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FORORD

Med dette nummer af Varia publiceres resultaterne fra Farsundprosjektets udgravninger ved
Lundevågen,  Lista,   1992.  Der  er  tale  om  et  omfattende  materiale  bestående  af  638.151
genstande i flint og sten suppleret af analyseresultater fra en lang række naturvidenskabelige
undersøgelser i området. Tilsammen udgør dette materiale den første bredere dokumentation
af  forholdene  i   sørlandsk   stenalder  i  perioden   mellemmesolitikum-senneolitikum/ældre
bronzealder.

Baggrunden  for  Farsundprosjektet  var  det  forslag  til  ny  reguleringsplan  for  Lundevågen
industriområde,  der  af  Farsund  kommune  blev  fremlagt  i  juni   1992.  Heri  indgik  bl.a.
udbygningsplaner  for  et  ca.  80.000  m2  stort  område  på  nordsiden  af  Lundevågen,  hvor
Bredero Price Europipe A/S ønskede at etablere en rørbase i tilknytning til en coating fabrik.

Under  forudsætning  af  forudgående  arkæologiske  udgravninger  frigav  Riksantikvaren  de
automatisk fredede fortidsminder i  udbygningsområdet,  og efter supplerende registreringer
i juni/juli  1992 blev Farsundprosjektets udgravningsdel indledt,  august  1992.

Udgravningsarbejdet  løb  over  16  uger,  august-november  1992,  og  involverede  en  større
mandskabsstyrke,   som   i   samarbejde   med   opdragsgiver,   entreprenørfirma,   kommunale
myndigheder   og   videnskabelige   eksperter   sikrede   en   forsvarlig   dokumentation   af  de
mesolitiske og neolitiske levn i området.

Fra start til slut har der været et godt samarbejde i projektet, såvel på de forskellige niveauer
som  mellem disse.

Der  har  således  været  et  konstruktivt  samarbejde  mellem  projektets  styringsgruppe  og
projektledere/feltledere.    Styringsgruppen    bestod    af   førstekonservator    Perry    Rolfsen
(formand),   professor  Egil   Mikkelsen,   forsker  Jan   Henning   Larsen,   førstekonservator
Sveinung Bang-Andersen og professor Svein lndrelid,  alle med stor faglig og administrativ
erfåring.  Styringsgruppen  er  stor  tak  skyldig  for  den  opbakning,  der  er  ydet  projektets
ledelse.

Internt  i  projektet var  der også et  godt  samarbejde præget  af engagement  og  evnen  til  at
kommunikere.  Mellem projekt- og feltledere har dette medført mange konstruktive faglige
diskussioner,  og en grad af standardisering i dokumentationsniveau og  metode,  der gør de
enkelte bopladser umiddelbart  sammenlignelige.  Feltlederne Niels Hartmann,  Ove  Olstad,
Joel Boaz og lnger Sælebakke bør fremhæves for deres store indsats.
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Også af feltassistenter og lokalt ansatte feltarbejdere er der ydet en stor og værdifuld indsats.
Selvom arbejdsstyrken, da udgravningsaktiviteten var på sit højeste, var på 45 ansatte fordelt
på s  nationaliteter,  forløb det daglige arbejde i en god ånd.  De resultater,  der præsenteres
i denne publikation,  kunne ikke være nået uden den positive indstilling,  såvel studenter som
amatørarkæologer og kommunalarbejdere lagde for dagen.

Endelig bør også Bredero Price Europipe A/S, Terrengtransport A/S og Farsund kommunes
forskellige involverede instanser nævnes.  Da alle parter havde interesse i en stabil fremdrift
i  projektet,  blev  der  holdt  en  tæt  kontakt,  og  trods  mange  praktiske  problemer  forløb
samarbejdet godt.

Efter udgravningsarbejdets afslutning blev fund og prwer fragtet til Oslo, hvor efterbehand-
lingen indledtes.

På grund af materialets stønelse har de forskellige arbejdsprocesser - vask,  nummerering og
katalogisering - været slidsomme, og de involverede assistenter og feltledere takkes for den
flid,  fart og kvalitet,  dette arbejde blev udført med.

0ldsaksamlingens fotosektion og konserveringslaboratorium har udført deres opgaver godt
08 hurtigt.

I forbindelse med Varia-publikationens fremstilling bør Elisabeth Jansen, Mieko Matsumoto
og  Beverley Ballin Smith  fremhæves.  Elisabeth Jansen har rentegnet de væsentligste plan-
og profiltegninger,  mens Mieko  Matsumoto  har tegnet alle oldsagstegninger,  og  Beverley
Ballin Smith har stået for opsætning af illustrationsmateriale.

Endelig   skal   der  rettes   en   tak  til   alle  de   videnskabelige  projekttilknyttede.   Uden  de
omfattende naturvidenskabelige analyser, der er blevet udført i Farsundprosjektets regi, ville
det hjembragte flint og stenmateriale have fremstået som løsrevne dele af en ukendt helhed,
hvor det nu er blevet placeret i en. rumlig og tidsmæssig kontekst.

Takken gælder:
Arkeologisk museum i Stavanger v/ Eli-Christine Soltvedt,  makrofossilanalyser.
Professor Bjørn G.  Andersen,  kvartærgeologiske undersøgelser.
Ph.  d.  Roger Grace,  slidsporsanalyser.
Elkem PEA,  analyser af myremalm.
Professor Harald Furnes,  petrografiske analyser.
Cand.  phil.  Niels Hartmann,  fosfatanalyser.
Førsteamanuensis Kari Henningsmoen,  diatom6-analyser.
Cand.  real.  Anne Karin Hufthammer,  osteologiske undersøgelser.
Statsstipendiat Helge lrgens Høeg,  vedartsbestemmelse og pollenanalyser.
I.aboratoriet for radiologisk datering, Trondheim,  v/ Steinar Gulliksen,  konventionelle ]4C-
dateringer.
Norsk Sjøfartsmuseum v/ Michael Teisen,  marinarkæologiske undersøgelser.
Førsteamanuensis Leif M.  Paulssen,  vedartsbestemmelse.
Research  Laboratory  for  Archaeology  and  the  History  of  Art,   Oxford  University,   v/
professor Mike S.  Tite,  OSL-analyser.
Svedberg-laboratoriet,  Uppsala,  v/ G6ran Possnert, accelerator-dateringer.
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For undertegnede projektledere har det været en berigende oplevelse, både fagligt og socialt,
at  arbejde  på  Farsundprosjektet,  og  som  afslutning  vil  vi  gerne  endnu  engang  takke  alle
ovennævnte personer og institutioner for deres engagement.

Oslo  15.  marts  1995

Ole Lass Jensen Torben Bjarke Ballin

7





1. Indledning

Farsundprosjektet er blot et af de mange forvaltningsprojekter,  som Universitetets Oldsak-
samling  har  gennemført  i  forbindelse  md  de  senere  års  store  anlægsarbejder  i  Syd-
Norge.  Det,  der imidlertid  kendetegner projektet  som  noget  særligt,  er,  at det foruden at
være  en  af  de  absolutte  sværvægtere,   hvad  angår  økonomiske  omkostninger  og  fund-
mængde,  er det første store forvaltningsprojekt,  hvor stenalderen står i centrum.

Projektet  rummer  også  et  særligt  forskningsmæssigt  perspektiv:   Feltundersøgelserne  er
foregået på Lista,  i  Vest-Agder fylke,  der ligger centralt  i  det område,  hvor kortet  over
Syd-Norges  stenalder  har  en  af sine  største  "hvide  pletter".  Der  kan  derfor  nu  tegnes  et
langt mere detaljeret billede af Listas og Sørlandets stenalder end hidtil.

1.1.   Lista i norsk stenalderfoHkning

Arkæologisk  set  er  Lista  bedst  kendt  for  sine  bemærkelsesværdige jernalderfund.  Særlig
kendt er vel gravhøjene ved Lunde,  få hundrede meter fra Farsundprosjektets undersøgel-
sesområde,  med de rige romerske importfund  (Grieg  1938).  Jernalderbebyggelsen er også
godt  belyst  i  kraft  af  Helge  Gjessings  og  Sigurd  Griegs  undersøgelser  af  et  stort  antal
hustomter  fra  yngre  romersk jernalder  og  folkevandringstid  (Grieg  1934).  Listas  bronze-
alder  er  ligeledes  velrepræsenteret,   hvad  angår  gravfund  og  helleristninger,   hvorimod
bopladsfundene fra denne periode stadig lader vente på sig.

Både  de  forudgående  og  efterfølgende  perioder,  stenalderen  og  merovingertid/vikingetid,
er derimod dårligt kendte på Lista.  For den sene jernalder og vikingetidens vedkommende
skyldes det at fund er sparsomme - hvad enten dette forhold er reelt eller har rod i dårlige
bevaringsforhold.  Helt  modsat forholder det sig  med  stenalderen.  Lista er  særdeles rig  på
stenalderbopladser,  men kun få har været genstand for fagmæssige undersøgelser.

Lista  var  ellers  meget  tidligt  aktuel  i  norsk  stenalderforskning.   I   1876  indleveredes  tre
økser til  Universitetets  Oldsaksamling,  som  var fundet ved  Sigersvoll  på Listas  nordkyst.
Der  var  bl.a.  tale  om  to  hidtil  ukendte  øksetyper,  så  fundet  vakte  stor  opsigt:  En  slank
kerneøkse  tilslået  af  sten,  der  fik  betegnelsen  "Sigersvoll-Økse",  og  en  lille  skiveøkse  af
flint.  01dsaksamlingen foretog  kort efter en mindre undersøgelse på  stedet,  som  afslørede
bopladsspor  i  form  af affåldsflint  og  ildsteder.  Fundet  blev  anset  for  det  ældste  spor  af
mennesker  i  Norge,  og  Sigersvoll  blev  en  klassisk  lokalitet  i  norsk  arkæologi  (Gustafson
1906:13).  Kun  få  år  senere,  i  1879,  gjordes  lignende  fund  ved  Nøstvet  i  Akershus  fylke
(Brøgger  1905).  Udforskningen  af den  ældre  stenalder  koncentreredes  nu  i  stedet  til  dette
område,  der jo meget belejligt lå tættere ved Universitetet i Oslo.
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Med Anders Nummedals opdagelse af de vestnorske Fosnabopladser kort efter århundred-
skiftet blev  man  klar over,  at  stenalderfundene fra  Sigersvoll  og  NØstvet  langt  fra var de
ældste  i  Norge  (Nummedal  1920).  I  dag  dateres  fundene  fra  Sigersvoll  til  slutningen  af
den ældre stenalder,  mellem ca.  6500 og 5200 BP.

Omtrent  samtidig  med  det  nye  fund  ved  Sigersvoll  fik  man  kendskab  til  en  række  store
neolitiske  bopladser  på  det  sydligste  Lista.  Ved  Vollmona,  som  ligger  på  Lundevågens
sydlige  bred,   lige  overfor  Farsundprosjektets   undersøgelsesområde   (fig.1),   blev  der  i
årene   1877-1926  opsamlet  hundredvis  af  flintredskaber,   som  blev   indsendt  til   Bergen
Museum.  Fundene omfatter især tangepile og  skrabere af neolitisk type.  Mellem  Nesheim
og  Kviljo,  5-6  km  vest  herfor,  gjordes  lignende overfladefund  -  her  var  fundmængderne
så  store,  at  der  ligefrem  blev  talt  om  "flintmarker".  I  forbindelse  med  anlæggelsen  af
Lista   Aluminiumverk   undersøgtes   i   1963-1965   dele   af   fire   neolitiske   bopladser   på
Vollmona].  Fundmaterialet,  der endnu  er  ubehandlet,  synes  primært at  omfatte  tidlig-  og
mellemneolitiske typer2.

Som  følge  af udbygningsplaner  blev  der  i  1970 'erne og  80`erne  udført  flere  registrerin-
ger og prøveundersøgelser i egnen omkring Farsund.  Herved fik man kendskab til et stort
antal  mesolitiske og  neolitiske bopladser,  særlig ved bredderne af Lundevågen.  Enkelte af
disse lokaliteter er undersøgt indenfor de senere år:

I  1987 undersøgte Universitetets Oldsaksamling  dele af en boplads i  Svinehagen i  Farsund
by3.   Fundlaget  var  stærkt  forstyrret  og   indeholdt  såvel   senmesolitiske  som   neolitiske
oldsager.  ]4C-dateringer  af trækul  fra  fundlaget  har  resulteret  i  dateringer  til  bronze-  og
jernalder.  De seneste undersøgelser forud  for Farsundprosjektet fandt  sted i våren  1992.  I
forbindelse   med   udbygninger   i   Lundevågen   lndustriområde   udgravede   Universitetets
Oldsaksamling  fire  stenalderlokaliteter:   Lundevågen  R2,   R8,   R9  og  R9a4.   Lundevågen
R2  1å  i  tidligere  dyrket  terræn,  og  primære  aflejringer  var  ikke  bevaret.  Undersøgelsen,
der begrænsede  sig  til  et  mindre antal  prwefelter,  frembragte et beskedent flintmateriale,
der  formentlig   skal  dateres  til   yngre  stenalder.   I.okaliteterne  R8,   R9  og   R9a  lå  tæt
sammen  på  en  lille,  plan  flade  af løsmasser kun  ca.  50  meter  SØ  for  Farsundprosjektets
undersøgelsesområde.  Muligvis  udgør  lokaliteterne dele af 6n  og  samme boplads.  Under-
søgelsen af Rs resulterede kun i et mindre,  ukarakteristisk flintmateriale.  Lokaliteterne R9
og R9a synes begge at udgøre en kronologisk blanding af materiale fra senmesolitikum og
tidligneolitikum,  idet der blev fundet såvel  koni.ske kerner som  tværpile,  enæggede pile og
tangepile.   Det   tidligneolitiske   materiale  dominerer  imidlertid   klart  i   fundet.   Fra   R9a
foreligger en  enkelt  konventionel  '4C-datering  af trækul  fra et  ildsted,  som  gav  resultatet
5090±90 BP5.

`  Indberetning  til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/  Karl Vibe-Mtiller.  Udateret.

2 Mundtl.  medd.  Perry  Rolfsen.

3 Indberetiiing til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Per Oscar Nybruget,17.07.1989.

4 Indberetninger  til   Universitetets   Oldsaksamling  Top.   Ark..   høsten   1993   v/   Ove  Olstad.   Fund   og   indberetninger
opbevares  på  Universitetets  Oldsaksamling  under j.nr.  C.38147-C.38150.

