.
Strukturens største mål er 130 cm i plan, og dybden
er 5-10 cm.

Det ble tatt ut fire prøver for analyser av makrofossil
og trekull. En trekullprøve (P100008) er analysert og
inneholdt fiiru. Prøven er C14-datert til 5355-5220
f.Kr. (6318  ± 26 BP, Ua-50501), tilsvarende seinme-
solitikum (figur 29.9).

FUNNSPREDNING OG
AKTIVITETSOMRÅDER
Det foreligger gjenstander spredt over hele lokalitets-
flaten, men to områder peker seg ut med høyere antall
fimn. En konsentrasjon (K1) er beliggende på flatens
midtre  del 1ike ved  ildstedet  (figur 29.10). Denne
delen av flaten er relativt steinfri sammenlignet med
flaten for Øvrig og kan ha vært ryddet. Den  andre
konsentrasjonen (K2) er lokalisert på flatens nordre
og lavestliggende del. Bortimot hele den topografisk
avgrensete lokalitetsflaten  er undersøkt, og det er

påvist få postdeposisjonelle faktorer som har påvirket
fimnspredningen. Det er dermed grunn til å anta at
funnspredningene  er relativt godt bevart og gir et
inntrykk av den romlige organiseringen av aktiviteter.

Det er variasjoner i spredningen mellom ulike råstoff
og ulike råstofftyper. Bergartsmaterialet er i all hoved-
sak konsentrert til to områder på flatens nordre del.
Ulike bergartstyper har distinkte spredningsmønstre,
og blant annet opptrer de aller fleste fiinn av 817 i
en egen konsentrasjon på flatens nordvestre del (figur
29.10). 819 og metarhyolitt er å finne i K2, mens de
få fimnene av 818 er spredt over hele flaten.

Nesten 75 °/o (358 av 483) av all bergart er fimnet
i K2, fordelt på fem  10 cm tykke mekanisk gravde
lag. Bergart 819 er fordelt på lag 2-6, med stigende
frekvens til og med lag 3 . Det er fiinnet to sannsynlige

emner til Økser i 819, og den tette konsentrasjonen
av fiinn kan tyde på at en huggesituasjon fant sted i
K2,menatproduksjonenikkebleferdigstilteuerikke
var vellykket. Bergart 817 og metarhyolitt ser ut til å
væredeponertover819,hvilketkanindikereatdette
er fra seinere aktivitet (figur 29.11).

Utover Økseemnene i 819 er det fimnet fire andre
nøstvetøkser eller emner til slike i K2. Øksene er av
817og818samtavmetarhyolitt.Treerfragmentert
eller skadet, mens Øksen av metarhyolitt er delt i to

på grunn av en svakhet i materialet. Samlet indikerei
dette en kombinasjon av øksetilvirkning og deponering
av Øksemateriale og produksjonsavfåll i K2.

Deterogsåblittavdekketetfimnområdebestående
utelukkende av bergart (817) på flatens nordvestre de]

(figur 29.12). Funnområdet inneholder 175 fimn a\
bergart, hvorav en sterkt forvitret bergartsøks, fordelt

på to 10 cm qrkke lag. 35 °/o av fimnene ligger innenfo]
6n kvadrant, og ca. 55 % 1igger innenfor 1 m2. De Øvrig€
fiinnene er spredt innenfor noen få kvadratmeter. Trolig
representerer situasjonen en knakkeplass hvor Økse]
er tilvirket. Bergart 817 er også fiinnet konsentrert j
K2 og kan være dumpet her. Funnområdet i nordvesi
har imidlertid ingen sikker tilknytning til K2, og dei
ser ikke ut til å være ryddet. Forekomsten av bergari
817 i K2 representerer dermed mest sannsynlig en
separat reduksjonssekvens.

K1 (192-193#/890-892j/) ligger like ved ildstedei
sentralt på flaten og består av 788 fiinn (figur 29.10)
99 % av fimnene i konsentrasjonen er av flint. Det e]
variasjon av fiinnt}per i K1, og både avslag og frag
menter indikerer at redskapstilvirkning har foregåti
her. Dette er fiinn av mikroflekker og flere kjernefrag
menter og kjerner som er fimnet i K1  (figur 29.13)
Den koniske  kjernen med tilhørende mikroflekke]
(flinttype ls1) 1igger i denne konsentrasjonen. Innslag
av retusjerte gjenstander som skrapere og stikler tilsie]
at det har vært utført flere aktiviteter, eventuelt lagei
flintredskaper, her.

Området med Kl og ildstedet fremstod som ryddei
for stein. Det er sammenfåll i spredningen melloni
mikroavfi]1ogøvrigegjenstandstyperher(figur29.14)
ogkonsentrasjonenfremstårdermedsomrelativtintaki
(Schifferl987;Nærøy2000;Grøn2000).Tilknytningen
til ildstedet sannsynliggjør at fiinnkonsentrasjonen e]
et resultat av knakkeaktivitet, og da trolig relatert ti]
mikroflekkeproduksjon (figur 29.12).

Overordnet sett er lokalitetsflaten organisert med
ett område for produksjon og bruk av flintredska

per og mikroflekker og ett område hvor produksjon
av bergartsredskaper har forekommet. En lignendc
organisering av boplassflaten  kan  også gjenkjenne§

på den samtidige Stokke/Polland 3.
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Figur 29.10. Distribusjonen av alle funn i alle lag. To konsentrasjoner peker seg ut, Kl og K2. Det er også et funnområde i
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Figur29.11. Spredning av bergart i K2 (199-200x/891-893y,1ag 1-6).

DATERING

Stramdhnjedatering
Lokalitetsflaten ligger 37-3 8 moh. En samtidig strand-
1inje på 35-36 moh. tilsier en datering til tidsrommet
5300-5000 f.Kr.

C14-datering
Det foreligger en C14-datering av en trekullprøve
(P100008). Prøven er C14-datert til 5355-5220 f.Kr.
(6318  ±  26  BP, Ua-50501;  figur 29.9), tilsvarende
seinmesolittisk fase 3.

Ty|>ologiogtekmologi
Funnmaterialet har trekk som er karakteristiske for
den seinmesolittiske nøstvetfasen (f.eks. E. Mikkelsen
1975b; Tørhaug 2003; GIørstad 2004; Eigeland 2015).
Det er fiinnet spor etter åtte nøstvetøkser samt ett ufer-
dig emne. Flekkematerialet består kun av mikroflekker,
og alle kjernene som er fimnet, er mikroflekkekjerner.

Det er sammenfall mellom typologisk datering,
strandlinje~  og C14-datering til yngre del av nøst-
vetfasen, og boplassen kan dateres til 5300-5200 f.Kr.

VURDERINGAVUTGRAVNINGS-
RESULTATENE -TOLKNING OG DISKUSTON
Det er flere  aspekter ved fiinnmaterialet og orga
niseringen av Hegna øst 2 som er interessante å se
nærmere  på.  Overordnet sett består lokaliteten  av
to hovedkonsentrasjoner og et, tilsynelatende ryddet
område på sine sentrale deler. En konsentrasjon (K1)
med rester etter mikroflekkeproduksjon  er romlig
knyttet til ildstedet A11779, som er C14-datert til
5325-5225 f.Kr.

De velavgrensede fimnene av bergart i K2 og på
den  nordvestlige  del kan tolkes  som spor etter to
separate situasjoner eller aktiviteter. At bergartsavfillet
er deponert samlet på ett sted (K2), og også at det
er de samme råmaterialene som er å finne igjen flere
steder på flaten, tyder på at situasjonene er knyttet til
ett opphold. Funnene av 817 i den nordvestre ansam
lingen og i K2 er trolig rester etter faktisk tilvirkning
av Økser fremfor rydding og deponering. Funnene i
K2 er sannsynligvis spor etter både redskapstilvirkning
og deponering av avfillsmateriale (figur 29.15).

Det er fimnet enkelte avslag av metarhyolitt sentralt

på flaten, og råstoffet kan ha inngått i redskapstil.
virkning her. Innslaget av metarhyolitt i  K2  er så
konsentrert at det trolig er deponert samlet. Mye av
materialet er av liten størrelse, noe som kan indikere
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Figur 29.12. Spredning av bergart på Hegna øst 2.
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Figur 29.14. Distribusjonen av splint (avslag <1 cm) og mikroflekker på Hegna Øst 2.
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at det er redusert på et underlag av for eksempel et
skinn og deretter kastet (Nadel 2001:  119; Binford
1983: 189-190; Kankaanpåå og Rankama 2011: 58-61).
Dette gjelder også fiinn av 817, som er sterkt kon-
sentrert i K2. Det øvrige materialet i konsentrasjonen
er mer utflytende, og det er mulig at det er resultat
av tilvirkning av Økser i bergart 819. Metarhyolitten
ser ut til å være deponert over funn av bergart 819,

gjerne relatert til rydding av sentrale deler av flaten,
og kan således skilles ut som en seinere aktivitet. At
det er produsert Økser i flere råstofftyper, og at det
sannsynligvis er en kronologisk sekvens i deponeringen,

gir informasjon om at oppholdet har vært av en viss
varighet, eventuelt flere opphold.

De fleste  Øksene  og/eller emnene fra Hegna Øst
2 er forkastet før de ble ferdigstilt, på grunn av feil
i tilvirkningsprosessen. Det er her interessant at en
bergartsøks i 817 og emnet i 819 har flere uheldige
brudd og hengsler. Det er ingenting i råstoffet som
tyder på at det skulle være problematisk å tilvirke en
Øks av emnet. Grove produksjonsfeil som hengsler og
brudd kan sees i sammenheng med situasjoner hvor
uerfarne  knakkere  har forsøkt  å tilvirke redskaper
(Sternke  og  Sørensen 2009:  727). Det kan  dermed
være en potensiell opplæringssituasjon som har fimnet
sted på lokaliteten, og det er potensial for videre studier
av opplæringssituasjoner i materialet.

GIørstad (2010: 132-133) har argumentert for at
store  nøstvetboplasser  som regel er organisert med
egneområderforproduksjonogbrukavflintredskaper/
mikroflekkerogtilsvarendeforbergartsmateriale.Dette
ser han i sammenheng med utendørs og innendørs
aktivitet  (GIørstad 2010:  128,  142-144). Modellen
er ikke applisert på små lokaliteter, og det finnes også
eksempler på lokaliteter som ikke følger det generelle
mønsteret som GIørstad skisserer (f.eks. Eigeland og
Fossum 2014). Det er imidlertid interessant at både
Hegna Øst 2 og Stokke/Polland 3 ser ut til å ha vært
organisert etter et slikt overordnet mønster. Det er
ikke  mulig å påvise  spor etter boligkonstruksjoner,
men området ved  Kl  og ildstedet er steinfritt og
kan ha blitt ryddet for å gjøre plass til en lett bolig.
Relevansen av GIørstads modell for denne type loka-
liteter bør likevel undersøkes ytterligere.

At deler av flaten fremstår som ryddet, er en indi-
kasjon på streng romlig organisering av aktiviteten på
boplassen. Et viktig poeng her er også en antakelse om
at organisering og rydding av boplassflater er knyttet
til bruksintensitet (Binford 1983: 190). Dersom dette
er korrekt, kan rydding også tas til inntekt for lengden

på oppholdet på en lokalitet. Ifølge Binford (1983:
190) er det sjelden at lokaliteter som brukes over kort
tid, ryddes  og vedlikeholdes  (se  også  Keeley  1991:

258). Investering i romlig organisering og rydding
av flater kan dermed være  en effekt av lengden på
oppholdet. Lokaliteter som er ryddet, kan dermed
være brukt over lengre tid og skal også, i prinsippet]
utvise variasjon i utførte aktiviteter.

Hvordan kan Hegna Øst 2 tolkes i et slikt perspektiv?
Lokaliteten  er liten  av størrelse  (125  m2)  og inne-
holder en relativt begrenset fiinnmengde (2460 fiinn)
dersom man  sammenligner den med  andre under-
søkte lokaliteter fra samme tidsrom (f.eks. Eigeland
og Fossum 2014). Tradisjonelt vil den dermed ikke
tolkes som en lokalitet hvor oppholdet eller aktiviteten
har vært av lang og omfattende varighet ¢f. Åstveit
2014: 100-101). Som regel er det de store, fiinnrike
boplassene som danner utgangspunkt for antagelser
om  (semi)sedentære  bosetningssystem.  Ser en  på
hvilke funnkategorier som opptrer på lokaliteten
er disse sammenfallende med hva som er fiinnet på
Torpum gb ved Svinesund, en seinmesolittisk lokalitet
med rester etter tre hytter (GIørstad 2010: 138-139;
Tørhaug 2003). Det overordnete spredningsmønsteret
av flint- og bergartsartefakter er også sammenfållende
med Torpum  gb. Det kan indikere  at Hegna Øst 2
er en boplass, ikke bare  et aktivitetsområde, og at
redskapssettet og produksjon av redskaper er relativt
standardisert på seinmesolittiske boplasser.

Susan  Kent (1990:  35, 56)  har påpekt at det er

gruppers egen forventete mobilitet fremfor det fak-
tiske bosetnings-  eller mobilitetsmønsteret som  er
definerende  for romlig organisering av aktiviteter
Den mulige opplæringssituasjonen som det er fiinnet
spor etter på Hegna Øst 2, kan i den sammenhengen
ha vært en strukturerende faktor for oppholdet på
lokaliteten. Dette betyr ikke nødvendigvis at opphol-
det i seg selv var av lang varighet, men at oppholdet

potensielt kunne bli det.
HegnaØst2eravhøyvitenskapeligverdipågrunnav

muligheten for romlige studier. Tolkningsmuligheten
har en dualitet som  innebærer at den  arkeologisk
og tradisjonelt sett ikke  skal tolkes  som brukt over
lengre tid, mens etnoarkeologiske (og romlige) studier
indikerer det motsatte. Lokalitetens beliggenhet er
skjermet, og den har hatt en god naturhavn i nord
Organiseringen  av flaten  samt  relasjonen  aktivi-
tet-ildsted gir inntrykk av at det har ligget en tanke
til grunn  om  at oppholdet potensielt Æz/#7zG bli  av
en viss varighet. Boplassen  kan  dermed utfordre

gjeldende perspektiver på boplassfinksjon. Videre
studier av boplassens organisering sett i sammenheng
med seinmesolittiske boplasser av ulik karakter fra
Oslofjord-området kan gi ytterligere  informasjon
om bosetnings- og mobilitetsmønstre i nøstvetfasen.



Figur 29.15. Tolkningsforslag av aktivitet og organisering av Hegna øst 2.
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30.      STOKKE/POLLAND5

AKTIVITET I SEINMESOLITIKUM MED KOKEGROPER
OG FUNN FRA FASE 3 0G FASE 4

Ænja Mansrud

C59059, Aks.-nr. 2013/398,Stokke24/1,Bamblekommune,Telemark

Askeladden-ID: 116722,116728  (1301  m2, 426 m2).  Slått sammen til C59060.

Hoh.: 29-37 m

Utgravning§leder: Anja Mansrud

Katalogisering: Anja Mansrud

Feltmannskap: 5-6 personer

Dagsverkifelt: 250

Tidsrom: 5.8.-27.9.2013

Metode: Maskinell avtorving, utvalgsundersøkelse, konvensjonell maskinell flateavdekking

Avtorvet areal: 1730 m2

Flateavdekket areal : 331  m2

Utgravd areal : Lag 1: 250 m2, lag 2:  14|  m2,15 m2, |ag 3:  6 m2

Utgravdvolum: 41m3

Volum per dagsverk: 0,16 m3

Funn: 6717 littiske funn

Strukturer: Seks kokegroper, ett ildsted, mulige rester av en kullmile

Datering:
Strandlinjedatering: 5200-4300 f. Kr.
C14: 6196 ± 40 BP (Ua-48256), 6098 ± 40 (Ua-48257), 6177 ± 42 (Ua-48258)
Typologi/teknologi: seinmesolitikum

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Stokke/Polland 5 ble registrert av Telemark fi71kes-
kommune  i 2008  (Meyer 2008:  19, 23). Det ble

gjort 14 positive prøvestikk med til dels mange fiinn
og skjørbrent stein. Lokaliteten lå på en løsmasse-
avsetning og var topografisk avgrenset av berg mot
sør, Øst og vest samt dagens E18 i Øst. På bakgrunn
av lokaltopografi§k høydevariasjon fra 30 til 36 moh.
var flaten registrert som to lokaliteter: ID 116722 og
116728. I forbindelse med den arkeologiske under-
søkelsen ble disse slått sammen til 6n lokalitet med
flere utgravningsfelt, kalt A, 8 og C, beliggende på
henholdsvis 36, 34 og 32 moh.

Undersøkelsesområdet omfattet  1730  m2, og ca.
14 % av arealet ble undersøkt. Rotvelte og moderne
aktivitet i form av traktorveier og gravearbeider har
forstyrret store deler av lokaliteten. Dette vanskelig-

gorde detaljerte analyser av boplassorganisering, og
fokus ble derfor rettet mot hva æenstandsinventar,
teknologi  og  råstoffbruk  kunne  gi  av  informa-
sjon om  aktiviteter og fasetilhørighet. Typologi
og teknologiske  attributter ved avfallet fra alle tre
utgravningsfelt har trekk som peker mot senmeso-
1ittisk fase  3  (nøstvetfasen)  og  4  (kjeøyfasen). Tre
C14-dateringer er fra kokegroper fra felt A, feltet
fikk sammenfallende dateringer til siste del av fase
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Stokke/Polland 5

Undersøkte lokaliteter

Planområde E18

Motorvei; vei ; gangvei

Vann

1  m høydekoter

Uio 3 Kulturhistorisk museum

Figur 30.1. Lokalitetens beliggenhet i dagens landskap.
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Figur 30.2. Oversikt over Stokke/Polland 5 med ulike utgravningsfelter og lokaltopografiske trekk.
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Figur 30.3. Beliggenhet med et havnivå på 34 m over dagens nivå.
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Figur 30.4. Stokke/Polland 5, oversiktsfoto av landskapsrommet. Øverst til venstre: felt A mot vest. Øverst til høyre: felt C
not Øst. E18 skimtes i bakgrunnen. Nede til høyre: stangfoto mot sørvest. Nede til høyre: dalgangen mot Stokke/Polland 4.

} og tidsrommet 5300-4400 f.Kr. og samsvarer med
5trandlinjedateringene.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
Stokke/Polland 5 1å på vestsiden av dagens  E18, ca.
200  meter sør for bebyggelsen på  Rugtvedt  (figur
}0.1). Stokkevannet lå om lag  150  meter mot øst.
Høyden over havet varierte fra 30 moh. i nordøst til
}6 moh. i sørvest. På grunn av høydevariasjonen og
=nkelte negative prøvestikk var området registrert som
[o 1okaliteter. Undersøkelsen viste imidlertid at hele
)mrådetvarfiinnførende,ogiløpetavutgravningenble
lokalitetene ID 116722 og ID 116728 slått sammen til
Sn lokalitet med tre delområder, felt A, 8 og C (figur
}0.2). Til sammen utgjorde dette et areal på 1730 m2.

Området var bevokst med løvskog med innslag av

gran og fiiru. I seinmesolittisk tid, da havet stod 35-30
meter høyere, har undersøkelsesområdet ligget på en
strand omgitt av svaberg av gneis og granitt. Gjennom
hele senmesolitikum har det høyere havnivået medført

at Stokkevannet var et sund i en større skjærgård, og
Stokke/Polland 5  har i senmesolittisk tid ligget ut
mot dette sundet (figur 30.3).

F€/Z14 (opprinnelig ID 116722) lå på 36 moh.,1engst
sørvest i området, og målte om lag 400 m2 (figur 30.4).
Feltet var topografisk avgrenset mot sør, Øst og vest
av berg. Sentralt på felt A lå en bergknaus. Det ble

påvist 6n fiinnkonsentrasjon samt flere strukturer Øst
for denne knausen og 6n fiinnkonsentrasjon på vest-
siden. Nord for felt A filler terrenget svakt ned mot

/€// 8, som var en fimnkonsentrasjon relatert til flate
blokksteiner som grenset opp mot berg i vest. Fra felt
8 skråner lokaliteten videre mot øst og bredte seg ut
som en stor, svakt hellende flate avgrenset av berg i
sørvest, nord og nordøst og av E18 i Øst. Denne delen
av lokaliteten omtales i det følgende som 77%.czyg/Zg/. Fe/Z
Clålengstøstpåmidtfeltet.Hovedkonsentrasjonenav
fiinn på felt C lå på vestsiden av et svaberg. Nordvest
for midtfeltet gildc en smal passasje, avgrenset av berg
i Øst og vest, som endte i bebyggelsen på Rugtvedt.
Ca. 25 meter av den var del av Stokke/Polland 5 på
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bakgrunn av positive prøvestikk. Ytterligere noen meter
mot nord i slukten, avgrenset av et lite område med
negative prøvestikk, lå lokaliteten Stokke/Polland 4
samt funnsted for 6n nøstvetøks (C59092).

MÅLSETTING/PR0BLEMSTILLING
Størrelsen  på  det registrerte  området, lokaltopo-

grafien og spredningen av positive prøvestikk indikerte
omfattende aktivitet på Stokke/Polland 5 . De positive

prøvestikkene lå på ulike høyder og kunne ut fra
strandlinjedateringer ha vært i bruk i ulike faser av
senmesolitikum. Hovedmålet for undersøkelsen var
å undersøke hvorvidt lokaliteten var et større, sam-
tidig bosetningsområde, eller om ulike kronologiske
faser eller separate aktivitetsområder kunne skilles ut.
Det er vanskelig å vurdere bosetningens varighet og
type når det mangler stratigrafiske lag og organisk
materiale (Bergsvik 1995). Materialet kan være avsatt
over en periode på flere hundre år eller representere
flere samtidige aktivitetsområder. Innenfor Østnorsk
forvaltningsarkeologi har gjenstandstypologi sammen
med fiinnspredning blitt benyttet for å påvise bestemte
aktivitetsområder og romlig organisering (f.eks. Boaz
1997,1998;Jaksland 2001; GIørstad 2003; Stene mfl.
2010). Landskapsrommet på  Stokke/Polland 5  bar
imidlertid preg av rotvelte og nyere tids forstyrrelser,
slik at funnspredningsanalyser ble vurdert som en
lite  egnet analysemetode. Fokus ble  derfor rettet
mot å få frem et representativt fimnmateriale  som
kunne belyse  aktivitetenes  karakter og eventuelle
kronologiske  og romlige variasjon. Det  er påvist
teknologiske forskjeller mellom  de  to  seinmesolit-
tiske  fasene, fase  3  og fase  4  (Eigeland 2015), og
en alternativ fremgangsmåte for å oppnå kunnskap
om aktiviteter, kronologi og romlige sammenhenger
kunne dermed være å gjennomføre analyser av enkelte
teknologiske attributter i det littiske avfillsmaterialet
(Eigeland 2007, 2012a, 2012b; Eigeland og Fossum
2014). Målet med attributtanalysen var å undersøke
og sammenligne de enkelte fiinnkonsentrasjonenes
sammensetning, hvilken kronologisk fase og hva slags
aktivitet de kunne  avspeile. Følgende  spørsmål ble
stilt til undersøkelsen:

•    Hvilke aktiviteter representerer de littiske

fiinnene?
•    Stammer fiinnene fra strandbundet aktivi-

tet, eller har aktiviteten foregått seinere og i
mindre grad vært knyttet til strandlinjen?

•    Representerer fiinnkonsentrasjonene adskilte

tidsperioder eller samtidige aktiviteter innen-
for en kortere tidsperiode?

Hvilke teknologiske strategier har vært
benyttet, og kan disse belyse aktiviteter, kro-
nologisk variasjon eller fiinksj onsforskj eller?
Kan eventuelle strukturer datere aktivite-
tene og bidra til forståelsen av lokalitetenes
karakter?

UNDERSØKELSEN

Metode ogftrløp
Rammene for undersøkelsen forutsatte strenge prio
riteringer, og det ble lagt opp til en strategi der dele:
av lokaliteten ble undersøkt gjennom en utvalgsun
dersøkelse. Intern boplassorganisering var ikke  er

prioritert problemstilling, og dette åpnet for å grav€
i meterruter fremfor kvadranter. Dermed kunne  e`
større areal undersøkes.

Innledningsvis ble landskapsrommet avtorvet mec

gravemaskin (figur 30.5). Torvlaget varierte fra et tyn.
1ag gresstorv på felt A til tykke, fiiktige torvmasser p!
felt C. Undergrunnen bestod av brunjord, og unde
brunjordslaget var det morenemasser med stein o{

grus over et strandavsatt sandlag. På felt A var de
tørr, veldrenert undergrunn, mens de øvrige områden(
var fiiktige.

Under den  innledende  undersøkelsen ble  hel€
flaten undersøkt med  1  m2  store prøveruter, gravc
mekanisk i  10  cm  dype  lag  (figur  30.6).  Den  søi
vestre  kvadranten  i  hver rute  ble  gravd  i  tre-fir{
1ag for  å  avklare  den vertikale  funndistribusjoner
Enkelte  steder lå funnene dypt, og i lag som va
forstyrret på grunn av rotvelte. Disse områdene bl€
bortprioritert for videre undersøkelser. Prøveruten€
inneholdt til sammen 130 fiinn. Sammen med løsfimr
i overgangen mellom torv og minerogene masser o{

prøvestikk bekreftet den innledende undersøkelser
at det forekom funn i hele løsmasseområdet mellorr
svabergene, og enkelte steder også oppå svabergen€
Unntaket var passasjen lengst nord i området, hvo
det ifølge  registreringsrapporten lå flere  positiv€

prøvestikk. Det ble gravd i  alt seks  prøveruter he
uten av flere funn ble påtruffet.

Under hovedundersøkelsen ble tre  større  sam
menhengende felter åpnet og håndgravd i meterrute:
i  10  cm  dype lag. Utgravningen  av de  tre  felten€
foregikk parallelt. På felt A ble det gravd 103 m2 p€
begge sider av svabergene og tiort 2330 fimn. I der
sørvestlige delen av felt A ble det påtruffet et ujevni
kullholdig $11skifte, tolket som rester av en kullmil€
Under gravingens gang ble det også fimnet en stei
nansamling tolket som et utvasket ildsted lengst vesi

på felt A. Strukturen ble snittet og dokumentert, o€
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Figur 30.5. Stokke/Polland 5. Lokaliteten før og etter avtorving.

alle jordmassene ble såldet med 2 mm maskevidde.
Det ble ikke fiinnet nok trekull til datering og kun

påvist 6n splint av brent flint.
Felt 8 var relatert til enkelte flate blokksteiner som

grenset opp  mot berg i vest. Et sammenhengende
felt på 36  m2 ble undersøkt, og det fremkom 2184
1ittiske fiinn. Det ble også gravd en sjakt mellom felt
A og 8, som viste at små mengder funn fantes på

flaten mellom feltene. 66 m2 av felt C ble undersøkt
og 1375 fiinn påvist. I tillegg ble det gravd to sjakter
lengst vest på midtfeltet, f/.øÆ/ J  (532 funn) og f/.øÆ/
2 (134 fiinn). Sjakt 1 tok utgangspunkt i en funnrik

prøverute, som var forstyrret av en stor rotvelte. Lengst
vest på midtfeltet lå en sirkulær grop med et areal på
ca. 20 m2, som hadde vært bevokst med store gran-
trær. Formen på gropen kunne også gi assosiasjoner
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til en  nedgravd tuft  (Boaz  1997), men tolkningen
som rotvelte ble bekreftet etter graving av en sjakt

gjennom gropa. Området ble derfor ikke prioritert for
videre undersøkelse, men slike situasjoner kan være
nyttige å dokumentere ettersom naturlige rotvelter i
flere tilfeller har blitt forvekslet med menneskeskapte
strukturer (Sundstr6m og Darmark 2005; Persson
2008). Avslutningsvis ble det foretatt en maskinell
avdekning, som resulterte i fiinn av sju kokegroper/
ildsteder på felt A. Trekull fra tre strukturer ble inn-
sendt for datering, og samtlige fikk sammenfållende
dateringer til seinmesolittisk fase 3, mellom 5200 og
5000 f.Kr.

KILDEKRITIKK
Hele midtfeltet og passasjen nord i undersøkelsesom-
rådet viste seg å være Ødelagt av nyere tids aktiviteter.
En traktorvei krysset lokalitetsflaten. Den startet ved
bebyggelsen på Rugtvedt, fiilgte hele den nordre delen
av undersøkelsesområdet og fortsatte ut på gangveien
vedE18.Underflateavdekkingenbledetogsåpåtruffet
en grøft under traktorveien, og av besøkende fikk vi
bekreftet at det hadde blitt gravd ned en vannledning
her. Gravearbeidet har gått tvers gjennom lokaliteten
Stokke/Polland 4, og sporene  etter gravearbeidet
kunne også ses i utkanten av felt C. I tillegg hadde
området vært bevokst med store trær. Mange av disse
stod igjen som svære stubber, og det ble også påvist
flere rotvelter. Felt A og 8 var i mindre grad berørt
av moderne forsqrrrelser.

Det utgravde  arealet samt grøfter og prøveruter
utgjør 14 °/o av lokaliteten. Det var fiinn i så å si alle

prøveruterogstoremengderfiinniforstyrredeområder,
blant annet sjakt 1, som ikke ble prioritert for videre
undersøkelse. Dette forholdet legger begrensninger på
muligheten til å forstå bruken av hele landskapsrom-
met, og det er ikke mulig å få innblikk i alle romlige
forhold og aktiviteter. 250 m2 er likevel en relativt stor
flate, og diskusjonen i det følgende tar utgangspunkt
i at et representativt littisk materiale er fanget opp
og avspeiler kronologiske forhold og aktiviteter det
er mulig å tolke.

FUNNMATERIALET
En oversikt over fimnmaterialet er presentert i tabell
30.1. Totalt er det funnet 6717 littiske fimn, hvilket

gir en gjennomsnittlig funntetthet på 27 fiinn per
kvadratmeter. 6669  fiinn  (99  %)  er av flint. 3  %  av
flinten er sekundærbearbeidet, 14 °/o har cortex, og
24 °/o er varmepåvirket. I tillegg forekommer enkelte
fiinn av bergkrystall, kvarts, kvartsitt, metarhyolitt
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og hornfels. Ett fragment av brent bein og to brente
hasselnøttskall er fimnet i usikre kontekster.

Typologioggjenstandstyper

Flint
Det ble  katalogisert 42  kjerner av flint, hvorav 21
håndtakskjerner,10 bipolare kjerner, 8 uregelmessige
kjerner og 3 mikroflekkekjerner. Flere av de katalogi-
serte håndtakskjernene er ikke «morfologisk typesikre»
i henhold til Helskog mfl. (1976: 19), men er vurdert
som tilhørende et overordnet håndtakskj ernekonsept
i tråd med det teknologiske perspektivet som er valgt
for analysen  av materialet (se  Eigeland og Fossum
2013). Det fantes videre 15 kjernefragmenter av flint:
6n ryggflekke, tre  sidefragmenter og ett ubestemt
kjernefragment. Flekkematerialet består av 19 flekker
(0,3 °/o) og 136 mikroflekker (2 °/o). For begge grupper
dominerer proksimale fragmenter, men det er også en
stor andel hele, regulære mikroflekker (tabell 30.2).

Det retusjerte materialet er lite (0,1 °/o) og består
av 29 retusjerte avslag og 24 retusjerte fragmenter av
flint. Av disse er tolv avslag og fire fragmenter med
retusj katalogisert som skrapere. De Øvrige avslagene
og fragmentene har kantretusj langs hele eller deler av

::åes#teer?,e(tga:1Tne::n2noeon7fi;.rE:tå:nril:eong«tur:o=:uoe-
flekker er retusjert, mens det Øvrige flekkematerialet
er ubearbeidet.

Det ble katalogisert tre pilspisser fra lokaliteten:
to tverrspisser og 6n tangespiss. Tverrspissene er rett
tverregget med totalretusjerte sidekanter og er laget

på avslag. Den ene er stor og har målene 2,7 x 1,4 cm.
Den er buet i eggen og har trolig ikke vært fiinksjoneu
som pilspiss. Den andre er fragmentert i basis og måler
1,8  x 0,9 cm. Tangespissen er fragmentert i basis og
odd og er trolig laget på en flekke.  Spissen  måler
2,5 x 1,1 cm.Tangen har tosidig kantretusj på to sider.

Økser, shpeplater og amet bergartsmateriale
Det er fiinnet 6n bergartsøks av hornfels. Øksen er
forvitret og vanskelig definerbar. I sin nåværende form
er den avrundet og klumpete i formen, med smal
nakke og bred egg. Trolig har den opprinnelig hatt
trekantet tverrsnitt og slipt egg. Øksen er  14,8  cm
lang, nakken er 2,8 cm bred, og eggbredden er 5,2 cm.
Største tykkelse er 3,7 cm. I tillegg er det katalogisert
18 eroderte fragmenter av hornfels. To av disse samt et
fragment av en ubestemt bergartstype kan muligens
være eroderte økser. De er ikke katalogisert som Økser,
men notert i beskrivelsesfeltet som «mulig Øks». De
resterende fragmentene av hornfels er så erodert at
de ikke lenger kan defineres som sikkert slått. Ut fra
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Type variant
E

.E
gD å

•8 mE
t: f* - E£= i € E å 5 E 3

= ± ± 3Ca Ern = å å € å
Makroavslag Ubearbeidet 19 19 0,3

Retusjert 4 4 0,1

Avslag Ubcarbeidet 724 1 1 3 1 730 10,9

Retusjert 17 17 0,3

Fragment Ubearbeidet 2410 3 18 1 5 2437 36,3

Skraper 4 4 0,1

Rctusjert 21 21 0,3

Splint Ubcarbeidet 3235 3235 48,2

Kjerne Bipolar 10 3 13 0,2

Håndtaks- 21 21 0,3

Mikroflekke- 3 3 0

Uregelmessig 8 8 0,1

Kjernefragment Ryggfiekke 1 1 0

Med plattformkant 10 10 0,1

Sidefragment 3 3 0

Ubestemt 1 1 0

Knoll/råstoff Bearbeidet 1 1 0

Ubearbeidet 8 4 12 0,2

Flekke Ubearbeidct 17 17 0,3

Retusjert 1 1 0

Mikroflekke Ubearbeidet 132 132 2

Retusjert 3 3 0

Med rygg 1 1 0

Pilspiss Enegget 1 1 0

Tverr- 2 2 0

Øks Kjerne 1 1 0

Slipeplate 4 4 0,1

Knakkestein 7 4 11 0,2

Total 6657 8 1 13 5 19 5 5 6713 99,5

Tabell 30.1. A11e funn fra Stokke/Polland 5.

Flekker Mikroflekker

Hel 4 39

Proksimal 10 58

Medial 3 26

Distal 0 8

Total 17 130

Tabell 30.2. Andel av flekker og fordeling av ulike flekke-
fragmenter i materialet fra Stokke/Polland 5.

råmaterialet, som er hyppig benyttet til Økseproduksjon
(Jaksland 2005: 74), er det likevel sannsynlig at dette
er produksjonsavfall fra Øksetilvirkning. Av andre
bergartsgjenstander forekommer elleve knakkesteiner
og fire fragmenter av slipeplater i sandstein. Tre av
disse fragmentene passer sammen og danner en stor
konkav slipeplate.

Det er registrert tre bipolare kjerner, tre avslag og tre
fragmenter av bergkrystall, ett avslag av kvarts og ett
av kvartsitt. Tre bipolare kj erner av bergkrystall peker
mot produksjon i råstoffet, men lite avfillsmateriale er

æenfimnet. Kvartsitt fantes naturlig i undergrunnen,
og en god del kvartsitt er også registrert som skjørbrent.
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Det er fiinnet seks fragmenter av metarhyolitt eller
imbrignitt, en finkornet, krystallinsk bergart.

Råsto:ff;tekmologiogkronologi
Teknologiske attributter ved avfillsmaterialet kan gi
informasjon om hva som ble produsert på en boplass,
og også gi innsikt i ulike metoder og teknikker og
råstoffstrategier samt romlig organisering (Conneller
2006; Soressi og Geneste 2011; Eigeland 2015). De to
seinmesolittiske fasene kjennetegnes av ulik råstoff-
bruk og teknologi (Eigeland 2006, 2007, 2009), og
et fokus rettet mot avfillsmaterialet kan bidra til å
avklare kronologiske forhold samt gi informasjon om
hvilke aktiviteter som hadde foregått på lokaliteten
(Soressi og Geneste 2011: 340).

99 % av det littiske materialet fra Stokke/Polland 5
er av flint. Det var få kjerner og lite produksjonsatill
av andre bergarter. Eksperimenter med bergkrys-
tall viser at råstoffet lett kan bearbeides  med ulike
huggeteknikker, og det anses  som bedre  egnet for
mikroflekkeproduksjon enn flint av dårlig kvalitet
(Eigeland 2006:  138). De tre kjernene tilsier at det
har foregått knakking av bergkrystall, og det ble også
finnet fire hele krystaller som kan ha vært påtenkt
som råstoff, eller som er rester etter klaser av kvarts/
bergkrystall som har vært hugget opp  (Eigeland
2009: 836).

Det ble fiinnet store mengder oppsprukket kvart-
sitt, som ble veid, og det er mulig at enkelte  slåtte
biter kan ha blitt oversett. Ettersom ikke hele feltet
er undersøkt, kan det heller ikke utelukkes at andre
råstoffer befant seg i ikke undersøkte områder. Det ble
imidlertid gravd mange prøveruter på lokalitetsflaten
som kun inneholdt flint. Hadde det foregått intensiv
bruk av andre råstoffer til redskapsproduksj on, burde
det ha blitt fanget opp tiennom den systematiske
utvalgsundersøkelsen. Det er dermed sannsynlig at
den lave andelen råstoff og Økserelatert avfållsmate-
riale er representativ, og dermed en indikasjon på at
lokaliteten er fra den siste fasen av seinmesolitikum.
Det er tidligere påpekt at den eldste delen av fase 3
har høyere andel nøstvetøkser og Økserelatert avslags-
material samt større variasjon av silikater benyttet til

produksjon av småredskaper enn den yngre delen av
fasen (Jaksland 2005: 39). Den høye flintandelen på
99 % og det lille innslaget bergartsøkser og andre
råstoffer indikerer på bakgrunn av dette en datering
til siste del av seinmesolitikum.