5 Beta-57445.  Fra R9  foreligger to  t4C-dateringcr af trækul  fra to  ildsteder,  der henfører disse til jemalder.

10



1.2.   Projektets formål og prioriteringer

Selvom der kendes et stort antal stenalderbopladser på Lista,  er kun et fåtal af dem under-
søgt  -  tilmed  uden at dette har  givet  særligt brugbare videnskabelige  resultater.  Kronolo-
gisk  er  repræsentationen  også  dårlig:   Stort  set  er  der  kun  udgravet  mere  eller  mindre
blandede  bopladser  fra  senmesolitikum  og  tidlig-/mellemneolitikum.  Bopladser  fra  tidlig-
og mellemmesolitikum samt senneolitikum er slet ikke repræsenteret.

Forskningssituationen bliver ikke  stort bedre,  hvis vi bevæger os  udenfor Lista og  ser på
de sydligste og centrale dele af Sørlandet - svarende til Vest-Agder fylke.  Atter er der tale
om  få og  lidet brugbare bopladsudgravninger,  praktisk talt  udelukkende af senmesolitiske
samt tidlig- og mellemneolitiske lokaliteter.

Denne situation er ekstra beklagelig,  fordi Sørlandet regionalt set udgør et vigtigt mellem-
område  i   sydnorsk  stenalderforskning.   I   modsætning   til   Sørlandet  er  de  tilgrænsende
regioner,  Vestlandet og Østlandet,  rimeligt velbelyste,  hvad angår de fleste af stenalderens
perioder  og  faser.  Gennem  de  talrige  undersøgelser,  der  siden  1920 'erne  er  udført  her,
fremgår  det,  at  der  i  stenalderens  løb  optræder  mere  eller  mindre  udprægede  regionale
forskelle  mellem  de  vestlige  og  Østlige  regioner.   Hvordan  disse  regioner  materielt  og
kulturelt  forholder   sig   til   Sørlandet  vides  der  derimod  næsten   intet  om,   ligesom   det
sørlandske  "tomrum"  umuliggør  en  sammenfattende,  overordnet  betragtning  af de  regio-
nale  forhold  i  sydnorsk  stenalder.  Det var  derfor  arkæologisk  set  en  kærkommen  lejlig-
hed,  der  bød  sig,  da  Universitetets  Oldsaksamling  i  1992  fik  mulighed  for  omfattende
undersøgelser af stenalderbopladser på Lista i forbindelse med Farsundprosjektet.

Den  generelle  mangel  på  systematisk  undersøgte  bopladser  fra  denne  del  af  Sørlandet
betød,  at  Farsundprosjektets  overordnede  formål  var  at  tilvejebringe  et  repræsentativt  og
veldokumenteret  materiale  fra  så  stort  et  kronologisk  udsnit  af  stenalderen  som  muligt.
Foruden  selve  oldsagsmaterialet  var  det  også  af betydning  at  indsamle  data,  der  kunne
belyse forhold omkring bopladstyper,  -stønelser og -indretning.

Dette har naturligvis ikke betydet,  at forhistoriske levn fra andre perioder blev  negligeret.
En  af  forcerne  ved  projektet  var  netop,   at  feltarbejdet  dækkede  et   større,   sammen-
hængende  lokalområde,  der  gav  gode  muligheder  for  at  belyse  arealudnyttelsen  gennem
hele oldtiden og historisk tid.  Vægten er imidlertid helt klart lagt på at opspore og under-
søge lokaliteter fra stenalderen.

En  forudsætning  for  de  arkæologiske  undersøgelsers  videnskabelige  værdi  er  en  rekon-
struktion af den forhistoriske topografi og  naturudvikling.  Derfor er det prioriteret højt at
£å   udført   pollenanalytiske   undersøgelser   som   en   integreret   del   af  projektet.   Pollen-
analyserne er udført med  to  formål:  1)  Etablering  af en lokal  strandforskydningskurve og
2)   belysning   af  lokalområdets   botaniske   og  jordbrugsmæssige   udvikling.   En   strand-
forskydningskurve  for  Lista  har  hidtil  været  etableret  på  et  meget  usikkert  grundlag.  En
nøjere  fastlæggelse  af kurven  udgør  naturligvis  et  væsentligt  grundlag  for  forståelsen  af
bopladserne   og   disses   naturlige   miljø.   Samtidig   kan   strandforskydningskurven   angive
potentielle lokaliseringer af de forhistoriske lokaliteter,  et forhold der er vigtigt ved frem-
tidige undersøgelser på Lista.
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1.3.   Projektrapporteiis fomiål og prioriteringer

Det primære formål  med den foreliggende rapport er at fremlægge de stenalderbopladser,
der  blev  undersøgt  i  forbindelse  med  Farsundprosjektet.  Fund  fra  andre  perioder,  som
blot udgør en lille del af det samlede materiale, vil kun blive summarisk omtalt.

Det  har  naturligvis  langt  fra  været  muligt  -  og  ej  heller  tilsigtet  -  at  foretage  en  ud-
tømmende  bearbejdning  af det  meget  store  fundmateriale  på  indeværende  tidspunkt,  kun
to år efter at feltarbejdet blev afsluttet.  Der ligger,  heldigvis,  et stort og bredt forsknings-
potentiale i  det  frembragte  materiale,  som  i  de kommende år vil  være genstand  for selv-
stændige projekter og artikler.  Derimod  har det været intentionen at fremlægge materialet
på en sådan måde,  at det allerede nu kan bruges af fagfæller i egne,  komparative studier.

Det betyder,  at der først og  fremmest er lagt vægt på en grundig  fremlæggelse og beskri-
velse  af  selve  fundmaterialet  samt  dokumentation  af  fundforholdene.  Den  analytiske  del
begrænser sig  til  forhold,  der har betydning  for en generel  tolkning af bopladserne og  for
en vurdering af disses videnskabelige værdi.

Foruden  begrænsede,  typologiske  og  flintteknologiske  analyser  har  vi  vægtet  computer-
genererede  spredningsanalyser  af egnede  bopladser.  Spredningsanalyserne  er  både  udført
for  at  frembringe  data  om  bopladstyper,  -størrelser  og  -indretning  og  som  kronologisk
kontrol.   Spredningsanalysernes  brug   som   kronologisk  kontrolinstrument  er  en  direkte
følge af manglen på dækkede,  stratigrafisk sikrede fund,  som jo er et vanligt problem,  når
man beskæftiger sig med norske stenalderbopladser.  I en sådan situation er det nødvendigt
at supplere de rent typologiske vurderinger af bopladserne  med analyser af de øorz.§on/ø/c
stratigrafier  via  spredningsanalyser.  Spredningsanalyserne  kan  naturligvis  ikke  stå  alene  i
denne  sammenhæng,   men  skal  ideelt  set  kombineres  med  sammensætningsanalyser,  der
imidlertid er så tidskrævende,  at de ikke har kunnet udføres indenfor projektets rammer.

Resultaterne  af  de  naturvidenskabelige  analyser,  med  pollenanalysen  som  den  vægtigste
del,   fremlægges   også   i   projektrapporten.   Resultaterne   er   i   det   nødvendige   omfang
integreret  i  rapportens  arkæologiske  del,  men  fremlægges  også  i  deres  helhed  som  selv-
stændige   kapitler   forfattet   af  de   respektive   fagfolk.   Foruden   kapitlet  om   de   pollen-
analytiske  undersøgelser,   skrevet  af  Helge  lrgens  Høeg,   har  Niels  Hartmann  fremlagt
resultaterne  af  de  udførte  fosfatanalyser,   mens  Anne  Karin  Hufthammer  har  fremlagt
resultaterne af de osteologiske analyser.
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2. Projekthistorik

2.1.   Projektets baggrund

1  juni   måned   1992   fremlagde   Farsund   kommune   forslag   til   ny   reguleringsplan   for
Lundevågen  lndustriområde  (Sunde  gnr.1  og  Fjellestad  gnr.5,  Farsund  kommune,  Vest-
Agder fylke).  Forslaget omfattede udbygningsplaner for et ca.  80.000  m2  stort område på
nordsiden  af  den  lille  vig,  Lundevågen,  hvor  Bredero  Price  Europipe  A/S  ønskede  at
etablere  oplagringsplads  for  rør  til  gasledninger  i  tilknytning  til  en  nærliggende  coating
fabrik.

De   senere   år   har   der   været   fremlagt   flere   planer   for   industriel   udbygning   ved
Lundevågen.  I denne forbindelse blev der i  1987 og  1989  foretaget arkæologiske registre-
ringer,  som  resulterede  i  kortlægningen  af 21  fortidsminder  indenfor det  aktuelle  udbyg-
ningsområde.  Supplerende registreringer udført i juni og juli  1992  førte til  kortlægning af
yderligere  12 lokaliteter,  således at der var registreret i alt 33  fortidsminder i udbygnings-
området, primært bopladser fra stenalderen6.

Under  forudsætning  af  forudgående  arkæologiske  udgravninger  frigav  Riksantikvaren  de
automatisk  fredede  fortidsminder  i  udbygningsområdet.   Udgifterne  til  de  arkæologiske
undersøgelser  skulle  ifølge  "lov  om  kulturminner  av  O9.juni  1978"  bæres  af bygherren,
Bredero Price Europipe A/S.

Efter en  meget kort periode med intense forhandlinger mellem  byghenen,  Farsund  kom-
mune,  Riksantikvaren  og  Universitetets  Oldsaksamling,  stillede  Bredero  Price  Europipe
A/S  d.  8.  juli  1992  en  garanti  for  undersøgelsesbudgettet.  Udgravningsprojektet var  der-
med en realitet,  og en endelig aftale mellem Bredero Price Europipe A/S og Universitetet
i Oslo kunne indgås.

2.2.   Projektets organisering

Projektets  tidsramme  var  fastsat  til  i  alt  to  år.  Feltarbejdet  skulle  afvikles  i  løbet  af  16
uger indenfor perioden  august -  november  1992  med  start  kun en måneds tid efter,  at de
endelige beslutninger om gennemførelsen var taget.  De resterende godt  1]/2 år var afsat til
katalogisering,  fundbehandling,  bearbejdning  af det  naturvidenskabeligt  indsamlede  mate-

i:åiÅEf:ei:jj::viijrs;iji%iiij,fie:t,:Åi,;iki?:?d;e:r::#ieå;j,Ejo:iå:t#etn:sri,i3f#j;:;eiisiåp¥;ås;:fEj,:ii|r;i;i:::i:s,i;e:Tååe:
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riale  og  sammenfattende  publicering  i  form  af  nærværende  rapport.   Grundet  det  over-
vældende  fundmateriale,  som  feltarbejdet  resulterede i,  måtte efterarbejdet dog  forlænges
med et halvt år,  således at dette først kunne afsluttes med udgangen af 1994.

Projektets  grundbudget  på  i   alt  6,9   millioner  kr.,   blev  financieret  af  tiltagshaveren,
Bredero  Price  Europipe  A/S.  Udenfor  budgetrammen  påtog  tiltagshaveren  sig  udgifterne
til  maskinhjælp og  flyfotografering.  Farsund  kommune  ydede også et væsentlig  bidrag  til
feltarbejdet,  idet  kommunen  foruden  at  dække  alle  udgifter  til  opmålinger,  opbygring  af
soldestationer og  træfældning  tillige  financierede ansættelse af lokal  arbejdskraft  svarende
til  120  ugeværk.  Samlet har projektet  således kostet ca.  7,3  millioner kr.  og har dermed,
på trods af forlængelsen,  holdt sig godt indenfor de økonomiske ,rammer,  der var sat.

Vd  starten af projektet udpegede Oldsaksamlingen en fem mand  stor styringsgruppe,  der
tillige har fungeret som faglig referencegruppe:

-    Førstekonservator PeiTy Rolfsen,  Universitetets Oldsaksamling (formand for
styringsgruppen)

-    Førstekonservator Sveinung Bang-Andersen,  Arkeologisk museum i Stavanger
-    Profess.or Svein lndrelid,  Universitetet i Bergen
-    Forsker Jan Henning Larsen,  Universitetets Oldsaksamling
-    Professor Egil Mikkelsen,  Universitetets Oldsaksamling

Projektledelsen  tiltrådte  i  august  1992,  umiddelbart  ved  starten  af feltarbejdet.  0le  Lass
Jensen   blev   ansat   som   projektleder,   mens   Torben   Bjarke   Ballin,   Joel   Boaz,   Niels
Hartmann  og  Ove  Olstad  blev  ansat  som  feltledere.  Desuden  har  lnger  Sælebakke  fun-
geret  som  feltleder i en  kortere periode af feltarbejdet.  Helge lrgens  Høeg blev  engageret
indenfor  rammerne  af et  halvt  årsværk  til  at  udføre  de  pollenanalytiske  undersøgelser.  I
maj  1994  overtog  Torben Bjarke Ballin ledelsen af projektet,  idet  Ole l.ass Jensen tiltråd-
te ny  stilling i Danmark.

Styringsgruppen  har  sammen  med  projektledelsen  aflioldt  i  alt  syv  møder  jævnt  fordelt
over projektperioden.  Der er udarbejdet fyldige årsrapporter for hvert af de tre projektår,
som er godkendt af styringsgruppen og af Universitetets Oldsaksamlings styre.
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3. Registreringer i projektområdet

3.1. `  Registreringer i projektområdet

Den  tidligste  registrering  i  projektområdet blev  udført  af Gunnar  Liestøl  i  19877.  Herved
blev  i  alt  registreret  24  lokaliteter  på  Lundevågens  sydside,   hvoraf  de  21   lå  indenfor
projektområdet.  Kun et fåtal af lokaliteterne var direkte  synlige på overfladen -  henholds-
vis  en  gravhøj  (Lundevågen  R1),  et  par  nyere  tids  rydningsrøser  og  en  nyere  tids  hus-
tomt.   A11e  øvrige  lokaliteter,  der  udgjordes  af  forhistoriske  bopladser,  blev  fundet  ved
prøvestikning på grundlag af topografiske kriterier.

I  1989  foretog  Oldsaksamlingen  supplerende registreringer i  området,  uden at der dog ved
den lejlighed blev gjort nye fund.

De  seneste  registreringer  i  projektområdet blev  udført  under  ledelse  af Joel  Boaz  i  som-
meren  1992  som  et  forprojekt  til  udgravningerne  senere  samme  år8.  Forprojektet  skulle
dels  afgrænse  de  tidligere  registrerede  lokaliteter,  dels  skulle  der  foretages  supplerende
registreringer  i  udbygningsområdet  i  form  af  prøvestikning.   Herved  registreredes  yder-
ligere  12  lokaliteter,   således  at  der  nu  kendtes  i  alt  33  fortidsminder  indenfor  projekt-
området:

28      bopladser fra stenalder
1         bebyggelsesområde fra ældre jernalder
1         g rav høj
1          nyere tids hustomt
2         lokaliteter med  nyere tids rydningsrøser

Forprojektets  registreringer  viste,  at  der  primært  forekom  bopladser  fra  ældre  og  yngre
stenalder.   Bopladserne  vekslede  i  størrelse  fra  10-15  m2  til  ca.   1000  m2  og  dækkede  et
samlet  areal  på  ca.  5000  m2.   17  bopladser  lå  i  terræn,  der  tilsyneladende  aldrig  havde
været opdyrket,  hvorfor bevaringsforholdene  m. h. t.  fundspredninger  og  bopladsstrukturer
her  måtte  anses  for  at  være  gode.   11  bopladser,  heriblandt  de  arealmæssigt  største,  lå  i
tidligere dyrket mark og var stærkt forstyrrede.

Registreringerne,   registreringsmetoden   og   særligt   registreringernes   repræsentativitet,   er
nøjere gennemgået i kapitel 5.3.

7 Indberetning  til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/  Gunnar Liestøl,  09.06.1987.

8  Indberetning  til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel Boaz,10.07.1992.

15



3.2.   Marinarkæologiske undersøgelser ud for projektområdet

Da   anlægsarbejdet  også   omfattede   store  opfyldninger   på   havbunden   ud   for   projekt-
området,  foretog  Norsk  Sjøfartsmuseum  undervandsrekognosceringer  i  sommeren  19929.
Formålet  md  disse rekognosceringer skal  ses i  lyset af,  at kystlinjen i boreal  tid  tilsyne-
ladende  har  ligget  nogle  meter  lavere  end  nutidens,  og  at  der  derfor  kan  forventes  sub-
marine  bopladser  i  Lundevågen.   Samtidig  var  man  opmærksom  på  senere  anlæg  som
f.eks.   anløbspladser,   bådfund  og  lignende  i  tilknytning  til  det  rige  grav-  og  boplads-
område fra jernalderen på den inderste kyststrækning af Lundevågen.

De     marinarkæologiske     undersøgelser     omfattede     foruden     almindelig     undervands-
rekognoscering  på  havbunden  ud  for  projektområdet  et  mindre  antal  prørvehuller  udført
med  sugepumpe.  Prøvehullernes placering blev udvalgt ud fra de undersøiske topog.rafiske
forhold.  Der blev desuden anlagt en serie prøvehuller ud for de kendte bopladsområder på
land for at registrere eventuelle udsmidslag.

Bortset  fra  et isoleret  fund  af en  kogesten  registreredes ingen  submarine bopladsspor.  De
manglende  fund  Æøn  skyldes,   at  den  postglaciale  sedimentationshastighed  på  havbunden
har været høj,  og at bopladssporene derfor er dækket af metertykke aflejringer.

å.M3i.Csh-:ål.Fåiz:r:N,;¥Psoj:f;åd=øurå:udå.marinarkælogiskbefaringVedrørbaseforBrederoPrice,Lundevågen,Farsund
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4. Feltarbejdet

4.1.   Feltarbejdets prioriteringer

Da projektets  overordnede  formål  var  at  tilvejebringe  et  så  kronologisk dækkende  udsnit
af stenalderbopladser  fra projektområdet  som  muligt,  blev  undersøgelser  af bopladser  fra
alle stenalderens perioder generelt prioriteret lige højt.  De specifikke prioriteringer bestod
primært  i  at  udvælge bopladser  med  højst  mulig  udsagnsværdi.  Der blev  derfor  først  og
fremmest  lagt  vægt  på  at  totaludgrave  små  og  kronologisk  rene  bopladser,  der  ud  over
typologisk-kronologiske   forhold   kunne   belyse   forhold   omkring   bopladsstrukturer   og
bopladsindretning.  Ved de større,  mere eller mindre blandede bopladser,  blev vægten lagt
på  at  tilvejebringe  et  repræsentativt  fundmateriale.  Bopladser  i  dyrket  mark  blev  priori-
teret lavest og undersøgelserne her begrænset til serier af prøveruder.

4.2.   Feltarbejdets forløb

Feltarbejdet  blev  udført  i  6n  sammenhængende  periode  fra  10.  august  til  27.  november
1992,   hvor  der  blev   nedlagt  samlet  506  ugeværk]°.   I   undersøgelserne  deltog  i  alt  86
arkæologer,  arkæologistuderende,  amatørarkæologer og lokale arbejdsfolk.  Da feltarbejdet
var  på  sit  højeste  arbejdede  gennemsnitlig  40-45  personer  på  projektet.  Deltagerne  var
organiseret  i   4-5   udgravningshold   med   hver  sin   feltleder,   der  arbejdede   med   under-
søgelser af hver sine lokaliteter.

Feltarbejdet resulterede i  undersøgelsen af 33  lokaliteter.  I alt blev der udgravet ca.  1490
m2,  svarende til ca.  25 %  af det samlede,  registrerede fortidsmindeareal.  Ca.1030  m2 blev
undersøgt  manuelt,  dvs.   udgravning  med  ske  i  '/4  m2  og   10  cm  tykke  lag  efterfulgt  af
vandsoldning  af den  opgravede  masse.  Det  resterende  areal,  ca.  460  m2,  blev  undersøgt
ved hjælp af maskinkraft.

Sideløbende   med   det   arkæologiske   feltarbejde   foregik   der   en   omfattende   anlægs-
virksomhed i projektområdet.  I et samarbejde mellem tiltagshaver,  entreprenør og Univer-
sitetets Oldsaksamling var der forud  for undersøgelserne udarbejdet en tidsplan  for under-
søgelsernes  og det efterfølgende anlægsarbejdes  fremdrift.  Tidsplanen var  således bestem-
mende  for,  i  hvilken  rækkefølge  de  enkelte  lokaliteter  blev  undersøgt,  og  hvor  lang  tid
der var til rådighed for de enkelte undersøgelser.

'|o2å8:g:g:vr?rkblevaflloldtoverdetordinærebudget,mensIokalarbejdskraftansatViaFarsundkommuneharudgjori
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Anlægsarbejdet  omfattede  primært  en  planering  af det  stærkt  kuperede  terræn  i  form  af
afgravning af løsmasser og  sprængninger af grundfjeldet.  Anlægsvirksomheden indebar en
række  ulemper  for det  arkæologiske  feltarbejde.  Først og  fremmest  var  støjen  fra  grave-
og  boremaskinerne  til  tider  meget  generende  for  feltmandskabet.  Dernæst  betød  anlægs-
arbejdets  meget  hurtige  fremdrift,   at  topografiske,   kvartærgeologiske  og  arkæologiske
data  i  nogle  tilfælde gik  tabt.  F.eks.  var det  flere  steder Ønskeligt at  føre  maskingravede
snit  fra  de  registrerede  fortidsmindeområder  ud  i  de  lavereliggende  strandområder.  Dette
blev  imidlertid  ofte  umuliggjort  pga.  påbegyndte  anlægsarbejder  eller  skærende  anlægs-
veje  (se desuden kapitel  16.1).

Den  forholdsvis  stramme  tidsplan  betød,  at  de  arkæologiske  undersøgelser  konstant  var
under  stærkt  tidspres.  Dette  indebar,  at  en  stor  del  af feltarbejdet  blev  udført  i  de  sene
efterårsmåneder  med  ugunstige vejr-  og  lysforhold.  I oktober og  november  måneder blev
arbejdet ofte besværliggjort eller ligefrem afbrudt pga.  vedvarende regn eller frost og  sne.
I den sidste del af perioden gjorde lysforholdene det umuligt at udføre effektivt feltarbejde
i  arbejdsdagens  tidlige  og  sene  timer.   Ud  over  at  den  sene  årstids  vejrlig  har  præget
kvaliteten  af de  arkæologiske  undersøgelser,  har  disse  forhold  betydet  en  forsinkelse  og
dermed en fordyrelse af feltarbejdet.
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5. Projektområdet

5.1.   Hojektområdets topografi og geologi

Projektområdet  lå  på  den   140  km2  store  halvø  Lista  sydvestligst  i   Vest-Agder   fylke
(fig.1).   Lista,   der   skyder   sig   ud   i   Nordsøen,   hører  til   Norges   sydligste  egne.   Lista
befinder  sig  således  kun  10  lm  nordligere  end  Norges  sydligste  punkt,  Lindesnes  fyr,
som ligger ca.  20 km østligere.

Fig.1.  Kort over ljsta med det  sydlige Norge indsat.  Projekt-
området er markeret med en pil (efter Rudjord 1992).

Listas  landskab  er  meget afvekslende.  Ikke uden  grund  kaldes  Lista også  for  "Miniature-
Norge" ,  fordi man her finder næsten alle de norske landskabstyper repræsenteret.

Det  sydvestlige  Lista er  fladt og jævnt.  Fra  rullestensstrandene i  vest  og  sandstrandene  i
syd  stiger landskabet jævnt indtil 20  m koten  nås mellem  1  og  3  lm inde i landet.  "Flat-
Lista" ,  som dette område kaldes,  er helt dækket af løsmasser i form af moræneaflejringer,
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postglaciale havafsætninger og  flyvesand.  Intet sted  ses her fast fjeld,  bortset fra nogle få,
lave fjeldformationer på vestkysten nær Jølle.  I vest præges fladlandet af tre mosebassiner
med  Hellemyr  som  det  største.   Mod  Øst  afløses  moserne  af  de  tre  kystnære  indsøer
Nesheimvatnet,   Hanangervatnet  og  Kråkenesvatnet.   Under  stenalderens  havstigning  har
såvel   moserne   som   indsøerne   formentlig   udgjort   små   fjorde   i   åben   forbindelse   med
Nordsøen.  Mod  nordøst bliver det  flade land afløst af et kuperet fjeldlandskab,  "Heiene" ,
med  højder  indtil  278  m.o.h.  Kysterne  fdder  her  de  fleste  steder  stejlt  ned  mod  de  tre
fjorde Listafjorden,  Eidsfjorden og Framvaren,  der afgrænser Lista i vest,  nord og øst.

Projektområdet lå i  overgangszonen mellem de to landskabstyper.  Landskabet her er små-
kuperet og veksler mellem lave fjeldformationer dækket af et tyndt lag løsmasser og  mere
jævne  moræneflader.  I  overgangszonens  østlige  del,  hvor  vi  finder  projektområdet,  er
kysten skærgårdsagtig med rolige fjorde og bugte og mange små,  kystnære klippeøer.

Geologisk  hører  Lista  til  det  syd-norske  grundfjeldsområde.   Listas  grundfjeld  består  af
båndgnejs og  forskellige typer granitter.  Båndgnejsen optræder fortrinsvis i de centrale og
sydøstlige dele af Lista.  Granit forekommer i  to  typer:  Det  nordlige Lista domineres  helt
og  holdent af charnockit,  der også kaldes for  mørk farsundit.  Ved Farsund,  lige  nord
projektområdet,  afløses  den  mørke  granit  af  en  hornblendegranit,   der  også  kaldes
farsundit  (Rudjord  1992:29).  Indenfor  projektområdet  består  grundfjeldet  udelukkende
lys farsundit.

Projektområdet  befandt  sig  nær bunden  af den  smalle,  øst-vest vendte  fjord  Lundevågen,
der fra Listas østligste kyst  skærer sig omtrent  2 km ind  i  landet  (fig.2).  Fjordens  sydkyst
domineres af -  i  forhold  til det øvrige Lista - høje fjeldtoppe,  der fålder relativt  stejlt  ned
mod fjorden.  Fra den nordlige bred stiger landskabet mere jævnt.

Projektområdet  lå  på  et  ca.  200  x  400  m  stort  sydvendt  næs  på  Lundevågens  nordbred.
En  mindre  del  af projektområdet  strakte  sig  dog  videre  nordøst  for  næsset.  Det  samlede
undersøgelsesområde udgjorde ca.  80.000 m2 (fig.2).

Ved  undersøgelsens  start var  næssets kystzone domineret af en  "kæde"  af små fjeldknolde
med  højder  mellem  ca.  9  og  ca.   13  m.o.h.,  hvor  stranden  de  fleste  steder  steg  relativt
brat.  De  stejleste  partier af knoldene  fremstod  som  bart  fjeld,  men  størsteparten  af over-
fladen var dækket af tynde morænelag,  hvor der voksede en ung blandingsskov  med træer
som birk,  eg,  fyr og gran.

Fjeldknoldene var adskilt af græsbevoksede dale,  hvor  stigningen  fra stranden var ganske
jævn.  I dalene var der aflejret metertykke sedimenter i  form af moræne,  tørv og havafsæt-
ninger.  Dalene kunne følges  mellem  50 og  150  m  ind  på  næsset indtil  en  kote omkring  6
meter.  I  øst  steg  terrænet  herfra  brat  op  mod  to  25-27  m  høje  fjeldtoppe,  der  udgjorde
projektområdets  højeste punkter.  I  områdets  vestlige del  steg  terrænet  mere jævnt i  Østlig
retning  op  mod  det  38  m  høje  fjeldmassiv  Rokkefjellet,  der  rejser  sig  umiddelbart  nord
for  projektområdet.  Ligesom  på  de  kystnære  fjeldknolde,  var  det  indre,  højereliggende
terræn  næsten  helt  dækket  af en  ung  blandingsskov.  Både  i  den  kystnære  kæde  af fjeld-
knolde og  i  terrænstigningen efter  6  meter-koten optrådte små, jævne terrasser eller svagt
skrånende  flader  dækket  af  tynde  lag  af  løsmasser.  Det  er  netop  på  sådanne  steder,  de
fleste bebyggelsesspor blev lokaliseret.
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Fig. 2.  Kort cNer projektområdet og dets beliggenhed.  Alle undersøgte lokaliteter, også prøvegravringer, er angivet.
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Fig.3.  Projel¢området  set fla  sydsiden af liÅndevågen i  en tidlig fiase  af fieltarbejdet,  august  1992
moto: Tom Heibreen).

Tæt   nordvest   for   projektområdet   lå   et   nu   opfyldt   mosebassin,   "Fjellestad,   myr   11".
Bassinet blev afvandet af et lille vandløb  med udmunding i Fjellestadbukta,  der afgrænser
næsset  mod  vest.  På  næssets  Østlige  del  fandtes  endnu  et  lille  vandløb,  der  udsprang  i
bakkerne  nordøst  for projektområdet og  løb  ud  i  vigen,  der afgrænser  næsset  mod  Øst.  I
forbindelse  med  den  dal,  der  strakte  sig  fra  sydkysten og  ind  på  selve  næsset,  fandtes  et
lille  mosebassin,  "Fjellestad,  myr 1".  I  det  meste af feltperioden  stod der her åbent vand.
Bassinet havde underjordisk afløb.