Mikroflekketekmologiogavslagsproduksjon
Avslagsmaterialet fra Stokke/Polland 5 er fragmentert
ogbærerpregavkraftignedarbeiding.95°/oavflintener
klassifisertsomproduksjonsavfflogerfordeltpå11%
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avslag, 36 °/o fragmenter og 48 °/o splinter. Avslagene
var i hovedsak av liten størrelse og samlet seg i stør-
relsesordenen 1,5-2,5 cm. Høy fragmenteringsgrad
skyldes varmepåvirkning og frostsprengning, men
kan også indikere bruk av bipolar teknikk, som æerne
resulterer i en høy andel fragmenter med knusespor
fremfor slagbuler (Eigeland 2006). Det er identifisert
ti bipolare kjerner, og fragmenter med knusespor kan
vitne om bipolar teknikk. Det generelle inntrykket av
materialet er at flint av god kvalitet er brukt opp til
siste rest, og de minste kjernefragmentene benyttet
til mikroflekkeproduksjon har 2-2,5 cm som største
mål. På bakgrunn av eksperimenter og teknologiske
analyser har Eigeland (2006: 97-99) vist at bipolar
teknikk er velegnet til kontrollert bearbeiding av
alternative råstoff som kvarts, men også for å utnytte
råstoff av dårlig kvalitet, for eksempel strandknoller
og frostsprengt flint. Det er mye av denne type flint
i  materialet fra  Stokke/Polland 5. Flere  av hånd-
takskjernene  er blitt omarbeidet ved  at man  etter
avsluttet flekkeproduksjon har snudd dem og slått fra
andre kanter. Det fantes imidlertid også eksempler

på forkasting av flint av dårlig kvalitet, for eksempel
illustrert med en stor håndtakskjerne av type 2Dl
med cortex og grove inklusjoner som er blitt forkastet
etter en rekke påbegynte avslag.

De fleste kjernene  og avslagene kan relateres til
mikroflekkeproduksjon. Tidligere analyser har vist at
flinttyper av god kvalitet er benyttet for tilvirkning
av flekker og mikroflekker (Eigeland 2006, 2013).
Denne observasjonen stemmer med flintmaterialet fra
Stokke/Polland 5. Mikroflekker er tilvirket i de fine
variantene av flinttypene 2Dl og ls2, og kjerner av
disse flinttypene er helt redusert. Det var ikke mulig
å sammenføye mikroflekkene til kjernene ettersom
en høy andel av kjerner og mikroflekker er av udefi-
nerte flinttyper. I materialet er det identifisert flere
lange, smale avslag med prepareringsretusj , tolket som

plattformkanter etter tilvirkning og omarbeiding av
håndtaks- og kjølformede kjerner.

Mikroflekkenes lengde og bredde kan gi informa-
sjon om produksjonsmåte og hvilke kjernetyper som
er benyttet (Eigeland 2013). Bredden på mikroflek-
kene fra Stokke/Polland 5 varierer fra 0,4 til 0,8 cm,
og lengden på de hele mikroflekkene er 1,5-3,6 cm,
med majoriteten rundt 1,9-2 cm. Denne regulariteten
viser at produksjonen i hovedsak er foregått på hånd-
takskjerner. I motsetning til koniske kjerner, der jevnlig

plattformfornying reduserer størrelsen på kjernen og
flekkene, medfører bruk av håndtakskjerner en jevn
lengde på mikroflekkene ettersom kjernen ikke mister
høyde underveis (Andersson og Wigforss 2004: 77, 79;
Eigeland 2012a). Dette tyder på en standardisering
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i produksjonen, der målet har vært tilvirkning av
mikroflekker av en bestemt størrelse, eksempelvis til
bruk som egger i flinteggredskaper (GIørstad 2010).
Standardisert mikroflekkeproduksjon på håndtakskjer-
ner er et diagnostisk treldc for seinmesolitikums fase 3.
Dette teknologiske konseptet opptrer først fra ca. 6300
f. Kr. på Østlandet (GIørstad 2004) og er kontinuerlig
i bruk frem til om lag 4500 f.Kr.

Attributter på avslag kan  også gi informasjon
om  teknikk. Overgangen mot fase 4 karakterise-
res  teknologisk ut fra en dreining mot intensjonell
avslagsproduksjon (Jaksland 2001 : 36-37; Eigeland
2012b). Det er ikke gjennomført en fiillstendig attri-
buttanalyse av avslagene fra Stokke/Polland 5, men
en visuell gjennomgang ble gjort sammen med Lotte
Eigeland  og Guro  Fossum. Under gjennomgan-

gen identifiserte Eigeland flere karakteristiske rette,
tynne og tilnærmet kvadratiske avslag, som trolig er
emner for produksjon av tverrpiler. Det ble også påvist
enkelte bikonvekse avslag fra skjellskiver, som også kan
knyttes til tilvirkning av tverrpiler (Anderssen 1978).
De teknologiske attributtene har dermed trekk som
både peker mot seinmesolittisk fase 3 (nøstvetfasen)
og 4 (kjeøyfasen).

Primær-ogsekumdæra;vslag:imledendeproduhsjonog
bruk av strandf tnt?
Andelen cortex i flintmaterialet kan gi informasjon
om flintproduksjonen, blant annet om utnyttelses-

grad, kvalitet og gangen i produksjonen (Eigeland
2015). Mye  cortex på kjerner kan tyde på flint av
dårlig huggekvalitet, mens kjerner med lite cortex
vitner om god kvalitet og høy utnyttelsesgrad. Mye
avfall uten cortex viser til 1engre knakkesekvenser, og
ofte kan det demonstreres ulike reduksjonsstrategier
for forskjellige  knoller, kjerner  og/eller flinttyper
(Eigeland 2012a). Flinttyper  med lite  cortex kan
tyde på at kjerner og artefakter ble importert i ferdig

preparert eller  allerede  redusert tilstand til boplas-
sene.  En  høy andel primære  og sekundære  avslag
(230-50 °/o)  kan tolkes som at de første trinnene i
en produksjonssekvens, altså åpningen av en knoll,

fierning av cortex og forming av kjernen, ble utført
på  stedet  (Eigeland  2012a).  Prosjektet  har  som
mål å undersøke hvilke reduksjonssteg som kunne
identifiseres på de ulike lokalitetene, og informasjon
om primær-  og  sekundæravslag ble  derfor  analy-
sert. På grunn  av den  høye  andelen  fragmenter i
materialet fra  Stokke/Polland  5  ble  også  andelen

primærfragmenter registrert (tabell 30.3). Det ble
registrert ni små flintknoller, varierende i størrelse
fra 1,2 til 4,4 cm. Kun 6n har spor etter testing, og
trolig var både den og de Øvrige knollene for små
til å brukes som kjerner. For Stokke/Polland 5 som
helhet var  andelen  flint med  cortex lav, ca.  14 %
50 % av flinten med cortex kunne ikke bestemmes til
type, men for de dominerende typene 2D1,1S2 og
281 er andelene på henholdsvis 24 %,19 °/o og 4 °/o
Det littiske materialet fra  Stokke/Polland 5  er for
fragmentert til å analysere reduksjonssekvenser, men
andelen innledende avslag tyder på at strandknoller
er brakt til lokaliteten og bearbeidet der.

FUNNSPREDNING
lntern boplassorganisering og detaljerte funnspred.
ningsanalyser var ikke  en prioritert problemstilling
i undersøkelsen  av Stokke/Polland 5 på grunn  av
lokalitetens tilstand og prosjektets problemstillinger

Felt A var minst forstyrret, og fiinnspredningen
her har enkelte trekk som  det er verdt å beskrive
(figur 30.7, 30.8). Oppsprukket kvartsitt tolket som
skjørbrent stein fantes over hele lokalitetsflaten, men
særlig i relasjon til strukturene på felt A. Det frem-
kommer også en romlig relasjon mellom strukturer
og funnkonsentrasjoner, skjørbrent stein  og brent
flint, hvilket kan tyde på samtidighet (figur 30.9). På
flere seinmesolittiske lokaliteter er det registrert store
mengder skjørbrent stein som antas å ha sammenheng
med menneskelig aktivitet. Slike konsentrasjoner er
tolket på ulike måter, for eksempel tilknyttet lengden

på opphold  (Tørhaug 2003), opphold på vinterstid
(Boaz 1997)  eller som aktivitet som har krevd opp-
varming (Jaksland 2003; Damlien 2010).

FeltA Felt 8 Felt C

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Primæravslag 19 1,2 8 0,9 13 1,2

Sekundæravslag 11 0,9 2 0,2 14 2

Primærfragment 35 3 61 7 7 1

Totalt antall 65 6 71 7 34 5

Tabell 30.3. Fordeling av avslag og fragmenter fra tidlige trinn i produksjonen.
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Figur 30.7. Fordeling av ulike flinttyper på de tre
utgravningsfeltene.

Funnmengde og fiinntettheten (22 funn/kvadrat-
meter) på felt A tyder ikke på et langvarig opphold,
men en kan heller ikke sette likhetstegn mellom antall
fiinn og lengde på opphold. Korte knakkesekvenser
kan produsere  store mengder fiinn, og motsatt kan
hyppig stenbruk av materialet og rydding av flater
føre til at redskaper er brakt videre til andre lokali-
teter (Conneller 2010; Mansrud og Koxvold 2013).
På felt A har 33 % av materialet cortex, og av disse
er det 2 primæravslag, 6 sekundæravslag og 35  pri-
mærfragmenter. Dette utgjør et begrenset materiale
fra tidlige produksjonstrinn, hvilket kan tolkes som
at det ikke har vært utført omfattende innledende

produksjon her. Når de tidlige avslagene deles etter
flinttype, fremtrer et annet bilde. 88 °/o av primær-og
sekundæravslagene  samt primærfragmenter er av
flinttype 2D1. Det kan tyde på at flinttypen har blitt
tatt inn på lokaliteten som 6n eller flere knoller, og
at den innledende reduksjonen har foregått her. For
flinttype 1 S2, fin senonflint, er det påvist 14 °/o avslag
fra innledende trinn. Det kan tyde på at råstoffet er
medbrakt ferdig preparert til 1okaliteten.

Det er blitt fiinnet en konsentrasjon av mikroflek-
kekjernerpåfeltA.Detkanproduseresmangehundre
mikroflekker fra en kjerne, og åtte helt oppbrukt
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kjerner viser at det kan ha foregått en omfattende
mikroflekkeproduksjon her. Mikroflekkenes  spred-
ning på den  sørvestre  siden  av berget kan  tolkes
som et aktivitetsområde for mikroflekkeproduksjon.
Glørstad (2010) har argumentert for at tilvirkning av
mikroflekker og flinteggredskaper gjennomgående
finner sted inne i boligkonstruksjoner i nøstvetfasen.
Det er imidlertid ikke påvist boligkonstruksjoner på
Stokke/Polland 5. Et alternativ kan dermed være at
fiinnmaterialet, som i høyeste grad preges av fragmen-
tering, oppbrukte kjerner og redskaper av lite distinkt
karakter, er avfallshauger som har ligget i tilknytning
til et boligområde.

På felt 8 er andelen ubestemte fragmenter høy på

grunn av frostsprengning. Det finnes ingen primær-
avslag, men  mange primærfragmenter (59  %)  i  en
udefinert flinttype. Videre er 13 % av flinten av type
2Dl og 11 % av flinttype 281. Fem av primæravsla-

gene er relativt store med 3,5-5 cm som største mål.
Dette kan tolkes som en indikasjon på at innledende
reduksjon av strandknoller har forekommet på felt 8.
At såpass mange store avslag er lagt igjen, kan tyde

på at råstoffet ble testet, men var av dårlig kvalitet.
Muligens var knollene frostpåvirket og dermed uegnet
for videre bearbeiding. Ettersom kun en begrenset
del av flinten er typebestemt, var det ikke mulig å
rekonstruere hvorvidt de beste delene av råmaterialet
er blitt benyttet til videre bearbeiding til kjerner og
redskaper. Det ble funnet fire  flintknoller, men få
kjerner og redskaper på felt 8. Med forbehold om
at ikke  hele  området er gravd ut, kan  en tolkning
være  at felt 8  representerer en  spesialisert aktivitet.
Tolkningen  støttes  av flere forhold ved funnkon-
teksten. Funnene ligger i relasjon til flere store, flate
blokksteiner. Blokksteinene kan ha vært egnet som
sitteplass for en flinthugger eller som understøtte i
arbeid med åpning av knoller. Rundt blokkene lå det
også ni knakkesteiner med qrdelige bruksspor midt

på kortsidene, hvilket kan tyde på bruk av bipolar
teknikk. Knakkesteinene var ikke oppbrukte, og det
er mulig at de var lagt igjen med tanke på stenbruk.

STRUKTURER
Det er påvist åtte strukturer. Den første kullflekken
som ble påtruffet under avtorving, ble tolket som en
kullmile  (A738). Den var forstyrret av en rotvelte
og er ikke  datert.  En  steinansamling uten bevart
kull som ligger på vestsiden av berget, er tolket som
ildsted (A18370).

De Øvrige seks strukturene er tolket som bunnen
av kokegroper. De lå samlet på den Østlige siden av
feltet (figur 30.10) og ble først synlige som kullholdige
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Figur 30.8. Spredningskart med alle funn fra Stokke/Polland 5.
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Figur 30.9. Alle funn fra felt A samt skjørbrent stein fra hele lokaliteten.
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Figur 30.10. Oversikt over strukturer på felt A på Stokke/Polland 5.

Figur 30.11. Kokegropene på felt A under opprensing. Tre av kokegropene fikk seinmesolittisk datering.
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]igur 30.12. Foto av snitt av struktur A20345 og A20289.

Lab.ref. BP ± 68.2% 95.4% Kontekst Type Materialc

Ua-48256 6196 40 5216-5070 f.Kr. 5294-5038 f.Kr. 20321/20345 Kokegrop Alnus, or

Ua-48257 6098 40 5193-4946 f. Kr. 5208-4910 f.Kr. 20289 Kokegrop Pomoideae, frukttre

Ua-48258 6177 42 5211-5062 f.Kr. 5286-5000 f.Kr. 20270 Kokegrop Corj//z/J, hassel

rabell 30.4. Dateringer fra Stokke/Polland 5.

yllskifter etter at 20-30 cm masse var fjernet med
;ravemaskin. Strukturene ble renset opp og fotografert
plan, snittet og dokumentert i profil. Alle massene

ia snittet ble vannsåldet med 2  mm maskebredde.
{okegropene fremstod som rundovale, kullholdige

}11skifter i plan  (figur 30.11)  og inneholdt store
mengder skjørbrent stein, men få littiske fiinn.

Tre kokegroper er C14-datert til seinmesolitikum
tabell 30.4). Kokegrop A20270 hadde et kullholdig
brllskifte som var tydelig i plan og profil. Massene i
.ag 1 var humøse og løse. I profil kunne det ses hvor-
]an firllskiftet var dratt ut i undergrunnen, trolig på

5runn av røtters påvirkning. Kokegropen er datert til
;210-5060 f.Kr. (6177 ± 42 BP, Ua-48258).

Kokegrop A20345 fremstod som et ujevnt SUskifte
som i plan var tolket som to strukturer: A20345 og
A20321  (figur 30.12, 30.13). Under snitting kunne
det ses hvordan de var sammenhengende, og de ble
Dmdefinert til €n struktur. Strukturen er tolket som
bunnen av kokegrop bevart i lag 3 og 4. Lag 3 er tolket
somdengjenfi71temassenigropa,1ag4beståravrester
av kullblandet masse og store mengder skjørbrent stein.
Kokegropen er datert til 5215-5070 f.Kr. (6196 ± 40
BP, Ua-48256).

Kokegrop A20289 var utydelig i plan, og etter
snitting viste det seg at $11skiftet var større enn det
som vistes  i plan. Profilet var plassert helt feil, da
en kraftig rotforstyrrelse hadde  skjult overflaten av

gropa på den ene siden. Det ble fimnet ett flintavslag

i  massene under sålding. Kokegropen  er datert til
5195-4945 f.Kr. (6098 ± 40 BP, Ua-48257).

Det ble også sendt inn en C14-prøve fra ildstedet
A18370, men prøven fra ildstedet inneholdt ikke
tilstrekkelig materiale for datering.

NATURVITENSKAP OG DATERING

Stramdhnje og C14-datering
Ut fra strandlinjekurven kan felt A (36 moh.) dateres
til mellom 5300 og 5000  f.Kr., tilsvarende  siste  del
av fase 3 (nøstvetfasen). De lavereliggende feltene 8
(34 moh.) og C (32 moh.) kan strandlinjedateres til
4900-4300 f.Kr. Den laveste beliggenheten kunne tilsi
en plassering innenfor fase 4 (kjeøyfasen). Tre C14-
dateringer fra kokegropene på det Øverste feltet fikk
sammenfållende dateringer til siste del av fase 3 og
tidsrommet 5300-5000 f.Kr., hvilket er sammenfål-
1ende med strandlinjekurven (tabell 30.4, figur 30.14).

Ty|>ologiogtekmologi
Funnmaterialet fra  Stokke/Polland 5  domineres  av
regulære  mikroflekker og håndtakskjerner. Videre
forekommer bergartsøkser og  slipeplater av sand-
stein og tre tange- og tverrspisser. Den eneste Øvrige
redskapskategorien er flintavslag og fragmenter med
retusjerte sidekanter, hvorav de fleste er tolket som frag-
menterte skrapere. Håndtakskj erner og mikroflekker
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Figur 30.13. Dokumentasjon av A20270 og A20345.
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Calibrated date (calBC)

Figur 30.14. Kalibreringskurver for C14-dateringene fra Stokke/Polland 5.

finnes gjennom hele den seinmesolittiske nøstvetfasen

(Jaksland 2001;  Glørstad 2004). Fravær av en del
typiske nøstvetelementer som flekkebor, segmentkniver,
sandsteinskniver og omfattende Økseproduksj on samt
forekomst av tverrpiler og en mulig A-spiss kan peke
mot en yngre datering. Eneggede  spisser og tange-
spisser er antatt å tilhøre den seinere delen av fase 4.
En høy andel skrapere synes å være et stennomgående
trekk ved boplasser datert til overgangen mellom fase 3
c)g 4 (Larsson mfl.1997;Jaksland 2003a; Reitan 2014).

Det er ikke påvist en distinkt kronologisk forskjell
mellom høyest-  og lavestliggende felt på Stokke/
Polland 5, og felt A og C har en lik sammensetning
av fiinn og kjernetyper. Mikroflekker og mikroflek-
kekjerner finnes over hele lokaliteten, men andelen
flekker er noe høyere på felt C. På begge feltene har
detforegåttmikroflekkeproduksjonpåhåndtakskjerner.
Samtidig finnes det også spor etter avslagsproduksjon
rettet mot tverrpiler. Andelen flekker er noe høyere på
felt C, men mengden flekker er totalt sett svært liten.
Øks og slipeplate er fiinnet på den lavestliggende og
antatt yngste delen av flaten. Tverrpiler er fiinnet på
den lavestliggende delen av flaten, mens den antatt

yngre A-spissen er fiinnet på det Øverste feltet.

DISKUS]ON 0G TOLKNING
Hovedmålsettingen var å undersøke om de tre feltene
representerte en sammenhengende lokalitet med flere,
samtidige aktivitetsområder, eller om det hadde vært
flere opphold på stedet, eventuelt ulike kronologiske
faser. Som gjennomgangen over har vist, ble tre koke-

groper på felt A datert til 5300-5000 f.Kr., hvilket
daterer den eldste  aktiviteten til slutten  av fase  3
dersom aktiviteten var strandbundet. Dateringene som
antydes ut fra fimnmaterialet, stemmer således godt
med både strandlinjedatering og C 14-dateringene og
kan tolkes som uttrykk for flere opphold i området
over en lengre tidsperiode i seinmesolittisk fase 3 og 4.

Felt A kan ha hatt en første bruksfase mens felt 8 og
C ennå stod under vann. Ved en strandlinje på ca. 34
moh. kan felt A ha vært en liten strandbundet lokalitet,

med en slak strand og mulighet for båtopptreldc på
nordsiden. Funnmaterialet fra felt A karakterise-
res  av sterkt brent og fragmentert littisk materiale,
oppbrukte kjerner og få distinkte redskapstyper. De
fleste skraperne er fiinnet i dette feltet og kan tyde på
skinnbearbeiding og/eller tilvirkning av beinredskaper
som mulige  aktiviteter (Zihlin  1999; David 2006).
Analysen av avslagsmaterialet antyder at det har fore-

gått mikroflekkeproduksj on på håndtakskjerner samt
innledende reduksjon av strandknoll av typen 1 S2, fin
senonflint. Mikroflekkenes spredning på den sørvestre
siden av berget kan tolkes som en aktivitetssone for
mikroflekkeproduksjon.

Funndistribusjonen viser en romlig relasjon mellom
strukturer og fiinnkonsentrasjoner, skj ørbrent stein og
brent flint. Det ble påvist store mengder skjørbrent
stein på felt A som viste seg å sammenfalle med fiinn
av kokegroper.

Funnmaterialet fra felt 8 domineres av flintfragmen-
ter. Videre ble det fiinnet flere store primæravslag og
ni knakkesteiner. På bakgrunn av attributtanalysene
er fiinnsammensetningen tolket som en spesialisert
aktivitet, med testing av råstoff og innledende reduk-
sjonavstrandknoller.Troligvarknollenefrostpåvirket
i utgangspunktet og uegnet for videre bearbeiding.
Funnene lå i tilknytning til noen  store, flate blokk-
steiner som har vært egnet både som sitteplass for en
flinthugger og som understøtte i arbeid med åpning av
knoller. Funnsituasjonen kan peke mot en intensjon
om retur til lokaliteten. Var funnene resultat av et
kortere opphold, kunne man anta at de fiillt brukbare
knakkesteinene var blitt brakt med videre (Eigeland
og Hansen under utgivelse).

Aktivitetene på felt C og 8 kan være samtidige. Felt
C er ikke avgrenset, og området er sterkt forstyrret
av yngre aktivitet. Aktivitetens romlige fordeling er
derfor vanskeligere å tolke. Funnsammensetning og
aktiviteter på felt C er av samme karakter som de på
felt A. Funntettheten er lavere enn på felt A, men det
er større variasjon i flinttypene, og andelen flekker er
noe høyere. I området er det funnet to tverrpiler, og
attributtanalysen tilsier at det også har forekommet
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produksjon av tverrpiler. Samtidig har det også her
foregått mikroflekkeproduksj on på håndtakskj erner.

Som følge av tidligere resultater betraktes strandbun-
dethet nærmest som en forutsetning for seinmesolittisk
bosetning i kystsonen, men det finnes også enkelte
lqrstlokaliteter som har ligget mer tilbaketrukket fra
sjøen (f.eks. Berg-Hansen 2009), og flere eksempler på

gj enbruk av mesolittiske lokaliteter i yngre steinalder
(Koxvold 2013b; Reitan 2014d). På fase 4-1okaliteter,
undersøkt av Vestfoldbaneprosjektet, er det gjort C14-
dateringer av ildsteder som ikke  stemmer overens
med strandbundethet, og som tyder på at aktivitetene
i denne perioden kan ha foregått tilbaketrukket fra
samtidig strand (Eggen 2014). Tar en utgangspunkt
i en strandlinje på ca. 29-30 moh., har strandkanten
ligget på nedsiden  av felt C. På dette  tidspunktet
har stedet hatt en svært fin, skjermet beliggenhet ut
mot det daværende  Stokkesundet. De topografiske
forholdene kan ha ligget til rette for en større boset-
ning med omfattende og/eller gjentatt virksomhet.
En del av aktivitetene kan ha foregått lenger vekk fra
strandkanten. Fra toppen av svabergene på felt A har
en hatt et godt utkikkspunkt ned mot «Stokkesundet»

gjennom et langt tidsrom, og stedet har trolig blitt
benyttet flere ganger.

Gjennom hele den seinmesolittiske perioden har det
høyere havnivået medført at Stokkevannet var et sund i
en større skjærgård, og Stokke/Polland 5 har i seinme-
solittisk tid ligget strategisk til på en odde ut mot dette
sundet. Slike sund har gjerne gunstige strømforhold
med rike fiskeressurser og ideelle forhold for fiske og
marinjakt(Bergsvik2002;Glørstad2010).Lokaliteten
har da ligget Østvendt med  direkte utsyn  mot det
karakteristiske kalksteinsfi ellet  Stokkevannsflauene
og Høgenhei, som reiser seg rett opp Øst og nord for
dagens  Stokkevann. En kan forestille  seg at dette
særegne landskapet har fiingert som et landemerke
og knutepunkt for aktiviteter i  seinmesolittisk tid.
Som poengtert av Pierre Vogel  (2010:  148)  er det,
ut fra et strengt kildekritisk perspektiv, ikke mulig å
trekke vidtgående konklusj oner omkring aktiviteter,
konstruksjoner eller deponeringsstrategier på en enkelt
lokalitet - fokus må flyttes fra den isolerte lokalite-
ten til et strukturelt nivå, det vil si til repeterende
mønstre i de materielle levningene som kan knyttes
til gjentagende handlingsmønstre. Stokke/Polland 5
er en del av et større, sammenhengende lanskapsrom
som, ut fra antallet registrerte lokaliteter, ser ut til å
ha vært intensivt brukt i hele seinmesolitikum. Ved å
se lokalitetene i sammenheng med andre lokaliteter
fra samme tidshorisont vil den kronologiske og struk-
turelle variasj onen i utnyttelsen av landskapsrommet
kunne utdypes nærmere.

KONKLUSTON
Funnmaterialet fra Stokke/Polland 5 har trekk som

peker både mot seinmesolittisk fase 3 og fase 4. Tre
kullprøver fra kokegroper på felt A (36  moh.)  gav
sammenfållende C14-dateringer til 5300-5000 f.Ki
Dette daterer den eldste  aktiviteten på lokaliteten
til  slutten  av fase  3. Det kunne  ikke  identifiseres
noen klare teknologiske eller typologiske forskjellei
mellom felt A og de Øvrige feltene på lavereliggende
strandlinjenivåer. På felt A og C har det foregått pro
duksj on av regulære mikroflekker på håndtakskj ernei
men også mulig produksjon av tverrpiler. Funnene fra
felt 8 kan i hovedsak knyttes til testing av råstoff og
innledende reduksjon  av strandknoller. Den Øvrige
aktiviteten er vanskelig å definere på grunn av flintens
høye fragmenteringsgrad. Ut fra strandlinjeforslqnr
ningen har felt C ligget under vann da felt A først ble
tilgjengelig for bruk, og felt A kan ha vært i bruk i en
fase da felt 8 og C ennå stod under vann. Funn fra

prøveruter, grøfter og tidligere registrerte lokaliteter i
nærområdet tyder på intensiv aktivitet i hele områdei
under seinmesolittisk tid.
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EN LOKALITET FRA SISTE DEL AV SENMESOLITTISK FASE 4

Guro Fossum

C59063, Aks.-nr. 2013/398, Stokke 24/2, Bamble kommunc, Telemark

Askeladden-ID: 116724

Hoh.: 29-31 m

Utgravningsleder: Guro Fossum

Feltmannskap: 3-5 personer

Dag§verk i felt: 43

Tidsrom: 14.8„ 21.8.-22.8.,12.9.-20.9., 25.9.2013

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet areal : 343  m2

Flateavdekket are al : 114  m2

Utgravd areal : Lag 1: 43,25  m2, lag 2:  15 m2, lag 3:  0,75  m2

Utgravdvolum: 5,9 m3

Volumperdag§verk: 0,14 m3

Funn: 2739

Strukturer:

Datering:
Strandlinje: 4200-4000 f.Kr.
Typologi/teknologi: senmesolitikum (fase 4)

[NNLEDNING OG SAMMENDRAG
Stokke/Polland 9 ble påvist av Telemark $1keskom-
mune i 2008  i forbindelse med reguleringsplan og
utbygging for deler av Stokke gård. Under regis-
[reringen ble det gravd fem prøvestikk, hvorav ett
finnførende med funn av to  avslag av flint og et
flekkefragment (Meyer 2008). Den lå 29-31  moh.,
c)g både topografi og beliggenhet tilsa at lokaliteten
har vært strandbundet, og den ble gitt en strandlinje-
dateringtilsenmesolitikumsfase4,ca.42004000f.Kr.

Det ble gjort 2739 littiske fimn, hvorav 2736  av
flint og 3 av kvartsitt. Av redskaper ble det fiinnet 6n
Cverrpil og sju skrapere. Råstoff og kjerner er brakt
inn til 1okaliteten i ferdigpreparert tilstand, og kjer-
nene er fraktet ut igjen, og det er dokumentert korte

produksjonssekvenser. Samlet gir dette lokaliteten
et mobilt preg, og funnkonsentrasjonen stammer
trolig fra ett enkelt opphold. Sammenlignet med
eldre nøstvetlokaliteter utpeker det seg interessante
forskjeller i fiinnmaterialet fra Stokke/Polland 9 når
det gjelder teknologi og råstoff.

LANDSKAP/TOPOGRAFI
Stokke/Polland 9 1å innenfor delområdet Stokke/
Polland ved Rugtvedt, vest for Stokkevannet (figur
31.1). Lokaliteten lå i underkant av 20 meter sørøst
for den høyereliggende Stokke/Polland 7. Lokaliteten
lå 29-31 moh. på en avlang terrasse rett vest for E18.
Terrassen smalnet inn mot sør og skrånet ned mot et
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Figur 31.1. Lokalisering av Stokke/Polland 9 i dagens landskap.
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Figur 31.2. Lokaltopografi og plassering av utgravningsfelt på Stokke/Polland 9.
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Figur 31.3. Beliggenheten til Stokke/Polland 9 ved et havnivå 30 m over dagens. I siste del av senmesolitikum har
lokaliteten hatt en åpen lokalisering i tilknytning til Stokkesundet.
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Figur 31.4. Oversikt over gravde lag på Stokke/Polland 9.
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Figur 31.5. Stokke/Polland 9 på ulike stadier av undersøkelsen. Øverst: lokalitetsflaten før maskinell avtorving. Foto mot
N. Nederst til venstre: etter avtorving. Foto mot N. Nederst til høyre: feltet etter gravd lag 1. Legg merke til gropen til
venstre i fotoet. Teglsteinen stikker ut av undergrunnen. Foto mot S.

bekkefar i nord. Flaten var avgrenset av langstrakte
bergryggermotøstogvest(figur31.2,31.3).Terrenget
steg bratt oppover vest for lokaliteten, mens  det
skrånet ned mot E18 mot Øst. Funnkonsentrasjonen
lå nord på flaten.

Jordsmonnet var brunjord, og torvlaget var av
varierende  dybde. De  underliggende  minerogene
massene bestod av gråbrun sand med grus. Det var
lite stein i undergrunnen. I forkant av undersøkelsen

var terrassen bevokst med blandingsskog, deriblant
flere store gran- og fiirutrær.

MÅLSETTING 0G PR0BLEMSTILLING
Forut for undersøkelsen ble Stokke/Polland 9 gitt en
foreløpig datering til slutten av senmesolitikum, ca.
4400-4000 f.Kr., basert på høyde over dagens havnivå
(Sørensen mfl. 2015). Lokaliteten lå på en avgrenset
terrasse, og funnkonsentrasjonen var av begrenset
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omfang. Det ble derfor antatt at lokaliteten var enfaset,
og at funnmaterialet kunne være av betydning for
framtidige studier av teknologi og kronologi i siste
del av senmesolitikum.

Under den innledende undersøkelsen ble det obser-
vert mange  store  avslag og fragmenter (<3-4 cm)
i  avfallsmaterialet og en  stor andel fin  senonflint.
Lokaliteten framsto  dermed  som  interessant med
tanke på å studere råstoffstrategier. Det ble gjort få
diagnostiske  fiinn som kunne  støtte  opp under en
typologisk datering av lokaliteten. Det var derfor
Ønskelig å studere avfillsmaterialet mer inngående for
å undersøke om man kunne spore forskjeller mellom
materialet fra Stokke/Polland 9 og lokaliteter datert
til nøstvetfasen.

På bakgrunn av dette ble følgende spørsmål stilt til
undersøkelsen av Stokke/Polland 9: Hvilke teknolo-

giske strategier kan vi spore i det littiske materialet?
Kan  det littiske  materialet si  noe  om råstoffstrate-

giene på lokaliteten? 0g, til slutt, er det forskjeller i
teknologiske strategier, produksjon og/eller teknikk
sammenlignet med lokaliteter fra nøstvetfasen?

UNDERSØKELSEN

Metode
Etter maskinell avtorving ble det foretatt en innledende
undersøkelse med graving av tolv meterruter for hver

fierde meter avhengig av topografiske forhold (figur
31.4). Meterrutene ble  inndelt i kvadranter (1/4  m2)
og gravd mekanisk i et 10 cm tykt lag. I  enkelte
fiinnførende meterruter ble €n kvadrant gravd i ytter-
1iggere to mekaniske lag for å avklare den vertikale
funnfordelingen. Den innledende undersøkelsen
viste at fimnkonsentrasj onen var veldefinert og hadde
begrenset utstrekning.

Den videre undersøkelsen foregikk som en konven-
sjonell steinaldergravning med mekanisk graving av
meterruter i 10 cm tykke lag og vannsålding i 4 mm
såld. Ettersom fiinnkonsentrasjonen framsto som vel-
definert, ble det besluttet å grave i kvadranter innenfor
denne med tanke på å utføre fimnspredningsanalyser.
Det ble undersøkt et sammenhengende felt, og feltet
ble utvidet både horisontalt og vertikalt til fimnmeng-
den avtok. Fem funn eller mindre ble ansett som en
akseptabel avgrensning. Feltets største utstrekning i lag
1 var ca. 32 m2. De fleste fiinnene, ca. 90 %, lå i lag 1.

Etter at den konvensjonelle utgravningen var fer-
digstilt, ble lokaliteten flateavdekket med maskin for
å påvise eventuelle strukturer under funnførende lag,
også på de delene av flaten som ikke var utgravd. De
store trerøttene på terrassen gjorde arbeidet vanskelig
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og medførte at kun deler av flaten var velegnet for
denne typen undersøkelse. Ingen strukturer ble påvist.

KILDEKRITIKK
Allerede i forkant av avtorvingen ble det observert en

grop med en diameter på 2 meter Øst på flaten (figur
31.5).  Denne ble  antatt  å være  en  rotvelte. Under
utgravningen ble det påtruffet teglstein i gropen, og
det ble klart at denne  teglsteinen lå i  tilknytning
til en  steinbygd renne  som  delvis var gravd ned i
undergrunnen. Gropen lå umiddelbart øst for det
mest fimntette området på lokaliteten, og den har
forstyrret deler av fiinnområdet. Det så imidlertid
ikkeuttilatrennenvargravdviderevestovergjennom
fiinnkonsentrasjonen. Gropen lå i forlengelsen av en
større sprekk gj ennom bergryggen Øst for lokaliteten.
Funksjonen til gropen er uviss.

Jordsmonnet på lokaliteten bestod av stedvis tykk
brunjord. Det er begrensede arealer med dyrket mark
i Bamble, og potetdyrking på mindre terrasser med
løsmasser har vært et utbredt fenomen. Man kan
derfor ikke utelukke at det har vært dyrket på ter-
rassen i nyere tid.

FUNNMATERIALET
På Stokke/Polland 9 ble det til sammen gjort 2739
1ittiske fimn (tabell 31.1), hvorav 2736 flint (99,9 %)
og 3 kvartsitt (0,1 %). Sekundærbearbeidet materiale
utgjør 2,7 °/o av den totale fiinnmengden, mens pri-
mærtilvirket materiale utgjør 97,3 °/o. En stor andel
av flinten er termopåvirket, og 36,2 % er skilt ut som
vamepåvirket. Det var vanskelig å skiue mellom brent
og frostsprengt flint.

Råstoff
Det er identifisert seks flinttyper på lokaliteten. I tillegg
kommer brent (48), patinert (4P) og ubestemt (4U)
flint (tabell 31.2). Andelen brent og fragmentert flint
er høy, noe som gjør det vanskelig å få en god oversikt
overflinttyperogreduksjonssekvenser.Itilleggbørdet
understrekes at typeinndeling av splintmaterialet var
vanskelig, og mange splinter er derfor definert som
ubestemt (4U). Som det fremgår av tabell 31.2, har
flere av de definerte flinttypene variasjoner innad. For
eksempel har flintt)pe 1 S2 både matte og transparente

partier, og fargen varierer fra lys til mørk. Det kan
diskuteres hvorvidt dette er en variasjon av underqr-

pen senon eller fin danien, da den er både ly§ere og
mattere enn typisk senonflint (1S1). Typen 281  har
også variasjoner innad, med partier som uten tvil kan
beskrives  som fin flint. I kategorien matt, grov flint
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Type Variant Flint Kvart§itt , Antdl Prosent

Makroavslag

Skraper 1 1 0,0

Ubearbcidet 60 60 2,2

Flekkelignende 3 3 0,1

Hengslet 9 9 0,3

Bikonvekst 1 1 0,0

Retusjert 1 1 0,0

Avslag

Skraper 4 4 0,1

Ubearbeidet 704 704 25,7

Flekkelignende 7 7 0,3

Hengslet 40 40 1,5

Bikonvekst 8 8 0,3

Retusjert 9 9 0,3

Fragment

Ubearbeidet 784 784 28,6

Skraper 2 2 0,1

Retusjert 5 5 0,2

Splint
Med slagbule 237 237 8,7

Uten slagbule 802 802 29,3

Kjerne Plattform- 2 2 0,1

Kjernefragment Andre fragmenter 1 1 0,0

Flekke Ubearbeidet 2 2 0,1

Smalflekke
Ubearbeidet 12 12 0,4

Retusjert 2 2 0,1

Mikroflekke
Ubearbeidet 38 38 1,4

Retusjert 1 1 0,0

Pilspiss Tverrpil 1 1 0,0

Knakkestein 3 3 0,1

Total 2736 3 2739 100,0

Tabell 31.1. Funnmaterialet fra Stokke/Polland 9.

er det skilt ut 6n type, 3D1. En stor andel av denne
flinttypen kan imidlertid beskrives som matt, fin flint,
og skillet mellom 2Dl  og 3Dl  har ikke alltid vært
like lett å opprettholde. 3Dl er likevel lysere enn 2D1.
Flintmaterialet fra Stokke/Polland 9 skiller seg også
fra mange andre mesolittiske lokaliteter undersøkt av
E18-prosjektet ved å ha en svært lav andel patinert
flint (0,3 0/o).

Andelen cortex kan potensielt gi informasjon om
råstoffstrategier og om lokal strandflint var benyttet til
redskapstilvirkning på lokaliteten.16,4 % av flinten på
Stokke/Polland 9 har rest av cortex. Det er identifisert
35 primæravslag og 13 sekundæravslag, hvilket utgjør
til sammen ca. 10 % av materialet med cortex. Dersom
en hel knoll er innledende formgitt og redusert på
en lokalitet, bør primære og sekundære avslag utgjøre
omtrent 30 % av avslagsmaterialet (Eigeland 2015:
109). Eksperimentelle  studier har vist at  størrelsen

på knollen har stor betydning for mengden stykkei
med cortex. Innledende formgivning av en liten knoll
vil relativt  sett produsere  flere  avslag med  cortex
sammenlignet med en større knoll (Andrefslqr 2001:
11). Andrefslqr (2001)  påpeker også  at primære  og
sekundære avslag ikke nødvendigvis representerer det
innledende trinnet i en reduksjonssekvens. Mengden
cortex varierer avhengig av emnets størrelse, hvor mye
cortex som var på emnet i utgangspunktet, reduksjons
teknikk og emnets planlagte sluttform (Andrefslq;
2001:  11).