5.2. Naturforholdene i postglacial tid

De pollenanalytiske undersøgelser i  forbindelse med  Farsundprosjektet har givet væsentlig
ny  viden  om  områdets  naturhistorie  gennem  postglacial  tid.   Idet  der  henvises  til  Helge
lrgens Høegs redegørelse for pollenanalysen  i  kapitel  17,  skal  der her blot gives et rids af
de vigtigste forhold for forståelsen af den forhistoriske topografi og vegetationsudvikling.

Strandlinjefiorskydninger

1  senglacial  tid,  mellem  ca.   13.000  og  12.000  BP,  har havspejlet befundet  sig  højere end
3,77 meter over nuværende niveau.  Hvor højt havet dengang har nået,  er endnu uaflclaret.
Frem  mod  boreal  tid  indtræffer  formentlig  en  regression,  så  havspejlet  mellem  ca.  9000
og  8000  BP  har  stået  mindst  4  meter  lavere  end  i  dag.  Denne  regression  er  ikke  doku-
menteret  ved  projektets  pollenanalytiske  undersøgelser,  men  antydes  af  tidligere  fund  af
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submarin   tørv   ved   Sigersvoll   på   Listas   nordkyst   (Sollesnes   og   Fægri    1951:41ff).
Regressionen  er  muligvis  afbrudt  af en  kortvarig  transgression  i  tiden  mellem  11.500  og
9000  BP.   I  tidligatlantisk  tid,  omkring  7500  BP,  optræder  en  langvarig  transgression,
hvor havet har  nået indtil ca.  6  meter højere end  nu.  Transgressionen har varet helt ind  i
subboreal  tid  til  omkring  3800  BP.  ]4C-dateringer  af trækulgruber på jernalderlokaliteten
Lundevågen  R16,   som  blev  undersøgt  i  forbindelse  med  projektet,  viser,  at  havspejlet
2000 BP har ligget mindre end 3 meter over nutidens.

Fig.4.  Forenklet strandf iorskydningskurve f ior ljsta.

Ændringerne  i  havniveauet  betyder,   at  de  dalstrøg,   der  fandtes  i  projektområdet,   har
udgjort små vige og fjorde i den periode af stenalderen,  som de undersøgte bopladser skal
tilskrives.  Alle  de  undersøgte  bopladser  fra  ældre  og  begyndelsen  af  yngre  stenalder  lå
mellem  6  og  10  meter  koten.  Stenalderbopladserne  har  derfor  oprindelig  ligget  helt  ude
ved  -  eller  i  hvert  fåld  ganske  nær  -  den  samtidige  strandlinje.  I  denne  henseende  udgør
de ældste,  mellemmesolitiske lokaliteter måske en undtagelse,  idet de synes at have ligget
noget tilbagetrukket  fra den datidige strandlinje,  som  formentlig befandt  sig  mellem  0  og
3 meter koten.

Som   supplement   til   de  pollenanalytiske  undersøgelser   af  strandlinjeforskydningen   har
professor  Bjørn  G.   Andersen,  Geologisk  lnstitutt  ved  Universitetet  i  Oslo,  foretaget  en
mindre  kvartærgeologisk  undersøgelse  i  projektområdet'].  Der  blev  udført  tre  maskinsnit
i  kystnære  områder,  hvor  stratigrafien  blev  undersøgt.  Der  blev  påvist  klart  bølgevasket
materiale  op  til  ca.   6  m.o.h.,  men  samlet  indikerer  observationerne  i  grøfterne,  at  den
marine  grænse  har  ligget  ca.  5.  m.o.h.  Selvom  Bjørn  G.  Andersen understreger,  at  tolk-
ningen er usikker,  er der god overensstemmelse med pollenanalysens resultater.

''  Bjøm  G.  Andersen:  "Feltarbeider i Lundevågen  25.8.-26.8.1992".
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Vegetationshistorie

Lista hører til  de norske egne,  der blev tidligst isfrie.  På Lista synes isen  således at være
afsmeltet kort før  13.000 BP.

Det  senglaciale klima i  de  første tre årtusinder efter istiden har vekslet  mellem  kølige og
lune  perioder.   I  de  kølige  dryastider  bestod  den  sparsomme  vegetation  af  forskellige
græsser  og  urter.  Hist  og  her  kunne  vokse  hårdføre  småtræer  som  pil  og  dværgbirk.  Til
tider -  bl.a.  i  ældre dryastid  -  synes  området at have været nærmest vegetationsløst.  I  de
milde  perioder,   Bølling-  og  Allerødtiden,  var  vegetationen  fortsat  åben,   men  på  lune
steder kunne vokse lysåbne skove domineret af birketræer.

Fra  præboreal  tid,   9900-9200  BP,  blev  klimaet  betydeligt  varmere  og  skoven  dermed
gradvist tættere.  Birk  synes at have været det hyppigste  skovtræ,  men asp var også almin-
delig.   I  den  efterfølgende  borealtid,   frem  til  8200  BP,   indvandrer  nye  træsorter  som
hassel,  el,  elm og eg,  og  skoven tætner yderligere til.

I  tidligatlantisk  tid,  8200-7000  BP,  hvorfra  vi  har  de  ældste  bebyggelsesspor  i  projekt-
området,  blev  klimaet  særdeles  gunstigt.   Gennemsnitstemperaturen  har  i  årets  varmeste
måned  været  et  par  grader  højere  end  i  dag,  og  vintrene  har  været  tilsvarende  milde.
Lista var nu  domineret af en  tæt blandingsskov,  hvor eg,  elm,  birk og  hassel var de vig-
tigste  træer.  Disse  klima-  og  vegetationsforhold  har  fortsat  stort  set  uforandrede  gennem
atlantisk tid.

Fra  begyndelsen  af  subboreal  tid,  omkring  5200  BP,  der  er  sammenfåldende  med  over-
gangen  mellem  mesolitikum  og  neolitikum,  ses  en  tilnærmet  sammenhængende  kurve  for
P/ø#føgo  /ø#cco/ø/ø  i  pollendiagrammerne.   Dette  indikerer  muligvis,  at  der  nu  fandtes
græsningsarealer  og  dyrehold  i  området.   Det  er  imidlertid  først  fra  ca.   4000   BP,   at
diagrammerne viser sikre jordbrugsindikatorer i form af kornpollen.

Gennem  første del  af subboreal  tid  har  skovbilledet  lignet  det atlantiske.  Men  efter 4000
BP  ændrer  skoven  sig  gradvist:  Pollenmængden  for  højskovens  træer,  eg,  lind,  elm  og
ask,  fålder i  diagrammerne,  hvorimod  mængden  for græsser  og  urter  stiger  -  skoven  går
tilbage.   Disse  ændringer  bliver  særligt  tydelige  mod   slutningen  af  ældre  bronzealder,
omkring  3100  BP,  hvor  der  samtidig  optræder  mange  kornpollen  og  store  mængder  træ-
kulstøv  i  pollendiagrammerne.  I  denne  periode  må  der  have  været  et  relativt  omfattende
jordbrug og husdyrhold i området.

Ifølge  pollendiagrammerne  synes jordbrugsaktiviteten  i  slutningen af ældre bronzealder at
have  været  kortvarig.  Indslaget  af jordbrugsindikatorer  falder  kraftigt  i  de  følgende  år-
hundreder,  og  først  fra  folkevandringstid,  omkring  1500  BP,  er  der  igen  tale  om  et  sik-
kert dokumenteret og vedvarende jordbrug i området.

5.3.  Bebyggelsen

De  forhistoriske  bebyggelsesspor  indenfor  projektområdet  fremgår  af  udbredelseskortet
fig.2,  hvor alle  undersøgte  lokaliteter,  også prøvegravninger,  er  vist.  Der er  i  alt  under-
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søgt  33  lokaliteter,  der  kronologisk fordeler  sig  som  følger  (bemærk,  at  nogle  lokaliteter
opviser bebyggelse fra flere perioder):

Mellemmesolitikum
Senmesolitikum
Tidlig- og mellemneolitikum
Senneolitikum/bronzealder
Ældre jernalder
Udateret (stenbrugende tid)

Nyere tid
Lokaliteter uden fund

4         R17,  R21/22,  R31,  R36
4         R6,  R18,  R23,  R24
4         R3,  R6,  R18,  R24
2         R1,  R35
2         R10,  R16
14       R4,  R5,  R7/26,  R11,  R13/14,  R15,  R19,  R27,

R29,  R30,  R32,  R33,  R37,  R39
4         R12,  R25,  R28,  R38
2        R20,  R34

De  udaterede  lokaliteter  har  udelukkende  omfattet  mindre  prøveundersøgelser,  hvor  der
pga.  enten en yderst  sparsom  fundmængde,  stratigrafiske  forhold  eller  sekundære forstyr-
relser er afstået  fra egentlige udgravninger.  7 af disse lokaliteter lå  således i  dyrket  mark
og  var  ganske  forstyrrede.   Fraregnes  prweundersøgelser,   lokaliteter  fra  nyere  tid  og
lokaliteter  uden  fund,  er  der  undersøgt  13  regulære  lokaliteter,  hvoraf  3  opviser  bebyg-
gelse i  flere perioder.  På nær lokaliteterne R1,  og R10,  der er henholdsvis en gravhøj  og
en jernudvindingsplads,  er der udelukkende tale om bopladser.

Bebyggelsens repræsentativitet

Projektområdet  har  under  samtlige  registreringer  og  under  feltarbejdet  henligget  enten
som  skov-  eller  græsbevokset  land,  hvor  bopladsspor  og  lignende  ikke  har  kunnet  iagt-
tages på overfladen.  Alle bopladser har derfor måttet påvises ved prøvestikning  i  form af
ca.  25x25  cm  store  prøvehuller,  hvor jorden  blev  opgravet  med  spade  og  efterfølgende
soldet.

Af  praktiske  og  tidsmæssige  årsager  har  det  naturligvis  ikke  været  muligt  at  udføre  en
systematisk  og  tætliggende  prøvestikning,   der  har  dækket  hele  projektområdet.   Prøve-
stikningen  er  derfor  udført  ud  fra  topografiske  kriterier:  Der  er  foretaget  prøvestik  på
sådanne  steder,  hvor forhistorisk bosættelse er anset for mulig,  dvs.  på forholdsvis jævne
eller let skrånende terrasser og  flader.  Hvis der i prwestikkene på en given lokalitet blev
fundet  6t  eller  flere  flintafslag,  ildskørnede  sten,  eller  andre  nok  så  svage  tegn  på  for-
historisk  aktivitet,  blev  der  udført  en  egentlig  prøveundersøgelse  og  evt.   efterfølgende
udgravning under selve feltarbejdsperioden.

Denne  registreringsmetode  har  -  som  al  anden  form  for  rekognoscering  -  sine  naturlige
svagheder:

1)  Er  prøvestikningen  udfiørt  tilstrækkeligt  grundigt,  dvs.  har  man vitterlig  opfianget  alle
" potentielle steder" ?

At afsøge et,  mange  steder tæt  skovbevokset,  område  som  Lundevågen ud  fra topografis-
ke   kriterier   kræver   meget   grundige   rekognosceringer.   Ofte   vil   der   skjule   sig   små,
upåagtede  flader eller  terrasser,  som  man  først  får  Øje på efter  mange  gennemvandringer
af   området.    F.eks.    opdagede    vi    under    feltarbejdet    flere    småterrasser    vestligt    i
projektområdet,  hvor  yderligere prwestikning  havde været ønskelig.  Dette  må bl.a.  ses  i
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1yset af,  at flere af områdets mesolitiske bopladser og boplads-"sattelitter"  er ganske små,
dvs.  i  størrelsesordener  på  helt  ned  til  få  kvadratmeter.  Af tidsmæssige  grunde  måtte  vi
dog afstå fra yderligere opsporing  af lokaliteter,  da først det egentlige feltarbejde var sat
igang.  Ifølge  Joel  Boaz,  der  forestod  den  seneste  registrering  i  projektområdet,  var  der
heller  ikke  tilstrækkeligt  md  tid  til  at  afsøge  de  sydøstligste  og  de  sydvestligste  dele  af
næsset grundigt nok under forprojektet.

Alt  andet  lige  vil  forskellige  personer  også   "1æse"  et  terræn  forskelligt.   Man  vil  ikke
forsøge prøvestikning præcis de samme steder.  Her er vi imidlertid  så heldige,  at projekt-
området  er  afsøgt  med  prøvestikning  i  to  omgange.  Meget  betegnende  for  dette  forhold
blev  12 af de i alt 33 registrerede lokaliteter først fundet i anden registreringsrunde.  Heraf
viste  de  3  sig  at  være  regulære  stenalderbopladser,  mens  de  resterende  var  ganske  små
ansamlinger med få,  spredte og ukarakteristiske flintafslag.

2,) Er prøvestikning tilstrækkelig som registreringsmetode?
Det  er  klart,  at  man  ved  at  tage  udgangspunkt  i  topografiske  kriterier  kun  leder  efter
lokaliteter,  hvor  man  erfåringsmæssigt  v6d,  at  de  kan  forekomme.  Man  bekræfter  så  at
sige en på forhånd  kendt viden.  Det er muligt at finde  mange lokaliteter på denne  måde,
men man finder næppe alle.  Ved at søge på topografiske kriterier vælger man -  mere eller
mindre bevidst - visse områder fra.  Det kan f.eks.  være lavninger eller arealer,  der (pr.  i
dag)  er  fugtige,  det  kan  være  skråninger  man  umiddelbart vurderer  som  "for  stejle"  etc.
De senere års erfåringer fra bl.a.  Danmark viser,  at  man  skal være meget varsom  med at
vurdere  ud  fra  topografiske  kriterier alene.  Hertil  kender vi  ganske  enkelt ikke  oldtidens
bebyggelsesmønstre  godt  nok.  Samtidig  må  man  være  opmærksom  på,  at  der  kan  fore-
komme  lokale  variationer  i  den  måde,  hvorpå  man  gennem  oldtiden  anlægger  sine  bo-
pladser,  grave  osv.  Man  kan  ikke  a priori  overføre  f.eks.  Østlandets bebyggelsesmønstre
på Agderfylkerne.

En  anden  alvorlig  mangel  ved  den   "intuitive"  prøvestikning  er,  at  metoden  er  aldeles
uegnet til at afsløre bopladser,  der er dækket af senere,  måske metertykke aflejringer som
f.eks.  tørv og havsedimenter.

Dette  leder  naturligt til  spørgsmålet,  om  der  kunne være  anvendt andre  eller  supplerende
registreringsmetoder,  bl.a.  fosfatkartering og maskinel afsøgning?