På Stokke/Polland 9 er det flinttypene lsl og 28 I
som har størst andel cortex, men disse har en lav andel

primære og sekundære avslag. Det er flinttype 2DI
som har flest primæravslag (27 totalt), og majoriteten
av disse er under 2 cm. 30 °/o av avslag og fragmenter
av typen 2Dl har rest av cortex, og dette er en liten
andel dersom det har foregått innledende formgivning
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Hovedtype Undertype Varimt/beskrivelse Antall Prosent, cortex pmscm

Fin flint (1) Senon (1S)

1S1. Svart, spettet transparent. 117 41,8 4,3

1S2. Mørk til lys gråmelert. Matt til brunlig
351 27,9 12,8transparent. Noe spettet (fin danienflint?).

1S3. Mørk gråbrun, homogen. 4 100,0 0,1

Matt, fin
Bryozo (28) 281. Lys gråbrun med enkelte

185 33,5 6,8fine, transparente partier.

flint (2)
Danien (2D) 2D1. Mørk gråmelert (noe variasjon innad). 439 23,0 16,0

Matt grovflint(3)
Danien (3D) 3D1. Grå med enkelte mer finkornede partier. 491 10,2 17,9

Ubestemt/usikker(4)

Brent (8) 48 991 3,5 36,2

Patinert (P) 4P 8 62,5 0,3

Usikker/ukjent(U) 4U 150 32,6 5,5

Tabell 31.2. Flinttyper på Stokke/Polland 9.

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

48

= Kjemefragment,='PlattformkjerneÆSplintutenslagbule'~'SplintmedslagbuleIFragment11Avslag1MikroflekkeIFlekke•Retusjertmateriale

1S1                            1S2                            1S3                            281                            2D1                           3D1

Figur 31.6. Diagrammet viser hvordan flintmaterialet fordeles på flinttyper og gjenstandskategorier.

av knoller av denne typen. Forekomst av små primær-
avslag kan likevel tyde på at det har foregått en viss
formgivning av mindre knoller.

Som nevnt er det flinttypene lsl og 281 som har
størst andel cortex, men få primære og sekundære
avslag. Det er observert at disse, og kanskje  særlig
281, har  en  del cortex  som  opptrer som  inklusjo-
ner, og som  ikke  nødvendigvis  representerer  den

ytre  skorpen på flintknollen. 281  er dessuten  den
flinttypen med størst andel fragmenter (figur 31.6),
noe som kan tyde på at inklusjonene har forringet
kvaliteten på råstoffet. Tilstedeværelsen av cortex på
avfallsmaterialet og kjernematerialet viser at strand-
knoller er benyttet, men siden andelen primære og
sekundære  avslag er såpass  lav, indikerer  dette  at
lokale knoller ikke er benyttet i utstrakt grad. Trolig

er ferdigpreparert råstoff brakt inn på lokaliteten
(Eigeland 2015: 229-234).

Typologi og teknologi

RedskoLperavftnt
Det foreligger 6n tverrpil av flinttype 2D1. Spissen er
svakt skjevegget og laget på et hengslet avslag med
6n helt retusjert sidekant og 6n uretusjert sidekant.
Sistnevnte sidekant utgjør den hengslede distalenden.
Pilspissen er 2 cm lang og 0,9 cm bred.

Skraperne er den mest distinkte redskapskategorien

på lokaliteten  (figur 31.7). De  er tilvirket av ulike
flinttyper, men flinttype ls2 dominerer (1 S2: 4; 2D1:
1; 3D1: 1; 4U: 1).To av skraperne er fragmenterte, men
alle er laget med utgangspunkt i  avslag.  Skraperne
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Figur 31.7. Funn fra Stokke/Polland 9. Øverst: et utvalg skrapere. Skraperne har en tydelig formlikhet. Nederst til venstre:
mikroflekker av flinttype 2D1. Nederst til høyre: skraper av flinttype ls2.

utæør en nokså enhetlig gruppe med tanke på form,
størrelse og retusjvariant. Retusjen er gj ennomgående
steilogregelmessig,troligprodusertvedtrykkteknikk.
De hele skraperne varierer fra 2,2 til 4,1 cm i største mål.

Det Øvrige sekundærbearbeidede flintmaterialet fore-
1iggeriulikeflinttyperogerikkenærmeretypebestemt.

Kjernematerialet
Kjernematerialet er begrenset og består av to platt-
formkjerner og ett ubestemt kjernefragment. I  sin
attributtanalyse har Lotte Eigeland (2016) definert
kjernene teknologisk som «knoll» og «uregelmessig

kjerne». Førstnevnte er av typen 2Dl og er oppbrukt.
Den andre (3D1) er uregelmessig ettersom den er redu-
sertutenenqdeligstrategiogforkastetpågrunnavlite

potensial.Ogsådenneseruttilåhahattutgangspunkt
i en mindre knoll. Det er usikkert hvilken kjernetype
kjernefragmentet stammer fra, annet enn at den har
blitt brukt til avslagsproduksjon. Ingen av kjernene
kan knyttes til flekke- og mikroflekkeproduksjon.

Det foreligger enkelte avslag og fragmenter med
ettavspaltningsarrpåventralsiden,ogdissepekermot
en skjellskivekjerneteknologi, men det er ikke skilt ut
skjellskivekj erner i materialet.
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Ubcarbcidete flekker Retusjerteflekk€r Ubearbeidete mikroflekker Retusjertemikroflekker

Gjenstandsdel Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Hele 4 28,6 1 50 9 23,8

Proksimal 4 28,6 16 42,1 1 100

Midtfragment 2 14,3 5 13,2

Distal 3 21,4 1 50 8 21

Total 14 100 2 100 38 100 1 100

rabell 31.3. Flekkematerialet fra Stokke/Polland 9.

rl|ekhematerialet

)et samlede flekkematerialet utgjør  1,9  %  av fun-
iene (tabell 31.3). Flinttype ls2 og 2Dl dominerer
flekkematerialet. Omtrent 11 °/o av flekkematerialet
3r brent og ikke definert etter flinttype.

Medfåunntakerallesmalflekkertilvirketavflinttype
. S2. Gjennomsnittlig lengde (inkludert sammenføyde
malflekker), bredde og tykkelse er henholdsvis 3 ,6 cm,
),9 cm og 0,3 cm. Flertallet av smalflekkene har noe
ijevne sidekanter og 6n-to rygger. Mikroflekkene er i
iovedsak tilvirket av flinttypene ls2 og 2D1, hvorav
`Ørstnevnte  dominerer. Gjennomsnittlig lengde og

)redde er henholdsvis 2,1 cm og 0,7 cm, og tykkelsen er
),2 cm. 60 °/o av det samlede flekkematerialet er svært
•egelmessig, det vil si gjennomgående, rette rygger og

)arallelle sidekanter, mens 12 % er uregelmessig. Det
:r først og fremst mikroflekkematerialet som er svært
•egelmessig. Maj oriteten er trolig tilvirket med trykk-
•eknikk, men det har også vært innslag av indirekte

)g direkte myk teknikk (Eigeland 2016).
I  Eigelands  (2016)  attributtanalyse trer det fram

mkelte nyanseforskjeller mellom flekkematerialet fra
Stokke/Polland 9  og de eldre  Stokke/Polland 3  og
5tokke/Polland 8. For det første så er det innslag av
lekker og smalflekker i materialet fra Stokke/Polland 9,
ioe som er fraværende på de to sistnevnte. På Stokke/
'ouand 9 foreligger det mikroflekker og smalflekker av

;amme flinttype (1 S2). Smalflekkene ligger tett opptil
nikroflekkeneibreddemfl,ogdetharsannsynligvisvært
mkombinertproduksjonavsmalflekkerogmikroflekker
iv samme kjerne av flinttype ls2. Videre er flekkema-
•erialet fra Stokke/Polland 9 generelt lengre, bredere og

ykkereennmaterialetfradeeldrelokalitetene.Andelen
lekker/mikroflekker med leppe og preparering Øker
}ammenlignet med nøstvetfasen. Dette kan indikere
3t brudd eller skifte hva angår metode og teknikk for
lekkeproduksjon,franøstvetfasentilfase4,mendette
;kiftet er ikke like markant som det som er observert
)å Østsiden av Oslofjorden (Eigeland 2015, 2016).

Attributtanalysen av flekkematerialet viser at den
nnledende delen av flekkeproduksjonen (fierning av

cortex, forming av kjerne) er fraværende i materialet fra
Stokke/Polland 9. Flekkematerialet mangler cortex, og
67 °/o av flekkene har to rygger (Eigeland 2016). Videre
er totalmengden beskjeden. Det kan qJde på at ferdige
og igangsatte kjerner ble brakt inn på lokaliteten, og
atreduksjonssekvenservarkorteog/euerufiillstendige.

Avftllsmaterialet
Avfallsmaterialet utgjør til sammen 97 %  av den
samlede funnmengden på lokaliteten og fordeler seg

på kategoriene avslag, makroavslag, fragment, splint
med slagbule og splint uten slagbule.

Fragmenter og splinter uten slagbule uttiør over
50 % av funnmaterialet. En  mulig forklaring kan
være bruk av bipolar teknikk, som ofte produserer
større  mengder fragmenter og splinter  enn  andre
reduksjonsteknikker  (Kuijt  mfl.  1995;  Eigeland
2006:  22). Det er imidlertid  identifisert lite  diag-
nostisk avfall etter bipolar teknikk i materialet, og
fragmenteringen må ha en annen forklaring. Et høyt
innslag av fragmenter og hengselavslag kan være
en indikator på et lavt teknisk nivå hos  huggerne
(Inizan mfl.  1999:  36; Eigeland 2015:  172). Det er
skilt ut 50 hengselavslag (6 °/o av avslagsmaterialet),
og de forekommer i alle flinttyper og i alle størrelser.
I tillegg til hengselavslag er det observert avslag med
kraftig slagbule eller med bruddterminasjon. Disse
er imidlertid ikke skilt ut i katalogiseringen. Det er
videre observert at en stor andel av avslagsmaterialet er
blitt slått med en 90° slagvinkel. Denne slagvinkelen
resulterer ofte i feilslag, som avslag med hengsel- og
bruddterminasjon og kraftig slagbule. Spørsmålet er
om slagvinkelen er intensjonell, eller om den skyldes
et lavt teknisk nivå.

Nærmere 90 % av det varmepåvirkede materialet
er fragmenter og  splinter uten  slagbule. Dersom
man ser bort fra det varmepåvirkede materialet, er
forholdet mellom avslag og fragment 65-35 %. En

generell avslagsproduksjon (med direkte teknikk) vil
vanligvis gi 50 °/o avslag og 50 °/o fragmenter (Eigeland
2015: 172), og en fragmentandel på 35 % må derfor
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Figur 31.8. Avslagsmaterialet fordelt på flinttyper og størrelse (prosentvis).

anses som lavt. Dette viser at flinten har vært av god
huggekvalitet, og at menneskene har vært kompetente
huggere. Man kan  derfor utelukke  at slagvinkelen
slqrldes et lavt teknisk nivå, og den skal heller forstås
som en reduksjonsstrategi.

En 90° slagvinkel vil vanligvis produsere rette avslag

(pers.  med.  Lotte  Eigeland). Disse  rette  avslagene
bør trolig ses i sammenheng med en annen gruppe
diagnostiske avslag som er skilt ut i materialet, nemlig
4¢.Æo7zØ€ÆjG øøf/øg.  Bikonvekse  avslag  er  avslag  med

dobbeltkonvekst tverrsnitt og glatte sideflater pro-
dusert på skjellskivekjerner. Denne kjernetypen har
ofte utgangspunkt i et større  avslag der man har
brukt sidekantene som plattform for å slå av avslag
med tilnærmet rund eller oval form på ventralsiden.
Bikonvekse  avslag settes  i forbindelse  med tverrpil-

produksjon (Andersen 1978; Petersen 2008: 60), og
antakeligvis er det i denne sammenhengen de rette
avslagene skal forstås. Reduksjonsstrategien på Stokke/
Polland 9 ser derfor ut til å være rettet mot produksjon
av emner til tverrpiler.

Størrelsen på avfallsmaterialet kan si noe om utnyt-
telsesgrad. 66 °/o av avslagene er under 2 cm, 25 % er
2,1-3,0 cm, og de resterende 9 °/o er over 4 cm i største
mål (figur 31.8). Av flinttypene er det 3Dl som har
størst andel makroavslag. De største avslagene måler
opptil 7 cm. Sammenlignet med nøstvetlokalitetene
Stokke/Polland 3 , Stokke/Polland s og Villermyrene
4  (Eigeland og Fossum 2014)  har  Stokke/Polland
9 flere makroavslag, og andelen  avslag under 2 cm
er vesentlig mindre. En del av avfillsmaterialet kan
beskrives som stort og uregelmessig (kantete og qrkt),
og dette kan bety at mindre avslag er valgt ut og fiernet
fra lokaliteten. Størrelsen på det forkastede materialet
indikerer at menneskene ikke har Økonomisert med
flinten i særlig stor grad, noe som kan tyde på at de
har hatt med seg eller hatt tilgang på flint av god
huggekvalitet.

Kmahkesteiner av køarisift
Til sammen ble det fiinnet tre knakkesteiner av ulikt
finkornede kvartsitter (rullesteiner). A11e knakkeste
nene er harde. Den største knakkesteinen er oval o{
tung (578 gram)  og har knusespor i 6n ende. Ette
knusesporene å dømme ser den ut til å ha blitt bruk
i en loddrett, knusende bevegelse, noe som er forenli{
med bipolar reduksjonsteknikk. Det er som  nevn
identifisert lite bipolart avfmsmateriale og heller ingei
bipolare kjerner fra lokaliteten, og det er derfor me
sannsynlig at den har blitt brukt til andre formål. Dei
mellomste steinen veier 210 gram og har knusespor
to ender. Steinen er noe uregelmessig, men har spiss(
ender. Knusesporene er mer skråstilte sammenligne
med den største knakkesteinen, og dette kan tyde p:
at den er blitt brukt til redskapsproduksjon («vanh!
knakking»). Den minste knakkesteinen er oval og veie
60 gram med svake knusespor langs 6n ende. Ingen a`
knakkesteinene kan anses for å være oppbrukte (Hansei
og Eigeland under utgivelse; Eigeland 2015 : 200-206

FUNNSPREDNING
Under undersøkelsen ble  det prioritert å avgrenst
hovedkonsentrasjonen med flintavfall, men spredt(
fiinn sør for utgravningsfeltet viser at en større de
av terrassen er blitt brukt (figur 31.9). Den vertikalt
fiinnfordelingen var lik, og 90 °/o av fiinnene lå i la{
1. Funn i lag 2 ble i hovedsak tiort der hvor det va
høy fimnfrekvens i lag  1. Funnene  danner et oval
spredningsmønster på 5  x  3  meter, men  den tidl

gere omtalte gropen har forstyrret den Østre delen ai
konsentrasjonen. Innenfor utgravningsfeltet var de
en fiinntetthet på 83 fimn per kvadratmeter, men der
høye fragmenteringsgraden som følge av varme- o{
frostpåvirkning skaper en kunstig stor fiinnmengd(
Det ble ikke påvist ildsteder eller kokegroper på flatei
og mengden skjørbrent stein var beskjeden.
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Figur 31.9. Den generelle funnspredningen på Stokke/Polland 9.
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Figur 31.10. Fordelingen av varmepåvirket flint på Stokke/Polland 9.
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Figur 31.11. Fordelingen av flinttypene 3Dl og ls2 på Stokke/Polland 9.



512

r
'
•l~J

63x.

+       Mi krofl e kke

©       Tverregget pilspiss

®      Skraper

•       Flekke med kantretusj

^      Flekkemedretusj

®      Avslag med kantretusj

E      Avslag med retusj

•      Fragment med kantretusj

I      Fragmentmed retusj

ZZ
EEEEE

Moderne grop

Stubbe

i-.-_[Avtorvetområde
~ 1 m høydekoter

Havnivå 30 m over dagens nivå

[| Berg i dagen; stein

024

m

Uio 8 Kulturhistorisk museum

Figur 31.12.  Spredningen av sekundærbearbeidet materiale.
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Deterenhøyandelbrentflintpålokaliteten(36%).
Spredning av varmepåvirket flint kan brukes som en
indikator på hvor ildsteder har vært plassert (Fischer
mfl.1979:22-24;Sergantmfl.2006).Somdetfremgår
av figur 31.10, danner den varmepåvirkede flinten
tre konsentrasjoner. To av disse, den sørligste og den
nordligste, sammenffller med de  andre flinttypene,
mens den midterste konsentrasjonen ikke sammen-
fiJler med andre flinttyper. Kanskje kan det tyde på
særlig høy temperatur her. Man kan uansett ikke
utelukke at enkelte av konsentrasjonene av brent flint
kan tolkes som etterlevninger av utvaskede ildsteder,
men ingen Sllskifter euer konsentrasj oner av brente/
ubrente steiner kan underbygge dette.

Spredning av mikroavffll, som splinter, kan brukes
til å identifisere primære knakkeplasser, da dette blir
[iggende igjen dersom aktivitetsområder ryddes for
avfall (Schiffer 1987; Grøn 2000). Splint med slag-
bule har samme spredningsmønster som det Øvrige
avfallet og indikerer at produksjonen  har foregått
sentralt i funnkonsentrasjonen. De ulike flinttypene
ligger  sammenblandet innenfor konsentrasjonen.
Likevel ser det ut til at de fine flinttypene i hovedsak
Dpptrer i  den  nordlige  delen  av konsentrasjonen,
mens de matte er konsentrert til den sørlige delen
:figur  31.11).  Både  mikroflekker  og flekker ligger
spredt på feltet.

Mesteparten av flekkene av ls2 er konsentrert til
den nordvestlige delen. Det er gjort sammenføyninger
mellom fragmenterte flekker og mikroflekker som ble
finnet med stor horisontal avstand til hverandre. Dette
hn slqrldes postdeposisjonelle forstyrrelser, men det
kan også bety at gjenstander er bevisst flyttet rundt på.

Som det fremgår av figur 31.12, ble alle skrapere,
med unntak av €n, fimnet nordvest på utgravnings-
feltet. Disse ligger derfor i utkanten av området med
høyest fimnfrekvens. Den tydelige konsentrasjonen
av skrapere kan indikere at de har blitt brukt her, og/
:ller at de er deponert på samme sted med tanke på
senere gjenbruk av flaten. Ingen av skraperne  kan
karakteriseres som nedarbeidede eller ødelagte. Den
mellomste knakkesteinen, som er brukt til vanlig
knakking, 1å sentralt i fiinnkonsentrasjonen. De to
mdre ble fimnet i utkanten av feltet.

NATURVITENSKAP OG DATERING

Strandhnje
Stokke/Polland lå 29-31 moh. på en naturlig avgrenset
[errasse. Strandlinjedateringen gir en dateringsramme
[il 4200-4000 f.Kr., dette tilsvarer siste  del av sen-
mesolittisk fase 4.
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Typologiogtekmologi
Med unntak av 6n enkelt tverregget pilspiss er det få
diagnostiske gjenstander i fiinnmaterialet fra Stokke/
Polland 9 som kan underbygge en datering til siste
del av senmesolitikum. Som demonstrert i fimnsten-
nomgangen er det flere interessante nyanseforskj eller
mellom materialet fra Stokke/Polland 9 og lokaliteter
daterttilnøstvetfasennårdetgjelderflekkeproduksjon,
reduksjonsstrategier og råstoffbruk.

På bakgrunn av teknologiske analyser av Svinesund-
materialet mener Eigeland (2015) at det skjer endringer
mot slutten av senmesolitikum, og det er klare tek-
nologiske brudd med den forutgående nøstvetfasen.
Det synes  å være en preferanse for fin flint av god
kvalitet, liten bruk av lokale flintressurser, en selektiv
maksimering av fine flinttyper og få lange, komplette
reduksjonssekvenser (Eigeland 2015: 369). Som nevnt
viser attributtanalysene av flekkematerialet fra Stokke/
Polland 9  at lokaliteten skiller seg noe fra de eldre
nøstvetlokalitetenefraE18-prosjektet.Detforeligger
både flekker og mikroflekker, og etter flinttypene å
dømme har det vært en kombinert flekke- og mikro-
flekkeproduksjon på lokaliteten.

GIørstad (2004: 44-45) påpeker at mikroflekker
utgjør er liten andel av den totale fimnmengden på
lokaliteter datert til siste delen av senmesolitikum
sammenlignet med nøstvetlokaliteter. Enkelte har
beskrevet mikroflekkematerialet fra perioden som
svært regulært (se Johansen 2004:  12-13; Melvold
2009: 176-177), mens andre har karakterisert det som
uregelmessig  (og ikke-intensjonelt; Berg  1995:  84;
Glørstad 2003 : 294-295). Mikroflekkematerialet fra
Stokke/Pouand 9 er jevnt over regelmessig og stammer
fiaenstandardisertproduksjon,menattributtanalysene
tilEigeland(2016)viseratsammenlignetmedmateridet
fia de ovennevnte nøstvetlokalitetene er mikroflekkene

generelt bredere, tykkere og lengre. I tillegg har mikro-
flekkemateriaJ.et attributter som leppe og preparering,
og dette skiller seg fra de analyserte lokalitetene fia den
eldre nøstvetfasen (Eigeland 2016). Dette kan indikere
et brudd euer skifte hva angår metode og teknikk for
flekkeproduksjon, fra nøstvetfasen til fase 4, men dette
skifteterikkelikemarkantsomdetsomerobservertpå
Østsidenavoslofjorden(Eigeland2015,2016).Dette
er interessante observasjoner og kan tyde på regionale
forskjellerisistedelavsenmesolitikum.Detbørlikevel
understrekes at antallet analyserte fase 4-lokaliteter
fra både Øst-og vestsiden av Oslofiorden er begrenset.

Selvommatteflinttyperdominerer,erdetdokumen-
tert en hqr andel fin senonflint (eventuelt danienflint)

på Stokke/Pouand 9. Denne er brukt til både avslags-
produksjon og flekke-/mikroflekkeproduksjon. På
Vdlermyrene 4 er de fine flinttypene i hovedsak brukt
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til mikroflekk€produksjon (Eigeland og Fossum 2014).
Videre inneholder avfillsmaterialet på Stokke/Polland
9 en større andel store avslag og fragmenter ( >3-4 cm)
som har potensial for videre reduksjon. Samlet viser
dette at menneskene ikke Økonomiserte med flintbniken.
En lignende situasjon er dokumentert på lokaliteten
Finstad i Råde i Østfold, som er strandlinjedatert til
4700-4300 f.Kr.  Stine Melvold (2009: 171) bemerker
at flinten ikke er maksimalt nedarbeidet, da det fore-
kommer store avslag, fragmenter og kjerner. Også fra
Svinesundpro§jektet (GIørstad 2004: 31) er det påpekt
at flinten på lokaliteter datert til fase 4 er mindre opp-
huggetogmindreintensivtutnyttetsammenlignetmed
nøstvetlokalitetene, og at flinttilgangen kan ha vært
bedre i siste del av senmesolitikum. Dette er i tråd med
Eigelands (2015) analyser, som viser en bedre tilgang

på flint av god kvalitet i siste del av senmesolitikum.
Det er behov for flere inngående studier av råstoffbru-
ken på lokaliteter fra denne perioden. Dersom disse
observasjonene er reelle, er dette interessant. Hvor er
i så fill den «nye» kilden? Som nevnt har menneskene

på Stokke/Polland 9 trolig brukt strandknouer av flint,
men disse har hovedsakelig vært preparert før de ble
tatt med inn på lokaliteten. Strandflinten trenger derfor
ikke nødvendigvis være lokal.

DISKUSTON OG TOLKNING
Studier av avfållsmaterialet gir informasjon om hvilke
aktiviteter som har foregått på Stokke/Polland 9. Noe av
avslagsmateridetfraStokke/Polland9kantroligknyttes
til kjernepreparering, men en stor del av avslagspro-
duksjonen er sannsynligvis rettet inn mot produksjon
av emner til tverrpiler. Rette og bikonvekse avslag er
velegnet for denne typen redskapsproduksjon (Andersen
1978; Petersen 2008: 60; Eigeland 2015). Som nevnt
kan deler av avfillsmaterialet karakteriseres som uregel-
messig. Antakeligvis representerer dette det forkastede
materialet, og avslag med de rette dimensjoner er sortert
ut. Fravær av passende emner og ferdige tverrpiler kan

qrde på at menneskene har tatt disse med seg videre.
I  tillegg til  avslagsproduksjon har det foregått

flekke-/mikroflekkeproduksjon på lokaliteten, men
denne utgjør en liten andel av fiinnmaterialet. Det
er som nevnt en nedgang i mikroflekkeandelen mot
slutten  av senmesolitikum, og dette  er satt i  sam-
menheng med introduksjonen av tverrspisser og at
flinteggspissene gradvis mister sin viktighet (GIørstad
2004, 2010). Eigeland (2015) mener at den marginale
andelen mikroflekker på lokaliteter fra fase 4 også
kan forklares ved at oppholdene har vært av kortere
varighet,ellermindregjenbrukavlokalitetersammen-
lignet med lokalitetene fra den klassiske nøstvetfasen.

Dette stemmer godt overens med flekkematerialet fra
Stokke/Polland 9. Reduksjonssekvensene her er korte/
ufiillstendige, og kjernene er fraktet videre til neste

plass i landskapet. Dette peker mot en høy mobilitet
Undersøkelser fra sør- og vestlqrsten av Sverige visei

at boplassene fra den siste delen av senmesolitikum
er små (Kihlstedt mfl.1997: 124). Dette kan tyde på
et mer mobilt bosetningsmønster i denne perioden
Det bør imidlertid påpekes  at det er undersøkt få
lokaliteter fra denne  delen  av senmesolitikum, og
flere  av disse  har vist  seg å være  en  sammenblan
ding av flere  faser  (Andersson og Wigforss 2004
86, 101-104). Også i  Oslofjord-området er fasen
dårligere belagt sammenlignet med nøstvetfasen, og
det er vanskelig å få et godt inntrykk av omfangei
og variasjonen mellom lokaliteter fra den siste delen
av senmesolitikum. Lokaliteter fra nøstvetfasen bli]
ofte gjenbrukt, og man kan  spore  en Økende grad
av tilknytning til 1okale  landskap  (GIørstad 2004
2010). Om denne landskapstilhørigheten fortsetter j
siste del av senmesolitikum, må undersøkes nærmer€
Forandringer i teknologi og råstoffbruk kan peke moi
større  samfunnsmessige  endringer mot slutten  a\
senmesolitikum. En endret flinttilgang mot slutter
av senmesolitikum kan indikere nye kontaktnett o€
et mer mobilt bosetningsmønster.

Det er flere elementer som underbygger at opp
holdet på  Stokke/Polland 9  har hatt kort varighei
Funnmaterialet er av begrenset omfang og lå innenfo]
et avgrenset område. Selv om det reelle bruksarealei
er større enn det utgravde området, har lokaliteter
hatt liten utstrekning. Det er dokumentert import a`
ferdigpreparerte råstoff, det er brukt få kjerner, og diss€
er brakt inn på lokaliteten og fraktet ut igjen. Antallei
flinttyper er begrenset, og det synes å være visse ulik
heter i distribusjonen av de forskjellige flinttyper. Dei
har foregått produksjon av emner til tverrpiler, mer
disse er tatt med ut av lokaliteten. Samlet peker dett€
mot at oppholdet på Stokke/Polland 9 har hatt kori
varighet. Bruken av ferdigpreparert råstoff og kjerne]
viser at menneskene har vært forberedt. Forekomsten a`
et avfillsmateriale med potensial for videre reduksj or
betyr at de ikke har hatt behov for å Økonomisere mec
flinten. Dette kan tyde på at de har fraktet med se£
tilstrekkelig råstoff, eller at de skal bevege seg vider€
til et sted der de vet at råstofftilgangen er god. Dett€
samt transport av flekkekj erner vitner om planleggin£
og høy grad av mobilitet. Funnmaterialet fra Stokke,
Polland 9 gjenspeiler en planlagt bevegelse gjennorr
landskapet. Likevel kan forekomsten av knakkesteine]
og ansamlingen av fimksjonelle skrapere tyde på ai
menneskene kanskje planla å returnere til 1okaliteten



32.      STOKKE/POLLAND1

ET OPPHOLDSSTED FRA SENMESOLITIKUM OG NEOLITIKUM

Lucia Ucbermann Koxvold

C59057, Aks.-nr. 2013/398,Stokke 24/4 , Bamble kommune, Telemark

Askeladden-ID: 138156

Hoh.: 26-27 m

Utgravningsleder: Lucia U. Koxvold

Feltmannskap: 4-17 personer

Dagsverk i felt: 215

Tidsrom: 7.8.-27.9.,  7.10.-11.10.2013

Metode: Maskinell avtorving, konvensjonell steinalderutgravning, maskinell flateavdekking

Avtorvet are al : 785  m2

Flate avdekket arc al : 655  m2

Utgravd areal : Lag 1: 240 m2, lag 2:  89 m2, lag 3: 20 m2, lag 4:  10 m2, lag 5: 5  m2

Utgravdvolum: 36,5  m3

Volumperdagsverk: 0,18  m3

Funn: 8191 littiske funn, 22 biter keramikk

Strukturer: Fem kokegroper, tre groper, 6n kullmile samt flere fyllskifter og kullag

Datering:

Strandlinjedatering: 4000-3700 f.Kr.
C14: 5353  ±  101 BP (Ua-48259), 4583 ± 38 BP (Ua-48262), 4667 ± 39 BP (Ua-48265),
4911 ± 39 BP (Ua-48265), 2960 ± 30 BP (Beta-359783), 1549 ± 30 BP (Ua-48266),
1514 ± 30 BP (Ua-48263), 88 ± 31 BP (Ua-48261),  192 ± 30 BP (Ua-48260)
Typologi/teknologi: senmesolitikum, tidligneolitikum, mellomneolitikum, bronsealderen

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Stokke/Polland 1 (ID 13 8156) ble registrert avTelemark

Slkeskommunei2010(Demuth2011:80).Lokaliteten
ble påvist ved seks positive prøvestildt med til sammen
20 flintfiinn, og den ble anslått til å ha en topografisk
utstrekning på 850 m2. Stokke/Polland  1  ble under-
søkt i 2013. Beliggenheten på 26-27 moh. antydet i
henhold til strandlinjekurven bruk i senmesolitikum
og tidligneolitikum, i tidsrommet 4000-3700 f.Kr.

Totalt ble det riort 8213 fiinn. Flint var det domi-
nerende råstoffet, men det forekommer også bergarter,
kvarts, skifer, rhyolitt og metarhyolitt. I tillegg ble det
fiinnet keramikk fra ulike perioder. De typologiske

trekkene  i funnmaterialet tyder på at den  tidlig-
neolittiske fasen er representert i det littiske og det
keramiske  funnmaterialet. Funn  av redskaper med
typologisk tilhørighet til yngre faser av neolitikum og
eldre bronsealder vitner også om aktivitet i perioder
da flaten ikke var strandbundet. Flere strukturer ble

påvist, hvorav fem kokegroper og en rekke $11skifter
og udefinerte strukturer. Videre har en kullmile blitt
anlagt på lokalitetens østre del, og en rekke strukturer
er dokumentert i tilknytning til den og viser til bruk
av flaten i nyere tid. Det foreligger flere radiokarbon-
dateringer fra lokaliteten fra flere perioder, hvilket
vitner om den langvarige bruken av lokaliteten.
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Stokke/Polland  1

Undersøkte lokaliteter

Planområde E18
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Figur 32.1. Lokalitetens plassering i dagens landskap og relasjon til de Øvrige lokalitetene ved Stokke/Polland.
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Figur 32.2. Lokaltopografiske trekk ved Stokke/Polland 1.

LANDSKAP 0G TOPOGRAFI
Stokke/Polland  1  1å  på  en  flat  terrasse  vest  for
Stokkevannet (figur 32.1, 32.2). Den var omkranset
av bergrygger mot nord, Øst og sør. I vest var flaten
avbrutt av en bekkedal, som buktet seg rundt lokalite-
ten og ned mot Stokkevannet. Flaten har fortsatt mot
sørvest, mot det som i dag er dyrket mark. Informasjon
fra lokalbefolkningen tilsa at flaten har vært dyrket

på midten av 1900-tallet.
Lokalitetsflaten fremstod som todelt etter avtorvin-

gen. Mot øst lå en stor kullmile, med store kullbiter
og tydelige utdratte kullmasser (figur 32.3). Området
var fiiktig med mye vannsig. Undergrunnen besto
av humusjord med kull, stein og leirete  masser, og
overgangen fra torvlagene var til tider vanskelige å
tolke. Torven var fra 5 cm til 30 cm tykk. Mot vest
var flaten tett bevokst av trær og kratt. Jordsmonnet
bestod av fin sand/silt og nesten ingen stein.

Da flaten var strandbundet, har den ligget på en
odde med tilgang til havet og en naturlig strand/havn i
Øst,godtskjermetavbergpåbeggesider.Detharogså
vært naturlig havn i nord og delvis mot vest, i det som

i dag er en bekkedal. Boplassen har ligget langs det
forhistoriske Stokkesundet med den karakteristiske
Høgenhei-formasjonen på den andre siden.

MÅLSETTING 0G PROBLEMSTILLING
Stokke/Polland 1 var høyt prioritert i prosj ektplanen
(Schtilke  og Lønaas 2013)  på grunn  av en  antatt
strandlinjedatering til mellomneolitikum (25 moh.).
Det er undersøkt få lokaliteter til perioden, og det
vitenskapelige potensialet ble derfor vurdert som høyt.
Det ble dermed lagt opp til å undersøke lokaliteten

gjennom hele 2013-sesongen med  muligheter for
utvidelse til 2014-sesongen. Tidlig i undersøkelsen
ble det imidlertid klart at lokaliteten lå et par meter
høyere  enn beskrevet i  registreringsrapporten, på
27 moh., hvilket tilsier en tidligneolittisk datering.
Gjenstandsmaterialet bekreftet også en strandlinje-
datering til tidligneolitikum.

Problemstillingene ble derfor endret og knyttet
tettere opp mot å kartlegge tidligneolittisk gjenstands-
materiale, teknologi samt landskapsplassering for å



Figur 32.3. Kullmila etter første avdekkingsrunde. Den er rund i formen og viser tydelige spor etter luftekanalen i midten.
Sett mot nordøst.

sammenligne med samtidige lokaliteter på vest- og
Østsiden av Oslofjorden (f.eks. Jaksland og Tørhaug
2003; Reitan 2014a).

Lokaliteten har også bruksfaser i seinmesolitikum,
mellomneolitikum og seinneolitikumÆronsealderen.
Det var derfor vurdert som viktig å undersøke loka-
1itetens utvikling og utnyttelse over tid gjennom å se

på hvordan beliggenheten har endret seg fra å være
strandbundet i mesolitikum og tidligneolitikum til
å ligge  tilbaketrukket fra  strandlinjen  og lq/sten  i
bronsealderen.

UNDERSØKELSEN

Metode
Lokalitetsflaten ble  innledningsvis  avtorvet  med

gravemaskin. Torvlagets varierende dybde, mye røtter
og den skiftende undergrunnen samt flatens størrelse

gjorde  dette  til en tidkrevende  prosess. Totalt ble
det brukt åtte dagsverk på avtorvingen. Underveis i

avdekkingen fremkom et tydelig skifte i undergrun-
nen fra vest til Øst på flaten. Dette slqrldes kullmilen
som dekket hele den østre delen av lokalitetsflaten.

Jordmassene var fettet av kullstøv og inneholdt store
kullbiter, mens jordmassene på den vestre siden var av

gul og grå silt. Under avtorvingen ble det gjort løsfiinn
over hele overflaten. Spredningen av løsfiinnene viste
klar sammenheng med fiinntettheten på lokaliteten
etter utgravningen.

Lokaliteten ble innledningsvis undersøkt ved å grave
meterruter oppdelt i kvadranter i 10 cm mekaniske
lag med s meters avstand (figur 32.4). Den sørvestre
kvadranten ble deretter gravd ned til fiinntomt lag.
A11erede under dette steget av undersøkelsen ble det
oppdaget Sllskifter i undergrunnen, og enkelte  av
disse ble fortløpende undersøkt. I neste steg ble det
fortettet med ruter hver fjerde meter. Det var fiinn i
nesten samtlige ruter. Det Østlige området i og rundt
mila utpekte  seg som  særdeles fiinnrikt, og det ble
åpnet et større felt der for å avklare fiinnsituasjoner
eller påvise strukturer. Under hovedundersøkelsen ble
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Figur 32.4. Oversikt over utgravde områder og lag på Stokke/Polland 1.

den Østlige delen av flaten prioritert for flategraving,
mens det på den vestre delen ble foretatt en utvalgs-
undersøkelse.

En  situasjon som ble inngående diskutert under
utgravningen og grundig undersøkt, var et kraftig

Snskiftepålokalitetensvestredel.Denbleoppdagetda
den sørvestre kvadranten i en innledende rute ble gravd
til bunnen og et kullholdig lag ble påvist fra mekanisk
lag 2. Kullaget var nærmere 50 cm tykt, inneholdt en
rekke littiske fimn og fremsto tydelig mot den gulgrå
sanden som omga det. Det ble besluttet å utvide feltet
i flaten for å avgrense lagets horisontale utbredelse.
Formen var avrundet, og ytterkantene var ujevne og
utydelige. Likevel syntes funnene å konsentrere seg
til de mørke massene, ikke i den lyse gul-grå silten.
To snitt ble gravd, ett der hvor strukturen allerede
var gravd vertikalt, og ett mot Øst, i avslutningen av
strukturen. Det var imidlertid vanskelig å definere
hva slags struktur dette var, men snittprofilene ga få

qrdelige tegn på intensjonell nedgravning .
Lokaliteten ble etter utgravning flateavdekket med

maskin i to omganger. I den første omgangen ble det

£ernet rundt 10-20 cm med masser for å komme

ned på samme nivå som strukturene som hadde blitt
oppdaget under flategravingen. Etter at disse var blitt
undersøkt og dokumentert, ble flaten avdekket en gang
til, denne gangen til steril undergrunn. Det ble ikke

gjort fiinn av strukturer under den siste avdekkingen.

KILDEKRITIKK
Det arkeologiske materialet samt lokalitetens belig-

genhet nær dyrket mark ved et populært fiskevann
og en kyststi vitner om bruk riennom forhistorisk
tid helt frem til i dag. Under utgravningen fremkom

jernskrap, porselen, steingods, hesteskosøm, spiker
og plast. Området fremstår omrotet som  følge  av
aktivitet i mange perioder, og det var tidvis vanskelig
å skille mellom disse.

Det tydeligste  sporet etter bruk i nyere tid var
kullmila, som ble påvist allerede under avtorvingen.
Kullmiler anlegges på utjevnet markoverflate, slik
at den er uten vegetasjon og fremstår fast og tørr
(Block-Nakkerud  1987: 20). Milene blir inndelt i
ligge- eller reismiler etter hvordan veden ble stablet.
I en reismile, som  mila på  Stokke/Polland  1  trolig
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er, vil en først sette en stokk på høykant og deretter
anlegge stokkene rundt som en kjegle og dekke dem
med  masser. Mila tennes via en  kanal fra toppen
(Jacobsen og Follum 2008: 177).

Det ble ofte bygget kullmilekoier i tilknytning tfl
kullmilene,ogdetermuligatdeobserverteSllskiftene
eller nedgravningene på lokalitetsflaten er resultatet av
slikaktivitet.Nårkullmilavartent,harflatentroligikke
værttilgjengehgfrasøreuersørøst,ogbevegelsetileuer
aktiviteterpåvilhamåttetforekommeivestmotjordene,
fra nordvest i bekkedalen og på den vestre flaten. Det
ble gravd to profiler gjennom kullmila på lokalitetens
Østre side for å undersøke dens stratigrafi og relasjon til
de fiinnførende lagene. Kullmila har helt klart satt sitt

preg på lokalitetsflaten og de Øvrige fiinnene, deriblant
gjennomvarmepåvirkningavflintfiinnene.Likevelvirker
detpåfiinntetthetenogfiinnspredningiogrundtmila
som den er anlagt oppå fiinnene, og at fiinnspredning
ikke nødvendigvis er mye forstyrret av mila.

FUNNMATERIALET
Det ble  til sammen gjort 8213  gjenstandsfunn på
Stokke/Polland 1 (tabell 32.1). Funnene fordelte seg

på følgende råmaterialkategorier: 8019 flint (98 %),
134 kvarts (1,6 °/o),19 metarhyolitt (0,2 °/o), 6 bergart

(0,1  °/o), 6  sandstein  (0,1  %), 5  kvartsitt  (0,1  %),  1
rhyolitt,1 skifer og 22 skår av keramikk (0,3 °/o).

RÅSTOFF

Flj,nt
Det er identifisert tolv ulike flinttyper på Stokke/
Polland 1, og i tillegg kommer brente, ubestemte og

patinerte artefakter, som utgjør 78,5 %. På grunn av
funnmengden ble ikke  splinter typeinndelt. Med
forventning om  at den  største variasjonen  av flint-
typer ville være i redskapsmaterialet, ble  disse lagt
til grunn for å inndele fiinnene etter flinttype. Flere
undergrupper ble i løpet av katalogiseringen  slått
sammen, da  det viste  seg å være  store likheter og
forskjeller i flinten innenfor enkelte gjenstandstyper
(figur 32.5, 32.6). Som det fremgår av tabell 32.2, er
detfirehovedtyperogseksundertyperogtolvvarianter
innenfor det flinttypeinndelte materialet utover brent
og ubestemt flint.

Øvrågeråstoff
De  Øvrige råstoffene fra  Stokke/Polland  1  utgjør
kun 2  % av den totale funnmengden  (tabell 32.1).
Det foreligger en ubearbeidet flekke i rhyolitt som
har visuelle likhetstrekk med rhyolitt fra Siggjo på

Bømlo (figur 32.7; Alsaker 1987: 38-39). Rhyolitt fra
Siggjo er sjelden i Øst-Norge, men opptrer på andre
boplasser i nærområdet, for eksempel Langangen
Vestgård 6 (Reitan 2014a: 188-189). Utover dette er
det kun fra Gransherad og Lihøl 4 det er gjort fiinn
avmuligrhyolittiTelemark(Gundersen2013:47,se
også Nyland 2016: 270).

Et annet råstoff som er fiinnet på Stokke/Pouand 1,
ermetarhyolitt.Metarhyolitterenfinkornet,rødbrun
bergart som er fiinnet på mesolittiske boplasser langs
Oslofjordens vestre  side  (Jaksland 2014; Mansrud
2008;  Carrasco 2014; Fossum 2014a;  Reitan 2015;
Danielsen2015;Eigeland2014).Metarhyolittfimnene
fra Stokke/Polland 1 er få, men er lett gjenkjennelige
og består av avslag og fragmenter.

Det ble fiinnet et fragment av slipt skifer i massene
fra et ftllskifte eller en nedgravning på vestsiden av
lokalitetsflaten. Enkelte kvartsittfinn ble også gjort,
slik som  en  enegget pilspiss  i  en rosahvit  stripet
kvartsitt. De Øvrige kvartsittfiinnene er avslag med
tett, sukkeraktig tekstur og farge. Det ble gjort fimn
av 134 gjenstander av kvarts. Kvartsen på  Stokke/
Polland 1 er svært variert, fra finkornet til grov og fra
transparent til mørk. Med unntak av en tverrpil og
en liten bipolar kjerne består kvartsmaterialet stort
sett av små avslag, fragmenter og splinter.

Det er fiinnet flere bergartsøkser og fragmenter
i  andre  typer råstoff. Flere ulike  typer bergart er
representert, men to Økser er av en grønnlig, finkornet
bergart og har likhetstrekk med Økser av leirskifer fra
Langangen Vestgård 5 (Reitan 2014b).

TYPOLOGI OG TEKNOLOGI

Shptftnt
Det foreligger ingen hele Økser i flint fra  Stokke/
Polland 1, men en rekke slipte fragmenter og avslag
fra Økser. Redskaper som en flekke, en pilspiss og en
skraper vitner om gjenbruk av Øksene  som råstoff.
Flinttypeinndeling gir indikasjon på at det er gjenbruk
av fem ulike økser i gj enstandsmaterialet. Ettersom det
slipte materialet er lite, er det usikkert hvorvidt Øksene
har vært hele da de ble tatt med inn på lokaliteten,
eller om  de  allerede har vært benyttet som råstoff.
Et av avslagene har fasetter som tyder på å være fra
overgangen mellom bred- og smalside på en tynnak-
ket øks av type 3 i henhold til Vang Petersen (2008:
107, figur 158). Fragmentet stammer fra overgangen
mellom smal- og bredside og viser en tydelig, men
avrundet hvelving. To andre fragment har også slipt
dorsalside med en liten slipt kant, og trolig er også
disse fra Økser med slipte smalsider. De tre avslagene/
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Type våriant Flint Kvart§itt Kvarts Bergart Ryolitt Skifer Meta-rhyolitt Sandstein Antall proseht

Makro-avslag
Ubearbeidet 25 25 0,3

Skraper 2 2 0,0

Retusjert 4 4 0,0

Avslag

Ubearbeidet 802 4 46 6 858 10,5

Skraper 33 33 0,4

Kniv 3 3 0,0

Retusjert 41 41 0,5

Slipt 6 6 0,1

Fragment

Ubearbeidet 2904 54 1 13 2;972 36,3

Skraper 29 29 0,4

Kniv 1 1 0,0

Retusjert 58 1 59 0,7

Slipt 2 1 3 0,0

Splint
Ubearbeidet 3807 31 3838 46,9

Skraper 1 1 0,0

Kjerne

Sylindrisk 2 2 0,0

Bipolar 10 1 11 0,1

Plattform- 1 1 0,0

Andre 11 11 0,1

Kjerne-fragment

Plattform-avslag
2 2 0,0

Ryggflekke 5 5 0,1

Preparerings-avslag
1 1 0,0

Fragment 25 25 0,3

Sidefragment 10 10 0,1

Knoll/råstoff
Bearbeidet 3 3 0,0

Flekke

Ubearbeidet 49 1 50 0,6

Skraper 1 1 0,0

Kniv 9 9 0,1

Retusjert 11 11 0,1

Smal-flekke

Ubearbeidet 34 34 0,4

Bor 3 3 0,0

Kniv 1 1 0,0

Retusjert 8 8 0,1

Mikro-flekke Ubearbeidet 3 3 0,0

Retusjert 2 2 0,0

Pilspiss

D-spiss 1 1 0,0

A-spiss 27 27 0,3

Enegget 17 1 18 0,2

Tverregget 34 1 35 0,4

Tange- 16 16 0,2

Flateretusjert 2 2 0,0
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Typc Variant FHnt Kvartsitt Kvarts Bcrgart Ryolitt Skifer
- Mcta-rhyolitt

Sandstein Antall Ho§ent

Øks

Tverrøks 2 2 0,0

Eggopp-skjerping
1 1 0,0

Fragmenter/avslag
11 1 12 0,1

Tynnakket 3 3 0,0

Slipeplate
Fragment 5 5 0,1

Retusjert 1 1 0,0

Total 8019 5 134 6 1 1 19 6 8191 100,0

Tabell 32.1. Alle funn fra Stokke/Polland 1.

Hovedtype Undertype Våriant/beskrivelse Antin pt®sent

Fin flint 1

Senon (1S)

1S1.  Helt svart. 10 0,1

1S2. Mørk grå med svarte streker. 35 0,4

1S3.  Stor variasjon fta lys grå med prikker/inklusjoner og røde
436 5,5

streker til mørkere og mer homogen sammensetning.

1S4. Transparent gul. 15 0,2

1SF1. Mellomgrå med marmoreringer/streker i mørkere og lysere nyan§er. 8 0,1

1SF2. Lys grå med mørke striper. 13 0,2

Danien (1D) 1D1. Lys grå med sjatteringer. 268 3,3

Bryozo (18) 181.  Lys gyllen med fossiler. 8 0,1

Matt, finflint2 Bryozo (28)
281. Grå matt med fossiler. 118 1,5

282. Lys grå matt med mindre fossiler. 1 0

Danien (2D) 2D1. Mørk grå melert flint med lysere og mørkere partier. 369 4,6

Matt grov
Danien (3D)

3D1. Lys grå kornete noen innslag av finere partier til Grå/
436 5,4flint 3 brun kornete matt med innslag av blanke, finere partier.

Ubestemt/usikker4

Brent (4U) 3466 43,2

Patinert (4P) 180 2,2

Usikker/ukjent(4U)
2656 33,1

Tabell 32.2. Flinttyper på Stokke/Polland 1. Antall funn er få i enkelte flinttyper, og de brente og usikre/ukjente
dominerer. Hovedgruppene er ls3,1D1, 2Dl og 3D1

fragmentene opptrer i ulike flinttyper og kan tas til
inntekt for å komme fra tre tynn- eller spissnakkede
Økser med slipte smal- og bredsider.

Bergartsøkser og shpeplater
Det ble fiinnet to tilnærmet hele bergartsøkser og ett
slipt eggoppskjerpingsavslag. Den ene  øksa er tver-
regget med et flatt firkantet snitt og er 5,1 cm lang,
3 cm bred og 0,7 cm tykk. Øksa er avlang og smal og
brukket i midtpartiet. Eggen er slipt på begge sider

og har en  avskalning samt flere mindre skår. Øksa
fremstår slitt og oppbrukt.

Den andre Øksa er 9 cm lang, 4,6 cm bred og 1,7 cm

på det tykkeste. Øksa er tildannet på et ujevnt stykke
med noe som kan virke som ryggdannelse, på den ene
smalsiden. Tverrsnittet er trekantet med det høyeste

punktet på den ene smalsiden. Eggen er kun slipt på
den ene siden.

Det er også fiinnet et eggavslag fra en tosidig slipt
Øks som måler 3,5 cm i lengde og 2,4 cm i bredde. Det



LUCIA  UCHERMANN  KOXVOLD -STOKKE/POLLAND  1 523

F`igur 32.5. Fordeling av gjenstander i de ulike flinttypene. 282 er kun representert med en pilspiss.

Figur 32.6. Avslagsmaterialet fordelt på flinttypene fra Stokke/Polland 1.

lille bergartsmaterialet viser ingen tegn til at Øksene
er produsert på boplassen.

Seks  slipeplater i sandstein ble også funnet. Den
ene har en retusjert sidekant, men er for qJkk til å
kunne defineres som en sandsteinskniv. Den avlange
formen kan tyde på flerbruk, enten ved at gjenstanden
har blitt benyttet først som slipeplate og deretter som
kniv, eller omvendt.

I likhet med Langangen Vestgård 5 og 6 (Reitan
2014a, 2014b)  synes bergartsmaterialet fra Stokke/
Polland 1 å kunne knyttes til den tidligneolittiske fasen.

Pilspisser
Pilspissmaterialet fra  Stokke/Polland  1  består av
tverrspisser,eneggedespisser,tangespisserogatypiske

spisser uten tydelig typetilhørighet. I tillegg foreligger
det en C/D-spiss og to fragmenter av flateretusjerte
spisser (figur 32.8). De 99 pilspissene utgjør ca.1  °/o
av det littiske fiinnmaterialet.

Tverrspissene uttiør den  største gruppen  med
34 spisser, hvorav alle unntatt 6n er av flint. Kun to
tverrspisser er tilvirket på flekker eller flekkelignende
avslag, resten er laget på avslag. Det er fimnet tverr-
spisser i  nesten  samtlige  flinttyper.  Spissene  måler
0,7-1,2 cm i bredde og er 1,5-2,5 cm lange. De kan
videre grupperes basert på eggvinkelen, hvorav rundt
elleve stykker har rett egg, sju stykker har skjev egg
og åtte har en svakt skjev egg. De resterende tverr-
eggede spissene er Ødelagt eller fragmentert, slik at
eggvinkelen ikke kan defineres. Spissenes utforming



Figur 32.7. En ubearbeidet flekke i rhyolitt. Råstoffet har visuelle likhetstrekk med rhyolitt fra Siggjo på Bømlo i
Hordaland. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

1igger tett opp mot formen på avslaget de er tildannet

på, og varierer mye morfologisk sett. Det har vært en
tydelig formintensjon, men likevel synes tverrspissene
å representere en fleksibel holdning til tykkelse og
størrelse på emnene.

A-spissene er utelukkende i flint og teller 27 eksem-

plarer. A-spissene er produsert fra mikro-, smal- og
makroflekker. Enkelte er svært regulære, mens andre
virker irregulære, nærmest som flekkelignende avslag.
Tangen er uten unntak i proksimalendene. Det er
flest spisser med A1-retusj, men enkelte spisser med
A2-retusj er observert. Spissene måler mellom 0,8 og
1,6 cm i bredde og er 2,3-4,2 cm lange.

Det er funnet 18 eneggete pilspisser, hvorav 1 er i
kvartsitt. De fleste eneggede pilspissene er tildannet

på regulære mikro- o,g smalflekker, men noen få er
produsert fra avslag. En spiss er tildannet på en buet
ryggflekke. De  eneggede pilspissene  som  er laget

på flekker, opptrer i flinttypene  ls3 og 3D1, mens
ryggflekken og en avslagsspiss opptrer i 2Dl  og to
avslagsspisser i henholdsvis lDl og 181. Spissene er

gjennomsnittlig 2,5 cm lange og 1 cm brede.
I  det fragmenterte og atypiske pilspissmaterialet

er det mange likheter med flere av de øvrige typene.
Trolig er flere av dem pilspisser hvor formen på emnet
har avriort spissens utforming, og at de dermed får

et mindre formelt uttrykk som faller utenfor der
mo,rfologiske definisjonen ¢f. Helskog mfl. 1976).

En  C-  eller D-spiss med trekantet tverrsnitt o£
tilnærmet hel flateretusjering på dorsal og ventra.
side ble også fiinnet. Spissen er avrundet og slitt p£
overflaten, noe som gjør det vanskelig å se hvorvidi
flateretusjen dekker hele spissen.  Spissen er 4,5  cir
lang og  1,2  cm bred, med  manglende  distalendc
Spissen opptrer i en flinttype  som det ikke  finnes
Øvrige fiinn av. Dette indikerer at den trolig ikke e]

produsert på lokaliteten, men heller brakt med inr
på lokaliteten og forkastet eller forlagt. Spissen bl€
fiinnet i en bergsprekk uten Øvrig fiinnmateriale o£
er den eneste gjenstandstypen fra lokaliteten som kan
dateres til mellomneolitikum.

En liten flateretusjert spiss med brukket basis blc
fiinnet i massene i den store rotvelten på vestre del a\
lokalitetsflaten. Den er 1,5 cm lang og 0,5 cm bred
Trolig er det en bladformet type med konvekse side]
men siden basis er brukket, er utformingen i basis
usikker. I samme kontekst ble det også funnet et lit€
fragment med en overflateretusjert side, av det som
trolig er en agnor fra en pilspiss. Den er 1 cm lang og
0,4 cm bred. Fragmentet er av samme flinttype som
den andre spissen, uten at det er mulig å sammenføye
stykkene.
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F`igur 32.8. Pilspisser fra Stokke/Polland 1. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

Skrapere,lnrspisserogkmiver
Det ble fiinnet en rekke skrapere, kniver og borspisser,
5om til sammen utgjør 1 % av det totale fiinnmaterialet.
Skraperne er den største sekundærbearbeidede gjen-
5tandskategorien og er i hovedsak skilt ut som avslag,
fragmenter og flekker med steil retusj og steil konveks
311er konkav retusj på side euer endekant. Det fore-
ligger 35 skrapere tildannet på avslag, 29 fijagmenter,
L flekke og 1 splint samt 1 kjernefragment. En skraper
erlagetpåetsliptflintavslag,sannsynligvisfraenslipt
flintøks. Materialet utviser stor variasjon i størrelse og

utforming og foreligger i nærmest samtlige flinttyper
med overvekt av hovedtypene ls3,1D1, 2Dl og 3D1.

Det er blitt fiinnet tre borspisser. Samtlige er tildan-
netpåregulæresmalflekkerogharretusjertesidekanter
mot en spiss og propellretusj  i distalendene. Det er
identifisert 14 flekker og avslag med skrå eller skråbuet
kant-ogenderetusjsomerdefinertsomkniver.Enkniv
er et stort og kraftig bergartsavslag med kraftig tannet
skrå enderetusj og måler 12,5 cm i lengde og 5 cm i
bredde. De Øvrige er laget på flekker og smalflekker
samt på avslag av flint. Den skråbuede formen synes
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å være foretrukket, og retusjen er tildannet langs den
naturlige kurvaturen på emnenes sidekanter. I likhet
med pilspisser og skrapere synes også knivene å være
tildannet i henhold til emnets utforming.

Øti)rigsekumdærbearbeidetmateriale
Det sekundærbeararbeidete  materialet fra  Stokke/
Polland  1  utgjør 126 gjenstander, eller 1,5 °/o av det
totale funnmaterialet. Det er vanskelig å funksjons-
bestemme  eller typebestemme  det fragmenterte
retusjerte  materialet. Det høye  antallet fragmenter
med retusj, totalt 58 stykker, tyder på at det har vært
et større innslag av redskaper på lokaliteten, og at
de  kan både  ha vært produsert, brukt og forkastet

på lokaliteten.

Flekherogmikroflekher
Det ubearbeidede  flekkematerialet utgjør  1  °/o  av
funnmaterialet og er fordelt som 49  makroflekker,
34 smalflekker og 3  mikroflekker. Breddemålene er
0,6-1,5 cm, lengden på de hele flekkene er 2,2-4,7 cm.
30 flekker er hele, mens det foreligger 22 proksimalen-
der, 9 medialender og 2 distalender. Flekkematerialet
forekommer i nærmest alle flinttypene. Flekkene har
varierende  regularitet, og en hovedvekt av de  hele
eksemplarene har hengslet distalende. Sammenligner
man flekkene med spissene, og spesielt med knivene,
synes den hengslede formen å være foretrukket og er
trolig intensj onelt tildannet. Enkelte regulære flekker
med parallelle sider ser likevel ut til å være til stede
i det fragmenterte flekkematerialet. Det er også en
mulighet for at flekkene er forkastet eller fraktet ut av
boplassen. Det etterlatte materialet synes å komme fra
en ikke-standardisert flekketeknologi, noe som også

tienspeiles  delvis  i  pilspiss-  og redskapsmaterialet
samt i kjernematerialet.

Kjernematerialet
Kjernematerialet er lite og fragmentert, og utnyttel-
sesgraden er høy. Av de totalt 25 kjernene er det 11
bipolare, 1 plattformkjerne, 2 plattformkjerner som
kan ha vært sylindriske kjerner, 2 mulige skjellhugde
skiver og 3 knutekjerner. De resterende seks kjernene
er uregelmessige. I tillegg forekommer det et en hqr
andel kjernefragmenter med totalt 35 fragmenter av
udefinerbare kjernetyper, 5  ryggflekker og 3  platt-
formavslag/plattformprepareringsavslag. Det finnes
kjernemateriale i ni av de tolv ulike flinttypene. Ingen
avdehelekjemeneviserstandardisertflekkeproduksjon,
men heller avslagsteknologi.

Av  særlig  interesse  er  de  to  fragmentene  av
mulige  sylindriske  flekkekjerner. Det er påvist få
sylindriske  kjerner på tidligneolittiske lokaliteter i

Oslofiord-området (Solheim 2012: 173-177). Det e]
derfor stilt spørsmål om dette faktisk innebærer at dei
ersylindriskteknologiibruk,elleromderepresentere]
spor etter importerte kjerner (Eigeland 2015). Det e]
ingen flekker som tydelig er tildannet fra sylindrisk€
kjerner, fra Stokke/Polland 1, og det er derfor troli£
ingenstandardisert/regulærsylindriskteknikkåfinn€

på lokaliteten.
Av interesse er også de mulige skjellhugde skiven€

som  finnes  i  kjernematerialet.  Skjellhugde  skive
er definert som store, qrkke  avslag hvor det er slåt`
bikonvekse  avslag i slagbuleenden på ventralsider
(Andersen 1979: 77-79). De to skjellhugde skiven(
er trolig også blitt sekundært utnyttet som bipolar€
kjerner. Begge har avslag med avspaltningsarr ette
bikonvekse  avslag, men har ellers knusespor på all{
sidekantene og spor etter avspaltninger på flere side
Det bipolare kjernematerialet fra boplassen er småt
og fragmentert og skiuer seg fra de skjellhugde skivem
i størrelse. Kun et mindretall av dem har spor ette
arr av flekker eller flekkelignende avslag. Det er er
mulighet at disse bipolare kjernene ikke er kjerne
men redskaper.

Avslagsmaterialet
Det ubearbeidede avslagsmaterialet i flint utgj ør rund
10 % av den totale fimnmengden. I overkant av 60 °/
er helt eller delvis dekket av cortex. Av 827 avslag e
25 skilt ut som primæravslag, det vil si avslag med hel{
dorsalsiden dekket av cortex. Fem er sekundæravsla£
med et avspaltningsarr, men som ellers er dekket ai
cortex.  18  er makroavslag, som er avslag større  enr
4 cm.  19  flekkelignende  avslag er påvist, og det e
registrert noen få stikkelavslag og 1 mulig bikonveks
avslag fra en skjellskivekjerne.

Funn av tre flintknoller, hvorav en av dem fremstå
som åpnet og testet, tyder, sammen med primæravsla

gene, på at deler av materialet kan være  produser`
på flintknoller med lokalt opphav. Primæravslagen€
opptrer i  fem  ulike  flinttyper, noe  som viser  ti

primærproduksjon  av minimum fem teknologisk€
sekvenser.  Den  store  andelen  avslag  med  corte]

gjenspeiler  at det har foregått primær-  og  sekun
dærpreparering og produksjon, samtidig  som  dei
tyder på at flinten i all hovedsak er strandknoller o€
trolig funnet lokalt. Eigeland (2015: 58) påpeker ai
avslagsteknologien  synes  å  Øke  fra  seinmesolittisl
fase 4 og inn i tidligneolitikum, og begrunner dett€
med blant annet utfasing av mikroflekketeknologj
Det er ikke observert variasjoner i avslagsmaterialei

på Stokke/Polland 1 som kan knyttes til ulike fase]
eller  skille  det  senmesolittiske  oppholdet  fra  d€
neolittiske.
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T€eramihh

Det er fiinnet 22 skår av keramikk på lokalitetsflaten. I
hovedsak ble keramikken fiinnet på flatens vestre side,
men enkelte fragmenter er funnet på Østsiden. Av de
22 skårene er det s som trolig er fra neolitikum, og som
3r fiinnet innenfor det samme området. Ett fragment
:r et større randskår med snorstempeldekor. Skåret er
3,8 x 5,2 cm stort og er 1,2 cm tykt. Godset har grålig
[il rødbrun farge og har glattet eller sotet overflate på
=nkelte deler av godset. Leiren synes å være finkornet,
mens magringen til dels er svært grovkornet med store
kvartskorn (0,3 cm). Fargen i bruddene og på utsidene
har nyanseforskjeller som kan tyde på at godset ikke
=r gjennombrent. De Øvrige skårene er fragmenterte
Dg har ingen tydelig formmessig plassering fra karet,
med unntak av et fra overgangen mellom nakken og
buk. Dette skåret er 1,1  x 3,4 cm stort og er 1,1 cm

ykt. I likhet med randskåret er dette magret med grove
kvartskorn og har delvis  sotet eller glattet overflate.
Den visuelle likheten tyder på at de kommer fra det
samme karet. Den Øvrige keramikken fra lokaliteten
kan ikke tilknyttes noen tidsperiode, men enkelte skår
kan være fra jernalderen, og noe er trolig også yngre.

FUNNSPREDNING 0G
AKTIVITETSOMRÅDER
Funnene fra Stokke/Polland 1 er spredt over 240 m2
(1ag 1) med en gjennomsnittlig fimntetthet på 34 fiinn
per kvadratmeter. Bortimot hele det undersøkte arealet
var fiinnførende, og i tillegg indikerte overflatefimnene
at større deler av flaten enn hva som er undersøkt, har
vært fimnførende (figur 32.9). Funnspredningen viser
ingen klare variasjoner eller utpregede konsentrasjoner
av spesielle gjenstandstyper. Varmepåvirkede funn
følger også den generelle fiinnspredningen med en
liten Økning i områdene under og rundt kullmila, hvil-
ket representerer en kildekritisk faktor (figur 32.10).
Spredningen av de ulike flinttypene viser også denne
tendensen med enkelte unntak av de typene hvor det
er få gjenstander.

Ved å vurdere andre råstoff enn flint kommer enkelte
konsentrasjoner klarere  frem  (figur 32.11), selv om
disse fiinnene er begrenset i antall. Enkelte råstofftyper
inneholder så lite  som €n eller to fiinn, og disse vil
naturlig nok gi et annet mønster enn spredningen av
flinten. Likevel er det enkelte mønstre som kan belyse
romlig organisering. Kvartsmateriale var konsentrert
i sørøst, noe som antyder at det er spor etter 6n eller
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Figur 32.10. Kartet viser fordeling av varmepåvirkete funn på Stokke/Polland 1.

Figur 32.11. Kartet viser spredningen av alt littisk materiale bortsett fra flint fra Stokke/Polland 1.
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A-m Type Form Bum sider 8. L. Dia* D. Fyllmateriale C14,

1394 Kullmile/fyllskifte Ujevn Ujevn Ujevne 1622 1759
Silt/sand/1eire/kull/stein

695 Kullag Ujevn 192 260 8 Kull/silt

10537 Kokegrop Oval Flat Buete 80 105 10 Kull/silt/stein 88 ± 31  BP

15546 Kullag Ujevn 245 5 Kull/silt 1549 ± 30 BP

18176 Kullmile Rund 1400
Silt/sand/leire/kull/stein

192 ± 30 BP

18256 Fyllskift Ujevn Rett Ujevne 250 2 Silt/sand/kull

18322 Stolpehull Avrundet Avrundet Rette 20 7 Silt

18334 Stolpehull Rund Flat
Utydelige/ujevne

12 5 Silt

18344 Stolpehull Avrundet Flat Rette 20 24 Silt

18358 Kokegrop Avlang Avrundet Buete 35 90 18 Sand/stein 4911  ±  39 BP

21238 Nedgraving Ujevn Ujevn Ujcvne 50 62 38
Silt/sand/kull/humus

4667 ± 39 BP

21247 Nedgraving Ujevn Ujevn Buete 22 68 19
Silt/sand/kull/humus

21259 Nedgraving Ujevn Ujevn Buete 100 106 12
Silt/sand/kull/humus

1514 ±  30 BP

21615 Kullmile/fyllskifte Oval Ujevn Runde 66 60

22029 Kokegrop Ujevn Avrundet Buete 74 124 13
Sand/leire/stein

5353  ±  101  BP

22107 Fyllskifte Avlang Ujevn Ujevne 116 43 5

22124 Fyllskifte Avlang Ujevn Flate 106 33 2

22370 Kullmile/grøft Avlang Ujevn Rette 344 123
Silt/sand/leire/kull/stein

22390 Kullmile/fyllskifte Ujevn Ujevn Ujevne 77 322
Silt/sand/1eire/kull/stein

22751 Kullmile/fyllskifte Ujevn Ujevn Ujevne 73 115
Silt/sand/1eire/kull/stein

22066 Fyllskifte Ujevn Ujevn Ujevne 92 245 Silt/sand/kull

22994 Kokegrop Ujevn Ujevn Buete 80 100 23 Silt/leire/stein 4583 ± 38 BP

23012 Kokegrop Oval Avrundet Buete 63 220 24
Silt/leire/grus/stein

Tabell 32.3. Oversikt over strukturer fra Stokke/Polland 1 med dateringer.

to reduksjonssekvenser. Metarhyolitten er et annet
eksempel som har en tydelig romlig fordeling. A11e

gjenstandsfimn fremkom i området rundt og i den
store rotvelten på vestre siden av flata (figur 32.12),
hvilket kan peke mot 6n reduksjonssekvens og dermed
ett opphold.

DetØsdigeområdetpålokalitetenergravdienstørre
sammenhengende flate og gir et innblikk i hvordan
aktivitetsområdene på lokalitetsflaten kan ha sett ut.
Det er høy tetthet av fiinn, og a\ffåll og redskapsmate-
riale ligger i samme konsentrasjoner og representerer
trolig flere  steg i teknologiske handlingssekvenser.
Gjenstander synes  å ha blitt produsert, modifisert,
brukt og forkastet innenfor det samme området.

STRUKTURER 0G KONTEKSTER
Det ble påvist syv sikre strukturer på Stokke/Polland
1 (tabell 32.3). Disse er definert som fem kokegrope]
og to nedgravninger/groper. I tinegg ble det avdekkei
tre mulige stolpehull, flere Sllskifter og 6n kullmilc
med flere tilhørende groper, kullag og 6n grøft. Det ble
fimnet brent og ubrent flint og annet littisk materiale
i og rundt Sllmassene til flere  av strukturene  som
ikke kan dateres til steinbrukende tid. Trolig er flere
av de yngre strukturene gravd gjennom funnførend€
1ag fra senmesolitikum og neolitikum. Under profilei
som ble  anlagt gjennom  kullmila, og grøften  som
omkranset denne, ble det påvist enkelte groper og også
en nedgravning, som ble datert til tidligneolitikum.
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Figur 32.14. Kokegrop A22029 i plan og profil.

Kokegroper/ne dg")de ildste der
Fem kokegroper ble påvist (figur 32.13). Fire koke-

groper  (A10537, A18358, A22994 og A22029)  1å
relativt nær hverandre på lokalitetens  nordvestre
del, men på ulike høydenivåer. Kokegrop A10537
1å på berget, rett under torven. Kokegrop A18358
fremkom i bunnen av lag 2, og kokegrop A22994 og
A22029 (figur 32.14) ble fimnet under avdekkingen
med maskin. Den femte kokegropen (A23012) ble
fiinnet under avdekking av feltets Østre del og lå inntil
berget rett i overkant av den større fiinnkonsentrasjo-
nen. Samtlige kokegroper inneholdt flint, men kun
enkelte av fiinnene viste tegn på å være varmepåvirket.
Det ble innsendt materiale til datering fra alle fem
kokegropene. Prøven fra A23012 gikk i oppløsning
og ble derfor ikke datert. Fra de øvrige fire kokegro-

pene foreligger 6n datering til senmesolitikum, to til
tidligneolitikum og 6n til nyere tid.

Fy[lskifterogkullag
Fire firllskifter/kullag ble observert under avdekking
av lokaliteten. A]1e var forholdsvis grunne og målte
2-5  cm  i  dybde.  Spesielt interessant er $11skifte
A15546, i bunnen  av mekanisk lag  1  (figur 32.15).
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Det fremsto som et tynt og tydelig kullholdig lag
med ujevn form og målte rundt 2,5 meter i diameter.
Kullaget var avgrenset av et tynt grått sandlag. Det
ble gjort mye fiinn i tilknytning til ftllskiftet, men
også i områdene rundt. Med tanke på at dette kunne
være rester etter et gulv eller et aktivitetsområde med
tilknyttet funnmateriale, ble gjenstandene herfra
katalogisert med strukturkontekst for å gi mulighet
til å diskutere romlig organisering. Det ble ikke gjort
fimn av organisk materiale utover trekull som datering
til folkevandringstiden.

Grunnet de  Øvrige ftllskiftenes  mangel på tien-
standsfiinn, usikre form, Sllmasse og beliggenhet ble
det ikke prioritert å datere disse. Trolig er flere av dem
tilknyttet kullmila, rotbranner eller andre prosesser,
som dyrkning/rydding i nyere tid.

Nedgravnimger
Det ble påvist tre strukturer som er tolket som mulige
nedgravninger/groper (tabell 32.3). Alle tre er fiinnet
under eller i tilknytning til kullmila på Østre del av
lokaliteten. To av strukturene ble datert til henholdsvis
tidligneolitikum og nyere tid. Nedgravningen med
neolittisk datering lå sentralt i det fiinnførende området
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Figur 32.15. Fyllskifte A15546 sett mot sør og sett mot vest. Bildene illustrerer godt hvordan fyllskiftene/kullagene fremsto
med ujevn form og tynne fyllmasser.

Figur 32.16. A1568 i plan. Strukturen er tolket som et rotvelte. De mulige stolpehullene er i midten av A1568.

på Østsiden av lokaliteten. Først ble den tolket som en
del av et større $1lskifte som ble observert i toppen
av mekanisk lag 2. Nedgravningen var 38 cm dyp, og

$11massene var svært like massene fra kullmila, men
med nyanseforskjeller i farge  samt innhold av tre-
kull. Nedgravningen ble tolket som en eldre struktur
hvor kullmilen var anlagt på toppen, og hvor de øvre
massene var sammenblandet. Trolig er den rester av

et ildsted eller en kokegrop som kan settes i direkte
sammenheng med det neolittiske fimnmaterialet på
det Østlige feltet.

Mulige stolpebull
Tre mulige stolpehull ble observert i tilknytning til
rotvelte A1568 (figur 32.16). Alle var tydelige i plan
fra toppen av mekanisk lag 2. To av dem lå en halv
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Figur 32.17. Plasseringen av Stokke/Polland 1 med 27 meter høyere havnivå.
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Lab.ref. BP + 68.2% •  95.4% Kontekst
+    Typc Materiale

Ua-48259 5353 101 4320-4055 f.Kr. 4360-3970 f.Kr. 22029 Kokegrop Hassel

Ua-48260 192 30 Y. enn 1600 18176/22964 Kullmile Gran

Ua-48261 88 31 1670-1915 e.Kr. 1685-1930 e.Kr. 10537 Kokegrop Gran

Ua-48262 4583 38 3495-3135  f.Kr. 3500-3105 f.Kr. 22994 Kokegrop Selje

Ua-48263 1514 30 475-600 e.Kr. 430-615 e.Kr. 21259 Nedgravning Bjørk

Ua-48264 4911 39 3710-3650 f.Kr. 3970-3640 f.Kr. 18358 Kokegrop Alm

Ua-48265 4667 39 3515-3390 f.Kr. 3625-3360 f.Kr. 21238 Nedgravning Hassel

Ua-48266 1549 30 430-550 e.Kr. 425-575 e.Kr. 15546 Fyllskift Bjørk

Beta-359783 2960 30 1220-1125 f.Kr. 1265-1055  e.Kr. 1568 Rotvelt Hasselnøttskall

Tabell 32.4. C14-dateringer fra Stokke/Polland 1.

meter fra hverandre, mens det siste lå noen meter mot
nord. Strukturene lignet hverandre og var runde i plan
med rette eller avrundede sider. De var utvasket og
utydelige i profil. To av de mulige stolpehullene var

grunne, kun 5-7 cm dype. Det siste var 24 cm, men
skråstilt i bakken. Det var ikke noe daterbart materiale
i strukturene. Det ble ikke fiinnet ytterligere stolpehull
eller andre strukturer som kunne plassere dem i en
overordnet kontekst.

NATURVITENSKAP OG DATERINGER

Strandlinje
Stokke/Polland  1  1å 26-27  moh. på  en  stor  flate
omkranset  av lave  bergrygger  mot  nord,  Øst  og
sør. Ved  en  strandlinje  på 26  meter  over  dagens
havnivå vil flaten ha ligget på en odde omringet av
sjøen i vest, nord og Øst (figur 32.17). Dette åpner
for flere mulige havner. En strandlinje på 26 moh.

gir en eldst mulig bruksfase mellom 4000 og 3800
f.Kr., altså ved overgangen fra  senmesolitikum  til
tidligneolitikum.

C14-daterimger
Det foreligger totalt ni  C14-dateringer fra Stokke/
Polland 1 (tabell 32.4). En datering på hasselnøttska.11
stammer fra en  struktur (1568)  som er tolket som
en rotvelte. Resten av prøvene er tatt fra definerbare
strukturer og $11skifter. Dateringene angir alder til
seinmesolitikum, tidligneolitikum, bronsealderen og
folkevandringstiden. I tillegg kommer to dateringer
til nyere tid. Dateringene  sammenfåller med fimn-
materialet og viser stor kronologisk spredning. Dette
understreker den omfattende og lange bruken av
lokalitetsflaten gjennom forhistorisk og historisk tid.

Typologi
Det littiske fiinnmaterialet fra Stokke/Polland 1 består
av ulike diagnostiske artefakter og typologisk daterbare
typer. Spissmaterialet fåller inn under det senmesolit-
tiske og tidligneolittiske redskapsinventaret (Solheim
2012). Fragmenter av slipte qJnnakkede flintøkser, den
mulige sylindriske teknologien, skj ellskivekj erner og
råstoff som rhyolitt og skifer samt den  neolittiske
keramikken er spor etter tidligneolittisk aktivitet og
viser likheter med andre tidligneolittiske lokaliteter
i Oslofjord-området (Tørhaug 2002; GIørstad 2003;

Jaksland og Tørhaug 2004; Johansen 2004;  Reitan
2014a). Tilstedeværelsen av slipt skifer er et karakteris-
tisk trekk på Vestlandet i tidlig- og mellomneolitikum
(Nærøy 1993), men opptrer mer sjelden på tidligne-
olittiske lqrstlokaliteter i Øst-Norge (GIørstad 2004:
57;  Solheim 2012:  98-99). I  tillegg foreligger det
en C/D-spiss  samt to fragmenter av flateretusjerte
spisser. D-spisser opptrer i mellom- og senneolittiske
kontekster (Østmo 2008), mens de små flateretusjerte
spissfragmentene  kan minne om bladformede  spis-
ser med agnorer, som er en senneolittisk eller eldre
bronsealder-type (Mjærum 2012).