Som det fremgår af kapitel  17,  har fosfatkarteringen på nogle udvalgte  stenalderbopladser
været  problematisk.   Resultaterne  er  ikke  entydige,  og  skyldes  måske  fluktuationer  pga.
udvaskning.  Metoden er dog  ikke forsøgt anvendt over  større arealer.  Måske ville  fosfat-
karteringen  have  været  en  nyttig,   supplerende  metode  til  opsporing  af  f.eks.  jernalder-
bopladser  på  de  store,  jævne,   græsklædte  arealer,   men  vi  stiller  os  tvivlende  overfor
anvendeligheden til at opspore  stenalderlokaliteter,  bl.a.  fordi dette - qua de mange meget
små  stenalderbopladser  -  vil  kræve  et  meget  finmasket  net  af  prøveudtagninger,   som
næppe er mere rentabelt end prwestikning.

Pga.  de topografiske forhold har maskingravede søgegrøfter eller større,  maskinelle flade-
afdækninger kun været mulig  få steder i området.  Der er udført enkelte,  dybe søgegrøfter
i  dalstrøgenes  havafsætninger  for  at  finde  eventuelle  dækkede  stenalderbopladser,   men
uden  resultat.  I  projektområdets  sydligste,  store,  græsklædte  dalstrøg  blev  der  forsøgsvis
afdækket  et  godt  400  m2  stort  areal  med  gravemaskine  (lokaliteten  Lundevågen  R16).
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Herved blev der fundet en halv  snes kogegruber fra ældre jernalder,  som  -  meget forståe-
ligt   -   hverken   havde   vist   sig   ved   prøvestikning   eller   efterfølgende   manuel   prøve-
undersøgelse.  Maskinel  fladeafdækning  blev  forsøgt  på  to  andre  lokaliteter,  henholdsvis
den  senneolitiske lokalitet Lundevågen  R35,  hvor der ikke gjordes yderligere fund,  og  på
jernalderlokaliteten  Lundevågen  R10.   På  R10  viste  maskinafdækningen  sig  dog  ganske
besværlig pga.  mange  store  sten i  undergrunden.  Netop dette  forhold  gjorde,  at de områ-
der,  hvor  maskinkraft  var  anvendelig,  var  stærkt  begrænsede,  også  selvom  der  var  tale
om  meget jævne flader.  Der er imidlertid ikke tvivl om,  at maskinel afsøgning med fordel
kunne  have  været  anvendt  i  de  kystnære  dalstrøg  i  større  udstrækning  end  tilfældet  var,
ligesom  et  stort  dalstrøg  med  svære  moræneaflejringer  nordligst  i  projektområdet  burde
have været afsøgt med maskine i den indledende registreringsfase.

Vi kan altså ikke være sikre på,  at de undersøgte lokaliteter er repræsentative for projekt-
området  som  helhed.  Der  kan  have  været  upåagtede  lokaliteter  fra  alle `oldtidsperioder.
Manglen  på  tidligmesolitiske  kystbopladser  er  måske  reel,  således  forstået,  at  de  i  dag
ligger  under  havets  overflade.  Omvendt  er  det  påfåldende,  at  der  er  flere  ]4C-dateringer
fra bronzealder,  men ingen sikre bebyggelsesspor fra perioden.

Vor  konklusion  på  spørgsmålet  om  registreringernes  repræsentativitet  indenfor  projekt-
området er, at der bør afsættes langt flere midler og mere tid til de indldende registrerin-
ger i  et projekt  som  dette.  Samtidig  bør man  forsøge  sig  med  andre  registreringsmetoder
end  prøvestikning,  bl.a.  fosfatkartering  og  maskinel  afsøgning.  Endelig  er  det  særdeles
vigtigt  at  supplere  registreringerne  på  land  med  undervandsrekognosceringer,  som  Norsk
Sjøfartsmuseum  har  forsøgt  det i  forbindelse  med  Farsundprosjektet.  For Listas vedkom-
mende v6d  vi  nogenlunde  sikkert,  at der  må  findes  tidligmesolitiske bopladser på dagens
havbund  ned til dybder af måske 4  meter.  Det er uvist om bopladserne vil  kunne opdages
i  en fjord  som  Lundevågen,  hvor de måske er begravet under metervis af senere tilkomne
sedimenter.   Men  en  mere  systematisk  afsøgning  af  havbunden  i  de  indre,   syd-norske
farvande vil utvivlsomt give resultater på længere sigt.
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6.  Generelt om stenalderbop]adserne

Indenfor   projektområdet   er   der   registreret   23   stenalderlokaliteter.    Blandt   stenalder-
bopladserne  må  9   lokaliteter  betegnes   som  regulære  bopladser,   hvor  der  er  foretaget
egentlige  udgravninger.   De  resterende  stenalderlokaliteter  er  af  mere  uvis  karakter  og
lader  sig  for  størstedelen  kun  datere  til  stenalder  generelt.  På  disse  lokaliteter  var  fund-
mængderne  så  sparsomme  eller  aflejringerne  så  forstynede,  at  prøvegravningerne  ikke
udløste efterfølgende undersøgelser.  De 9  stenalderbopladser,  der i det følgende skal gives
en mere indgående behandling,  er følgende (se også fig.2):

Mellemmesolitikum            R 17
R2l/22
R31
R36

Senmesolitikum                    R6
R23
R24

Tidli8- og
mellemneolitikum

På  de  to  senmesolitiske bopladser  R6  og  R24  optræder betydelige  indslag  af tidlig-  eller
mellemneolitisk  materiale,  ligesom  begge  de  neolitiske  lokaliteter  R3  og  R18  indeholder
senmesolitisk materiale i større eller mindre grad.

6.1.   Bop]adsernes lokaLisering

Alle  9   stenalderbopladser  ligger  mellem   6  og   10   meter  over  dagens  havniveau,   dvs.
højere end  tapeshavets maksimale vandstand på ca.  6  meter (fig.2).  Ingen af lokaliteterne
viser  tegn på at være  overskyllet af havet.  Alle lokaliteter,  der ligger lavere  end  6  meter
over  nuværende  havniveau,  skal  dateres  til  senneolitikum/ældre  bronzealder  eller  senere.
Den  eneste undtagelse herfra er den tidlig-  eller  mellemneolitiske  lokalitet R4,  der ligger
3-4  m.o.h.  R4  synes  imidlertid  at  repræsentere  udvasket  materiale,  evt.  fra  den  højere-
liggende lokalitet R3.

Stenalderbopladserne  ligger  typisk på jævne  syd-,  sydvest-  eller vestvendte  terrasser  eller
på  jævne,    syd-   eller   sydvestvendte   skråninger,   hvorfra   der   har   været   udsigt   over
Lundevågen   (med   forbehold   for   datidig,   spærrende   vegetation).    Den   store   mellem-
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mesolitiske boplads R21/22  udgør en  markant undtagelse,  idet den ligger på en  nordvest-
skrånende flade uden mulighed for udsyn over Lundevågen.

Den  tidligatlantiske  transgression  i  området  indledes  mellem  8500  og  7500  BP.  Omkring
7500  BP,  der  er  den  øvre  tidsgrænse  for  den  mellemmesolitiske  periode,  har  havspejlet
stået ca.  3  meter over  nutidens.  De  fire  mellemmesolitiske bopladser,  R17,  R21/22,  R31
og  R36,  ligger alle  mellem  kote  7  og  10.  Det betyder,  at de  mellemmesolitiske bopladser
har ligget noget tilbagetrukket fra den samtidige strandlinje,  formentlig i  størrelsesordenen
15-40  m.  Den  lille  lokalitet  R31  synes  dog  at have  ligget  mindst  90  m  fra  stranden.  A11e
senere  stenalderbopladser,  dvs.  bopladserne  fra  senmesolitikum  og  tidlig-/  tidlig  mellem-
neolitikum,  skal  tidsmæssigt placeres  indenfor det tidligatlantiske transgressionsmaksimum
mellem ca.  7000  og ca.  4500  BP,  hvor strandlinjen har ligget ca.  5  meter over  nutidens.
Det  betyder  at  bopladserne  fra  denne  del  af  stenalderen  har  været  strandbundne,  idet  de
har ligget højst  10 meter fra den samtidige strandlinje.

I  forhold  til  projektområdets  begrænsede  størrelse  er  antallet  af bopladser  stort,  ligesom
bopladserne  er  kronologisk  velrepræsenterede.   Det  vidner  om,   at  området  har  været
særdeles   attraktivt   for   stenaldermennesket.   Bopladserne   har   da   også   haft   en   gunstig
placering  set ud fra en økonomisk synsvinkel.  Bopladserne er placeret  netop på  skærings-
punktet  mellem  tre  Økologiske  zoner:   1)  Det  kystnære,   skovdækkede  landskab,  2)  den
beskyttede fjord og  3)  nær åbent hav.  Denne lokalisering har muliggjort såvel  fiskeri  som
land- og havbaseret jagt.  Samtidig har topografien gjort adgangsforholdene fra stranden til
bopladserne nemme.

6.2. Bopladsernes bevaringsforhold

Områdets  sure  grundfjeld  har  bevirket,  at  organisk  materiale  kun  er  bevaret  i  form  af
trækul,   brændte  nøddeskaller  og  -  i  ganske  få  tilfælde  -  brændte  knoglesplinter.   Det
fremdragne   genstandsmateriale  består   således   næsten   udelukkende   af  flint   og   diverse
bjergarter.   På  lokaliteter  fra  neolitikum  og   ældre  jernalder  er  der  desuden  fundet  et
begrænset keramisk materiale.

Alle de 9  stenalderbopladser,  der behandles i  det følgende,  lå i terræn,  der tilsyneladende
aldrig  har været dyrket.  Selvom der er tale om udækkede bopladser,  hvor de fundførende
lag lå umiddelbart under tørvelaget,  er fundspredninger og bopladsstrukturer derfor meget
velbevarede i de tilfælde,  hvor senere forhistorisk bebyggelse ikke har Ødelagt eller sløret
fundbilledet.

Åbne  bopladser er  naturligvis  meget  følsomme overfor  sekundære  forstyrrelser  i  form  af
bioturbation  og  senere  menneskelige  aktiviteter  på  stedet  i  såvel  ældre  som  nyere  tid.
Hvad  angår  bioturbationer  og  andre  forstyrrelser  må  følgende  fåktorer  anses  som  de
væsentligste for bopladsernes bevaringsforhold :

1 ) Forstynelser forårsaget af vegetation
2) Forstyrrelser forårsaget af dyreaktivitet
3) Forstyrrelser forårsaget af frostaktivitet
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ad  1 ) Forstyrrelser forårsaget af vegetation omfatter forskydninger af det aflejrede materi-
ale pga:  større  trærødder  og  især omlejringer af materialet  forårsaget  af rodvæltere.  Når
man betænker de  tusinder af år,  der er  gået  siden bopladserne blev  forladt  i  stenalderen,
kan antallet af træer,  der er vokset  -  og  senere væltet - på lokaliteterne,  have været gan-
ske betragteligt.  Imidlertid  har det kun i  få tilfælde været muligt at dokumentere tilstede-
værelsen   af  rodvæltere.   Rodvælternes   grad   af  forstynelse   på   bopladserne   er   derfor
ukontrollabelt.  At rødder eller rodvæltere har flyttet materiale over længere afstande anty-
des imidlertid af det forhold,  at samhørende  stykker af skævtrekanter  med  "recente"  brud
gentagne  gange  er  fundet  med  op  til  et  par  meters  indbyrdes  afstand  på  lokaliteten
R21/22.

På baggrund heraf er det påfåldende,  at de horisontale fundspredninger på de små,  krono-
logisk rene lokaliteter R17,  R23,  R31  og  R36  er så  klare og  "klassiske"  som  tilfældet er.
Havde  der  her  været  tale  om  væsentlige  forstynelser,   måtte  man  forvente  langt  mere
tilfældige og  "uforklarlige"  spredningsmønstre.  En  mulig  forklaring er,  at disse lokaliteter
ligger  på  fjeldterrasser  og  -skråninger,  hvor  de  dækkende  løsmasser  er  så  tynde,  at  det
har  umuliggjort  vækst  af  større  træer  -  som  vel  at  mærke  heller  ikke  var  tilstede,  da
undersøgelserne  blev  indledt.   På  de  lokaliteter,  hvor  der  fandtes  tykkere  aflejringer  af
løsmasser,  og  hvor der også voksede  større træer ved undersøgelsens  start,  er sprednings-
mønstrene  derimod  meget  diffuse.  Det  gælder  f.eks.  lokaliteterne  R21/22  og  R24.  Her
skyldes forstyrrelserne dog ikke kun bioturbation,  men også genbebyggelse i stenalderen.

ad  2)  Forstyrrelser  forårsaget  af  dyreaktivitet  udgør  erflringsmæssigt  ikke  en  væsentlig
fåktor  for  materialets  horisontale  spredning,   hvorimod  genstandene  vertikalt  kan  være
flyttet over betragtelige afstande.  Det  sidste forhold er imidlertid ikke relevant for ustrati-
ficerede bopladser.  I  projektområdet  er der  kun  undersøgt en  enkelt  stratificeret  boplads,
R6.  Her har der til  gengæld  kunnet påvises en betydelig  kronologisk blanding  mellem  de
enkelte  lag  -  et  forhold  der  netop  må  tilskrives  en  kombination  af rodvæltere,  dyre-  og
frostaktivitet.

ad 3) På alle de undersøgte lokaliteter,  som lå i  udyrket terræn,  er der påvist en betydelig
vertikal    sortering   i   forhold   til   fundmaterialets   vægt:    Støne   og   tungere   genstande
koncentrerede  sig  i  fundlagenes  dybere  dele,   mens  de  små  og  lette  genstande  koncen-
trerede sig Øverst i lagene.  På bopladsen R17,  der i denne sammenhæng  må betragtes som
repræsentativ,    stiger    gennemsnitsvægten    af    genstandene    således    fra    0,4    gram    i
udgravningslag   1   (fundlagets  wre   10  cm)  til  0,8  gram  i  udgravningslag  3   (fundlagets
nedre 20-30 cm).  Denne sortering  skyldes formentlig frostaktivitet (Rolfsen  1979:252fD.