DISKUS]ON OG TOLKNING
lnnledningsvis ble det påpekt at lokaliteten var antatt å
være en strandbundet mellomneolittisk boplass. Tidlig
i undersøkelsene ble det imidlertid klart at boplassen
lå høyere enn antatt og gjenstandsmaterialet viste en
tilknytning til tidligneolitikum. En C 14-datering til
senmesolitikums siste fase viser aktivitet enda lenger
tilbake i tid.

Store flater med mange funn blir ofte tolket som

gjentatte besøk eller som benyttet  av større grup-
per med mennesker. Redskapsmaterialet fra Stokke/
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Figur 32.18. Kartet viser Stokke/Polland 1 sin plassering i landskapet sett mot andre lokaliteter i nærområdet.
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Figur 32.19. Beliggenhet til Stokke/Polland 1 i sammenheng med Høgenhei og Stokkesundet.

Pouand 1 er i all hovedsak fangstorientert med skrapere,

pilspisser, bor og diverse retusjert materiale. I tillegg
finnes det tidligneolittiske gj enstander som fragmenter
av slipte flintøkser og neolittisk keramikk. Dette er
typiskfortidligneolittiskelokaliteterrundtoslofiorden
(Solheim 2012), og Stokke/Polland 1 føyer seg inn i
denne tradisjonen. Av mindre vanlige fiinn fra fasen
er innslagene av Sigtio-rhyolitt og metarhyolitt.

Stokke/Polland 1 har et komplekst og sammensatt
materiale. Boplassen er benyttet over lang tid, og de
korte og brutte linjene innenfor enkelte av de tekno-
1ogiske  sekvensene  i gjenstandsmaterialet indikerer

gjentatte besøk hvor tienstander er blitt fraktet ut
og inn  av boplassen. Likevel viser avfallsmateria-
1et at emnene for spisser, skrapere, kniver og andre
bruksgjenstander var tiltiengelige og ble formet på
lokalitetsflaten. Eigeland (2015) argumenterer for at
det i tidligneolitikum er en tydelig lokal tilknytning
til Oslofjord-området, og at til tross for kontakt
med områder som produserer Økser og keramikk, er
teknologien forankret i  den lokale råstofftilgjenge-
1igheten. Stokke/Polland 1 sammenfåller med dette
ettersom flinten i all hovedsak kan antas å være små
strandknoller. Dette utgangspunktet tillater ikke
en flekketeknologi  med regulære, parallelle  flek-
ker, men krever andre strategier, som velfimgerende

avslagsteknologier,flekkelignendeavslagogirregulære
flekker fra bipolare kjerner og tilsynelatende uregel.
messige utgangspunkt. Med utgangspunkt i mindre
flintknoller kan teknologien kanskje fremstå tilfeldig
men bør heller, i tråd med Eigelands tolkning, forstås
som godt tilpasset den lokale råstofftiltiengeligheten
og dertil tilpassete strategier.

Lokaliteten kan tolkes  som  et  større  aktivitets-
område, uten  at det er mulig å utlede spesialiserte
strategier av gjenstandsproduksjon, vedlikehold eller
bruk. Plassen  er trolig benyttet over lengre  tid  av
6n eller flere  individer eller grupper med tilknyt-
ning til landskapet rundt det fortidige Stokkesundet,
Lokaliteten er enfaset i form  av akkumulasjon av
materiale gjennom det som trolig er hyppige besøk i
løpet av €n og samme periode, og flerfaset i form av

gjentatte besøk over lengre tid, hvilket er manifestert
i typologisk daterbare gjenstander og radiokarbon-
dateringer.

Prosjektets problemstillinger knytter seg til bruk
av landskapet og fokuserer på å forstå lokaliteter som
knutepunkter i landskapet fremfor boplasser (Schulke
og Lønaas 2013). Dateringene og fimnmaterialet fra
Stokke/Polland 1 viser hvordan flaten er gjenbrukt i
ulike tidsrom over lengre tid. Begrepet¢ø'f¢.f/g#/P/øcG

(vedvarende/varig sted) kan være relevant å bruke her.
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Stedet har av de besøkende blitt tillagt eller innehar
kvaliteter som gjør det til en sentral plass i landskapet,
med  sosiale, kosmologiske, praktiske  og  ervervs-
messige fordeler eller faktorer. Paul Preston  (2009,
2012) påpeker at slike vedvarende steder ofte innehar
elementer som ikke kan tydes gjennom tradisjonell
tilnærming til gjenstandsmaterialet, og at de må sees
i lys av andre, i arkeologisk forstand samtidige, plasser
euer ytre faktorer. Videre hevder han at en vedvarende

plass ofte kan ligge i tilknytning til dominerende eller
spesielle formasj oner i landskapet. Gjennom flinttype-
inndeling, teknologiske analyser, lokalitetskomplekser
og landskapsanalyser kan vi kanskje nærme oss en
forståelse av disse plassene.

Beliggenheten til Stokke/Polland  1  har enkelte
likhetstrekk med basisboplassene fra Fosnstraumen
(Bergsvik 2001), som ligger på strategiske plasser
ved en kraftig tidevannsstrøm. Disse basisboplassene
fungerte  som  6n  av flere plasser i landskapet hvor
menneskeneoppholdtseggjennomåret.Beliggenheten
er ifølge Bergsvik (2001) ikke tilfeldig, og han påpe-
ker at lokaliteter med lang brukstid ligger på nøye
utvalgte plasser, tett på sjøen med tilgang på ressurser,

gode havner og utsyn. De tidligneolittiske lokalite-
tene som ble undersøkt av Vestfoldbaneprosjektet, lå
innerstienlangfiordarm,ogjevngamlelokaliteterpå
Svinesundprosjektetharliggetibukterogpåodderpå
en større øy Stokke/Pouand 1 har på sin side ligget
mellom de ytre og indre Sordene, men lenger ut enn
Vestfoldbaneprosjektets lokaliteter (figur 32.18)  og
mer åpent enn Svinesund-lokalitetene.

Baklandet til Stokke/Polland 1 inneholder en rekke
elver,bukteroginnsjøer.Tilgangenbådetilbaklandet
og til ytre og indre lqrst gir lokalitetsflaten en sentral

plassering i  det varierte kystlandskapet i  Bamble-
området. Både i seinmesolitikum og i tidligneolitikum
har Stokke/Polland ligget på en strategisk plassering,
i et sund som er åpent mot havet i sør og smalner inn
mot nord (figur 32.19). Den karakteristiske og steile
Høgenhei-formasjonenskaperlymotØstsamtidigsom
den utelukker egnede plasser på den andre siden av
sundet.Denneplasseringenhartiltrukketsegpersoner
og bruk gjennom flere ulike perioder i steinbrukende
og historisk tid.

KONKLUSTON
På  grunnlag  av  strandlinjedateringen  og  C14-
dateringenekandenførstebrukenavboplassenantaså
være rundt 4300-4000 f. Kr. Tre overlappende daterin-

gertiltidsrommet3700-3100f.Kr.vitnerombrukog
aktivitet i tidligneolitikum. Det littiske og keramiske
materialet understøtter dette og indikerer at dette er
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hovedbruksfasen på lokaliteten. En D-spiss samt de
to  små fragmentene  av flateretusjerte spisser peker
mot aktivitet i mellomneolitikum og senneolitikum/
bronsealderen. I tillegg foreligger det dateringer til
eldre bronsealder, folkevandringstiden og nyere tid.

Størsteparten av lokalitetsflaten var fiinnførende.
Den Østre delen av feltet, som ble åpnet som en større,
sammenhengende flate, viser en høyere fimnfrekvens
enn de Øvrige delene av lokaliteten. Råstoffinndelingen
viser, i likhet med den generelle funnspredningen,
ingen tydelige mønstre som kan knyttes til spesielle
aktivitetssoner eller produksj onsområder.





33.      HYDALIOCH2

BOSÅTTNINGSSPÅR FRÅN FOLKVANDRINGSTID OCH HÅLVÅGAR

Tahob Kile-Vesih

C590$4)\Aks.nr.2013/398,Hydal40/1,Bamblckommune,Telemark

Askeladden ID: 145360,  138166,  138177

An§varig: Jakob Kile-Vesik

Fåltman§kap: 3 till 4 personer

Dagsverkifålt: 102 (stab undantagen)

Tidsrum: 19.8-25.9.2013

Metod: Maskinell avbaning.  Snitt av strukturer och hålvågar. Digital inmåttning och dokumentation via GPS och lpad.

Avbanad areal: 3276 m2

Fynd: 53, några moderna/kasserades

Strukturer: 487 varav 294 st6rhål och 112 avskrivna

Datering: Folkvandringstid, 400-550 e.  Kr. Medeltid

[NLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Lokaliteterna Hydal 1 och Hydal 2 registrerades av
relemark Slkeskommune med ID  145360,138166
Dch  138177  (01sen  2012).18  strukturer  och  två
hålvågslopp påvisades. Lokaliteterna unders6ktes
2013. Huvuddelen avjårnåldersunders6kningen avser
ivbaningen av boplatsen Hydal 1 (ID 145360). Detta
fålt  år 3,5  hektar stort, och under registreringen

genomf6rdes  två dateringar  som placerar fåltet i
folkvandringstid; 400-550 e. Kr.

Unders6kningen av boplatsområde (ID 145360)

påvisade 481 strukturer. Av dessa strukturer var 294
stycken st6rhål som fick en begrånsad unders6kning.
De 6vriga bestod till st6rsta delen av stolphål men
åven kokgropar, avfallsgropar, nedgråvningar och
eldståder. Det  år fråmst den  sydvåstra  delen av
fåltet som uppvisar strukturer av reell karaktår. En
del strukturer avskrevs då unders6kningen av dem

påvisade dem som naturliga; fråmst r6r det sig om
rotsystem. Detta avser merparten av strukturerna i
den  nord6stra delen  av filtet, och inkluderar m6j-
liga gravar som har registrerats av $1keskommunen
(01sen 2012).

Gållande st6rre kontexter så framkom ett hus som
består av f}m stolppar med en eldstad. Detta hus ligger
relativt centralt på fåltet. En konstruktion med - h6gst
troligt - Sra stolppar återfinns i fåltets sydvåstra del.

Åven två hålvågssystem Hydal 2, och som ligger
i anslutning till boplatsen, unders6ktes. De år regis-
trerade som separata hålvågar, ID 138166 och 138177,
men var tydligt kopplade till varandra. Detta var
ett ganska stort  system  med flera olika leder och
avstickare. Vågarna verkar f6rbinda Hydal  1  med
området innehållande gravh6garna på Stillinga (ID
144943)  nordvåst om fåltet. I 6vrigt leder en del av
vågen ner mot Bamble centrum och den gamla medel-
tida Olavskyrkan från ca.1150  e. Kr. Tillsammans
m6jligg6r de en 6verblick 6ver lokaliteterna och deras
koppling till varandra samt till lqmkan som ligger långs
den ena ledens stråckning.

LANDSKAP OCH TOPOGRAFI.
Det unders6kta filtet på Hydal  1  1igger på dagens
åkermark (figur 33.1, 33.2). Det avbanade området
upptog st6rre delar av åkern. Denna plats  som har
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Figur 33.1. Lokalitetens belågenhet i dagens landskap.
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Figur 33.2. Overst: Våstra delen av Hydal 1 efter avbaning, i riktning norr. Nederst: Karta 6ver avbaningen.
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anvånts  till åkermark i dag och  som boplats under

jårnåldern år nåstintill den enda plana yta som åter-
finns i området, vilket g6r det naturligt att etablera
sig hår. Annars  sluttar terrången i  området i  stort
sett brant ner mot kusten. S6der om fåltet finns en
modern skogsvåg som 16per långs hela den moderna
åkern. På andra sidan finns ytterligare en liten åker
som dock ligger i mer ojåmn mark, och sedan f61jer
skogen som omringar hela området. Det r6r sig om
blandskog med  delvis  mycket tåt vegetation. Norr,
våster och 6ster om åkern som lokaliteten år belågen

på finns ytterligare  skog. Åt norr och våster år ter-
rången inne i skogen dock betydligt mer otillgånglig
med lite våtmark och mycket berg i dagen. Detta har
effektivt begrånsat den yta som har kunnat utnyttjas
till bosåttningen. Dessa bergknallar som sticker upp
omkring bosåttningen har såkert också hjålpt till att

ge skydd mot våder och vind.
Hålvågarna ligger inne i skogen s6der om fåltet

och hår sluttar terrången betydligt brantare ner mot
kusten. Det år också denna sluttning som g6r hålvå-

garna så låtta att återfinna, och i områden dår vågarna
har 16pt 6ver plan mark år de betydligt svårare att se
med blotta 6gat.

Då Hydal  1  1åg i odlingsmark så  år det fråmst
ordinår matjord som har tåckt hela ytan. Denna jord
har haft ett djup på 20-30 cm. Strukturerna som
unders6ktes låg nere i den sterila, or6rda undergrun-
den som bestod av en r6dgul siltig sand i den våstra
delen av fåltet, men mer av en ljusbrun sandig lera
åt 6ster. På ett fåtal platser på fåltet kom berget fram
som stack upp genom undergrunden. Området har
bearbetats ganska hårt och plogspår och dråneringar
tåckte stora delar av den avbanade ytan. Bortsett från
dessabergknallarvarytanplanmedenlitenf6rh6jning
relativt centralt på fåltet.

Hålvågarna låg inne i skogen, vilket medf6rde att
deras f6rsånkningar gick genom ordinår skogsterrång
med torv 6verst, f61jt av ett utvaskningslag som låg
ovan det anrikningslag som stråckte sig helt ned till
den sterila undergrunden.

MÅLSÅTTNING OCH PR0BLEMSTÅLLNING
Olika problemstållningar och prioriteringar sattes
upp inf6r unders6kning av detta jårnåldersfilt och
hålvågarna i dess nårhet. Unders6kningen av Hydal 1
hade som mål att belysa den f6rhistoriska bosåttningen
och utvecklingen av gården 6ver tid. Uppgiften att
identifiera, definiera och datera gårdstun och påvisa
olika typer av byggnader och gårdsnåra aktiviteter var
central. Fokus kom dårmed att ligga på sambandet
mellan gårdsbebyggelse, odlingsspår, kokgropar och

m6jliga gravar. Det var ett mål att belysa hur ett
eventuelltgårdstunvarorganiserat,ochomegnazonei
f6r speciella aktiviteter fanns, exempelvis knutet til]
kokgropar, produktionsugnar och/eller smedj a.

En annan viktig uppgift var att såkra en tillfredstål
lande dokumentation av hålvågarna och såtta in dem
i en st6rre kulturhistorisk kontext. Det var betydelse
fiillt att se vilken typ av fornminnen som fanns långs
fårdvågen och om hålvågarna kunde kopplas till dessa

Speciellt den  f6rsta punkten ovan prioriterades
under efterarbetet då det ansågs av stort intresse ati
unders6ka gårdens  inre  organisation, samt kopp
lingen till den vidare omgivningen och kusten sorr
man  m6jligen hade  f6rbindelse  med via hålvågen
från gården. Detta år vål i linje med de 6verordnad€
målsåttningarna f6r detta projekt.

UNDERSOKNINGEN

Metod

Bosåttningsspår
Vi anvånde oss vid denna unders6kning till stora dela]
av maskinell avbaning som år den vanligaste metoden
fbr att unders6ka strukturer som ligger begravda unde]
brukad  mark (Løken  m. fl.  1996). Efter avbaning
av ytan numrerades strukturerna i stigande ordnin€
Strukturerna rensades fram med krafsa och skårslei
Dårefter dokumenterades alla strukturernas ytmåti
de fotograferades i plan och ftllnadsmassan beskrevs
noggrant.  Strukturerna måttes in med  CPOS  ocli
tecknades i plan, oftast i skala 1:20. Dårefter snitta
des strukturerna och halvparten gråvdes ut. Profilen
fotograferades, tecknades i skala 1:20 och djup och
lager dokumenterades (figur 33.3). Varje struktur ha]
beskrivits i ett separat digitalt strukturschema. Kol
och makroprover togs från vissa av strukturerna och
tilldelades provnummer i stigande ordning.

Metalldetektor har anvånts kontinuerligt unde]
utgråvningarna f6r att inga metallSnd skulle utelåmnaE
speciellt vid den kraftiga avbaningen med maskin.

Håhågow
De hålvågar som unders6ktes under denna utgråvning
måttes in med totalstation i syfte att skapa en karta
6ver vågstråckningen. Sedan gicks vågarna 6ver med
metalldetektor fbr att spåra upp eventuella Fnd långs
utstråckningen. De ca. 40 tråffar som erh611s gråvdes
upp och måttes in med totalstation. Fyra snitt lades
sedan genom vågarna f6r att få en klar bild av deras

profil. Dessa profiler tecknades f6r hand och provei
t08S ut.
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F`igur 33.3. Stolphål, A131, efter snitt, i riktning norr.

Figur 33.4. Kokgrop, A264, påverkad av pl6jning, i riktning nordost.
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Kållkriti,h
Den stora avbaningen av Hydal 1 1åg under vad som
i  dag  år åkermark, vilket har satt sina spår på de
strukturer som återfanns hår. Relativt hård pl6jning
leder till att djupa plogspår och dråneringsdiken skår

genom hela ytan och kraftigt påverkar de strukturer
som finns hår (figur 33.4). Detta har f6rmodligen
inte påverkat resultatet i sig så mycket, men har gjort
tolkningen av vissa strukturer lite mer komplicerad.

Ett liknande dilemma råder angående det stora
antalet st6rhål som  återfanns på fåltet. Hår avses
nåstan  300  strukturer som inte såkert kan  dateras,
vilket g6r det om6jligt att såga vilka av dem  som
avser vår gård, och vilka som har tillkommit senare.
Man får fråmst unders6ka andra kontexter och se om
några av de intilliggande st6rhålen logiskt kan vara
kopplade till dessa.

På den 6stra delen  av fåltet har undergrunden
kraftigtpåverkatsavvatten,vilketharskapatnaturliga
strukturer som lått kan f6rvåxlas  med arkeologiska
spår om de inte snittas. Detta var fållet med de m6jliga

gravar som påvisades via ftlkeskommunens registre-
ring. Vid unders6kning visade de sig vara naturliga
fenomen, och liknande  spår ligger tått i denna del
av fåltet. Åven detta år något som m6jligen inte har

påverkat resultatet i  sig, men det var tidskråvande

att unders6ka och vederlågga många av de m6jliga
strukturer som påvisats i denna del av fåltet.

Angående hålvågarna så år det fråmst deras datering
som kan beskrivas. Det r6r sig hår om strukturer som
har varit i kontinuerligt bruk sedan tiden de skapades
och fram till i dag. Det år alltså nåst intill om6jligt att
få fram fakta från dessa vågar som kan ge en korrekt
ursprungsdatering. De kan dateras fråmst indirekt via
de lokaler som de leder till, från och fbrbi. I detta ffl]
betyderdetgårdenviunders6ktesamtdetgravfilt(ID
144943) som ligger långs den ena vågens stråckning
Vågarna gicks 6ver med metalldetektor men inga Snd

riordes som såkert daterar dess ursprung.

FYNDMATERIALET
42f}mdgjordesviddennautgråvning(tabell33.1).Bara
f}n.a av dessa avsåg den stora avbaningen medan resten
framkom med hjålp av metalldetektor i hålvågarna.

Det var få Snd från utgråvningen som gav någon
sårskilt omfattande information. Det r6rde sig mest
om nitar,jårnfragment och en del bruksf6remål som
framkom i samband med unders6kningen av hålvå

garna. Dessa ftnd har till stora delar en osåker datering
Dock hittades ett bultlås som kan vara så pass gammalt
att det stammar från vikingatid.

Type Antril Materiale Kontekst Kohmentar

Kniv 2 Jårn L6sfynd, felt och hålvåg

Hank 1 Jårn A285, fålt

Håstsko 2 Jårn Hålvåg

Håstskos6m 1 Jåm Hålvåg

Syl 1 Jårn Hålvåg

Knapp 1 Jårn Hålvåg

Boltlås 1 Jårn Hålvåg M6jlig vikingatid

Beslag 1 Jårn Hålvåg

Kula 2 Bly Hålvåg Moderna/kasserade

Vikt 1 Brons/bly Hålvåg Modern/kasserad

Ståltråd 3 Jårn Hålvåg Moderna/kasserade

Mynt 1 Brons Hålvåg 10-6ring Håkon VII, kasserad

Nål 1 Jårn Hålvåg

Mejsel 2 Jårn L6sfynd, fålt och hålvåg

Nithuvud 2 Jårn A164, fålt och Hålvåg

Nit 14 Jårn Hålvåg

Spik 4 Jårn Hålvåg Moderna/kasserade

Okånd 13 Jårn Hålvåg

Tabell 33.1. Fyndlista.
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A-nummer Type -       Form Botten Sidor Bredde Lengde Diameter ` Dybde F"mat€riab
288 Avfallsgrop Ujevn Ujevn Buete 101 154 0 22 stein,silt

237 Ildsted Ujevn avrundet Skråe 90 0 0 74 silt,sand

328 Ildsted Ujevn Ujevn 0 0 80 10 sand,kull

149 Kokegrop avlang Ujevn Ujevne 38 101 0 8 stein,silt

158 Kokegrop Rund Flat Buete 101 1„ 0 0 stein,silt

159 Kokegrop Rund Flat Skråe 76 79 0 0 stein,silt

160 Kokegrop Rund avrundet Buete 65 73 0 5 stein,silt

181 Kokegrop Ujevn avrundet Buete 130 142 0 25 Silt

217 Kokegrop Runds avrundet Buete 0 0 75 19 stein,sand

219 Kokegrop Rund Flat 0 0 38 4 stein,kull

227 Kokegrop Oval Flat Buete 170 0 0 25 silt,sand

264 Kokegrop Ujevn avrundet Buete 62 120 0 18 stein,silt

216 Kullflekk Rund Flat Skråe 57 54 0 8 silt,sand

240 Kullflekk Ujevn Ujevn Buete 19 45 0 8

266 Kullflekk uformet Ujevn Ujevne 42 28 0 10 stein,silt

289 Kullflekk Ujevn 87 245 0 0

320 Kvarnfundament Ujevn 110 158 0 0

106 Nedgravning Oval Flat buete 0 0 119 26 silt,sand

107 Nedgravning Ujevn Rund buete 120 180 0 19 sand,leire

137 Nedgravning Ujevn Ujevn ujevne 53 42 0 11 stein,silt

147 Nedgravning Oval avrundet buete 101 62 0 22 stein,sand

161 Nedgravning Ujevn Ujevn buete 55 114 0 23 silt,sand

162 Nedgravning Ujevn Ujevn ujevne 91 42 0 32 stein,silt

163 Nedgravning Oval Ujevn buete 32 42 0 14 silt,sand

175 Nedgravning Ujevn Ujevn buete 39 60 0 6 silt,sand

188 Nedgravning Oval Spiss skråe 0 0 40 11 sand,kull

213 Nedgravning Ujevn Ujevn ujevne 87 45 0 13 stein,§and

265 Nedgravning Oval Ujevn ujevne 20 24 0 13 stein,silt

275 Nedgravning Ujevn 148 198 0 0

277 Nedgravning Ujevn Rund buete 52 77 60 9 leire,kull

284 Nedgravning Ujevn 57 68 0 8 silt,leire

290 Nedgravning Oval Flat buete 63 78 0 7 silt,sand,

294 Nedgravning Rund Flat buete 0 0 54 11 silt,sand,

297 Nedgravning Rund avrundet buete 46 40 53 9 leire,

298 Nedgravning avlang Ujevn ujevne 65 230 0 20 leire,humus

300 Nedgravning Ujevn avrundet buete 145 240 0 22 silt,leire

329 Nedgravning Ujevn 33 49 0 22

330 Nedgravning Oval avrundet skråe 49 0 49 13 leire,kull

333 Nedgravning Oval Rund buete 0 0 42 7 leire,kull

337 Nedgravning Ujevn avrundet buete 0 65 0 23 silt,sand,

102 Stolpehull Ujevn 15 28 0 8 silt,sand

117 Stolpehull Oval Ujevn ujevne 40 50 0 34 sand,organisk

121 Stolpehull Rund avrundet buete 19 0 0 0 silt,sand

131 Stolpehull Rund Flat buete 52 0 56 46 stein,silt

132 Stolpehull Oval Ujevn skråe 41 68 0 0 silt,sand

136 Stolpehull Ujevn 40 45 0 27 Silt

138 Stolpehull avlang avrundet skråe 22 68 0 19 stein,silt

139 Stolpehull Ujevn Spiss skråe 18 17 0 12 stein,silt

146 Stolpehull Oval Ujevn buete 47 50 0 27 stein,silt

148 Stolpehull Rund avrundet skråe 0 0 47 21 stein,silt

151 Stolpehull Rund Flat buete 24 28 0 0 silt,sand

154 Stolpehull Rund Rund skråe 0 0 15 25 Silt

164 Stolpehull avlang avrundet ujevne 64 77 0 22 stein,sand
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-nummer Type Form Bottcn Sidor Bredde Lengdc Diameter Dybde Fyllmateriale
172 Stolpehull Rund avrundet skråe 0 0 27 12 stein'silt

173 Stolpehull Ujevn Ujevn rette 43 46 0 15 silt,sand

174 Stolpehull Oval avrundet 21 23 0 17 silt,sand

176 Stolpehull Ujevn avrundet buete 16 22 0 41 silt,sand

187 Stolpehull annen Rund buete 45 43 0 13 silt,sand

221 Stolpehull rektangulær Ujevn skråe 18 30 0 10 silt,sand

224 Stolpehull Oval Spiss skråe 13 16 0 18 silt,sand,

226 Stolpehull Ujevn avrundet buete 31 48 62 17 silt,sand

228 Stolpehull Ujevn Ujevn ujevne 33 40 0 18 sand,humus

232 Stolpehull Oval avrundet buete 17 28 0 0 silt,sand,

233 Stolpehull uformet Rund buete 89 58 0 0 stein,silt

234 Stolpehull Rund Rund buete 0 0 46 23 sand,leire

239 Stolpehull Ujevn Rund buete 0 0 54 22 silt,leire

242 Stolpehull Ujevn avrundet buete 0 0 56 17 stein,silt

254 Stolpehull Ujevn Flat buete 29 40 0 11 silt,sand,

261 Stolpehull Ujevn avrundet bucte 16 18 0 8 Silt

268 Stolpehull Rund avrundet rette 0 0 44 21 1eire,kull

269 Stolpehull Rund avrundet buete 0 0 32 19 silt,sand'

270 Stolpehull Ujevn Rund rette 0 0 13 10 1eire,humus

272 Stolpehull Rund Flat rette 0 0 58 34 silt,sand,

273 Stolpehull Rund Ujevn rette 0 0 57 29 silt,sand,

274 Stolpchull Rund F`1at rette 0 0 36 16 sand,leire

295 Stolpehull kvadratisk Rund buete 30 32 0 15 sand,humus

319 Stolpehull Ujevn Rund skråe 0 0 18 25 sand,leire

325 Stolpehull Rund avrundet skråe 0 0 46 36 leire

334 Stolpehull Rund Rund skråe 0 0 55 18 Silt

336 Stolpehull annen Rund bucte 28 0 0 29 Silt

338 Stolpehull Rund avrundet skråe 0 0 50 20 silt,leire

Tabell 33.2.  Strukturlista.

STRUKTURER OCH KONTEXTER
Totalt påvisades 487 strukturer, varav nio kokgropar,
två eldståder, 41 stolphål, 294 st6rhål, en avflllsgrop,

Sra kolflåckar, 23  nedgråvningar och ett m6jligt
fiindament (tabell 33.2). Åven årderspår återfanns
spridda på fåltet, men dessa år aktuella endast i dis-
kussionen kring avbaningen i sin helhet. Strukturerna
kan kopplas till två 6verordnade kontexter bestående
av två stolphus.

Kontexter

Hus1
Ett st6rre hus hittades på den unders6kta ytan. Det
bestod av tio  stolphål samt en  central eldstad. En
kolflåck år relativt centralt belågen inom huset men
år inte klart bunden till huset i sig utan kan vara spår
efter en sekundår begivenhet. Flertalet st6rhål finns
inom och omkring huset; dessa kommer emellertid
inte att tas upp i fortsåttningen då de inte med såkerhet
kan knytas till den arkeologiska kontexten.

Åtta av stolphålen ingår i ftra stolppar inom ett
treskeppigt långhus (figur 33.5, 33.6) . Ett av de 6vriga
stolphålen, A334, ligger centralt tillsammans  med
eldstaden medan det tionde, A270, år ensamtbelåget
ca 0,5  m in från den s6dra stolpraden. Detta stolp-
hål kan vara del av en inre  struktur eller m6jligen
sekundårt till den primåra huskontexten. Eldstaden
ligger centralt mitt i huset med två stolppar på var
sida och ett stolphål i dess direkta nårhet. Kolflåcken
ligger lite nordvåst från centrum av huset och ca. 85
cm från stolphålet.

Ingavåggdikenellerliknandeharuppmårksammats
omkring huset och inte heller någonting som kan

påvisa var d6rren in i sjålva huset har varit belågen.
Troligen har d6rren dock varit riktad mot husets nord-
våstra sida in mot gården snarare ån ut mot gårdens
utmark och  skogen  dår omkring. Gållande  husets
mått så år det ca. 8 m mellan de yttersta stolphålen på
långsidan och 4,75 m mellan stolparna i vart och ett
av stolpparen. Detta betyder att huset som minst har
varit s x 4,75 m stort. F6r stolparna i en enskild rad
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Figur 33.5. Hus 1, 6versikt. A233, A234, A239, A242, A237, A269. A268, A272, A273 och A334, i riktning norr.
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Figur 33.6. Karta 6ver Hus 1. A233, A234, A239, A242, A237, A269, A268, A272, A273 och A334.
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Figur 33.7. Karta 6ver Hus 2. A131, A136, A146 och A148.

år avståndet mellan de yttre stolparna på bågge sidor
1,2 m, och mellan de två centrala stolparna ca. 3 m.

Det år svårt att såga något konkret om husets
anvåndningsområde. Det ligger lite avsides från den
st6rstakoncentrationenavkokgroparpåfåltet.Trohgen
så r6r det sig dock om ett boningshus snarare ån lager,
verkstad, ladugård eller liknande. Detta baseras på det
faktum att om det hade fiinnits flera hus av denna
storlek på gården så borde vi ha sett spår av dessa. Det
r6r sig dock om ett relativt enkelt boningshus med en
central eldstad och inga st6rre inre strukturer, åven om
flera st6rhål inom huset kan peka på flåtverksvåggar
eller lilmande. Detta år dock bara spekulationer och
ingenting som konkret kan påvisas.

Hus 1 var placerat relativt centralt på den unders6kta

ytan och låg i sydostlig till nordvåstlig riktning, ca.
30 m  nordost från  den  st6rsta koncentrationen av
stolphål och kokgropar. Det år dock inte helt tomt
hår emellan utan ett antal stolphål, kolflåckar och
liknande ligger spritt 6ver hela ytan. Om man dåremot
fortsåtter vidare åt nordost från huset sett så blir det
mer eller mindre helt tomt. Detta hus synes dårmed
ligga i gårdens utkant och angrånsa till odlings- eller
betesmark.

C14-dateringarna av Hus  1  var dock tvetydiga.
Vi fick från  stolphål och eldstad dateringar från
både bronsålder och jårnålder. Eldstaden var dock i
h6g grad påverkad av vegetation och verkar ha legat
bemångd med ett rotsystem, vilket kan ha påverkat
dess datering. På samma sått kan massor i stolphål ha

påverkats av stolpen, som kan ha f6rmultnat, dragits
upp, bytts ut eller satts på plats. Stolphål år strukturer
som år svåra att datera, med flera felkållor då mycket
aktivitet sker inom strukturen vid dess anvåndning
6ver tid.  Strukturerna och kontexten i sig år dock
6vertygande  som  hus  betraktat, och  år bra place-
rade i f6rhållande till 6vriga strukturer. Detta kan
urskulda avvikande datering. Hår kan alltså diskuteras
vad som har orsakat problematiken; en felkålla från
dateringen, eller om  stolphålet och eldstaden med
avvikande datering inte har haft en roll i en byggnad
som tolkat. Konstruktionen  avses  dock som  h6gst
trolig då kontextens intryck vida dominerar 6ver
avvikande dateringar med flera felkållor.

Hus2
Detta hus  år något mer osåkert ån Hus  1. Det år

placerat mitt inne i den stora mångden stolphål och
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Figur 33.8. Hus 2, 6versikt. A131, A136, A146 och A148, i riktning nordost.

strukturer på fåltets  sydvåstra del (figur 33.7, 33.8).
Att det ligger ett hus hår råder det emellertid ingen
tvekan  om;  osåkerheten ligger snarast i  att exakt
identifiera vilka stolphål som hånger samman och
skapar denna kontext. Fyra stolphål har hår valts ut
fbr att de år symmetriskt placerade i f6rhållande till
varandra. Ett antal andra stolphål och nedgråvningar
finns i dess direkta nårhet och flertalet andra stolphål
16per ut från området. Dessa skapar emellertid inga råta
linjer och att de skulle ingå i en st6rre huskonstruktion
anses dårf6r som mindre troligt. Precis som med Hus
1 så finns ett antal st6rhål i husets nårhet men deras
fiinktion år om6jlig att reda ut och kommer dårmed
inte att diskuteras vidare.

De ftra stolphålen finns i en rektangel omgivna av
andra stolphål. Det år m6jligt att ytterligare stolpar
kan ingå i huset, tiu exempel i syfte att 6ka dess storlek
eller skapa inre konstruktioner såsom flåtverksvåggar
eller liknande. I ett sådant sammanhang skulle åven
st6rhålen kunna spela en rou.

Inga våggdiken eller andra konstruktionselement
har uppmårksammats i denna kontext. Det år dock
norr om huset som man  ser mest spår av aktivitet,
varf6r husets d6rr troligen har varit riktad åt detta

håll. Husets minsta mått år 4,8 x 2,1 m. Detta avser
avståndet mellan stolparna i konstruktionen.

Ett hus med så liten storlek har troligen ej varit ett
boningshus. Det skulle kunna r6ra sig om en mindre
verkstad men då borde vi ha sett spår efter aktivitets-

ytor. Det skulle åven kunna r6ra sig om ett fåhus men
mest troligt år ett lager av något slag. Det år placerat

ganska centralt i f6rhållande till ytans kokgropar så
det år inte otroligt att man hår f6rvarat ting som varit
våsentliga f6r matlagningen.

Huset låg nere på fåltets sydvåstra del och ganska
centralt bland de stora mångder strukturer som fanns
hår. Om  man fortsåtter nordvåst om huset avtar
dock mångden  strukturer, och m6jligtvis  år detta
hus placerat på motsatt sida av gårdens utstråckning
i fbrhållande till Hus 1.

Håhågcw
Två hålvågssystem unders6ktes i anslutning till avba-
ningen på Hydal. Under utgråvningen så visade de sig
dock vara delar av ett enda stort sammanhångande
system med flera olika utstråckningar och avstickare.
Vid flera olika tillfillen så upptåcktes upp till Sra lopp
bredvid varandra. Detta har att g6ra med att dessa



Figur 33.9. Hålvåg, 6versikt, i riktning sydost.

vågar ofta brukas fram till dess att de anses f6r djupa
och våggarna som har skapats kring sjålva håligheten
b6rjar rasa in. Man påb6rjar då en ny stråckning intill
den f6rra.

Vågsystemet vid Hydal verkar ha sitt ursprung kring,
eller leder f6rbi, den lokalitet som vi hår unders6kte.
Åtminstone går en avstickare från huvudleden upp
mot denna gård. Hårifrån kan man f61ja leden nåstan
rakt s6derut och efter ca. 80 m delar sig vågen i två,
en åt sydvåst och en åt syd6st.

Den led som går åt syd6st f61jde vi ytterligare ca.
100 m. Den år svår att iaktta då den tidvis 16per 6ver

plan mark, och  hålvågar år enklast att lokalisera i
sluttande terrång. Efter ca. 70 m återkommer dock
sluttningen och dårmed blir hålvågen också låttare
att se, och hår ses dessutom flera stråckningar. Flera
snitt har gråvts genom dessa hålvågar och i  ett av
snitten i denna syd6stra stråckning ser vi spår av att
vågen har gråvts ut, snarare ån att ha formats av att
man fårdats på platsen under långre tid (figur 33.9).
Anledningen kan vara behov av att få plats med håst
och vagn på vågen och inte bara en enstaka person.

Via samtal med de nu boende lårde vi oss att hålvågen
leder ner till den medeltida Olavslqmkan som ligger
bredvid nuvarande Bamble kyrka.

Om man istållet f61jer leden mot sydvåst så har
vi bara lyckats f6lja den ca. 25 m. Dårefter kommer
en  modern  asfaltvåg, och det f6refaller  som  om
hålvågen  svånger upp  under den, vilket m6jligen
betyder att har man hår har återanvånt en gammal
vågstråckning i modern tid. Åven vid Stillinga åter-
fanns  ett hålvågsystem. Det år mycket m6jligt att
det system som finns hår uppe kan kopplas till vårt
system, om inte den moderna vågen effektivt hade
f6rhindrat detta.

I och med detta har man hår ett ganska effektivt
vågnåt. Man kopplar samman sin gård med det lokala
centrumet  med  avseende  på religion, politik och
liknande, och man har också en lånk till gravplatser.
f6rfider och  såkerligen vidare ut i landskapet till

granngården. Det tillh6r inte vanligheten att man
så qrdligt kan  se  hela landskapsrummet och binda
samman alla de olika element som ingår i ett st6rre
sammanhang.
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NATURVETENSKAPLIGAANALYSER

Wedarts- ocb radioka;rbondatering
70 prover togs ut under unders6kningen vid Hydal.
Tio  stycken  av dessa skickades  f6r detaljerad ved-
artsanalys. Av dessa tio skickades nio stycken vidare
f6r C14-datering (tabell 33.3).