6.3. Bopladsernes stratigrafi

Stenalderbopladsernes  stratigrafiske  forhold  var  meget  ensartede  og  ukomplicerede.  Kun
den  stratificerede lokalitet R6 afveg  markant.  Når bortses  fra R6  kan den generelle strati-
grafi for stenalderbopladserne i udyrket terræn beskrives som følger:

På alle lokaliteter var fundmaterialet indlejret i de werste 30-40 cm af en sandet moræne-
aflejring,  der  opviste  større  eller  mindre grad  af podsolering.  Intet  sted  blev  der  konsta-
teret et egentligt,  trækulholdigt kulturlag.
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Moræneaflejringerne var dækket af indtil  30  cm  tykke,  sandede tørveaflejringer.  De øvre
ca.  10 cm af tørveaflejringen bestod af en egentlig græstørv,  der kun undtagelsesvist inde-
holdt  fund.  Herunder  var  tørven  stærkt  nedbrudt  og  fremstod  som  et  indtil  20  cm  tykt
brungråt  til  mørkebrunt,   stærkt  humusholdigt  sandlag  med  sten  af  vekslende  stønelse.
Den humificerede tørv  indeholdt artefåkter i vekslende  mængde.  Midt  i  eller  i  bunden  af
det   humificerede   tørvelag   optrådte  podsolprofilens   udvaskningshorisont   som   5-10   cm
tykke,  mere  eller  mindre  sammenhængende,  vandrette  linser  af  mellemgråt  til  brungråt
sand  med  et  kun  ringe  organisk  indhold.  I  udvaskningshorisontens  werste  niveau  tiltog
artefåktmængden markant.

a2m

brungråt,  sandet  humuslag

brungråt  til  gråt.  let  gruset  sandlag

brunt  sandlag  iblandet sten

H brungult.  leret  sand-og  gruslag

Fig.5.  Eksempel på de  stratigrafiske fiorhold i  projektområdet.  N-S  profil fra IJundevågen  R31.  Det
dækkende tørvelag er jjernet.

Den humificerede tørv  og  udvaskningshorisonten underlejredes  med  diffus overgang  af et
rød-  eller gultbrunt  grus-  og  stenholdigt  sandlag,  der  udgør podsolprofilens  udfældnings-
lag.   Lagets  øvre   10-15  cm  indeholdt  mange  artefåkter,   men  dybere  i  laget  var  fund-
mængden i regelen  sparsom.  I en dybde af 20 cm og nedefter var laget praktisk talt fund-
tomt.

Det  fundførende udfældningslag  hvilede enten direkte på grundfjeld af granit  eller under-
lejredes af en sand- og grusmoræne uden kulturlevn.

De  stratigrafiske  forhold  gør,   at  projektområdets  stenalderbopladser  må  betragtes  som
åbne  bopladser.   Der  var  ingen  form  for  forsegling  af  lagene,  og  der  er  ikke  iagttaget
nogen form for kronologisk betinget stratificering.  Dermed er der intet  stratigrafisk belæg
for hverken  samtidighed eller kronologisk forskel  mellem de artefåkter,  der er fremdraget
på den enkelte boplads.

6.4. Undersøgelsesmetoder

De  ukomplicerede  og  ensartede  stratigrafiske  forhold  gjorde,  at  der  kunne  anlægges  en
enkel og ensartet udgravningsmetode for stenalderbopladserne i projektområdet.

31



På alle lokaliteter indledtes udgravningen med en detaljeret forundersøgelse - enten i form
af  25x25  cm  store  prøvestik  eller  '/4-1   m2  store  prwehuller  -  der  dels  skulle  afgrænse
fundkoncentrationerne og dels  tilvejebringe oplysninger om  bopladsens datering,  stratigra-
fi og bevaringsforhold.

Det  dækkende,  fundtomme  tørvelag  blev  fjernet  med  spade  og  grafse  ned  til  den  første
forekomst af jord  eller  sand.  Derefter foregik udgravningen  med  graveske i enheder å  ]/4
m2 og  mekaniske  10  cm  lag.  Den opgravede masse blev  konsekvent vådsoldet i  sold  med
3  mm  maskevidde.  Hvert  10  cm  lag  blev  udgravet  over  hele  feltet  -  eller  i  det  mindste
over større,  sammenhængende flader -tegnet i målestokforholdet  1 :50 og fotograferet,  før
næste lag blev udgravet.

Overalt   blev   udgravningen   ført   ned   til   grundfjeld,   eller   der   blev   gravet   så   dybt   i
morænelagene,  at bopladsaflejringerne vertikalt set må betragtes som totalundersøgte.

6.5. Katalogiseringsprincipper

Fundmaterialet   fra   de   enkelte   lokaliteter   er   katalogiseret   efter   samme,   overordnede
princip:  Klassifikationssystemet  for  artefåktmaterialet  følger  i  alt  væsentligt  K.  Helskog,
S.  Indrelid  og  E.  Mikkelsens  system  fra  1976  (Helskog  et  al.   1976:9ff).  Supplerende  er
S.  Indrelids katalogiseringsnøgle fra  1990 anvendt (Indrelid  1990).

Flint-  og  stenaffåld]2  er  registreret  samlet  for  hver  udgravningsenhed  (felt,  kvadrant  og
lag).   Affåldet  er  opdelt  i  de  relevante  kategorier  og  pakket  i  plastposer  mærket  med
lokalitetens  museumsnummer  (C.-nummer)  efterfulgt  af et  løbenummer,  der  refererer  til
det  tilsvarende  løbenummer  i   EDB-databasen,   hvor   fundoplysninger,   råstoftype,   antal
m.v.  er registreret.

Alle  sekundært  tildannede  artefåkter,   kerner,   karakteristiske  kerneafslag,   stykker  med
makroskopiske  brugsspor  (slidretouche)  samt  uretoucherede  flækker  og  flækkefragmenter
er   registreret   enkeltvis   og   genstanden   mærket   med   C.-nummer  og   løbenummer,   der
referer  til  det  tilsvarende  løbenummer  i  databasen,  hvor  fundoplysninger,  artefåkttype  og
yderligere beskrivelse er anført.  Det uretoucherede flækkemateriale  fra visse lokaliteter er
dog registreret samlet for hver udgravningsenhed i lighed med flint- og stenaffåldet.

Det  samlede  fundmateriale er indført i  Universitetets Oldsaksamlings tilvækstkatalog  efter
gældende principper.

Gennem en række sammenlignende test i katalogiseringens indledende fase blev det sikret,
at  deltagerne  klassificerede  materialet  på  nogenlunde  samme  måde.   Ikke  ovenaskende
afslørede disse tests dog,  at der til  stadighed var større eller mindre forskelle i deltagernes
klassifikationer.  Særlig  gjaldt  dette  affåldsmaterialet.  Derfor  blev  det  tilstræbt,  at  6n  og
samme person katalogiserede materialet fra den enkelte lokalitet (se desuden kapitel  16.1).
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Projektets  meget  store  fundmængde  har  nødvendiggjort  en  vis  prioritering  i  katalogise-
ringsarbejdet.   De   mindre,   hovedsageligt   kronologisk   rene   lokaliteter   er   katalogiseret
"finere".   Det  betyder,   at  både  sekundært  tildannede  artefåkter,   kerner,   karakteristiske

kerneafslag,  stykker  med  makroskopiske  brugsspor  og  uretoucherede  flækker  og  flække-
fragmenter er registreret enkeltvis.

Store  lokaliteter   (flere  end  70.000   artefåkter)   er  katalogiseret  lidt   "grovere".   Her  er
uretoucherede  flækker  og  flækkefragmenter  blot  registreret  samlet  for  hver  udgravnings-
enhed på samme måde som flint- og stenaffåldet.

Den meget fundrige,  blandede lokalitet R6 er kun groft katalogiseret for affåldsmaterialets
vedkommende,  idet  der  her  ikke  er  sket  en  opdeling  i  råstoftyper.  Ligeledes  er  rand-
områderne  på  projektets  mest  fundrige  lokalitet,  R24,  katålogiseret  meget  groft.  I  disse
områder  er  sekundært  tildannede  artefåkter  frasorteret  affåldet  og  registreret  enkeltvis,
mens  det  Øvrige  materiale  blot  er  optalt  uden  yderligere  inddeling  i  affåldstype  eller
lignende.
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7. Me]lemmesolitiske bop]adser

De   ældste   bebyggelsesspor,   der   blev   undersøgt   i   forbindelse   med   Farsundprosjektet,
omfatter  fire  bopladser  fra  tidligatlantisk  tid,  dvs.  perioden  fra ca.  8000  -  ca.  7500  BP.
Denne  periode  tilsvarer  sidste  del  af  mc//cmmcso/z./i.sÆ  fz.d]3,   der  på  baggrund  af  vest-
norske   fund  dateres  til   9000   -   7500  BP  (Bruen   Olsen   1992:89f).   De  fire  bopladser,
Lundevågen  R17,  R21/22,  R31  og  R36,  er  alle  karakteriseret  ved  forekomsten  af skæv-
trekanter,  der må anses for at være periodens vigtigste ledetype[4.

Tre  af de  mellemmesolitiske  bopladser  er  ganske  små.  Det  fundførende  areal  er  mellem
15  og  40  m2  og  fundmængden  mellem  ca.  850  og  6100  artefåkter.  Den  fjerde  lokalitet,
Lundevågen   R21/22   er   med   et   fundareal   på   godt   100   m2   og   ca.   87.000   artefåkter
væsentlig  større.  Bopladsen synes imidlertid at have været besøgt gentagne gange.  Alle de
mellemmesolitiske  bopladser  må  derfor  opfattes  som  et  resultat  af kortvarige,  formentlig
sæsonbestemte,  ophold.

De   små  mellemmesolitiske  bopladser  er  pga.   den  kortvarige  brug   og  fundenes  ufor-
styrrede   karakter   velegnede   til   detaljerede   analyser   af  bopladsindretning   og   boplads-
dynamik.  I  det  følgende vil  der derfor blive lagt vægt på at belyse  disse forhold  gennem
spredningsanalyser.   Ideelt  set  bør  sådanne  analyser  kombineres  med   sammensætnings-
analyser.   Brugbare  sammensætningsanalyser  er  imidlertid  så  tidskrævende,  at  de  fålder
udenfor  projektets  Økonomiske  og  tidsmæssige  rammer.  De  resultater,  der  fremlægges  i
det  følgende,   må  derfor  betragtes  som  foreløbige.   Da  mellemmesolitiske  lokaliteter  er
relativt  sjældne  i  Syd-Norge,  og  da  de  få,  der  findes,  kun  er  overfladisk publiceret,  vil
der også blive givet en relativt fyldig behandling af selve fundmaterialet.

De  pollenanalytiske  undersøgelser  viser,  at  strandlinjen  i  perioden  8000  -  7500  BP  har
været omtrent  som  nutidens  ¢vf.  kapitel  17.1).  I  slutningen af tidligatlantisk tid indtræffer
imidlertid  en  transgression,  således  at  havniveauet  omkring  7400  BP  har ligget  knap  4  m
højere  end  i  dag.  Det  betyder,  at  vandstanden  i  den  del  af mellemmesolitisk  tid,  hvortil
bopladserne  skal  henføres,  Æøn  have været et par  meter højere end  nu.  Dog  har  samtlige
mellemmesolitiske  lokaliteter  under  alle  omstændigheder  ligget  noget  tilbagetrukket  fra
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mikroflækker og storflækker, er denne betegnelse misvisende.  Som det da ofte ses i nyere publikationer,  må betegnelsen
me//emme5o/;.Ji5Æ  Jjd  derfor  foretrækkes.   Kronologisk  tilsvarer  mellemmesolitisk  tid  omtrentligt  Mikkelsens  østnorske
/ø§c 2  (Mikkelsen  1975:28ff).
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den samtidige strandlinje.

Kystlandskabet  har  været  dækket  af  en  blandingsskov,  hvor  eg,  el,  elm,  birk  og  hassel
har domineret.  Desuden har der her vokset ask.  Pollenkorn af lyng  indikerer,  at der også
forekom mere åbne - formentlig ganske strandnære - arealer.

Perioden  var  ifølge  pollenanalysen  præget  af et  gunstigt  klima  med  en  gennemsnitstem-
peratur på  mindst  16-18°  i  årets varmeste  måned,  dvs.   1-3°  varmere  end  i  dag.  Vintrene
har været milde med gennemsnitstemperaturer over -1,5°  i den koldeste måned.
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7.1. Lundevågen R17

Lundevågen R17 er en lille,  velafgrænset og  uforstynet boplads fra begyndelsen af tidlig-
atlantisk  tid,   ca.   7800  BP.   Redskabsinventaret  er  først  og  fremmest  karakteriseret  af
koniske    mikroflækkekerner,    regelmæssige   flækker   og    mikroflækker,    skævtrekanter,
flækkebor,  skrabere på simple afslag og  små flækkestikler.  Flint er det næsten enerådende
råmateriale.  Organisk  materiale er kun bevaret i  form  af et par brændte  hasselnødskaller.
Bortset fra fire neolitiske flintgenstande synes fundmaterialet at være kronologisk rent.

Spredningsanalyser  viser,  at  der  optræder  to  større,  klart  adskilte  huggepladser,  der  må
tilskrives to forskellige ophold på lokaliteten.  De sekundært tildannede artefåkter opviser i
flere   tilfælde   tydelige   koncentrationer  og   vidner   dermed   om   forskellige,   afgrænsede
aktivitetsområder.

Der  er  udført  slidsporsanalyser  på  dele  af  fundmaterialet.  Analyserne  antyder,  at  der  er
foregået  så  bredspektrede  aktiviteter  på  lokaliteten,  at  denne  må  tolkes  som  en  basis-
boplads eller en del af en basisboplads.

Lokaliteten  blev  første  gang  registreret  1987'5.  Som  led  i  det  ovenfor  omtalte  forprojekt
(kapitel  3.1)  blev  lokaliteten  groft  afgrænset  ved  en  prøvestiksundersøgelse  i  sommeren
1992]6.   Bopladsens  karakter  og  bevaringstilstand  gjorde,  at  den  fik  høj  prioritet  under
projektets feltarbejde.  Dette indebar bl.a.  en totaludgravning]7.

På  grund  af  fundets  gode  kontekst  og  den  udbredte  mangel  på  publicering  af  norske
mellemmesolitiske  bopladser  med  skævtrekanter  er  det valgt  at  give  Lundevågen  R17  en
relativt fyldig behandling i  nærværende arbejde.