Veden från hålvågen valdes bort f6r datering då
den kontexten var så osåker att detta resultat, oavsett
vad det visade, inte skulle gå att lita på gållande en
korrekt datering av strukturen. Gållande datering av
hålvågarna så år det Snd och deras  noder som får
hjålpa oss. Bultlåset som återfanns i dess stråckning
skulle kunna stamma från vikingatid och verkar leda
f6rbi de unders6kta jårnålderslokaliteterna. De har
åven gråvts om till kårrvågar. Detta var vanligt under
1600-och 1700-talet (Schrilke och Lønaas 2013).
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De 6vriga proverna avser strukturer på det avba-
nade fåltet och år alla tagna i strukturernas botten i
den såkrast m6jliga kontexten. Våra dateringar har

genomf6rts på hassel och al då dessa vedarter valdes
ut under vedartsanalysen som de låmpligaste bitarna
f6r ett så exakt analysresultat som m6jligt.

Dateringarna placerar Snden till stora delar i
romerskj årnålder och folkvandringstid. Detta matchar
den folkvandringstiddatering som framkom vid regis-
treringen. Dessutom gjordes tre bronsåldersdateringar.
Dessa h6r fråmst hemma inom och i nårheten av Hus
1. Det r6r sig om ett av stolphålen, eldstaden samt
avfallsgropen utomhus.

Makrofbssilamalys
Under denna utgråvning togs 32 makroprover fråmst
från diverse stolphål på det avbanade fåltet. Proverna

p-nr C-nr Nr + Kontext Vikt Vedart Ana,lys/ 2 §igma \ t L,

5004 C59064/46 A148, Hus 2, stolphål 1'7g Alnus, salix, pinus
1776±32 BP136-340e.Kr.

5005 C59064/47 A136, Hus 2, stolphål 1'2g Corylus, betula, alnus
1688±34  BP254-420e.Kr.

5014 C59064/56 A288, avfallssgrop 8g Populus, corylus
2880±33  BP1193-937f.Kr.

5017 C59064/59 A269, Hus 1, stolphål 1'0g Alnus, betula, pinus, salix
1762±32 BP144-382e.Kr.

5025 C59064/67 A242, Hus 1, Stolphål 1'7g Fraxinus, alnus, corylus, pinus
2941±32   BP1258-1041f..Kr.

5035 C:5f)064/77 A237, Hus 1, eldstad 22,6 g Corylus, betula
2712±30 BP911-809f.Kr.

5039 C59064/81 A336, stolphål 0,3g
Betula, alnus, corylus, pinus, 1823±30 BP

populus, pomoideæ 90-317 e.Kr.

5044 C59064/86 A227, kokgrop 16,5 g Betula, alnus, corylus
1646±30   BP267-534e.Kr.

5048 C59064/90 A158, kokgrop 23,3 g Alnus, populus, salix, betula, corylus
1509±32   BP430-631e.Kr.

5068 C59064/109 Hulvei 66 C Snitt 1 1g Pinus, alnus, corylus Ej daterad

Tabell 33.3. Vedarts-och dateringsresultat.

p-nr c-nr Anlegg Kontekst Vikt Vedart Analy§

5003 C59064/114 A131, stolphål Hus2 2,7g 1 kåma av korn

5005 C59064/117 A136, stolphål Hus2 0,2g
Corylus,betula,alnus

5016 C59064/120 A268, stolphål Hus1 0,7g
Mekaniskt påverkade, legat expo-nerat.Åvenlitemindreexponerat.

5017 C59064/121 A269, stolphål Hus1 1'2g
Alnus, betula,pinus,salix

Mekaniskt påverkade, legat exponerat.

5021 C59064/124 A233, stolphål Hus1 1'6g Mekaniskt påverkade, legat exponerat.

5022 C59064/125 A234, stolphål Hus1 1'1g y2 kårna av korn

5049 C59064/136 A121, stolphål 0,1g

5064 C59064/143 A320, fundament <  0,1  g Enbart 6rtr6tter.

Tabell 33.4. Makrofossilanalys.
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togs f6r att f6rs6ka reda ut stolpens funktion f6r
byggnaden  som helhet. Av dessa prover skickades
åtta in f6r analys hos Natur og kultur (tabell 33.4,

jmf. Moltsen 2014).
Analysen visar åven att stolphål inom både Hus 1

och Hus 2 har befimnit sig i nårheten av en matlag-
ningsplats, något som delvis hjålper oss att tolka våra
hus. Att Hus 1  som har tolkats som ett bostadshus
anvåndes f6r matlagning var inte ovåntat, men att
detta också gållde Hus 2 var inte helt klart. Kanske
det r6r sig om ett k6k, och ej en verkstad euer liknande.
Åven ett lager f6r matvaror/torrvaror skulle kunna
vara en m6jlighet.

DISKUSSI0N OCH TOLKNING

Bosåttringsspår
Det som har påvisats på Hydal 1  år en relativt liten

gård med minst två hus. Dock återfinns ett relativt
osåkert område i  sydvåst med många stolphål vars
ursprung och inneb6rd vi  ej  lyckats 16sa. Gården
kan dårmed varit st6rre ån vi antagit. Det avbanade
området omringas av bergknallar och våtmark så det
år f6ga troligt att vi har missat några st6rre mångder
boplatsstrukturer. Det år troligare att de stolphål vi
ej  lyckats  såtta in i ett exakt system avser mindre
kontexter såsom  staket, stållningar och f6reteelser
f6rknippade med vardagslivet.

Det f6rsta av dessa hus, Hus 1, består av Sra stolp-

par och inom det ligger en central eldstad. Det hår år
troligen ett bostadshus. En bit bort från detta ligger
Hus 2. Det år ett mindre hus som består av endast

Sra stolphål i en rektangulår form samt ett centralt
stolphål i dess mitt. Båda dessa hus uppvisar spår av
matlagning; inuti huset eller i dess nårhet (Moltsen

KokgropA227
Syd6stvånd profil

2014). Detta motsåger eventuellt den ursprungliga
tolkningen av Hus 2 som en verkstad av något slag,
och kanske år det mer troligt att det r6r sig om ett
lager eller något slag av stork6k. Någon typ av eko-
nomibyggnad år det såkerligen.

Långs  fåltets  kanter, nere i den del dår husen
upptåcktes, finns flera kokgropar (figur 33.10). Dessa
ligger oftast i gårdens utkanter i klungor f6r att inte
inkråkta på gårdsplanen/tunet. Åven detta såger oss
att vi faktiskt har inkluderat st6rre delen av gården
utan några oupptåckta strukturer utanf6r fåltgrånsen.
I dessa områden framkommer också en del stolphål
(figur 33.11). Dessa kan då ha varit del av staket som
omringat gården eller m6jligen stållningar som varit
en del av matlagningsplatsen.

Når vi r6r oss  6sterut från husen sett kommer
vi  till det område  som  inneh611 de, av $1keskom-
munen omtalade, m6jliga gravar som  avskrevs vid
unders6kningen. Detta område saknar till stora delar
arkeologiska strukturer men st6rhål och en viss mångd
årderspår återfinns hår. Det kan alltså ha varit en del
av den odlingsmark som tillh6rt gården då den var
i drift. St6rhålen kan ha varit avsedda f6r ett staket
som h611 djuren ute från odlingen, men detta år bara
antaganden och ingenting bevisat. En mindre mångd
årderspår återfinns åven i den våstra kanten av fåltet,
och troligen har man omringat sin gård med odlings-
mark. I och med detta kan det också antas att djuren
fråmst har hållits 6ster om gården på grund av att

ytan inte har varit tillråckligt stor f6r både djur och
odling våster om gården, då man hår snabbt st6ter

på berg och våtmark.
A11a dessa  st6rhål och  oplacerade  stolphål  skulle

då ha kunnat vara delar av inhågnader mellan tun
och inmark eller mellan inmark och utmark. Allt f6r
att avskårma gården och tunet samt att hålla de fritt

E   Svart sandlg sllt. Mycket koiHH
T_iH

Brun hum6s sand. sk6rbrånd sten och kol

Brunt sand och hum6s silt. Område påverkat av r6tter

M6rkbrun humds sand

Brun hum6s sand

0   Sk6rbrånd sten

Figur 33.10. Teckning av kokgrop A227 i profil
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Figur 33.11. Hus 2 i plan. A131, A136, A146 och A148, i riktning nordost.

gående djuren borta från de kånsliga delarna av ens
bebyggelse och f6rs6rjning.

Denna lilla gård ligger dock våldigt bra till, och
den har en fin plats i landskapet. Den ligger med små
bergknallar omkring sig i tre av Sra riktningar - nord,
våst och s6der - som såkerligen slqrddade den vål från
våder och vind, plus att den hade en fin markareal f6r
odling.Dessutomrinnerenbåckmedfårskvattenf6rbi
boplatsen. I f6rhållande till sina nårmaste omgivningar
16per hår det tidigare omtalade hålvågssystemet som
knyter samman gården med både gravh6gar och de
nårmaste grannarna, men också med kusten och de
maktcentra som finns i den riktningen. Gården har
internt allt som beh6vs  med logi och  arbetsplatser
samt avsedda platser f6r matlagning och odlingÆete.

En annan viktig faktor f6r denna gård har troligen
varit dess nårhet till kusten. Den år nåra f6rbunden
via den hålvåg som 16per i denna riktning. Kusten och
havet har troligen varit en viktig faktor f6r gårdens
f6rs6rj ning. Mycket livsmedel kan ha inhåmtats dåri-
från. Den lilla odling och de djur man hade på sin gård
råckte nog inte till ftr att f6rs6rja en hel gård åven om
den nu inte var så stor till ytan. Fiske uttiorde dårf6r
troligenenstordelavgårdensf6rs6rjning.Djursk6tsel
och jordbruk var nog inte något man uteslutande

kunde leva på utan åven fiske kråvdes f6r att få en
varierad kost och tillråckligt med mat. Nere vid kus-
tområdet kunde såkerligen åven mycket kontakt och
handel med de omkringliggande gårdarna ske. Bjørn
Myhre och lngvild Øye (2002) påpekar att beroende

på lokaJ.a naturf6rhållanden och resurser kan fisket ha
spelat en stor roll f6r val av boplats. De gårdar som
låg vid kusten har ofta också varit i bruk en långre tid
då det hår var ont om bra odlingsmark och ont om
alternativa boplatser. Sjålva gården lades då vid berg
idageneuertunnjordmånf6ratthållagårdsytantorr
och inte uppta viktig odlingsmark. Det var vid denna
tid sållan långt från gård till sj6 eller hav då fiske var
en viktig nåring åven f6r jordbrukare. Man kan ofta
finna spår av fiskebodar på yttre 6ar vid bra hamnar i
dessa regioner. Detta tyder på ett bra organiserat fiske
f6r hela grupper av månniskor. Man fiskade troligen
både till det egna hushållet och f6r att få tiugång till
bytesvaror.F6rsmåbrukvarfisketm6jligenlikaviktigt
som jordbruket (Myhre och Øye 2002).

Ett antal boplatser från denna unders6kning datera-
des till romerskj årnålder och folkvandringstid. Dock
råder det en liten osåkerhet kring Hus 1. Hår framkom
dateringar från bronsåldem. Frågan år om det råder
en felkålla i dateringen eller om de strukturer som har
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Figur 33.12. Hålvåg i profil, i riktning s6der.

en avvikande datering haft en annan roll i en byggnad
ån  den  tolkade. Husets  strukturer och kontexten i
sig år dock 6vertygande som byggnad betraktat, och
har en bra placering på fåltet i f6rhållande till 6vriga
strukturer. Detta leder till en tolkning att huset år
reellt men att strukturerna och omgivningarna har
blivit mer påverkade av natur och milj6 ån vad som
antagits tidigare. Dessa dateringar anqrder åven att det
h6gst troligt finns en bronsålderskontext i nårområdet
till vår unders6kta lokalitet.

Hålvågttr
Våra vågar f6refåller att ha skapats under jårnåldern,
och det år troligt att de fanns dår redan når boplatsen
vid Hydal var aktiv under folkvandringstid. Detta
baseratpåattdessstråckningverkarledaupptilldenna
boplats. Att vågarna anvånds ån i dag fick vi påvisat
av flertalet personer som bodde i den direkta omgiv-
ningen och som anvånde dem på sina promenader. I
den del av vågen som leder ner mot lqrrkan kunde vi
åven i profilen återfinna spår av att man hade breddat
vågen f6r transport med kårra. Dess profil blev i och
med detta mer 4rkantig ån rund. Hålvågarna byggdes
ofta om till kårrvågar under 1600-och 1700-talet.

Stråckningen av vår våg år något osåker, men det år
våldigt troligt att den 16per upp och f6rbi de gravh6gar

som finns i utgråvningens direkta nårområde. Åven
detta år vanligt når det gåller denna typ  av kultur
minnen (figur 33.12).

Hålvågssystemet i Bamble år spånnande når man
betraktar den st6rre landskapsbilden och hur allt knyts
samman. Hår ser vi hur den boplats som unders6ktes

på Hydal har en koppling både vidare in i landskapet
f6rbi de gravh6gar som m6jligen kan h6ra samman
med boplatsen, samt ner mot det religi6sa centrumet
vid kyrkan och vidare ut i kustområdet (figur 33.13)
Gården på Hydal har alltså  en lånk till de gravar
som m6jligen kan vara en grånsmarkering från den
tid då boplatsen var aktiv och vidare mot nåsta gård
i landskapet (t.ex. Ødegaard 2010). Ner mot kusten
kommer man också till en viktig central samlingsplats
innan  man når ut i kustlandskapet. Den korsning
som ligger inom vårt unders6kta vågnåt år alltså en
vikig m6tespunkt mellan de lokala gårdarna och ett
mer ekonomiskt maktcentra via fiske och religion
Det kan  såkerligen vara denna korsning  som  har
varit anledningen till att delar av vårt vågnåt hår kan
betraktas som mycket kraftigt och djupt.

Gållande ett vidare och bredare perspektiv så finns
det lite kunskap om samtida bosåttningar i Telemark
Det kuperade landskapet hår qJder på att gårdarna har
legat utspridda 6ver en stor yta snarare ån samlade i
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Figur 33.13. Karta 6ver omgivningen: fålt, hålvågar och gravh6gar.

varandras nårhet (Schdke och Lønaas 2013). Detta
f6rhindrar en effektiv j åmf6relse med liknande gårdar
i nårområdet med utgångspunkt från bosåttningsspår.
I Jens  Storm Munchs verk Bc#g og 4j(gc7.  S/z£c7z.ø G.
rG/€77øø7iÆf €/d7tJ/.G7'72ø/Jø. (1965) har f6rfattaren istållet
belyst bosåttningen utifrån de gravh6gar som finns i
området. Han tar upp 150 olika gravh6gar, varav 18
har gravSnd. Han framhåller att de många gravmin-
nena kring Bamble lqrrka visar att detta område varit
centraltunderjårnåldern.Dettakanpassabrainmed
våra antaganden då hålvågama leder till detta område.
De åldsta Snden i dessa gravar år från merovingertid,
men gårdsnamnen i området tyder på en  ån åldre
bosåttning. Nere i kustområdet år det fråmst gravar
från vikingatiden gravar som råder. Går man långre
tillbaka i tid så finns ett registrerat fålt med 14 r6sen
från bronsålder och  en skålgropsten  (ID  53402),
men i 6vrigt finns inga återfiinna bronsf6remål från
området (Groseth 2001).

SLUTSATS
Avbaningen vid Hydal  1  påvisade  en mindre gård
belågen  i  en liten  ficka i terrången. Den  har små

bergsknallar omkring sig på tre av Sra sidor och år
troligen ganska  slqrddad från våder och vind. Det
som framkom hår var minst två hus. Ett av dem
lite st6rre, Hus 1, bestående av Sra stolppar och en
central eldstad och det andra lite mindre, bestående
av endast Sra stolphål i en rektangulår form (figur
33.14). Det st6rre huset har troligen utgjort bostads-
hus medan det lite mindre antagligen har haft något
att g6ra med f6rvaring av mat eller tillagning av den.
Detta baseras på att vid makrofossilanalys återfanns
matrester i stolphålen åven i det mindre huset, Hus 2.

Flertalet andra stolphål, nedgråvningar och st6rhål
ligger spridda 6ver fåltet men det har inte gått att
organisera dem i form av tydliga hus. De har troligen
andra fiinktioner på gården såsom staket, stållningar
och liknande. Det år åven f6ga troligt att alla dessa
st6rhål hårr6r från en arkeologisk kontext.

Långs avbaningens ytterkanter upp mot berg som
kommer i  dagen  återfinns  en  samling kokgropar.
Dessa finns då troligen åven långs ytterkanterna på
sjålva gården vilket år låmpligt då man ofta samlar
sina kokgropar en bit bort från gårdsplanen. Åven
årderspår återfanns på filtet. Dessa ligger långs gården

ytterkanter, en bit bort från de centrala kontexterna.



556

Figur 33.14. Hus 1 i plan. A233, A234, A239, A242, A237, A269. A268, A272, A273 och A334, i riktning våstnordvåst.

Man har då troligen haft en mindre odling runt sin

gård och avskårmat denna från traktens djur med ett
enklare staket. Den plana ytan på platsen f6r avba-
ningen, och i dess omedelbara nårhet, har nog åven
inkluderat en del betesmark till djur. Gården dateras
till romersk jårnålder/folkvandringstid med inslag
från bronsåldern.

F6rbi denna gård 16per också en hålvåg som efter
en kort stråckning delar sig i två. Den ena av dessa
stråckningar passerar två gravh6gar, som kan ha något
med grånsmarkeringar från den unders6kta tiden att

g6ra, och troligen ut emot granngården. Den andra
delen av hålvågen 16per ner mot St. 0lavs kyrka som
år en  medeltida lqrrkoruin belågen bredvid dagens
Bamble lqmka. Hår har det troligen åven innan lqrrkan
byggdes fimnits en lokal samlingsplats. Hårifrån tar
man  sig  sedan lått ner till kusten. Dessa hålvågar
skapar alltså tillsammans med den avbanade gården
en st6rre kontext dår gården får kopplingar ut i sin
omvårld. Man kan hårifrån enkelt ta sig till både

granngårdar och den lokala gravplatsen, och också
ner till traktens maktcentrum och kusten.

Hålvågarna i sig var stundtals  mycket kraftiga
och ibland kunde upp till f}n.a separata stråckningar
ses 16pa parallellt med varandra. Vid snitt kunde vi

också se att de vid senare tillfålle blivit ombyggda til]
kårrvågar. Det enda Snd som vi återfann i dem som
såkert kan placeras till f6rhistorisk tid var ett bultlås
som kan stamma från vikingatid. Allt detta antydei
att det hår r6r sig om vågar som under lång tid hai
brukats och varit en viktig del av områdets utveckling

Når det gåller gårdens placering i landskapet så åi
den mycket bra belågen. Den har mycket av det som
kråvs i sin omedelbara nårhet i form av odling och
bete, och hålvågarna kan också leda de som hår bodde
ut i en vidare omgivning. Bort till grannar, ner till vad
som m6jligen redan då varit ett lokalt centrum och
ner till kusten dår man kunnat fiska, vilket såkerligen
var en viktig del av gårdens fbrs6rjning.



34.      STILLINGA

EN LOKALITET MED TO GRAVHAUGER,
ARDSPOR OG ET HULVEISYSTEM

Cbristian Løcbsen Rødsrud

C59064, Ak§.-nr. 2013/398, Hydal 41/1, Bamble kommune, Telemark

Askeladden-ID: 144943

Utgravningsleder: Christian L. Rødsrud

Feltmannskap: 4 personer

Dagsverk i felt: 266,5, hvorav 61,5 for prosjektmedarbeider

Tidsrom: 19.5.-17.9.2014

Metode: Maskinell graving i lag, sålding, krafsing, finrensing, snitt av gravhau-

ger og hulveier. Digital innmåling og dokumentasjon.

Undersøkt areal :

Sjakter/felt ca.  620 m2

Våtmarksområde ca. 270 m2

Haug l Ca.  260 m2

Haug 2 ca. 430 m2

Til sammen ca.  1580  m2

Funn: Brente bein, 1 pjaks (til feste av tau/kjetting i tømmer for slep), 2 hestesko (nyere tid) samt mye treverk

Strukturer: 2 gravhauger med fotgrøft, 2 hulveiløp og våtmarksområde med klopp

Datering:
C14:  1787 ± 25  BP (Ua-50503),  1784 ±  32 BP (Ua-50969),  1120 ± 28 BP Ua-51481),  114 ±  19 BP

(Ua-50503), 847 ± 19 BP (Ua-50504), 473 ±  19 BP (Ua-50505), 855 ± 24 BP (Ua-50506), 850 ± 30
BP (Beta-384782), 470 ± 3 BP (Beta-384781), 90 ± 19 BP (Ua-50507),142 ± 20 BP (Ua-50508)

[NNLEDNING
L,okaliteten Stillinga lå i utmarken til Bamble preste-

5ård (41/1) tett på grensen mot gården Hydal (40/1)
:figur34.1).DenvarregistrertavTelemarkSlkeskom-
mune, som hadde påvist to gravhauger og en del av
:t hulveisystem (ID 144943). I tillegg ble det utført
=t metalldetektorsøk i området rundt haugene for å

påvise eventueue meta]1fimn fra mulige flatmarksgraver.
Det ble da gjort fiinn av et ubestembart, korrodert
iernfragment, som ble utgravd i en meterrute (01sen
2012: 228-234, fig. 346).

KHM undersøkte i 2014 de to gravhaugene og
hulveisystemet som blant annet gikk gjennom et våt-
marksområde. Fornminnene lå på en flate avgrenset av

}1kesvei 206 i nord, berg i øst, fiiktig skogbunn i vest

og en bratt ravinedal i sør. Fra nord mot sør skar et
våtmarksområdeÆ)ekkefar gj ennom flaten på tvers av
hulveiene like Øst for gravhaugene. Våtmarksområdet
lå  1-2  meter lavere enn flaten og har dermed van-
skeliggjort ferdselen i landskapet. Hulveiene hadde

gravd dype  spor på hver side  av våtmarksområdet,
og på tvers av det våteste området ble det påvist en
klopp eller brolegging av stokker og staur som lettet
ferdselen over våtmarken.

LANDSKAPET, FUNN 0G FORNMINNER
Det er ikke foretatt arkeologiske undersøkelser av

jernalderlokaliteteriområdettidligere,menTelemarks
jernalder har med ulike perspektiver blitt behandlet i
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Stillinga

Undersøkte lokaliteter

Planområde E18

Motorvei; vei ; gangvei

Vann

1  m høydekoter

0                          75                        150

Uio 3 Kulturhlstorl§k museum

Figur 34.1. Lokaliteten Stillingas plassering i dagens landskap.
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Figur 34.2. Oversikt over enkeltfunn og gravfunn i området rundt de utgravde lokalitetene på Bamble prestegård og Hydal.
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•      Utgravde lokaliteter E18

Lokaliteter (Askeladden)
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Figur 34.3. Oversikt over faste kulturminner i relasjon til de utgravde lokalitetene på Hydal og Stillinga (Bamble

prestegård). Data er hentet fra Askeladden.



flere arbeider (Kaland 1971; Martens  1987; Munch
1965;  Skre 2005). Gravhaugene på Bamble preste-

gård er del av et rikt kulturmiljø, og det er gjort en
rekke gravfiinn og enkeltfiinn i nærliggende områder.
Som figur 34.2 viser, er det kun tiort enkeltfiinn i
umiddelbar nærhet av undersøkelsesområdet, men
spredningen tyder likevel på at området har vært

jevnt bosatt i jernalderen. Ser man videre på faste
kulturminner i Askeladden, blir det klart at lokaliteten
Stillinga ligger i utkantsonen for hovedbosetningen,
da de fleste gravhauger, kokegroper og andre boset-
ningsspor ligger langs gamle veifar nærmere fiorden
i retning Øst (figur 34.3).

Om   gårdsnummer  41   Præstegaarden   med
Lønnerygg skriver Rygh (1914: 48, 59) at det gamle
navnet på gården skal ha vært Skei5i, som også finnes
som kirkested i Ski sogn i Kråkstad herred (bd. 2, s.
37). Dagens navn -Bamble Præstegaard -erstatter
Skei5i i  1665, mens gården i andre sammenhenger
betegnes som følger: Lunnerøeg med Schee i  1723,
og ellers ulike varianter av Lønnerygg: Lindarygh RB.
20. a Lindærygh DN. I 662,1477 HI 218,1483. I
706,1493 (paat.). i Lind[ery]g, a Linderygh DN. I 705
f.,1493. i Lynderygh DN. I 745,1512 IX 473,1523.

[Lynnerøg NRJ. IV 37]. Lynnerøgh, Lynnerygh St.
49 b. Lønnerøeg 1665. Lunnerøeg 1723.

Navnet Lønnerygg kommer av Lindaryggr av
tresorten lind og rj{ggr (Ærj{ggr), «rygg», i overført
betydning: 1angstrakt forhøyning av jord eller fiell
(Rygh  1914:  48, 59). Navnet  Skei5i er  avledet av
gno. fÆGz.G eller jÆez.d£. og betyr «mo»  (tørr sandslette;
Stemshaug og Sandnes  1997: 399). Ordet fÆ€£.d kan
haflerebetydninger:vei,løp,fart,jord-ellersandrygg,
veddeløp eller kappridning, hvorav sistnevnte betyd-
ning av flere regnes som opprinnelig (KLNM 1980:
459-466). Skei6i kan altså bety en mo hvor det ble
holdt «skeid», kappløp eller kappridning, som gjerne
ses i  sammenheng med kultiske handlinger (Svale
Solheim 1956).

Et viktig fornminne i forbindelse med hulveiene og
fiinnstedet på prestegården er Bamble kirkeruin (ID
52378).  01avskirken  (tidl.  Skei6i  kirke)  ble bygget
før 1150. Kirkas opprinnelige navn var «SÆ€¢.c7z.f Æz.7i//ø
¢. Bø77ø4/z£77ø». Den  har  sannsynligvis  vært Telemarks
største  steinkirke i eldre tid og sentrum for Olavs-
dyrkinga i  Gimsøy klosterområde i middelalderen.
Sannsynligvis var kirken hovedkirke i Grenland, en
slags «fflkeskirke», og hadde dermed høyest status av
alle kirkene i området (Lund 1995; Nygaard  1996).
Hulveirestene som løper forbi gravhaugene på Stillinga,
kanfølgesnedmotBamblekirke,somharværtetviktig
samlingssted for bygdas beboere og andre reisende.
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PR0BLEMSTILLINGER 0G
PRIORITERINGER
Jernalderundersøkelsene  i  E18-prosjektet  omfat-
tet undersøkelser av et område med bosetningsspor
(undersøkt i 2013 ; se Kile-Vesik dette bind), gravhauger
og hulveier. Problemstiuingene i forvaltningsprosjekter
ved KHM er alltid utviklet med utgangspunkt i eksis-
terende kunnskapsstatus. Gravminner representerer en
viktig kilde for å belyse flere aspekter ved forhistoriske
samfiinn. Redskapstypologi, samfiinnets sosiale orga-
nisering og eiendomsgrenser i j ordbrukssamfiinnet er
ofte belyst gjennom ``studier av gravminner (Gjerpe
2008;Ødegaard2010;Vedeler2011).Itilleggkommer
studier av ritualer, tro og dødekult i forbindelse med

gravkonstruksjoner og gravplasser og ikke minst
konstruksj onen av selve gravanlegget (Artelius 2000;
Gansum 2004). For Telemark som $1ke er det ikke
foretatt større faglige arbeider på j ernaldermaterialet
siden  1960-  og  1970-tallet (Munch  1965;  Kaland
1971). De aller fleste gravminner ble undersøkt i siste
halvdel av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, og
undersøkelsene oppSller ikke dagens krav til doku-
mentasjon. Det er heller ikke bevart prøvemateriale
for vitenskapelige analyser fra undersøkelsene.

KHMs undersøkelser av gård og gårdsbosetning
spenneritidfraseinneolitikumtiljernalderen.Dethar
blitt utviklet ny kunnskap om den forhistoriske gården
det siste tiåret, spesielt i forbindelse med undersøkelser
i Vestfold (Gjerpe 2008, 2013; Gjerpe og Mjærum
2012) og Østfold (Bårdseth 2008). Det er imidlertid
fortsatt behov for å fremskaffe et komparativt mate-
riale for å forstå utviklingen av gårdsbosetningen i
Østlands-området som helhet. Telemark $1ke inntar
her en spesiell stilling ettersom få utgravninger avj ern-
alderensgårdsbosetningergjennomført.Foreliggende
forskning viser at bosetningen trolig har ekspandert
fra merovingertiden og utover i vikingtiden. Dette er
satt i sammenheng med utnyttelsen av utmarksres-
surser i fiellregionene (Kaland 1971; Martens 1987).
Sporene etter ekspansjonen er først og fremst synlige

gjennom gravhauger i de beste jordbruksområdene i
Slket (Skre 2005), men det er fremdeles behov for å
undersøkejernalderensgårdsbosetningoggraverbåde
i og utenfor de gode jordbruksområdene (Schtilke og
Lønaas 2013). Dette  slqrldes  særlig at dagens  tek-
nologiske nivå og metodikk gir betydelig ny innsikt
sammenliknet med tidligere tiders gravninger.

Med bakgninn i prosj ektplanen (Schtilke og Lønaas
2013) var følgende problemstillinger prioritert:

•    Hvordan er de ytre og indre deler av grav-

minnet bygd opp?
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•    Hvordan er gravskikken; inneholder haugene

sekundærbegravelser?
•    Kan det observeres rester etter ritualer eller

handlinger i forbindelse med gravleggingen?
Er det bevart gjenstander i graven, og hvor er
de plassert?

•    I hvilken grad er haugene plyndret, og fant

plyndringen sted kort tid etter gravleggelsen
eller i nyere tid?

Datering av gravene er essensielt for å sette dem inn
i en større kulturhistorisk sammenheng. Et mål vil
være å belyse sammenhengen meflom gravminnene og
ferdsel i området (hulveier) . Videre bør gravhaugenes
lokaliseringsfaktor og tidsmessige sammenheng med
Øvrige kulturminner i området søkes  avklart (f.eks.
boplass Hydal 1 (ID 145360)). Det er også Ønskelig
å påvise eventuelle flatmarksgraver, andre spor etter
forhistorisk aktivitet eller dyrkning, enten under eller
utenfor gravhaugene.

Hulveier er spor etter ferdsel i landskapet. Hulveiene
kan være problematiske å tidfeste nøyaktig ettersom
de har vært benyttet tiennom lange tidsrom, gjeme
fra jernalderen og helt inn i nyere tid. Kartleggingen
av hulveier og hulveisystemer kan imidlertid gi infor-
masjon om bruken av landskapet på et overordnet nivå
ved at de har knyttet sammen gårdsbosetning, grav-
minner og andre steder i landskapet. Bare unntaksvis
er større, intakte systemer av hulveier som har knyttet
sammen flere punkter i fortidens landskap, undersøkt
(Gansum2001:24-25),oghulveisystemetpåstiuinga
representerer i så måte en sjelden anledning til å hente
ut nytt og viktig datamateriale.

En forutsetning for undersøkelsen var å sikre en
tilfredsstillende  dokumentasjon  og fastsettelse  av
bruksperiode for hulveiene, slik at de kan settes inn
i  en  større  kulturhistorisk kontekst. Det ble  også

prioritert å belegge hvilke typer fornminner som
finnes langs ferdselsårene, og om hulveiene skal ses
i sammenheng med disse. Videre vil en avklaring av
hulveienes bruksperiode stå sentralt.

UTGRAVNINGSMETODE
Undersøkelsen ble gjennomført dels ved maskinell
flateavdekking, dels gjennom graving av stratigrafiske
lag. Det ble anvendt en 14-tonns gravemaskin med

pusseskuff. Ved behov ble  også gripeklo  benyttet.
Størrelsen på maskinen passet godt til hyppig flytting
rundt gravhauger og myrområdet.

Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende
og kort beskrevet. A11e strukturene ble undersøkt og
dokumentert i plan og profil. Hver enkelt profil ble

beskrevet på et eget skjema. A11e prøver og fimn ble
nummerert fortløpende. Kull-, makrofossilprøver
og pollenserier ble tatt inn fra et utvalg av relevante
kontekster, og i tillegg ble det tatt ut 15 mikromor-
fologiprøver. Funn og prøver fra utgravningen er
katalogisert under C59662-59664.

G"fubauger
De to gravhaugene  (haug  1  og haug 2)  ble gravd
lagvis  («single context»), og hver haug ble inndelt i
fire kvadranter, som ble undersøkt hver for seg. Lagene
ble fjernet forsiktig med maskin eller manuelt med
krafse og graveskje der det var nødvendig. Mellom hver
avdekking ble haugmassene søkt over med metallde
tektor. Det ble også testsåldet underveis for å avdekke
eventuelle fiinn i haug$11et.

I haug 2 ble det gravd ut to og to diagonalt mot
stående kvadranter. Etter €erning av første kvadrant
ble steldende profiler dokumentert før neste  kva
drant ble fjernet. I haug 1 ble strategien endret noe
lnnledningsvis ble  det undersøkt 6n kvadrant, og
deretter ble kvadranten like inntil undersøkt, slik at det
ble skapt et langsgående profil tiennom hele haugen
Kvadrantene og deres vertikale snittflater ble tilpasset
landskapet, hulveisystemet og plyndringshull/-sj akt
slik at det ble skapt et snitt som fanget opp mest mulig
informasjon om gravhaugens oppbygning, plyndringen
og relasjonen til hulveisystemet.

Ved observasjonen  av en kjernerøys i haug 2 ble
det vurdert som viktig å dokumentere denne  kon.
struksjonen i sin helhet. A11e lag i alle kvadrantene
ble gravd og dokumentert ned til kjernerøysa før
denne ble fremrenset og dokumentert. Deretter ble
målesystemet reetablert, slik at røysa kunne f ernes
kvadrant for kvadrant og tegnes inn på samme teg.
ninger som jordkappen over.

Før avdekking ble det utført fotogrammetri for å
dokumentere konturene i landskapet og visualisere
disse  med  en  bedre  teknikk enn  todimensjonale
bilder. Metoden er også besparende i forhold til tre.
dimensjonal innmåling ettersom  fotogrammetrien
kan erstatte innmåling av høydedata til en eventuell
landskapsmodell.

Huheier
Hulveiene ble snittet på tvers med gravemaskin for å
dokumentere veifarets profil. Prøver ble også samlet
inn fra snittflaten. I  tillegg var relasjoner til andre
anleggoglagoppbygningprioritertforådokumentere
hvilket av anleggene  som ble  anlagt først. I  snittet
som går gjennom gravhaugene, ble lagene undersøkt
lagvis  («single context»), mens snitt gjennom andre
deler av hulveisystemet ble utført med gravemaskin.
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Figur 34.4. Over: snitt gjennom den naturlig dannede haug 3. Under: nærbilde av de fine sandlinsene over grus på bunnen
av haugen.
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Figur 34.5. Oversikt over undersøkte profiler på Stillinga.

Der hulveiene krysset et våtmarksområde, ble det
valgt en noe annen strategi. Her ble det åpnet større felt
for å vurdere størrelsen på de to krysningspunktene i
tillegg til våtmarkens relasjon til gravhaugene. Feltene
ble gravd lagvis, med en kombinasjon av mekaniske
og stratigrafiske lag. Våtmarksområdets oppbygning
ble også dokumentert gjennom to profiler.

Det ble undersøkt en tredje haug (haug 3) som ikke
varkjentfraregistreringen,ogsomførstblesynligetter
hogst. Den ble først raket ren for løv og kvist, deretter
ble den fotodokumentert. Etter avtorving ble haugen
søkt over med metalldetektor, og det ble videre gravd
fem prøveruter i leirelaget i haugen samt 6n rute i et

gruslag like nord for haugen. A11e ble såldet, men det
fremkom ingen fimn. Deretter ble nordre halvdel av
haugen gravd i mekaniske lag på 20 cm uten tegn til
kultureue innslag. Gravningen ble avsluttet i en dybde

på 210 cm. På bunnen fremkom flere finsorterte lag
med sand over et lag med grus, som var dannet mens
havet fremdeles dekket landområdet (figur 34.4). Det
bledermedklartathaugdannelsenvaretgeologiskfeno-
men,ellerenlevningfraistiden.Etterlandhevingenhar
ferskvann skuret bort mye av landskapet, men etterlatt

en haugdannelse av leiresedimenter som forseglet den

gamle havbunnen. Undersøkelsen av denne haugen vil
ikke bli ytterligere beskrevet i denne teksten.

Kildekritiskei)roblemer
Detvarflereforholdsompåvirketutgravingene.Begge

gravene hadde q7delige søkk etter plyndring. I både
haug 1 og 2 kunne det påvises en sjakt inn fra siden
nord mot sør med en utvidelse i sentrum. Ved utgrav-
ning ble det klart at plyndringssjaktene var gravd
helt til bunns  i haugene  og dermed  hadde  skadet
deler av haugkonstruksjonen og forstyrret eventuelle

graver. I haug 1  ble det påtruffet bein fra en mulig
grav, mens det i haug 2 ikke ble fimnet indikasjoner
på noe gravminne.

I den første delen av sesongen da arbeidet med haug
2 pågikk, var det kun sol som skapte problemer for
utgravningsmannskapet. Solskinn gjorde det til tider
vanskelig å gjøre tolkninger og bedømme fargenyanser
i nedgravninger og på enkelte dager ble derfor ikke
fotodokumentasjonen av profiler av beste kvalitet.

I siste del av sesongen gjorde store mengder med
nedbør at arbeidet med haug  1  vanskelig, mens
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Figur 34.6. Over: haug 1 med tydelig plyndringssjakt fra nordsiden og inn mot sentrum av haugen. Under: haug 1 med
nøkkeltall.

arbeidet i våtmarksområdet til tider stoppet helt
opp. Utgravningen av gravhaugen ble stoppet ved
for mye regn for å ikke skade en eventuell grav, da

jordmassene ble tunge å arbeide med og tråkking på

feltet ville gjøre det umulig å se strukturer og fiinn.
Våtmarksområdet ble gj entatte ganger oversvømt, og
det ble brukt mye tid på å pumpe ut vann og grave
dreneringskanaler med gravemaskinen.
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HAUG 1 -PROFII.12684 -SETT. MOT SøR

BAMBLE PRESTEGÅRD 41/1
BAMBl.E, TELEMARK
I)ATO: 27.0 7.2014, 08.09Z014,12.08.2014
MÅLESTOKK: 1:20
NAVT`l: Sveln V. NlelseTi. 11eldl  Berg, Marie

1 meter

PRøVER
M ikmmorfologl :            l px 12686, med referanseprøve B, C

i px131.Z (1Z49S + udeiu`]m)
Makroft)ssll:                      1 PM 12687)
Pullen:                                   1PP13lto (1266Z)

ipp1314l {undeqmm)

HAUG 1 . PROFll. 12927 - SEIT M0l` V

BAMBLE PRESTEGÅRD 41/1
BAMBLE. TEl.EMARK
DATO: 06.08.201¢
MÅLESTOKK:  1:20

PRøVER
Mlkromorfologl ( 1PX129 29A, med i€ftranseprøve 8. C, D,
og lpx12930, med rereranseprwe 8)

' m€tff

11I
IEI

IIAGBESKRIVELSE
1. UndeTgrunn - Jys gulbrun sandJg sllt. b]lr

giåguL lelre mot hauBens ytterkant.
2. Gammel markoverflate , gTåbrun sand/

silt med kull. Tydeugst 1 østllge del (12662).
3. Haugf)AI Over stipling: l.ys beige

sllt/sa[id med spredt trekuJl og spetter med
lelie. Antakellg påkastede masser, tidligere
sterlL Under stlpllng: Rødbrun silt/sand med
en de] trekuJJ. spetter med giå sand/sut.
antal<elig påkastet matioid Fatgeforskieiiezi
`ar kui` synlQ! 1 wstre ha]vdel. ] østre haJvdel
ble det kun observert større mengder trekull
L nedre de] av laget (12602).