7.1.1.  Topografi

Lundevågen R17 befandt sig  i projektområdets vestligste del  ca.  25  m  fra bredden af den
lille  vig  "Fjellestadbukta",  som  skærer  sig  ind  i  Lundevågens  nordbred  (fig.2).  Lokalite-
ten  lå  på  en  ca.   10xl5  m  stor,  N-S  orienteret,  jævn  fjeldterrasse,  hvis  laveste  og  højeste
punkt lå henholdsvis 7,12 og  9,22  m.o.h.  Terrassen hældte  svagt mod N,  V og S.  Terras-
sen var  naturligt afgrænset i alle retninger.  Mod N,  V og S  faldt terrassekanten brat.  Mod
Ø  skrånede  terrassen jævnt  op  mod  en  fjeldknold,  hvis  top  lå  12,5  m.o.h.  Fra  terrassen
var  der  vid  udsigt  over  Lundevågen  mod  SV  og  over  Fjellestadbukta  mod  V.  Terrasse-
overfladen var  næsten  fri  for  større  sten.  På SV-siden var grundfjeldet  synligt  og  marke-
rede  begyndelsen  på  terrassens  fald.  Før  udgravningens  start  var  lokaliteten  bevokset  af
mange   småbuske.   Terrassekanterne  var  hovedsagelig  bevokset   med  gran  og   asp  samt

"  Indberetning  til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/  Gunnar Liestøl,  09.06.1987.

'6 Indberetning  til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel  Boaz,10.07.1992.
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noget eg.  Tenassen har tilsyneladende aldrig været opdyrket.

I  stenålderen,  omkring  7800  BP  hvor  bopladsen  var  i  brug,  har  strandlinjen  ifølge  de
pollenanalytiske  undersøgelser  formentlig  ligget  omtrent  ved  det  nuværende  niveau.  Det
betyder,  at bopladsen  har været anlagt  20-25  m  fra  stranden.  Endvidere  viser de pollen-
analytiske undersøgelser  sammen  med geologiske observationer,  at vandstanden  næppe på
noget tidspunkt har stået højere end 6  m over nutidens niveau.  Bopladsen har således ikke
været overskyllet af havet.

Ca.  25  m  NØ for Lundevågen R17,  og  adskilt fra denne af den  føromtalte  fjeldknold,  lå
en  ånden   af  de  iokaiiteter,   der  blev   undersøgt  i   forbindeise   med   Farsundprosjektet,
Lundevågen   R21/22.   Denne  lokalitet  synes  på  grundlag  af  artefåktmateriålet  at  være
jævngammel  med  Lundevågen R17.  Selvom  de  to lokaliteter  såvel  topografisk  som  fund-
spredningsmæssigt  er  klart  adskilt  fra  hinanden,   Æøn  de  have  indgået  i  et  og   samme
bopladskompleks.  Dette  forhold  må man  være opmærksom  på ved  fremtidige  analyser af
de to lokaliteter.

7.1.2. Udgravningsmetode

For  at  afgrænse  fundkoncentrationen  nøjere  blev  udgravningen  indledt  med  en  detaljeret
prøvestiksundersøgelse  i  bopladsens  periferi.   Ligeledes  blev  der  gravet  en  serie  '/4  m2
store  prøveruder  indenfor  selve  det  fundførende  område.  Prøveundersøgelsen  viste  tyde-
ligt,   at  fundene  koncentrerede  sig  på  terrassens  vestlige  halvdel,   og  at  fundmængden
herfra  fåldt  brat  i  alle  retninger.   Terrassens  kanter  og  skråninger  opviste  ingen  fund,
bortset fra nogle få,  spredte flintafslag på terrassens sydøstligste del.

I  overensstemmelse  med  resultaterne  af  den  indledende  undersøgelse  blev  der  anlagt  et
54,5  m2  stort  udgravningsfelt  på  terrassens  vestlige  del,   således  at  ikke  blot  fundenes
hovedkoncentration,  men  også dens udtynding  i  alle  retninger var  omfattet  (fig.18).  Mod
S  og  SV  fulgte  udgravningsfeltets  grænse  den  yderste  terrassekant,   således  at  hele  den
aktuelle  bopladsflade  i  disse  retninger  blev  udgravet.   I  udgravningsfeltets  vestlige  del
afsattes en 25 cm bred N-S gående profilbalk,  og i feltets nordlige del en 25 cm bred Ø-V
gående profilbalk.  Undersøgelsen i øvrigt foregik efter metoden beskrevet i kapitel 6.4.

7.1.3. Stratigrafi

Bopladsmaterialet  var  indlejret  i  de  øverste  40  cm  af  en  sandet  moræneaflejring,   der
hvilede direkte på grundfjeld af granit.  Moræneaflejringens tykkelse vekslede fra få cm V
og  SV  i  udgravningsfeltet til  mere end  40  cm  Ø  i  feltet.  Østligst  i  udgravningsfeltet blev
grundfjeldet ikke nået,  men moræneaflejringens tykkelse oversteg  her næppe mere end 50
cm.  Vestligst  og  sydvestligst  i  udgravningsfeltet  gik  grundfjeldet  i  dagen  uden  dækkende
løsmasser.  Løsmassernes  laghældning  fulgte grundfjeldsterrassens  svage  hældning  mod  V
08S.

Moræneaflejringerne  opviste  en  ukompliceret  podsolprofil,  der  fuldstændigt  tilsvarer  den
generelle beskrivelse i kapitel 6.3.  -også hvad angår den vertikale fundfordeling.
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7.1.4. Fundmaterialet

Fundmaterialet tæller i alt 6080  genstande af flint og  sten.  Heraf er 249  stk.  klassificeret
som  sekundært  tildannede  artefåkter  og  742  stk.   som  uretoucherede  flækker  og  mikro-
flækker.   Resten  udgøres  af  kerner,   biprodukter,   affåld  og  rå  flintknolde.   Fordelingen
indenfor de respektive kategorier  fremgår af omstående artefåktliste.  Redskaber og  retou-
cherede  genstande  udgør  således  4,4   %  af det  samlede  materiale.  Denne  udnyttelesgrad
tilsvarer,  hvad  der  er  almindeligt  for  samtidige  sydskandinaviske  bopladserLs  og  vidner
om en relativt nem adgang til råmateriale.

Råmø/en.ø/c.   Som   råmateriale   er   næsten   udelukkende   anvendt   flint.   Desuden   er  den
grovere flintlignende chert brugt i mindre omfang.  Andre stenarter som kvarts,  kvartsit og
bjergkrystal    forekommer   kun   undtagelsesvist.    Anvendelsen   af   bjergarter    (sandsten)
begrænser   sig  til   slagsten.   Desuden   forekommer  en   slibesten  af  skifer.   Råmaterialets
procentvise fordeling fremgår af nedenstående tabel.

Flint Chert Bjerg- F[werr`s| Bjerg- mdet/
krystal kvartsit art ubesteDt

Affald  &  biprod. 87'9 10,4 0'5 <0,1 0 1,2

Redskaber 97,0 0,8 0 0 1,9 0'4

Samlet  fordeling 88'5 9,8 0,4 <0'1 0,1 1,1

Fig.6.  Iiundevågen  R17.  Materialets procentvise fiordeling i fiorhold til råstoftype.

Den  hyppigst  anvendte  flintsort  er  en  lys  grå,  fin-  eller  mellemkornet  flint  (danienflint).
Den  mørkegrå,  tætte  variant  (senonflint)  ses  kun  i  enkelte  tilfælde.  Flinten  er  tydeligvis
en lokal strandflint,  der er almindeligt forekommende på Listas kyster.  I flere tilfælde kan
det iagttages,  at de rå flintknolde,  der er fundet på bopladsen,  er tildelt et enkelt slag,  der
formentlig  har  skullet  teste  flintens  kvalitet.  Dette vidner  om,  at  råmaterialet  har  kunnet
hentes i umiddelbar nærhed af lokaliteten.

De  udvalgte  flintknolde  er  mere  eller  mindre  regelmæssige  og  cortexdækkede  eller  flint-
knolde med naturlige,  vandrullede overflader.  Knoldenes  størrelse veksler fra ca.  2 cm til
ca.  7  cm.  En  samlet  vurdering  af fundmaterialet  viser,  at  størrelsen  af de  anvendte  rå-
knolde  sjældent  har  oversteget  5  cm.  I  overensstemmelse  hermed  forekommer  der  ofte
oprindelig  overflade på afslags-  og redskabsmaterialet.  Af de  færdige redskaber bærer ca.
11 %   således  partier  med  cortex  eller  naturlig,  vandrullet  overflade.   Naturlig  overflade
forekommer  især på redskaber fremstillet på afslag.  Flækkematerialet,  både det retouche-
rede og det uretoucherede,  bærer kun  naturlig overflade i 4 %  af tilfældene.  Den egentlige
flækkeproduktion   er   derfor   først   påbegyndt   efter   en   omhyggelig    decortisering    af
råknoldene.

Flinten   opviser  i   75%   af  tilfældene  en   fuldstændig   eller  delvis   hvidlig   overfladeom-
dannelse.  Overfladen  på  den  øvrige  flint  virker  heller  ikke  frisk,  men  har  et  let  mælket
skær  eller  en  let  poleret  overflade,   der  sandsynligvis  skyldes,   at  stykkerne  har  været
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indlejret  i  sand  (Keeley  1980).  De  tildannede  kanter  er  skarpe,  og  den  bearbejdede  flint
viser ingen tegn på at være vandrullet.

Kcmcr.  I  fundmaterialet  findes  37  kerner  (fig.7).  Hertil  kommer  20  kernefragmenter,  7
råknolde  med  et  eller  flere  "testslag"  og  4  kerneforarbejder,  hvor  der  blot  er påbegyndt
en platform og/eller en lederyg.  Alle kerner er af flint på nær en ensidig platformkerne af
kvarts  og  en  bipolar  kerne  af chert.  Desuden  forekommer et  lille  fragment af en  uregel-
mæssig kerne i bjergkrystal.  Kernernes typemæssige fordeling fremgår af artefåktlisten.

Med  19 stk.  er øJ.po/øre Æcmcr fundets almindeligste kernetype (fig.7.6-7).  Der er tale om
små  kerner  mst  modstillede  poler,  som  ikke  opviser  egentlige  platforme,  men  tydelige
afsprængninger eller knusespor fremkommet i  forbindelse med den bipolare afspaltning af
afslag[9.   Polerne  ligger  hyppigst  i  stykkets  største  akse,  og  længdesnittet  er  i  de  fleste
tilfælde tydeligt  spidsovalt eller  trapezformet.  Længdemålene varierer  mellem  1,2  og  2,9
cm.  Afspaltningsarrene er gennemgående uregelmæssige,  men mere jævne,  aflange ar kan
forekomme.   Som  udgangspunkt  for  de  bipolare  kerner  er  såvel  benyttet  små,   skorpe-
dækkede  flintknolde  som  rester  af  platformkerner.  Selvom  bipolare  kerner  er  den  mest
talrige  af fundets  kernetyper,  har de  kun  dannet  grundlag  for  en  forholdsvis  lille  del  af
afslagsproduktionen.  Anslået er under  15 %  af det  samlste afslagsmateriale  slået i  bipolar
teknik20.

Kernematerialet iøvrigt præges  af uregelmæssige en-  eller flersidige afslagskerner  med  en
eller   flere   platforme.   I   mange   tilfælde   udgør  afslagskernerne   formentlig   nedhuggede
flækkekerner,   hvor  kerneresten   er  udnyttet   som  afslagskerne.   Egentlige   flækkekerner
forekommer kun i  2  eksemplarer,  henholdsvis en,  efter forholdene,  stor og  grov,  7,0  cm
høj,  korisk  flækkekerne  (fig.7.1)  og  en  mere  regelmæssig,  4,2  cm  høj,  konisk  flække-
kerne  (fig.7.2).  Mikroflækkekerner  findes  i  3  stk.,  som  alle er koniske  kerner.  Heraf er
de  2  forholdsvis  regelmæssige  med  lange,   tynde  flækkear  på  2/3  af  omkredsen,   mens
resten  af kernernes  side  er  cortexdækket  (fig.7.3-4)2].  Den  sidste  koniske  kerne  er  mere
uregelmæssig,  og burde  måske betegnes  som  "semikonisk"  (fig.7.5).  Næsten  halvdelen af
kernens  omkreds  dækkes  af  små,  uregelmæssige  ar  efter  afslag  i  forskellige  retninger  -
muligvis  efter  et  forsøg  på  at  etablere  en  ny  lederyg  for  afspaltningerne.   De  koniske
mikroflækkekerners højde varierer mellem 3,6 og 4,0 cm,  største diameter mellem  1,6 og
2'5  cm.

Flække-  og  mikroflækkekernerne  vidner  sammen  med  p/øf/omtø/s/øgcnc  og  ÆcmcÆøn/-
ø/§/øgcnc,  hvoraf der er udskilt henholdsvis 24 og  14 stk. , om en omhyggelig platform- og

[9 Den bipolare teknik er tidligere  udførligt beskrevet af White  1968:661  og Broadbent  1979: 108ff.
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Fig.7.  IJmdevågen  R17.  Kortiske  kerner (1-5),  bipolare kerner  (6-7) og  rygflækker  (8-10),1:1.
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kantpræparering forud for flækkeafspaltningerne.  Kantpræpareringen er foregået både som
en  afgnubning  af  fremspringende  kanter  og  som  en  afrunding  af  kernens  kanter  ved
abrasion22.   To  af  de  koniske  mikroflækkekerner  opviser  små,   karakteristiske  hængsel-
afslag  ind   over  platformkanten   (fig.7.4-5).   Blandt  materialets  platformafslag   optræder
også stykker med hængselbrud.  Denne præpareringsteknik har formentlig  skullet finjustere
kantvinklen.

"g#ÆÆker  forekommer  i  37  eksemplarer  (fig.7.8-10).   Bortset  fra  2  stk.   er  alle  ryg-
flækker  ensidige,   dvs.,   at  der  enten  er  en   naturlig   flade  eller  kun   en   meget   grov
behugning  til  den  ene  side,  mens den  anden  side  har  finere  behugning  med  trimning  af
rygåsen.  Længden af de hele rygflækker varierer  mellem  1,6  og  4,3  cm  med et gennem-
snit  på  2,7  cm.   Rygflækkernes  korte  længde  afspejler  de  tilgængelige  råknoldes  ringe
størrelse.

A/J/øg§mø/eJ7.ø/c/.  Det  uretoucherede  afslagsmateriale  omfatter  2731  simple  afslag  større
end  10  mm  og  1764  splinter,  dvs.  stykker  mindre  end  eller  lig  med  10  mm.  Splintmate-
rialet  er  af  tidsmæssige  grunde  ikke  inddelt  yderligere,   men  omfatter  både  afslag  og
inegulære  stykker  (splinter  uden  slagbule  opstået  i  forbindelse  med  afslagsproduktionen
samt  frost-  og  ildsprængte  stykker).   Splintmaterialet  synes  imidlertid  at  fordele  sig  på
kategorierne  "afslag"  og  "irregulære stykker"  i  nogenlunde  samme forhold  som  stykkerne
over  10  mm.  Irregulære  stykker  større  end  10  mm  forekommer  i  449  stk.  svarende  til
14%  af flintaffåldet over  10 mm.