4` Ant.iki`ing` Mørk r®dbrun sLlt/sat`d, llte
trekuJl, rotrester og noe humus. Stlplet lln|e
1 ø mukcrcr fargclorskjeLL Mullgcns rcstcr
av gammcl maricovci.flatc` 1 ncdm dcJ (12S62)`

5. l.`otgTøft.  M®rk gråbrun sand/sl lt,
ttehiLl, hurnus, Noe leirete og kompakt mot
bunnen. LH toppet` ble det observert en tynn
ku]ll"ie over ca 5 cm ut`msklngs-og
anri knlngslag (12495).

6. UndergTunn  11 -bns gråbrun sandlg sllt, noe
organlsk nedbn]tt materiale og humus,

7. Torv. TyTit 1 ag av humus, røtter. bamåler,
sand og gTus.

8` Brunt sandholdlg stltlag. Humus. "itter og
kv'st.

EIII
9.  Sandlag. Gulb"nt. sti.tpete avtsatt mellom

imslag av brun stlt (lag 8).

organlsk materiale og kull  (1S210).
12. Mørk gdbrun sandlg sllt med humus,

kvlstogkull{15173).
13. ] lumusllnse . mørk brunt humus-

holdlg lag med sllt. Fet konLststens`
14. l.inse med ri homogen silt. noe

røtter og lltt sand.
15. BruT`gti stltlg sand med gnis og

småstelt`. Noe kvlst og Tøtter.
16. Plyndrtngs|akt. ldm belse sllt/sand.

noe rødere og mer potøs enri Lag 3 over stlpllng.
Gjentast s]ak` med akJnimeLerte masser fm
både haug og omglvelser (12634).

|  ri:E¥gm"mdststn4æm mmmmIIIIIE
Ei&TÆe:må¥¥=¥ti:a#mb%i#Å=m"---,pmd-ebm6"
|   9`^mknln& twbmi`sat`dblmdotdft. tmku`to8~r` {12562)

EIII

Figur 34.7. Over: profil 12684 gjennom haug 1. Den vestre delen ble dokumentert mot nord og er speilvendt for å
danne et sammenhengende profil. Under: profil 12927 gjennom haug 1.
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Figur 34.8. Funninnsamlingsområde for brente bein i
haug l.

UTGRAVNINGSRESULTATER

Strukturer og hontekster
UndersøkelsenepåStillingakonsentrertesegistorgrad
om dokumentasjon av profiler riennom gravhauger,
hulveier og våtmarksområdet (figur 34.5).

Haug 1 (C59662)
Haug 1 målte 8,5 meter i diameter, var ca.1,25 m høy
og hadde en stedvis bevart fotgrøft som var opptil
1,5 meter bred. Samlet diameter for haug og fotgrøft
var dermed 11,5 meter. Haugen var bygd opp av silt
og sand, og utover torv med utvaskingslag ble det
skilt ut fire lag i haugmassene (figur 34.6, 34.7). Før
utgravning ble haugen søkt over med metalldetektor,
og det ble fimnet et blyhagl fra nyere tid i toppen av
torvlaget.

Granskogen som hadde vokst på lokaliteten de
siste 50-60 årene, hadde skapt en surjordbunn/podsol.
Øverstbleetanrikningslag(12562)avsandblandetsilt

gravd som et eget lag (se figur 34.7). Det inneholdt
en del rotrester og enkelte, spredte trekullbiter. Tre
ruter på 40 x 40 cm ble gravd i dette laget, men det
fremkom ingen fiinn.

Derunder fiilgte selve haugftllet (12602), som besto
av lysebrun/rødbrun sandblandet silt med enkelte
mørkere grå spetter. Den øvre delen  av haug$11et
var noe lysere enn den nederste (se stipling på figur
34.7) og besto trolig av tidligere steril undergrunn.
Den nedre halvdelen var mørkere i farge, mer anriket
og inneholdt mer trekull.  Situasjonen  med  anri-
kede  masser med kull på bunnen av haug$11et og
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nærmest sterile  masser på toppen  skyldes  trolig at
massene var spadd opp  fra fotgrøften, og dermed
var jordbunnsprofilet snudd på hodet. Haugftllet
ble undersøkt ved å ta av 5-10 cm dype lag med

gravemaskin og deretter rense  overflaten  manuelt
og søke over denne med metalldetektor. Seks ruter

på 40 x 40 cm ble prøvesåldet i dette laget, men det
fremkom ingen fiinn.

Under  de  nevnte  massene  fremkom  gammel
markoverflate  (12662)  bestående  av  mørk,  grå-
brun  silt/sand  med  betydelige  mengder  trekull.
Markoverflatelaget ble gravd i så tynne lag som mulig
(ca. 5 cm) med gravemaskin, og det ble krafset meuom
hver avdekking. Det ble hverken gjort fiinn i Sllmas-
sene i haugen eller under markoverflaten.

Det siste laget som ble  avdekket, var selve plyn-
dringssjakten (12634). Den besto av lys beige sand/silt,
som var noe lysere og mer porøs i massene enn haug-

4llet ellers. Det har ikke lyktes å skille ut bestanddeler
i dette laget fra det resterende haugftllet tiennom
mikromorfologianalyser (Macphail mfl. 2015).

Muliggrav
Fra haugens ytterkant var det en markant plyndrings-

grøft (N-S), som utvidet seg til en større grop sentralt
i  haugen  (figur 34.8). Ved  opprensing  ca.15  cm
nede  i plyndringslaget ble  det fimnet brente bein.
Innledningsvis ble det antatt at disse stammet fra en

grop (15425) med mørkere farge enn resten av $11et
i plyndringssjakten (12634)  på om lag 40  x  20 cm.
Etter hvert som strukturen ble undersøkt, ble denne
omtolket til en dyregang, og de brente beina viste
seg å stamme fra et større område i plyndringslaget.
Etter at fiinninnsamlingsområdet for brente bein var
definert, ble det besluttet å sålde massene i 2 mm såld.
Da fiinnmengden avtok i såldet, ble det gått over til
4 mm maskevidde for den resterende delen av laget.
Søkmedmetalldetektoriområdetgaingenutslag.Til
sammen ble det fiinnet 13 g bein, hvilket kan antyde
at gravrøvere ener skattejegere tidligere hadde fiinnet

graven og tatt med seg det de Ønsket, men det er ikke
mulig å påvise om noe eventuelt mangler.

De brente beina er analysert av Caroline Ahlstr6m
Arcini og Ola Magnell ved Statens historiska museum
ved Arkeologiska uppdragsverksamheten Lund og
bestemt som knokkelrester fra et voksent eller eldre
menneske. Analyseresultatene er nærmere beskrevet
under. Ett sq7kke bein (100433) er datert til 1120 ± 28
BP, 780-995 e.Kr. (Ua-51481),  mens et stykke trekull
(100434) fra samme kontekst er datert til 1256 ± 26
BP 670-865 e. Kr. (Ua-53185) (se også Tabell 34.5)
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HAUG I
HUIJVEl 1349 (SNITr 13143), sett mot Nø

BAM BLE PRESTEGÅRD 41/1
BAMBLE,TELEMi"
DATO: 13.08.2014
MÅLESTOKK: 1 :20
NAVN: Heidi Berg og Marie Amundsen

PRØVER

Mikromorfologi (1PX13145, med referanseprøver 8, C, D, E)
Makrofossil (1PM13146, fra fotgrøft 12495)
Pollen (1PP13147 fra Lag 2,1PP13148 fra Lag 3)

H1
lJIIII
H

LAGBESKRIVELSE

IA. Undergrunn. Gråbrun, grusete silt med noe jemanrikning og nevestore stein.
Mindre stein og grus opp mot selve haugen.

18. Undergrunn, Mørk grå sandholdig grus. Noe finere sand i topp mot lag 2.

2. Undergrunn. Grå sandmasser med noe silt. Ganske finsorterte masser.

3. Rødbrun sand/silt med trekull. Mørk grå leire i bumen med mye humus. Trolig nedrast. (12495)

4. Hulvei. Lys grå si]t/sand med trekull. Noe leire. Homogene masser. (100083)

5. Haugfyll? Rødbrun silt/sand med trekull og røtter. Stedvis grå spetter. [12602)

6. Anrikning. Mørk rødb"n silt/sand, lite trekull. (12562)

7. Torv. Humus, røtter og barnåler.

Figur 34.9. Haug 1. Profilsnitt 13143 med mikromorfologiprøve 13145.

Profiler
Det er dokumentert tre hovedprofiler gjennom haug
1  og hulveiene 245 og 1349 ¢f. figur 34.6), som alle
bidrar til tolkningen  av konstruksjonene  og deres
innbyrdes stratigrafi. Tabell 34.1 gir en oversikt over
de ulike relasjonene som ble undersøkt i haug 1. Den

gir også en oversikt over hvilke prøver som tilhører
de tre profilene. I  tillegg tilkommer enkelte prøver
som ble tatt ut i plan.

I  profil  12684  (figur 34.7)  var det relasjonen  til
våtmarken  som var det viktigste. Det  ser ut til at
selve haugen var anlagt på en flate i terrenget, mens
fotgrøften lå i  den  Øvre  delen  av overgangen  ned
mot våtmarksområdet. Overgangen var på utgrav-
ningstidspunktet relativt krapp, men det er mulig at
deler av undergrunnen er blitt vasket ned i våtmarken

æennom årenes løp, slik at overgangen opprinnelig
har vært slakere.

I profil 12927 (figur 34.7) var relasjonen mellom
haug/fotgrøft  og hulveier  (245  og  1349)  av vik-
tighet, men  også  relasjonen  mellom  opprinnelig
haug$11 og omrotede masser i plyndringssjakten var
et fokuspunkt. Sistnevnte relasjon syntes å komme

tydelig frem i profilet, men  er kontrollundersøkt
med  mikromorfologiprøven  13145  i profil  13143

(figur 34.9). Det lot seg imidlertid ikke gjøre å skille
ut bestanddeler, hverken  haug$1l  eller omrotede
masser, fra plyndringssjakten gjennom  mikromor-
fologianalysene  (Macphail mfl. 2015). Relasjonen
mellom haug 1  og hulvei 245 kunne ikke avgjøres

gjennom  snittflaten  fordi  slitasjen  i  hulveien var
så  stor  at  det  ikke var  mulig  å finne  overgangen
mellom  de  to  strukturene. Massene  i  mikromor-
fologiprøven består kun  av nedtrampet  materiale
som  er omdannet til homogen  søle. Utover dette
ble det også påvist rester av møkk fra dyrene som
har ferdes i veien, eller eventuelt gjødsel som har falt
av vogner eller liknende under transport til jorder
i  nærheten. Analysen  av hulveisystemet viser mer
eller mindre kontinuerlig bruk, uten klare tegn til
noen brakkperiode. Det ble også analysert en mikro-
morfologiprøve (12929) i overgangen mellom bunn
av haug$11 og steril undergrunn. Denne prøven
viste  at jorden trolig var tiødslet og sannsynligvis
stammer fra tidligere  oppdyrket åker på samme
sted. Indikatorene utgjøres av kull med jernutfelling
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profil Retning Mikmmorfologi Pollen Makrofossil Relasjon

12684 Ø-V 12686 (fotgrøft Ø),  13142 (fotgrøf.t V) 1314013141
12687 Haug og våtmark

12927 N-S 12929,  12930 Haug/fotgrøft og hulveier (245 og 1349)

13143 NV-SØ Haug/fotgrøft og hulvei 1349

Tabell 34.1. Oversikt over undersøkte relasjoner og uttatte prøver fra de tre profilene gjennom haug 1.

(boplassavfall) og dyremøkk samt nedbrutt organisk
materiale (tiødsel; Macphail mfl. 2015).

Det virker naturlig at haug 1 og 2 opprinnelig har
ligget på samme flate, og at ferdsel og erosjon i hulvei
245 har slitt ned terrenget mellom de to haugene. I så
fåll er det tenkelig at haugene er eldre enn hulveiene,
men slitasjen kan på den annen side ha blitt større i
årene etter anleggelsen av haugene. Det lyktes ikke å
finne noen relasjon som kunne avklare den stratigra-
fiske relasjonen mellom haug 1 og hulvei 245.

Heller ikke ved overgangen mellom haug 1  og
hulvei  1349 var det mulig å konkludere sikkert om
noen relasjon. Den mulige fotgrøften som ble obser-
vert i plan lot seg ikke gjenfinne i profilet, der det
kun fremkom humusholdig, brun sand, som hadde
ansamlet seg i bunnen av hulveien.

Konstruhsjonogdatering
Haug  1  var en gravhaug bestående  av sandholdig
silt, med enkelte store steiner. På bunnen av haugen
fremkom et markant, mørkere lag, som ble tolket som
den gamle markoverflaten. I plyndringssjakten som
løp inn til sentrum av haugen fra nordsiden, ble det
fiinnet en konsentrasjon av brente bein av menneske,
som trolig stammet fra en plyndret grav. De brente
beina er analysert og bestemt som knokkelrester fra et
voksent eller eldre menneske. Benmaterialet utgjøres
av 13  gram, hvilket er lite  sammenliknet med den
totale beinmengden fra et brent skjelett, som varierer
mellom 1200 og 3000 g (MCKinley 1993), men ikke
så overraskende ettersom haugen var plyndret.

Av bestembare knokler var det hovedsakelig rester
av skalletak bevart, men også rester av en nakkevirvel
og en rørknokkel. Analysen viser at beinfragmentene
stammer fra et voksent, eventuelt eldre, menneske.
Individets alder bedømmes ut fra forholdet mellom
skalletakets  ulike  sjikt. A11e  tre  er  observerbare på
materialetfrahaug1,ogdetmellomstesjiktet(diplo6)
dominerer (Gejvall 1948). Ingen kjønnsindikerende
fragment ble påtruffet (Arcini 2015).

Tabell 34.5 viser de to dateringene  som er gjort
i haugen. I kolonnen for ett Sigma går det frem at
dateringen av beina tyder på at haugen er oppført i

vikingtid (1120 ± 28 BP), mens en kullprøve antyder
en noe eldre datering til merovingertid  (1256  ± 26
BP). Ved å benytte dateringen  med 2  Sigma økes
sikkerheten av dateringen til 95 °/o, og det fremkom-
mer at prøvene overlapper mellom 780 og 865 e.Kr.,
hvilket sannsynligti ør en datering til tidlig vikingtid.

Mikromorfologianalysene forteller at haug$1let
består av jord  som kan  assosieres  med rydding og
kultivering, gj ennom blant annet j ernutfelling rundt
trekull og ekskrementer (Macphail mfl. 2015). I kom-
binasjon med z.77/7tHz./g-pollenanalysen, der det er spor
etter dyrkning i haugmassene (Linderholm mfl. 2016),
og pollenkjernen fra Skogstjern, som viser et oppsving
i korndyrkning og nyrydding med toppunkt i yngre
romertid (Wieckowska-Ltith mfl. 2015).

Haug 2 (C59663)
Haug 2 var ca.1,25 m høy, målte 10,5 meter i diameter
ogvaromkransetaven1,5meterbredfotgrøft,hvilket

gir en  samlet diameter på  13,5  meter. Haugen var
bygd opp av silt og sand, og foruten torv med utvas-
kingslag ble det skilt ut fire lag i haugmassene (figur
34.10, 34.11). I  tillegg kommer en kjernerøys  med
stein på opptil 80 x  80 cm størrelse. Før utgravning
ble haugen søkt over med metalldetektor, og det ble

påvist et signal i sørvestre kvadrant. Funnet fremkom
ikke i torven og ble derfor kun markert for utgravning
i neste lag. Haugen lå på en plan flate SV for haug 1,
kun adskilt av hulveiløpet 245.

Som haug  1  var også haug 2 bevokst med gran-
skog  som  hadde  skapt  en  sur jordbunn/podsol.
Dokumentasjonen av profilene er vist på figur 34.11.
Øverst ble et anrikningslag (1912) av sandblandet silt

gravd som et eget lag. Laget inneholdt også en del
rotrester, humus og noe grus. Det ble prøvesåldet 18
ruter på 40 x 40 cm i dette laget, men det fremkom
ingen fimn.

Derunder fiilgte selve haugftllet (2004), som var
et heterogent lag bestående av gråbrun sandblandet
silt med ulike fargenyanser. Det var et lysere, brun-

gult sjikt i midten med mørkere gråbrune linser over
og under. I det nederste sjiktet, som også var en del
av kjernerøysen, ble det observert noe jernutfelling.
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Figur 34.10. Over: haug 2 med plyndringssjakt fra øst og inn mot sentrum. Under: haug 2 med profiler og tilhørende
strukturer.

Før avdekking med maskin ble det gravd for hånd
i området hvor metallsøkeren hadde gitt signal om
tilstedeværelse av metall i bakken. Dette viste seg å

være en muskettkule av bly som var skutt inn i haugen.
Kulen ble kasscrt.
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HAUG 2 -PROFIL 6810 & 6818 -SE.IT MOT Sø
BAMBLE PRESTEGÅRD 41/1
BAMBLE, TELEMARI(
DATO: 19.06.2014, 20.06.2014
MÅLESTOKK: 1:20
NAVN: Heldl Berg

III
II
HIIE
EEII

HAUG 2 -PROFIL 6806 & 9491-SETT MOT Nø
BAMBLE PRESTEGÅRI) 41/1
BAMBLE, TELEMARK
I}ATO: 20.06.2014. 25.06.2014
MÅLEST0t«: 1:20
NAVN: Svem V. Nielsen, Heldl Beu

1,,,,1

1 meter

Proffil 6806

(speilvendt)

PRøVER
Proffil 6810:
Mikromorfologi: 9299, 9297 med referanseprøve 8, C & D
Pollenprøver. 9294 (1) fra Lag 2004, 9295 (2) fra Lag 2483, 9296 (3) fra Lag 1 (underg]-um)
Makrofossil: 9300 h Lag 4, 9258 h l,ag 2

PTÆl 6818'
Mikromorfologi: 9077, med referanseprøve 8, C & D
Pollenprøver: 9291 fra Lag 1. 9292 fra hg 7 og 9293 fra lag 8

I1
fiH

DIEI

IIII
EEE

PRØVER
Proffil  6806:
MikTomorfologi: 9297. med referanseprøve 8, C, D
MalB`ofossil: 9298 (h kullag i fotgrøft)

Proffil 9+91 :
Mikromoifologi :  10050, med referansepTøve 8. C. D

Figur 34.11. Over: profil 6810 og 6818 gjennom haug 2. Profil 6810 ble dokumentert mot NV og er fremstilt speilvendt
for å danne et sammenhengende profil. Under: profil 6806 og 9491 gjennom haug 1. 6806 ble dokumentert mot SØ og er
speilvendt for å danne et sammenhengende profil
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p ofilnr® Retning Mikromorfologi Pollen Makrofossil  . Relasjon

6806 NV-SØ 9297 (fotgrøft) 9298 (fotgrøft) Haug og fotgrøft

6810 NØ-SV 9287, 9299 9294-9296 9258, 9300 Haug/kjernerøys

6816 NV-SØ 9215, 9250, 9254
Haug/fotgrøft og N/Sløpihulvei245

6818 NØ-SV 9077 9291-9293 Haug/fotgrøft

9491 NV-SØ 10050 Haug/fotgrøft/hulvei

10141 NV-SØ 10147 Haug/fotgrøft/hulvei

Tabell 34.2. Oversikt over undersøkte relasjoner og uttatte prøver fra de tre profilene gjennom haug 2. I tillegg kommer den
horisontale mikromorfologiprøven 8794 fra ardsporene under haugen.

Figur 34.12. Plyndringslaget (6833), som løper inn mot
sentrum av haugen, fremstår med noe lysere masser enn
haugfyllet i sørøstre kvadrant (til venstre på bildet).

Den nedre delen av haugSllet inneholdt mer trekull
enn den Øverste, og det slqrldes antakelig, som for haug
1, at massene var spadd opp fra fotgrøften, og dermed
at jordbunnsprofilet var snudd på hodet, med sterile
masser Øverst og mer kulturpåvirkede masser lenger
nede. Haug$11et ble undersøkt ved å ta av 5-10 cm
dype lag med gravemaskin og deretter krafse/finrense
overflaten og søke over den med metalldetektor. 30

ruter på 40 x 40 cm ble prøvesåldet i ulike sjikt i laget
men det fremkom ingen andre fiinn enn trekull. Dette
kunne også bekreftes i mikromorfologiprøvene, der det
ble fiinnet rester av kull med flekker avjernutfelling
som tolkes som rester fra ryddingen av området og

påfølgende gjødsling med boplassavfall  (Macphail
mfl. 2015).

Under  de  nevnte  massene  fremkom  gammel
markoverflate (2485) bestående av mørk, gråbrun siltt
sand med betydelige mengder trekull. Ved avdekking
av den gamle  markoverflaten i  sørvestre  kvadrant
fremkom det ardspor, som igjen viste at det var pløyd
i laget. Markoverflatelaget ble derfor gravd i så tynne
lag som mulig med gravemaskin, og det ble krafset og
søkt med metalldetektor mellom hver avdekking. Det
ble ikke gjort fimn i laget, men det ble samlet inn et
rikt utvalgt av prøver (tabell 34.2). Ardsporene gikk

på kryss og tvers, under hele gravhaugen, men de ble
ikke påtruffet utenfor fotkjeden. En mikromorfolo

gianalyse av et av ardsporene viser at det ikke er noen
rik åkerjord, men rester av kull og møkk/ekskrementei
antyder gjødsling av en åkerlapp. Det er videre pløyd
undervåteforholdførområdeteroppgitt.Detertegn
til en  meget kort tienvoksingsperiode  før haugen
anlegges over (Macphail mfl. 2015).

Det siste laget som ble avdekket, var selve plyn
dringssjakten (6833), som løp øst-vest fra haugens

ytterkant og inn mot sentrum. Laget ble innledningsvis
vurdert som haug$11, men besto av lys gråbrun sand/
silt, som var noe lysere og mer porøs i massene enn
haugSuet ellers (figur 34.12). Etter hvert ble det klart
at steinene i laget var utkastmateriale fra kjernerøy
sen, og at alle massene representerte omrotet utkast
Etter at sørøstre kvadrant var avdekket, ble det også
tydelig at plyndringssj akten hadde gått helt til bunns i
haugen,innmotkjernerøysen,derlagetblevanskelig
å definere. Før utgravning så det imidlertid ut til at

plyndringssjakten var utvidet i sentrum.
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Figur 34.13. Profil 6816 sett mot NØ.

Til tross  for plyndringen var tre  fierdedeler av
kjernerøysa mer eller mindre intakt, slik at det burde
være mulig å finne en uskadet grav. Etter å ha fier-
net steinene i kjernerøysa og forsiktig renset frem
undergrunnen fremkom likevel ikke annet enn en
nedgravning/grop (11999) med noe trekull. Det ble
heller ikke fimnet annet enn spredte trekullrester i
massene som ble såldet under røysa. Det var altså ingen

gravbevartoghelleringenfragmenteravgjenstander
hverken under kjernerøysen eller i haugSllet.

Profiler
Det er dokumentert seks  hovedprofiler stennom
haug 1 og hulveiene 245 og 1349, som alle bidrar til
tolkningen av konstruksjonene  og deres innbyrdes
stratigrafi.Figurene34.10og34.15girenoversiktover
deulikeprofilenesombleundersøktihaug1.A11eble
dokumentertvedtegningmedunntakav10141,som
kun ble fotografert. Tabell 34.2 gir også en oversikt
over hvilke prøver som tilhører de seks profilene og
hvilke relasjoner som ble undersøkt.

I profil 6806 var relasjonen mellom haug og fotgrøft
detviktigste.Ettersomprofiletlålangsmedplyndrings-
sjakten, er de fleste stratigrafiske observasjoner preget
av omroting. Utkast av haugSll under plyndringen
er trolig grunnen til at det lå et særlig tykt lag med
haug$11 på toppen av fotgrøft 2407, som gjorde at
den ikke var synlig i dette området. Ikke før bunnlaget
(9) ble påtruffet, var det mulig å definere fotgrøftens
omfang i området rundt plyndringssjakten. Det ble
samlet inn en makrofossilprøve (9298) fra den nederste
delen av fotgrøften, der det var mye synlig trekull, men

prøven inneholdt ingen makrofossiler.
I profil 6810 ble relasjonen mellom haug og kjer-

nerøys sentral, og det ble konkludert med at det er
haugftll som  har rast ned mellom steinene i røysa,
da  disse  massene  ikke  skilte  seg nevneverdig fra

jordkappen i haugen. Den gamle markoverflaten viste
seg å ha stort potensial fordi den var bearbeidet med
ard, og det ble tatt flere prøver for å forstå om dette
var gammelt dyrkningsland eller levninger av rituell
art. Mikromorfologianalysene forteller lite om selve
ardeprosessen, men haug$11et består avjord som kan
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Figur 34.14. Pinne-/staurhull i undergrunnen under haug 2.

assosieres med rydding og kultivering gjennom blant
annet jernutfelling rundt trekull (Macphail mfl. 2015).
Dette kan antyde at nærområdet har vært oppdyrket
og kultivert forut for haugleggingen.

Overgangen mellom haug/fotgrøft og nordre og
søndre løp  i hulvei 245 ble undersøkt i profil 6816

(figur 34.13). Det nordre hulveiløpet er frittstående
stratigrafisk, mens  det  søndre  syntes  å tangere  en
eventuell fotgrøft i haugen. Det var imidlertid ikke
mulig å konkludere sikkert hvilken struktur som ble
anlagt først, på grunn av den store slitasjen i hulveien.
Nedtramping/ferdsel på haugens kant kan også ha
flyttet masser ned  i  hulveien, hvilket vil gjøre  en
datering usikker. Det ble samlet inn en mikromorfolo-

giprøve fra bunnlaget i hulveien like inntil haugens fot
(9250), men den er ikke sendt til analyse. Den samme
problematikken er gjeldende for profil 9491. Her var
det imidlertid mulig å ane nyanseforskjeller mellom
hulvei (1ag 13) og mulig fotgrøft (lag 12), og det ble
samlet inn en mikromorfologiprøve (10050) fra lag
12 for å vurdere forskjellen mellom denne og prøver
fra hulveien i profil 6818. Prøven ble imidlertid ikke

prioritert analysert. Ettersom relasjonen fremdeles var

uavklart, ble det gravd et ekstra profilsnitt (10141) ved
haugens fot, som kun ble fotodokumentert. Også her
ble det samlet inn en mikromorfologiprøve fra den
mulige  nedslitte fotgrøften, men heller ikke denne

prøven er sendt til analyse.
I det siste profilet, 6818, ble det lagt vekt på rela.

sjonen mellom haug og fotgrøft (2407). De anrikede
massene  (1ag 6)  som ligger delvis  oppå fotgrøften
kan slqrldes både erosjon og utkast ved plyndring av
haugen. Under dette laget var fotgrøften godt bevart
og det ble samlet inn både pollen- og mikromorfo-
1ogiprøver. Analysen av mikromorfologiprøven viser
at grøften inneholdt en vannavsatt silthorisont som
er dannet av kolluviumsmasser fra haug og innraste

grøftekanter. Over dette sjiktet følger en uforstyrret
horisont med leire som har forårsaket stående vann i

grøften.Ytterligeretovannavsattelagerdokumentert
på toppen, men disse er begge skadet av gnagerganger
(Macphail mfl. 2015). Videre viste pollenanalyse  at
det var gran til stede i fotgrøften, men ikke i selve
haugen. Dette kan antyde at haugen ble konstruert
før graninnvandringen i området. Pollen fra 7:i:y?4ø
/ø/ro/z.ø (bred dunkjevle) antyder også at vannstanden
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Figur 34.15. Oversikt over plyndringslag, kjernerøys, ardspor og profiler i haug 2.

har stått høyere  i en ganske lang periode forut for
dagens nivå.

Konstruksj onsdetalj er o g datering
Haug 2 var en flott konstruksjon med en  nærmest
intakt kjernerøys under en jordkappe. På bunnen av
haugen fremkom et markant lag, som ble tolket som
den gamle markoverflaten. Nede i dette laget var det

pløyd med ard, og da laget ble fiernet, fremkom også
ardspor i et regelmessig rutesystem på kryss og tvers
av undergrunnen  (figur 34.15, 34.16). Ardsporene
kunne imidlertid ikke gjenfinnes utenfor selve grav-
haugen. Det er mulig at selve haugkonstruksjonen
har sørget for bevaring av ardsporene fra et tidligere
oppdyrket landskap, men det kan ikke utelukkes at
ardsporene skal oppfattes som rituell pløying (Bradley
2005: 23-36). PIøyingen kan i så måte representere en
kultivering av landskapet og naturen før oppføring av
selve haugen. Det ble samlet inn makrofossilprøver
fra ardsporene, og materiale  fra en humusekstrak-
sjon daterte ardingen til romertiden, 130-340 e.Kr.
(1784 ± 32 BP).

Mikromorfologianalysene  forteller at haugfirllet
består av jord  som kan  assosieres  med rydding og
kultivering gjennom blant annet jernutfelling rundt
trekull (Macphail mfl. 2015), og på den bakgrunn er
hypotesen om et tidligere oppdyrket landskap styrket.
I kombinasjon med z.72/7iø Jz./€-pollenanalysen, der det
er spor etter dyrkning i haugmassene (Linderholm
mfl. 2016), og pollenkjernen  fra  Skogstjern, som
viser et oppsving i korndyrkning og nyrydding med
toppunkt i yngre romertid (Wieckowska-Ldth mfl.
2015), tyder dette på at ardingen ikke er rituell, men
skal forstås i lys av oppdyrking av nye landområder.

På bunnen av haugen på samme nivå som ardspo-
rene ble det avdekket flere pinne-/staurhull, som lå
konsentrert i den nordlige delen av haugen og dannet
et slags mønster (figur 34.14). Det kan spekuleres i
om dette kan være pinne-/staurhull fra en stillaskon-
struksjon, eller om det snarere bør forstås som hull
fra gamle hesjestaur i forbindelse med innhøsting av
avling på samme tid som åkeren ble ardet.

Under kjernerøysen ble det påtruffet en nedgravning
(11999).Trekullfranedgravningenervedartsbestemt
tiltohassel(Corj//z#),6n4/#zÆ(or)ogsjubjørk(BG/z¢/ø).
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Figur 34.16. Kollasj av bilder av indre konstruksjonsdetaljer i haug 1. Øverst til venstre: kjernerøys med jordkappe i
SV-kvadrant. Øverst til høyre: ferdig avdekket kjernerøys omkranset av fotgrøft. Nederst til venstre: ardspor i NØ kvadrant
og deler av kjernerøys. Under kjernerøysen anes nedgravningen 11999, som kun inneholdt trekull. Nederst til høyre:
nærbilde av ardspor i NØ kvadrant.

0,1 g hasselnøttskall er datert til 130-330 e.Kr. (Ua-
50503) , tilsvarende overgangen mellom eldre og yngre
romertid. I tillegg har ardsporene under haugen blitt
datert ved  hjelp  av humusekstraksjon  til nærmest
samme tid,135-340 e.Kr. (Ua-50969). Dateringene
fremkommer også i tabell 34.5.

HULVEIER, VATMARKSOMRADE OG KLOPP
(C59664)
Hulveisystemet omkranset gravhaugene som vist på
figur 34.17, og veifarene hadde gravd dype spor på
hver side av våtmarksområdet. I tillegg til diverse snitt

gjennom de synlige fotgrøftene ble det søkt etter en
kavlebro eller klopp over våtmarken.

Som en innledende undersøkelse avvåtmarken ble
det foretatt boringer i myren da Johan Linderholm
fra  Milj6arkeologiska  laboratoriet  (MAL)  ved
Universitetet i Umeå besøkte lokaliteten. Etter å ha

prøveboret i  myren ble  det klart at den ikke  egnet
seg for en regulær boring, og vi besluttet å grave en
sjakt (4248)  for å ta ut prøver og dokumentere et

mulig utkast/ras nede i myrområdet og eventuelt flere
våtmarkshorisonter. Sjakten ble lagt i forlengelsen av
et tiltenkt profil ut fra sentrum i haug 1 der det nord-
1igste hulveiløpet krysset våtmarken. I prøvesjakten
ble det påvist et ca. 40 cm qrkt lag med stokker og
tilhogd kvist. Disse lå dynget over våtmarksområdet
nærmest som et flettverk med enkelte større stokker

på tvers og ble antatt å være knyttet til ferdselen over
myra (figur 34.18).

Profilet ble 130 cm dypt, men $1te seg raskt med
vann og ble derfor kun dokumentert ved fotografier
Stratigrafien var som følger (1 markerer bunnpunkt
og 5 markerer toppunkt):

5. Humøst lag med røtter og torwekst;

4. AL2929. Mørk grå sandlinse;

3. AL2930. Lysere grå sandlinse;

2. AL2031. Torvlag med tilhogde
stokker og flettverk;
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Figur 34.17. Våtmarksområdet sett mot SØ. På motsatt side av myren ses de to hulveiløpene 670, som samles i Y-form på
flaten mot Øst.

1. AL2032. Gråblå leire.

Før sjakten ble flt med vann, ble det samlet inn et

prøvemateriale  med  tanke på  å relatere  materiale
fra våtmarken til materiale fra gravhaugene for å
kunne  forstå funnmiljøet før haugkonstruksjon
ved haugenes tilblivelse og etter haugkonstruksjon.
Det ble tatt ut tre jordprøver fra lagene 2929, 2930
og 2931. I tillegg ble det tatt ut mindre prøver for

pollen ogjordkjemi. Prøvene er analysert ved MAL,
Universitetet i Umeå.

I IØpet av undersøkelsen ble hele våtmarksområdet
avdekket. For å lette arbeidet ble myren delt inn i sek-
sjoner og avdekket lagvis innenfor de ulike seksjonene
(tabell 34.3, figur 34.19). Ved avdekking ble det klart
at en del treverk var transportert med vann ned til en
bergknaus i søndre del av myra. Knausen dannet en

Ssiskterskeliterrengetogdemmetoppvanninnsiget
fra høydene nord for lokaliteten. Seksjonen sør for
terskelen har ikke fått eget navn ettersom den ikke
inneholdt noen klart definerte lag. Det var dermed

treverket nord for terskelen som var av størst arkeo-
1ogisk interesse.

De ulike lagene som ble observert, ble likevel for-
søkt gravd lagvis, men det var ikke mulig å bygge en
korrekt matrise for lagrekkefølge i våtmarken ettersom
lagene  eller sjiktene varierte  i ulike deler av myra.
Dette  skyldes trolig stor vanngjennomstrømning i
forbindelse  med hq7 vannføring i bekkeleiene som
ledet ned i myra, og ulike erosjonsprosesser og kol-
luviumsdannelser gjennom tidens løp. Det må også
bemerkes at det ikke var satt av tid til undersøkelser
av våtmarken i prosjektplanen, så det kunne heller
ikke prioriteres å gjøre en fingraving. Det foreligger
dokumentasjon av profil 12684 som gir en stratigra-
fisk oversikt gjennom haug  1  og ned i den nordre
delen av våtmarken. I tillegg ble det tegnet et profil
(13614) i området mellom seksjon 1 og 2 (figur 34.20)
samt en skisse av overgangen mellom seksjon 3 og 4
(15082). I tillegg må det påpekes at alle lag og prøver
ble målt inn og dermed inneholder høydekoordinater.
Dateringer av innsendt prøvemateriale gir derfor en
relativ kronologi for våtmarkens oppbygning.



Figur 34.18. Øverst til venstre: dynger av kvist og stokker. Øverst til høyre: tilhogd kvist. Nederst til venstre: Christian
L. Rødsrud ogJohan Linderholm undersøker stokk fra våtmarken. Nederst til høyre: uttak av pollenprøver fra sjaktveggen
(4248).

Seksjonsnr. Intrasis-nr. Kommentar

Sør for terskel 13512 Noe spredt tilhugd kvist.

1 13529 Søndre del av våtmark inntil terskel.  En del vanntransportert kvist. Dokumentert i 13660.

2 14201 Søndre krysningspunkt for 670 og 245. Bevart klopp.

3 15099 Mellomparti.  Lite bevart treverk.  Skisse av 15082.

4 15722 Nordligste krysningspunkt for 670 og 1349. Skadet av sjakt 4248. Dokumentert i 12684.

Tabell 34.3. Oversikt over seksjoner og lntrasis-koder i våtmarksområdet.

Den første søkesjakten (4248)  som ble gravd for
å undersøke potensialet til våtmarksområdet, skadet
en del  av overgangen ved  det nordre  hulveiløpet
(670-1349). Det søndre løpet  (670-245) var imid-
lertid godt bevart. Hovedundersøkelsen ble  derfor
konsentrert der. I  søndre løp ble det gravd frem en
rekke tilhogde stokker og pinner som lå på tvers av
hulveien (670-245). Disse dannet en klopp over det
våte området og har trolig blitt lagt ned for å lette
ferdsel og transport over våtmarken (figur 34.21, 34.23).
På samme sted ble det også avdekket et «trampelag»,

et lag med silt, sand og litt treverk som var presset så
hardt sammen at det nærmest ikke lot seg avdekke
med  annet enn gravemaskin. I  tillegg lå det noen
større stammer parallelt med hulveiløpet. Disse kan
også ha fiingert oppdemmende for vannsiget ved krys-
ningspunktet mens ferdselen har pågått. Det ble kun

gjort ett gjenstandsfunn i våtmarksområdet. Det ble
fiinnet en pjaks til feste av tau/kjetting i tømmer for
slep godt nede i det Øverste (vannavsatte) 1aget med
tilhogd kvist. Pjaksen er sannsynligvis ikke forhistorisk.
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MYR -PROFIL 13614 -SETT MOT NORD

BAMBLE PRESTEGÅRD 41/1
BAM BLE, TELE MARK
DATO: 25.08.2014
MÅLESTOKI(:  1:20
NAVN: Sveln V. Nielsen

PRøVER
Mikromorfologi:  1PX13663 (med referanseprøve 8, C & D),
1PX13662

HII
[EII
HI

l,ÅGBI-;SKRIVELSF.

1. Undergrunn: Sand, grus og leire, rncr leireholdig mot bunn. Grå i fargen.

2. Mørke brun leire og sand.  Mye humiis og tilhogd  kvist og stokker.  Eldste fase. (13542)

3. Lys brun sand og leire med tilhugde pii`i]er, stokker og kongler etc. (100410)

4. Lys grå sandlinsc. Enkelte stedcr med le!reinklusjoner, nokså finsortcrt. (13313)

5. Mørk brun sand og leire, noe humus. Mye tilhugget kvist, samt røtter`
Overste 10 cm inneholder mer røtter og torv. (AL100285)

6. Sandlinser. Lys grå.

7. TopogTafisk pime-/kvistlag.  (13616)

Kvist.

Figur 34.20. Profil 13614.

Hofihr. Hulvci Rstning-
-      _--=--Zf-r-+==æ---=_+-_  _+.±  +=Mihmorfi}logi

Pollen Makrofossil` Komm"taJ.
z<+->+7f--

15084 245 N-S Det er innsamlet kvist fra lag 2

15852 670 nord / 1349 NØ-SV 1587215874 15875

15854 670 flate NNØ-SSV 15894

15856 670 sør NØ-SV Fotodokumentert

15858 670 sør NNØ-SSV 15893 15892

15870 670 flate Ø-V Fotodokumentert

15903 670 sør NNV-SSØ Fotodokumentert

15910 670 begge NNØ-SSV Fotodokumentert

Tabell 34.4. Profiler gjennom, og prøver fra, hulveiløp på Stillinga.

I  skråningene  ned  til våtmarken var det dype
erosjonsspor som følge av ferdselen ut og inn av myr-
området. I det hellende terrenget, hvor hulveiene var
best bevart, ble det besluttet å samle inn hovedparten
avprøvematerialetfrahulveiundersøkelsene.Detble
anlagt fire snitt i det hellende terrenget (tabell 34.4,
figur 34.22).

En målsetting med undersøkelsen var å finne ut
om hulveiløpet eller gravhaugene ble anlagt først. Til
tross for en rekke snitt kunne ikke dette forholdet
avklares mcd sikkerhet. Fotgrøft og hulvei skar inn i
hverandre flere steder, men på grunn av den gjentatte
trampingen og erosjonen i hulveiene lot det seg ikke

gjøre å dokumentere lagrekkefølgen med sikkerhet.
Analyser av en mikromorfologiprøve fra overgangen
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Figur 34.21. Søndre hulveiløp 670/245. Stubben markerer hulveiens utløp i myrområdet. I midten av bildet er dyngene med
stokker og pinner godt synlige på tvers av krysningspunktet, mens det grålige laget nærmest billedkanten er et hardstampet
«trampelag».
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Figur 34.22. Profiler gjennom hulveien. Profil.

mellom haug 1  og hulvei (profil 13143) viste at det
ikke var levninger igjen av fotgrøften, men kun spor
etter erosjon og ferdsel (Macphail mfl. 2015).

Foreløpig er det foretatt åtte  C14-dateringer til-
knyttet hulveisystemet. Oversikten i tabell 34.5 viser
at dateringene fordeler seg på tre grupper, som hver
forsegrepresentererfaserikonstruksjonenavveifaret.
De tre eldste dateringene stammer fra bunnen av våt-
marksområdet og kan plasseres i (høy)middelalderen:
ca.1150-1250 e.Kr. Den andre fasen er representert
ved to dateringer av hulvei 245 (NØ for haug 2) til
senmiddelalder:  1415-1450 e.Kr. I  tillegg kommer
tre dateringer til nyere tid, som er vanskelige å plas-
sere på C14-kurven. Dette gjelder den best bevarte
trestammen med huggemerker som ble fimnet inntil
terskelenivåtmarksområdet,enpinnefradetvannførte
laget med kvist som ble avdekket på toppen av søndre
hulveiløp (670), samt en samling med trekuu som ble
avdekket godt nede i hulvei 245 mellom haug 1 og 2.

Lagene med kvist og tømmer i våtmarksområdet
tilknyttet hulveiene er med andre ord betydelig yngre
enn dateringene av haugene, men det kan likevel ikke

fastslås med sikkerhet hvorvidt veiene likevel kan ha
eldre faser. Det er for eksempel ikke forsøkt å datere
kullstoff fra de dypeste lagene av hulveisystemet, men

prøvemateriale eksisterer.'IhomasBartholinvedMoesgaardMuseumgjorde

et forsøk på å datere de elleve største stammene ved
hjelp av dendrokronologi. Dette lyktes  ikke fordi
stammene inneholdt for få årringer til å bestemmes
enkeltvis. De så heller ikke ut til å være bestanddeler
av en jevntvoksende skog (Bartholin 2014). Stammene
ble imidlertid vedartsbestemt som fiiru, gran og osp
og representerer trolig et nærliggende skogsområde.

FUNNMATERIALE
Det ble fiinnet lite gjenstandsmateriale ved utgrav-
ningene.  Kun  tre gjenstander ble  samlet inn ved
undersøkelsen,tofragmentariskehesteskoogenpjaks
til feste av tau/kjetting i tømmer for slep. Pjaksen ble
fiinnet på bunnen av det vannførte laget med kvist
(13616)  som ble  avdekket på toppen av søndre hul-
veiløp (670), som er datert til nyere tid (C59664/4).
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Figur 34.23. Øverst ses den totale mengden treverk som lå i våtmarksområdet. Det var både pinner, stokker og trestammer
(flesteparten av pinnene og et utvalg staur og stammer hadde huggemerker). Nederst ses en situasjon med bevart treverk ved
utløpet fra hulvei 245 (mellom haug 1 og 2 og ned i våtmarkens vestside). Fotografert mot Ø.
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Museumsm; F.nr. Struktur Kontek§t D atert materiale Lab.nr. Ukalibrert 68.2% 95.4%

C59662/1 100437
15425/ Dyrebol/plyn-

Brent bein Ua-51481 1120±28

890 e.Kr.(10,2%),905e.Kr.

780-995
12634 dringssjakt 910 e.Kr.(58,00/o),970e.Kr.

C59662/2 100433 15425
Dyrebol/plyn-dringssjakt. Hasselnøttskall(Corylus)

Ua-53185 1256±26 Uf)0-775 670-865

C59663/1 100337 11999
Nedgravningunderhaug2. Hasselnøttskall(Corylu§)

Ua-50502 1787 ± 25
170-200210-260290-330

130-330

C59663/5 100331 Ardspor under haug 2. Humus Ua-50969 1784 ± 32
170-200210-260280-330

130-340

C59664/4 13969 13616

Vannført kvistlag(Øverstekvistlagiseksjon2).
Furu  (P2.7zz/j) Ua-50503 114  ±  19

1690-1720,1810-18901910-1920
1680-17401800-1930

C59664/5 14336 14135
Komprimert veilag(seksjon2).

Gra.n (Picea) Ua-50504 847 ±  19 1175-1220 1155-1255

C59664/6 15150 245
Bunnlag hulvei/utløptilvåtmark(seksjon2).

Furu  (Pf.7øefj) Ua-50505 473  ±  19 1425-1445 1415-1450

C:Sf)664/7 15375 15173 Lag  12 i profil 12684. Furu  (Pz.72e{j) Ua-50506 855  ± 24 1170-1215
1050-10801150-1260

C59664/8 100403 4248
Innsamlet fra ca.  1metersdybdeisjakt(4248,seksjon4).

Gra.n (Picea)
Beta-384782

850 ±  30 1165-1220 1155-1255

C59664/9 9314 1975/245
Bunnlag i hulvei Ubestemt, Beta-

470 ± 3 1425-1445 1415-1450ved haug. 10-20 år 384781

C59664/15 10357 245
Fra kullholdig lag1ikeoverbunnenavhulvei245.

Forkulletgran(Picea)
Ua-50507 90 ±  19

690-17301810-1920
1690-17301810-18401870-1920

C59664/16 13372

Stokk (yttersteårring)frabunnen avmyrlag(seksjon1).Funnetheltinnmotbergetsomdannetenterskeliterrenget.

Gra.T\ (Picea) Ua-50508 142 ± 20

1680-17001720-17801800-18201830-18801910-1940
1660-17801790-18901910-1950

C59664/17 13971 13921
Kvistlag i myr,(seksjon2)

G[8Ln (Picea) Ua-53186 473±25 1420-1445 1410-1450

Tabell 34.5. Tabell med oversikt over alle dateringer som er foretatt på materiale fra utgravningen på Stillinga. Dateringer
er foretatt ved Beta Analytic og ved Ångstr6mlaboratoriet ved Uppsala universitet.

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG
ANALYSER
Det ble samlet inn et rikt naturvitenskapelig prøvema-
teriale.DetbleanalyserttimakrofossilprøvervedMAL,
Umeå universitet, men ingen prøver inneholdt makro-
fossilt materiale (Linderholm mfl. 2016). Pollenprøver

ga imidlertid gode resultater. Alle z.77/7iø f e./g-prøver er
analysert ved MAL (Linderholm mfl. 2016).

Prøvene i haugene viser til et åpent landskap  av
beitemark og åkre, med oretrær voksende i umiddelbar

nærhet. Gran finnes kun i fotgrøften til haug 2 og
den  øverste prøven  i  haug  1, hvilket indikerer  at

yngre jernalder eller middelalderen er representert i
disse lagene. Tilstedeværelse av vekster som indikerer
dyrkning, er særlig observert i prøvene som er eldre
enn graninnvandringen. Tilstedeværelse  av sump-

planten 7}?Æø /ø//o/z.ø (bred dunkjevle) antyder også
at grunnvannstanden på stedet har stått høyere i en

periode før dagens nivå.



Fra gravhaugene og miljøet rundt disse  er det

påvist pollen fra dyrkning av korn, hvete, lin og rug.
Dyrkningen kan trolig knyttes til perioden før og
samtidig med etableringen av gravhaugene. I haug 2
ble det ikke påvist granpollen, hvilket kan indikere at
den er anlagt i eldre jernalder, før graninnvandringen
(Linderholm  mfl. 2016). Dette  stemmer for Øvrig
godt overens med de to  dateringene fra haugen til
yngre romertid.

Den generelle pollenkurven fra Skogstjern viser
en intensivering av husdyrhold i den siste delen av
bronsealderen. Husdyrholdet ser ut til å ha foregått

på naturlig beiteterreng (strandsoner og åpne skogs-
områder), da ingen tegn til nyrydding og avsviing er
observert. I IØpet av romertid (særlig yngre romertid-
folkevandringstid)  synes  tydelige  tegn  til rydding
av skog og etablering av beitemarker, åkersystemer
og utnyttelse av engmark i sesongens vekstperioder.
I  IØpet  av  samme  periode  er  det  også påvist  tegn
til utpining på grunn av langtidsbruk i tillegg til
erosjon. Ved  overgangen  til  merovingertiden går
aktiviteten noe ned før det finner sted et oppsving
i perioden 610-950 e.Kr. I sen vikingtid reduseres
bosetningsaktiviteten markant (Wieckowska-Ltith
mfl. 2015).

En hovedkonklusjon fra mikromorfologiprøvene er
at området har hatt et fluktuerende grunnvannsnivå
som har forårsaket utvasking og masseforflytning av
små elementer, hvilket er særlig merkbart i de nedre

prøvenivåene. Vann har til tider stått konstant i fot-
grøften og skapt diatomrike  sedimenter, muligens
ved at en lokal bekk har vært knyttet til fotgrøften
for konstant vannsig (Macphail mfl. 2015).

E11ers er $1lmassene i begge hauger preget av spor
etter lavintensiv gjødsling med dyreekskrementer
og boplassavfall, synlig gjennom jernutfelling rundt
kullpartikler og forhøyede pH-verdier, men biotur-
basjonframarkoggnagerevanskeliggjørtolkningen
av jordsmonnets historikk før det kom i gravhaugen.
Massene representerer trolig åkerjord fra lokaliteten
som er spadd opp i haugene. Analyser av massene i
ardsporet antyder også at det dreier seg om pløying
for kultivering, ikke rituell pløying i forbindelse med
konstruksjonen, slik det er beskrevet i andre sammen-
henger (Bradley 2005: 23-26).

Det ble forsøkt å skjelne mellom massene i hulvei
og gravhaug i en av mikromorfologiprøvene for å
avgjørehvilketavfornminnenesomvareldst.Detble
imidlertid ikke påvist elementer av haugen i prøven,
men kun hulveimasser som var trampet sammen til
en homogen søle. Utover dette ble det også påvist
rester av møkk fra dyrene som har ferdes i veien, eller
eventueltgjødselsomharfhtavvognerellerliknende
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under transport til jorder i nærheten. Analysen av
hulveisystemet viser mer eller mindre kontinuerlig
bruk, uten klare tegn til noen brakkperiode.

DISKUS]ON
Analyseneavnaturvitenskapeligprøvematerialeviserat
markområdene på Stil]inga i løpet av romertiden trolig
har vært dyrket opp og gj ødslet. Dyrkningsprosessene
antas å være forut for og samtidige med oppføringen
av gravhaugene og kanskje hulveiene. Det er fiinnet
spor etter dyrking av korn, hvete,1in og rug i miljøet
rundt haugene.

Sikre kronologiske holdepunkter for å datere grav-
haugenesavnes,mendetergjortendateringavardspor
under haug 2 som antyder en dyrkningsfase i yngre
romertid. Pollenanalyser viser at det også trolig har
foregått dyrkning i nærheten av haugene i senere

perioder. Haug 1 synes å være anlagt i tidlig vikingtid
på bakgrunn av datering av brente menneskebein og
trekull av hassel fra plyndringssjakten. Forskjellen i
datering mellom haugene kan forklare hvorfor det kun
ble fiinnet ardspor under den ene av monumentene.
Pollen-  og mikromorfologiprøver antyder at det er
snakk om reell dyrkning over hele flaten og ikke en
rituell pløying i forkant av haugleggingen (haug 2).
Mangelen på  ardspor fra den resterende  delen av
flaten antyder at utvaskingsgraden av strukturer på
stedet er høy Dersom dyrkningen på stedet ble lagt
brakk samtidig med at den eldste haugen (haug 2) ble
oppført,kanardsporpåmarkoverflatenderdenyngste
haugen (haug 1)  senere ble anlagt, ha blitt utvasket
før haugkonstruksjonen kunne forsegle og besbtte
området slik tilfellet var under haug 2.

Hulveier kan være problematiske  å tidfeste  nøy-
aktig ettersom de har vært benyttet gjennom lange
tidsrom, gjerne fra jernalderen og helt inn i  nyere
tid. Kartleggingen av hulveier og hulveisystemer kan
imidlertid gi informasjon om bruken av landskapet

på et overordnet nivå ved at de har knyttet sammen
gårdsbosetning, gravminner og andre  steder i land-
skapet. Bare unntaksvis  er større, intakte  systemer
av hulveier som har knyttet sammen flere punkter i
fortidenslandskap,undersøkt(Gansum2001:24-25),
og hulveisystemet på Stimnga representerte en sj elden
anledning til å hente ut nytt datamateriale. På Stimnga
ble det fiinnet en klopp med godt bevarte stokker, og
det var mulig å skille ut tre faser i hulveiens historie

gjennomdateringertflhøymiddelalder,seinmiddelalder
og nyere tid som viste at ferdselen over myrområdet
var forbedret ved hjelp av treverk.

Figur 34.24 viser sammenhengen mellom kjente
veifar (hulveier) og gravhauger i undersøkelsesområdet.
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Figur 34.24. Kart med gravhaugene på Stillinga. Haugene ligger på grensen mellom Bamble prestegård og Hydal.

De fleste gravhaugene ligger langs gamle, kjente veifar,
og hulveienes relasjon til gravfelt synes utvetydig og
nær. Gravhauger i dalføret opp fra Bamble kirke og
hulveiene som er registrert i området (ID 138166, ID
138177), kan tyde på at det har vært en ferdselsfor-
bindelse i jernalderen/middelalderen gjennom denne
utmarka fra Bamble i sør mot Rugtvedt i nord, slik
også  Rugtvedtveien i  dag viser. Langs veistrekket
(dagens fir. 206) med de undersøkte hulveisporene og
de to gravhaugene ligger også en rekke gravhauger,
som antakelig representerer større gårder i området.
Dette var veien  til de  indre  deler av Telemark og
ble  antakelig brukt til frakt over større  avstander
med slede på vinterstid, mens den i andre  årstider
fungerte som ferdselsåre for folk og fe. Veistrekket
ender ved Bamble kirke, men derfra var det kort vei
ut til havet, hvor varer eventuelt kunne skipes ut og
fraktes videre.

Den gamle hovedforbindelsen gj ennom landsdelen,
fra Sørlandet til Oslo-området, fiilgte lqrsten og bidro
til å knytte bygder, kirker og byer sammen  (Rogan
1998).Deterderforikkeutengrunnatveiforbindelsen
både før, da kalt rideveien Kongeveien/Postveien, og

etter at den ble omlagt til kjørbar vei for vogner på
1800-tallet og kalt Vestlandske hovedvei,1igger tett
inntil den middelalderske Bamble/Skei6i kirke (se figur
34.24). Tettheten av fornminner antyder også at dette
var et regionalt maktpolitisk sentrum i jernalderen/
middelalderen og muligens  også en pilegrimsvei i
middelalderen (Lund 1997).

De to gravene på Stillinga var langt eldre enn de
eldste dateringene fra hulveiløpet, men det er likevel

grunn til å dvele litt omkring tidsbestemmelsen av
hulveiene. Veifaret kan være langt eldre enn det som
dateres, og dermed samtidig med gravhaugene, men
romlig relasjon kan ikke  nødvendigvis  knyttes  til
sammenheng i tid (Gansum 2002: 34; Eggen 2014c:
346). Sammenfallet mellom graver og hulveier kan
imidlertid  komme  av et ønske  om  å plassere  den
avdøde der mennesker ferdes. Veiene kan ha vært av
bevdning både lokalt og regionalt, der både fremmede
og ætten passerte, slik at forfedrenes gravhauger ble
kringkastet til et stort publikum  (Engesveen 2005:
129). En gravhaug på et markant sted i terrenget der
reisende ferdes, kan forstås som en markør for å hevde
slektens  opphavsrett til eiendommen gjennom  en
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Figur 34.25. Kartet viser sammenhengen mellom veier, gårdsgrenser og gravhauger i undersøkelsesområdet.

henvisningtildeavdødeforfedresomtoklandområdet
i besittelse (Ødegaard 2010).

Et siste tema som bør diskuteres, er fiinntomheten
i gravhaugene. I haug 1 ble det finnet bein som kan
representereengrav,iplyndringssjakten,menshaug2
må anses som fiinntom til tross for at en plyndrings-
sjakt ble påvist. Hvorfor ville man investere så mye
arbeid i en haug uten grav? Har gravhaugen alltid
vært uten begravelse, eller har gravrøverne fått med
segaltsomvaråfinne?Detsistevirkerlitesannsynlig,
da tidligere forskning viser at gravrøvere sjelden fikk
med seg alt av gjenstander. Haugen ble også under-
søkt svært møysommelig uten at dette resulterte i
fiinn. Ved flere andre tilfeller er det fiinnet såkalte
anlegg uten grav, og disse gis gjerne en tolkning som
kenotafer. En kenotaf er følgelig en markering eller
et monument for en avdød, men hvor den døde ikke
er plassert i haugen. Den døde kan for eksempel ha
falt i et slag eller forlist på sjøen.

I dette tilfellet kan det være to mulige måter å tolke
konstruksjonen på. Enten bør den knyttes sekundært
til veifaret, euer så bør den forstås som et monument
som forsegler bruken av den gamle åkeren og knytter

eiendomsretttil1andskapet(ogveientilkommersekun-
dært). Uansett har det vært viktig at haugene har blitt
sett av andre og slik har inngått i den daglige ferdselen
i landskapet. Gjennom å være synlige markører i et
landskap vil betydningene tilknyttet haugene stadig
ha blitt bekreftet og videreført. Et monument kan i
så måte vise til eierskap i landskapet og være en måte
å fremstille eller gi inntrykk av makt og prestisje på
overfor de veifarende.

I jernalderen  har haugene trolig hatt flere ulike
betydningsnivåer, og ritualer i tilknytning til haug-
konstruksjonen  kan  ha vært vel  så viktige  for  å
befeste betydningene  som  tilstedeværelsen  av en

grav. Den eldste  haugen på Bamble prestegård kan
ha blitt reist for å være et godt synlig monument
ved et nøkkelpunkt i landskapet. Monumentet kan
ha vært knyttet til en  den gang kjent avdød, men
kan  også tenkes  å  spille  på betydninger tilknyttet
begravelser og dermed binde  stedet til forfedrene
og  slektens  rett til 1andområdet. Følgelig har det
likevel gitt mening å investere tid og ressurser i en
møysommelig haugkonstruksjon som nærmest må
betraktes  som ideen bak, eller et kroneksempel på
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en gravhaug med ardspor i grunnen, kjernerøys og
en jevn jordkappe.

Avslutningsvisskalgraver,veieroggrenserdiskuteres.
Like nord for bygdeborgen Storås langs denne veien
ligger det godt bevarte gravfeltet Klokkerkåsa  (ID
23175), som minner sterkt om situasjonen på Stillinga.
Her lå fem bevarte gravhauger på hver sin side av et
hulveisystem, også dette bevart i skoglandskap tilhø-
rende utmarken til Bamble prestegård (figur 34.24).

Ettersom  de  to feltene ligger i utmarken ganske
langt unna dagens gårdstun, er det rimelig å tenke
seg at de likevel markerer nøkkelpunkter i terrenget
som menneskene i samtiden har forbundet noe med.
Kanskje er det en eiendomsmarkør, eller kanskje finnes
det en annen forklaring. Mens Frode lversen (2008)
har tatt til orde for at graver i slike grenseområder
kan markere eiendomsskiller, har Lars Erik Gjerpe
(2014)  på sin side forfektet en teori om  at gården
flyttet rundt i eldre jernalder, og at slike faste grenser
er et senere fenomen.

Figur 34.25 viser at gravhaugene på Stillinga ligger

på grensen til Hydal, men  som en optimal markør
for gårddeling og grenser burde  den kanskje vært

plassert lenger mot vest, ved skillet til neste eiendom.
Klokkerkåsa,derimot,liggerikkevednoegrenseskille
og må heller forstås som en markering av at de reisende
nærmer seg det gamle Skei5i. Ettersom området ved
Klokkerkåsaikkeerarkeologiskundersøkt,erdetheller
ikkemuligåviteomdetharværtdyrketopppåsamme
måte som ved Stillinga. Ser man på dateringene fra

gravene på Stillinga, kan man her skildre et scenario
der marken dyrkes opp i romertiden, men må legges
brakk etter noen tiår med dyrkning. Når området

går ut av bruk som åkerland, forsegles  åkeren med
en gravhaug som et tegn på at bruken avsluttes, men
kanskje også for å markere retten til området gjennom
et monument som knytter an til forfedrene som dyrket
opp landet. Etter flere hundre år der nærområdene,
men ikke det spesifikke jordstykket, har vært i bruk
som åker og beite, etableres et eiendomsskille mellom
Hydal og prestegården (tidligere Skei6i). Den gamle

gravhaugen har antakelig vært et kjent sted i terrenget
med assosiasjoner for beboerne i området, og den kan
over tid ha etablert seg som et skillemerke som igjen
har blitt forsterket gjennom oppreisingen av en ny

gravhaug på samme  sted i vikingtiden. I  middelal-
deren følger veien omtrent det gamle eiendomskillet
og leder frem til middelalderkirken, som må ha vært
et viktig samlingspunkt i bygda.



35.      HYDAL 4

EN URNEGRAV FRA FØRROMERSKTERNALDER

CbristianLØcbsenRødsrudogLuciaUcbermønnKoxvold

INNLEDNING
Under utgravningen  av den tidligmesolittiske loka-
1iteten Hydal 4  (C59656) ble det gjort fimn  av en
steinansamling i utkanten av den littiske fiinnkonsen-
trasjonen(figur35.1).Steinenevarnoevarmepåvirket,
og det ble  antatt at  ansamlingen kunne være  et
mesolittisk ildsted eller en kokegrop med relasjon til

gjenstandsfimnene fra mesolitikum, men den viste
seg å dekke over en urnegrav fra førromerskjernalder.

GRAVENS OPPBYGNING
Graven, A5442, ble renset frem i plan og dokumen-
tert før den ble undersøkt. Den bestod av et tydelig
rundovalt, kullholdig, fettete og humusholdig kullag
med flere flate steiner på toppen og på sidene og målte
ca. 80 cm i diameter. Kullkonsentrasjonen lå sentralt i
strukturen, noe vest for den største helleliknende stei-
nen(figur35.2og35.3).Undergrunnenrundtbestoav
rødlig, anriket silt/sand. Steinene kan ha fiingert som
heuer som har dekket selve graven, men som gjennom
årenes løp har sklidd ut av opprinnelig posisjon.

Strukturen ble undersøkt ved å grave et snitt gjen-
nom sentrum i retning SV-NØ  ¢f. figur 35.3), og
NV-halvdelen ble utgravd for hånd med graveskje.
A]1e de utgravde massene ble såldet i 2 mm såld, og
flere biter med svært skjør og Ødelagt keramikk samt
brentebeinogkullbiterblefiinnet.Isnittetkunneman
deretter observere flere nokså forvitrede keramikkskår
som viste formen på karet, samt konsentrasjoner med
fiagmentertebrentebein.Detbledermedklartatdet
lå en sterkt fragmentert urne med brente bein nede i
kullaget, og snittet viste seg å tangere den ene siden
av karet. Selve urnen hadde veltet over på siden og var
sterkt fragmentert. Urnens innhold synes å ha rast ut
fra karets munn og gjennom de fragmenterte sidene.
Hvorvidt karet har veltet etter nedsetting euer er blitt
lagtnedpåsiden,erikkemuligåavgjøremedsikkerhet.

Nedgravningentilurnenvar12-15cmdypoghadde
avrundede kanter med en lett buet bunn. Det var noe
kullholdige masser rundt urnen, men i hovedsak var
de kullholdige massene relatert til selve karet og dets

innhold. Dermed kan graven karakteriseres som en
urnebranngrop der de samme massene ble fiinnet både
i og utenfor karet (Wangen 2009: 66). Det kullhol-
dige området hvor karet lå , målte 25 x 32 cm. Totalt
var det 261g stein i og rundt strukturen (figur 35.4).

ARBEIDSMETODE
På grunn av keramikkens tilstand ble det besluttet å

pakke graven i et gipspreparat for så å frakte den til
KHM og grave den ut på konserveringslaboratoriet.
Karet ble pakket inn i plast og dekket med jord for å
holdes stabilt. Deretter ble det pakket inn med gips før
en aluminiumsplate ble skjøvet inn under strukturen
og preparatet slik at hele graven kunne løftes opp og
fraktes inn til konserveringslaboratoriet (figur 35.5).

Inne på konserveringslaboratoriet ble preparatet
snudd på hodet og gravd ut fra undersiden. På den
måten ble det lettere å komme til undersiden av karet,
som fremdeles lå samlet og var den best bevarte delen
av karet. Karet ble gravd helt frem for å få et inntrykk
avformenførfragmenteneavkeramildcbleplukketopp
ogsattsammen(figur35.6).Utgravningenpålabora-
torietblefortløpendedokumentertmedetfastmontert
kamera, og det finnes en /z.77% /øPJ€-video av arbeidet
med urnegraven i KHMs fotobase. Beinmaterialet
som lå utenfor karet, ble skånsomt vasket frem. Det
Øvrige beinmaterialet lå i en tett klump på innsiden av
karet sammen med kull og noe jord. Beinsamlingen
ble i sin helhet sendt til osteologisk analyse. Totalt
ble det analysert fem poser med bein fra ulike steder
rundt karets utside og 6n prøve fra karets  innside.
Konservator Vegard Vike fiillførte utgravningen av
den indre samlingen av bein og har også limt sammen
de delene av karet som lot seg rekonstruere.

LEIRKARET
Storpartenavleirkaretfragravenlotseglimesammen
slik at det ble mulig å rekonstruere den opprinnelige
formen (figur 35.7). Karet har situlaform som R354,
men er noe lavere enn typeeksemplaret. Utsiden er
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Figur 35.1. Kartet viser urnegravens beliggenhet rett i ytterkant av funnkonsentrasjonen og like ved et ildsted som fikk en
datering til senmesolitikum.
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Figur 35.2. Til venstre: Urnegraven fotografert i plan før fjerning av steiner og klargjøring til snitting. Til høyre: Etter snit-
tet kunne keramikkbiter, brente bein og kull tydelig observeres i profilet. Strukturen var grunn, men forholdsvis godt bevart
og beskyttet av steinene som dekket overflaten og sidene.

Figur 35.3. Bildet viser strukturen i plan etter fjerning av stein og fremrensing. Karet er fragmentert og ødelagt i overflaten
og her fremkommer karets innhold av brente bein og kull tydelig.

rødbrun etter brenning med tilgang på oksygen, mens
kjernegodset er gråsvart.  Største bevarte høyde  er
14,7 cm, men bunnpartiet lot seg ikke rekonstruere
sammen med nedre del av buken. Bunnen har imid-
1ertid vært plan, med ca. 120° vinklet overgang til buk.
Karet har videre en noe jevn overgang til halsen, mens
munningen igjen er noe utsvunget med en rett avskå-
ret rand. Bunndiameter: ikke målbar. Bukdiameter:
14,7 cm. Munningsdiameter: 11 cm. En volumbereg-
ning av karets størrelse antyder at karet kan ha rommet
i underkant av 0,51. Den samlede vekten av både limte
og løse skår utgjør 521,8 g. Buktykkelsen varierer fra
0,5 til 0,7 cm, og største synlige magringskorn måler
0,22 cm. Karformen er vanlig i hele førromersk jern-
alder og eldre romertid (Rødsrud 2012).

OSTEOLOGISKANALYSE
Tilsammenvardet353,1grambrentebeinigraven.Av
dissevar255,7g(72,5%)inniurnenog97,4g(27,5%)
utenfor. En osteologisk analyse av beinmaterialet er

foretatt av Caroline Ahlstr6m Arcini ved  Statens
historiska museer. Beina fra urnens innside er kraftig
fragmentert og skadet, noe som sannsynligvis betyr
at trykket som Ødela selve urnen, også har påvirket
beinas tilstand. Beinmaterialet utenfor urnen er tydelig

påvirket av vannsig, som har løst opp beinfragmen-
tene (Arcini 2016). Dette har ført til at det kun var
en liten del av beinmaterialet, totalt 47,1 gram, som
lot seg bestemme.

Den osteologiske analysen viser at det ble fimnet
skallefragmenter både i og utenfor urnen. Inni urnen
ble  det også  spesifisert  et tinningsbein  og en tann-
rot. I analysen fremheves det at skallefragmentenes
oppbygning tyder på  at det er et voksent individ.
Det er ikke  mulig å bedømme  kjønn på individet.
Utover skallefragmentene ble  det identifisert flere
fragmenter av mellomhånds-  eller mellomfotsben
og rørbensfragmenter fra et mulig leggbein. Den
forholdsvis begrensete  mengden  med bein er også
interessant med tanke på gravens oppbygning. Ved
kremasjon av et voksent individ burde det foreligge
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Figur 35.4. Plantegningene viser strukturens oppbygning i plan etter avdekking (til venstre )og etter snitting og før uttak av

preparatet (til høyre). Keramikken var tydelig i overflaten.

Figur 35.5. Bildene viser forberedelse for uttak av gipspreparat. En tilpasset aluminiumskasse ble skjøvet inn under prepara-
tet slik at det kunne løftes ut i sin helhet. På bildene: Lucia Koxvold, Christian Rødsrud og Steinar Solheim.

minst 850 gram bein hvis det er en kvinne, og mer
hvis det er en mann (Arcini 2016; MCKinley 1993).
Den manglende mengden kan bero på bevaring, men
også på gravens oppbygning. Kremasjonen har ikke
foregått på stedet, og bein kan dermed ha kommet
bort underveis i likbehandlingsprosessen på veicn fra
en eventuell seremoniell plass via en kremasjonsplass

til selve gravstedet. Representativitetsproblematikken
har for Øvrig vært tatt opp mange ganger når det gjel-
der mengden av brente bein som er tilbake etter en
kremasjon (Holck 1986: 83; Sigvallius 1994; Mansrud
2004: 31, 2008: 389; Wangen 2009: 68-72).
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Figur 35.6. Bildene viser utgravningsprosessen inne på konserveringslaboratoriet på KHM. Avslutningsvis gjør konservator
Vegard Vike den siste utgravningen av beinmassene før karet kan løftes av og sammenlimes.
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DATERING OG TOLKNING
Det foreligger to C14-dateringer fra urnegraven, 6n av
trekull av vier (Sø/z.#) og €n av brent bein. Kullprøven
ble tatt fra innholdet i urnen og ble datert til siste
del av førromerskjernalder,160-40 f.Kr. (2064 ± 33
BP, Ua-51475). En prøve med brente bein ble datert
til første del av førromersk jernalder, 475-395  f.Kr.
(2361  ±  29  BP, Ua-51478). Dateringene fra graven
viser altså at menneskebeina er 300-400 år eldre enn
trekullet.

Det er et ankepunkt at nyere undersøkelser har vist
hvorledes dateringer av brente bein kan bli eldre enn
dateringer av trekull fra samme kontekst (Rundberget
2007:  313;  Østmo  og  Gjerpe  2008:  47). Teoretisk
skulle feilkildene føre til at dateringene ble for unge,
men eksemplene fra de senere års utgravninger tyder
likevel på det motsatte (Gjerpe 2008b: 86). Dateringer
av brente bein fra et spannformet kar i Bohuslån ble
også langt eldre  enn forventet sammenliknet med
kronologien for den typen kar (L6nn 2009). I tillegg
kommer problemene med C14-dateringer og platåer
i dateringskurven for førromerskjernalder som med-
fører mindre grad av nøyaktighet (Gjerpe 2008b: 93;
Rahbek og Rasmussen 1997).

Generelt ser dateringer av brente bein ut til å være
mindre pålitelige  enn  dateringer av trekull, men
Gjerpe holder likevel en knapp på at brente bein i
enkelte kontekster kan være bedre egnet enn trekull

på grunn av postdeposisjonelle prosesser. En fordel
med bein er at karbon fra atmosfæren erstatter karbon
fra beinet ved kremasjon, slik at egenalderen bort-
faller (Gjerpe 2008b:  86). Dette fordrer imidlertid
en fiillstendig brenningsprosess. I sum blir det med
andre ord vanskelig å vite hvilken av dateringene det
bør festes lit til, og en tredje datering fra konteksten
ville i dette tilfellet gitt en noe sikrere indikasjon på
aldersbestemmelsen.

Graven  kan  karakteriseres  som  en urnebrann-

grop  der de  samme  massene ble  fimnet både  i og
utenfor selve karet (Wangen 2009: 66). Selv om de
to dateringene  spriker noe, faller de uansett inn i
førromersk jernalder, hvilket da også er tidstypisk
for denne typen gravformer. Urnegraver med enkle
forrådskar, og gjerne  med  situlaform  som  R.354,
forekommer hyppig i førromersk jernalder og eldre
romertid (Rødsrud 2012, 2016). Det ble ikke gjort
andre fimn på lokaliteten som underbygger aktivitet
i førromersk jernalder, men under flateavdekking på
Hydal  1  og 2 er det gjort fiinn av gårdsbebyggelse
og kokegroper fra yngre bronsealder og romertid/
folkevandringstid (Kile-Vesik dette bind).

De aller fleste gravminner i Telemark ble undersøkt
i siste halvdel av 1800-og begynnelsen av 1900-tallet

(Munch 1965; Kaland 1971). De mange gravminnene
omkring Bamble kirke  tilsier at området har vært
sentralt i jernalderen (Schdlke og Lønaas 2013).

Jens Storm Munch (1965) har publisert en oversikt
på 150 gravhauger, hvorav 18 har gravfiinn. Fem av
dem er fra eldre jernalder og tretten fra den yngre

perioden (Munch 1965: 99). Kun tre graver fra Bamble
har et liknende fimninventar i Munchs  oversikt (s.
164):  to graver fra  Siljan  (gnr.  1)  samt et tapt grav-
fiinn fra Nystein  (gnr.  102). Av spesiell interesse er
imidlertid Solum-området, der det er undersøkt en
større mengde enkle graver fra førromersk jernalder
/ eldre romertid. Begravelsesmåten, som opprinnelig
er beskrevet av ingeniør J. Christie (grunnlegger av
Skiens Museum), beskrives som et

Hul paa 3  til 4 Fods  dybde; i dette nedsattes en
Lerurne med bændte Ben. I enten inne i et Trækar
eller alene, eller at Asken og Benene har ligget i et
Trekar alene. Derpå er Hullet tilkastet, over samme
lagt en flat sten paa omtr. en Kvadratalens Vidde, og
derover lagt omtrent en FodJord. (Munch 1965: 27)

Av opplysningene fremgår det at begravelsesmåten er
den samme på Hydal som i Solum-området: enkle
urnegraver satt ned i en grop i jorden uten synlig minne

på overflaten, men kun dekket av en steinhelle eller
liknende. Gravformen er altså så lite fremtredende
at de ofte blir oversett, men så vel på Hydal som i
Solum-områdetqJderfimnenepåenmarkertbosetning
allerede i førromerskjernalder (Munch 1965: 39).
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E18 RUGTVEDT-DØRDAL 

Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder 
og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke. 

Telemarks steinalder har lenge vært et lite belyst tema i østnorsk arkeologi og forhistorie. I løpet av _ 
de seinere år har flere utgravninger kastet nytt lys over de rike kulturminnene fra den eldste delen av 
fylkets historie. 

I årene 2013-2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske undersøkelser av 34 lokaliteter 
i Bamble kommune. Undersøkelsene er ledd av utbyggingen av ny firefelts motorvei fra Rugtvedt til 
Dørdal i Bamble kommune. · 

Det er blitt utgravd 30 lokaliteter fra steinalderen. Lokalitetene er datert · til eldre steinalder og 
overgangen til yngre steinalder, fra like etter 9000 f:Kr. frem til 3500 f.Kr. Lokalitetene fra jernalder 
omfatter to gravhauger fra yngre jernalder og et område med bosetningsspor fra eldre jernalder, samt 
to hulveisystemer fra jernalder/middelalder. 

Resultatene fra de arkeologiske utgravningene langs 
E18 i Bamble bidrar til å belyse viktige hendelser i vår 
eldste historie, og da spesielt utviklingen av den rike 
kystkulturen i Sørøst-Norge. Dette er arkeologiske 
data av stor verdi, og som har kunnskapspotensial i 
internasjonal sammenheng. 

· Redaktør: 

Steinar Solheim, forsker, ph.d., 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

■ UiO : Kulturhistorisk museum 
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