Afslagene  er  langt  overvejende  slået  i  en  hård,  direkte  teknik.  I.øseligt  beregnet  er  10-
15 %  af afslagene slået i bipolar teknik.

De simple afslag er kun yderst sjældent anvendt til redskabsfremstilling.  Blandt det samle-
de afslagsmateriale større end  10 mm har således kun 2,3 %  sekundær tildannelse.

FJæÆÆemø/cn.ø/cf.   Fundmaterialet  tæller  744  uretoucherede  flækker  fordelt  på  375  stor-
flækker  og  369  mikroflækker.  Flækkematerialets  teknologiske  træk er  indgående  behand-
let af Ballin (1995a),  hvorfor der her kun skal gives en grov oversigt.

93 %  af  de  uretoucherede  flækker  er  fragmenterede,  og  fragmenteringsgraden  er  således
meget høj.  I  langt de  fleste  tilfælde er der tale om  proximåle og,  hvad  der er helt  natur-
ligt,  mediale fragmenter.  I forhold til proximale fragmenter er distale fragmenter fåtallige.
Den væsentligste årsag hertil er sandsynligvis,  at flækkens  spinkle distalende let brækker i
flere stykker,  der er så små,  at de ikke umiddelbart kan erkendes som flækkefragmenter.

Flækkerne er gennemgående smalle og  regelmæssige med parallelle eller næsten parallelle
kanter.   51%   af  flækkerne  har  1   rygrib,  47%   har  2  rygribbe  og  2%   har  3  eller  flere
rygribbe.   Hvor  der  forekommer  2  rygribbe  er  disse  så  godt  som  altid  parallelle  eller
næsten  parallelle.   Den   gennemsnitlige   flækkebredde  er   8,0   mm,   tykkelsen   1,8   mm.
Breddevariationen  fremgår af nedenstående  diagram.  Af diagrammet  ses,  at breddespred-
ningen  er  ganske  jævn,  og  at  der  ikke  er  noget  egentligt  skel  mellem  mikro-  og  stor-
flækker.  Flækkernes bredde: tykkelsesforhold er 4,4.

22 Abrasion  er en  form  for slibning af platformkanten, jvf.  Madsen  1992:104  og Ballin  1995a.
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Bredde  i  mni
Fig.8.  Iiwndevågen R17.  Breddediagram over uretoucherede flækker.

Længden  af  de  hele  flækker  svinger  fra  1,2  til  5,2  cm  med  et  gennemsnit  på  2,4  cm.
Længdeværdierne  kan  imidlertid  ikke  anses  for  repræsentative,  idet  kun  de  mest  robuste
flækker,  dvs.  de tykkeste,  bredeste og korteste,  har undgået fragmentering  (Ballin  1995a).
Af samme grund er der ikke udarbejdet et diagram over flækkelængden.

Flækkernes  gennemsnitlige   slagvinkel   er  82°.   Flækkerne  bærer  oftest  svagt   markeret
slagbule,   slagbulear  og   læbe,   og   platformresterne   er  relativt   store  og   asymmetriske.
Flækkerne synes derfor generelt at være  slået i en mellemhård,  direkte telmik.  At man på
trods af den mellemhårde teknik har kunnet fremstille så relativt regelmæssige flækker må
skyldes den føromtalte omhyggelige præparering af kernerne (Ballin  1995a).

Sammenlignes   det   uretoucherede  og   det  retoucherede   flækkemateriale   ses   det,   at  der
gennemgående   er   udvalgt   lidt   kraftigere   flækker   til   redskabsfremstillingen.   Hvor   de
uretoucherede  flækker  har  en  gennemsnitsbredde  på  s  mm  og  en  gennemsnitstykkelse
omkring 2 mm,  er de tilsvarende tal for de retoucherede flækker 9 mm og 2,5  mm.

SÆævfreÆan/cr.  I fundmaterialet foreligger  12  mikrolitlignende stykker,  alle af flint (fig.9).
11  af stykkerne  må klassificeres  som  skævtrekanter,  mens  et  stykke  nærmest  må betegnes
som  en  trapez eller rhombe  (fig.9.7).  En  af trekanterne er  sammenpasset af 2  fragmenter
(fig.9.2).   Hertil  kommer  5  distale  mikroflækkefragmenter,   der  ud  fra  form  og  retou-
chering  sandsynligvis er stykker af skævtrekanter (fig.9.8).

c=
Fig.9.  IJwndevågen R17.  Skævtrekanter,1..1.
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I  definitionen  af en  mikrolit  indgår  almindeligvis,  at  denne  er  fremstillet  i  mikrostikkel-
teknik  (Brinch  Petersen  1967:93,  Helskog et al.  1976:26,  Larsson  1978:62).  Ifølge denne
definition  er  der  næppe  nogen  af  stykkerne  fra  Lundevågen  R17,  der  kan  betegnes  som
mikrolitter.  Således  ses  der på ingen  af stykkerne  spor  efter en  mikrostikkelfacet.  Til  og
med  kan  det  for  halvdelen  af  stykkerne  med  sikkerhed  afgøres,  at  der  i.Ækc  har  været
anvendt  mikrostikkelteknik.  Her  befinder  den  proximale  kortsideretouchering  sig  nemlig
så  nær  slagbuleområdet,  at  mikroflækkens  proximale  del  umuligt  kan  være  fjernet  ved
mikrostikkelteknik,   men  istedet  må  være  fjernet  ved  "snap-fracture"   eller  retouchering
alene.  Trods  den  konsekvente  soldning  af  de  opgravede  jordmasser  og  en  meget  nøje
gennemgang  af affåldsmaterialet er .det  heller ikke  lykkes at finde  mikrostikler.  Det  sam-
me   forhold   gør   sig   gældende   for   den   nærliggende,   jævngamle   boplads   Lundevågen
R2l/22,   hvor  der  er  fundet  ikke  færre  end   106  skævtrekanter.   Trekanterne  herfra  er
direkte paralleller til  stykkerne fra Lundevågen R17 og  synes heller ikke at være fremstil-
1et i  mikrostikkelteknik (se kapitel 7.2).

At  man  må  regne  med  eksistensen  af  ikke~mikrolitiske  skævtrekanter  i  ikke  bare  Syd-
Norge,  men  også  i  Sydskandinavien,  antydes  af  flere  forhold.  Eksempelvis  blev  der  på
den danske Maglemoseboplads Sværdborg 11 fundet  86  skævtrekanter,  men ikke en eneste
mikrostikkel  (Brinch  Petersen  1972:70).  Samtidig  er  der  en  tendens  til,  at jo  flere  skæv-
trekanter  en given  lokalitet indeholder i  forhold  til  øvrige  mikrolittyper  (gerne  lancetter),
des  fæne  mikrostikler  er  der  i  forhold  til  det  totale  antal  mikrolitter23.  Endelig  er  det  i
mange  tilfælde  umuligt  at afgøre,  om  en  given  skævtrekant  er  fremstillet  i  mikrostikkel-
teknik eller ej ,  da mikrostikkelfacetten kan være bortretoucheret.

Fig.10.  Skævtrekantens dimensioner.

Uanset  de  rent  definitoriske  spørgsmål  kan  der ikke  herske  tvivl  om,  at  skævtrekanterne
fra Lundevågen  R17 både på de Øw.gc tekniske områder og rent formmæssigt knytter  sig
til de  "ægte"  skævtrekanter.

Blandt skævtrekanterne findes der kun 6t helt eksemplar.  På resten er distalenden brækket
af.  Man  kan  derfor  ikke  umiddelbart  klassificere  trekanterne  ud  fra  de  typologier,  der
baserer   sig   på   trekanternes   side-   eller   længdemål   (f.eks.   Brinch   Petersen   1967:97f,

23 På de sydskandinaviske lokaliteter,  hvor skævtrekanteme udgør wndcr 10 %  af mikrolitinventaret,  er forholdet mellem
mikrostikler  og  det  totale  antal  mikrolitter  oftest  mellem  1:2  og  3:4.  På  lokaliteter,  hvor  skævtrekanteme  udgør mcre
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I.arsson  1978:62f og  Welinder  1971: 106).  I det følgende vil der derfor blive lagt vægt på
at  beskrive  trekanterne  ud  fra  Bille  Henriksens  typologi,  der  inddeler  disse  i  forhold  til
bl.a.  bredden  (b)  og  kortsidevinklen  (v)  (Bille  Henriksen  1976:20ff).  Dimensionerne  er
angivet på ovenstående figur.

Råmaterialet,  der er udvalgt til  fremstillingen af skævtrekanterne,  er regelmæssige  mikro-
flækker  med en eller to rygribbe.  Stykkernes  største bredde varierer mellem  ca.  4  og  ca.
8  mm.  Kortsidevinklen varierer mellem ca.  105  og  140°.  Variationerne fremgår af neden-
stående kombinationsdiagram.

I 2 I I
1

1

1

1

1

1

1 2

12345678

Bredde  i  mm

Fig.11.  Iundevågen R17.  Skævtrekamernes bredde/kortsidevin]æl.

Diagrammets tvedelinger i  forhold til både bredde og kortsidevinkel  må pga.  trekanternes
ringe  antal  statistisk  set  betragtes  som  tilfældige.  Det  er  imidlertid  påfåldende,  at  alle  6
trekanter   med   en   kortsidevinkel   større   end   120°   opviser   den   samme   karakteristiske
retouche af side  A:  Retouchen  ligger  meget  tæt på det  oprindelige  slagbuleområde og  er
ikke ført helt ud til proximalendens spids,  således at side A er let konkav eller har en but
afslutning  (fig.9.1-2).  På trekanterne med en kortsidevinkel over  120°  befinder side A  sig
altid  relativt  langt  fra  slagbuleområdet,  retouchen  er  tilnærmelsesvis  retlinet  og  ført  helt
ud  til  vinklen  mellem  side  A  og  side  8  (fig.9.3,  9.4  og  9.6).  Disse  forhold  Æø#  have  en
funktionel  eller  kronologisk  relevans.  Som  det  fremgår  af  spredningsplanen  over  trekan-
terne,  fig.21,  er  den  horisontale  fordeling  af de to  "typer"  dog  ikke entydig,  selvom  der
er  en  tendens  til,  at  trekanter  med  en  kortsidevinkel  mindre  end  120°  knytter  sig  til  den
sydøstlige huggeplads.

Side  A  befinder  sig  på  alle  stykker  i  proximalenden,  og  retoucheringen  er  på  nær  6t
tilfælde  altid  udført  fra  stykkets  ventralside.  De  fleste  trekanter  har  udelukkende  side  A
retoucheret.  Kun på  6t  stykke  er  kortsidevinklen  fremkommet  ved  en  kontinuerlig  retou-
chering af side A og  side C.  2 trekanter opviser retouchering på den distale del af side C.
I  intet  tilfælde  er  side  8  retoucheret.  Fordelingen af retouchetyper  fremgår  af fig.12.   10
trekanter er højrevendte og  1  er venstrevendt.
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Fig.12.   Iiundevågen   R17.   Skævtrekamernes   re-
touchetyper.

På   grund   af  den   høje   fragmenteringsgrad   er   det   som   nævnt   vanskeligt   at   indpasse
trekanterne fra Lundevågen  R17  i de gængse typologier.  Hvis der forsøgsvis  foretages en
opdeling af trekanterne efter Bille Henriksens trekanttyper,  som er opstillet på grundlag af
materialet  fra den  danske boplads  Sværdborg  I  (Bille  Henriksen  1976:21f),  fålder  næsten
alle  trekanterne  fra  R17  udenfor de  definerede typologiske  rammer24.  Det  samme  gælder
hovedparten  af  trekanterne  fra  den  jævngamle  boplads  Lundevågen  R21/22,   hvor  det
statistiske  materiale  er  langt  større  (se  kapitel  7.2).  De  afvigende  typologiske  træk  tyder
sammen  med  den  manglende  mikrostikkelteknik  på,  at  de  sydnorske  trekanter  følger  et
e8et,  regionalt udviklingsmønster25.

Borspz.ø§cr.   Materialet  fra  Lundevågen  R17  omfatter  12  borspidser  af  flint  (fig.13).   10
bor er fremstillet på flækker eller  flækkelignende afslag,  1  på et  uregelmæssigt afslag  og
1   på  et  irregulært  stykke.  De  udvalgte  flækker  er  af  varierende  kvalitet.   De  fleste  er
relativt  spinkle  mikroflækker,  hvor kun  det yderste  af borspidsen  foreligger.  4  af mikro-
flækkeborene er imidlertid næsten hele;  der er her tale om korte og kraftige mikroflækker
eller mikroflækkelignende  afslag  med længder mellem  6  og  21  mm  (fig.13.2-3).  3  bor  er
lavet på egentlige  flækker  med  bredder  mellem  9  og  10  mm.  Kun  6t af flækkeborene er
tilnærmelsesvist helt og er ca.  3  cm langt (fig.13.1).

De  fleste  borspidser  er  tosidigt  retoucheret  -  enten  fra  ventralsiden  (4  stk.),  fra  dorsal-
siden  (2  stk.)  eller  som  en  kombination  af  de  to  retouchetyper  (3  stk.).   3  bor  har  en
tresidigt  tilhugget  spids.  (fig.13.2).  På  flere  af borene er  den  yderste  spids  enten  tydeligt
afrundet af slid,  eller der forekommer afsprængninger på spidsens kanter og underside.

Til borgruppen  skal  måske regnes 3  stykker,  hvor  spidsen ikke er tildannet ved en egent-

24 Blandt  trekanteme  fra  Lundevågen  R17  forekommer  ingen  trekanter  af Bille  Henriksens  type  A,   "store  trekanter",

Fåoaruedeteb!iariækrr,:vf;;ratkåig;eidaeJågk:5ni:iyaT:3rgisohvl:rnd|eioDå:aåoerr:kåÆ,:eL::#:e:sgesnid:åkat;=er,atf#peB,C,"s'åTuåå
trekanter",  hvor  bredden  er  mindre  end  6  mm  og  kortsidevinkelen  mellem  110  og  130  grader,  forekommer  kun  i  to
tilfælde blandt trekanteme ffa R17.

:as£rioaf;å  Ba]]ån  ]995b,  hvor  trekanteme  fra  Lundevågen  R]7  og  R2],22  sammen]jgnes  med  det  sydskand]navåske
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lig  kantretouche,  og  som  derfor rent definitorisk ikke er bor26.  Alle  stykker -  hvoraf 2 er
på  kraftige,  mikroflækkelignende  afslag  og  1  på  et  uregelmæssigt  afslag  -  har  imidlertid
tydelige  afsprængninger  langs  spidsens  kanter,   og  på  2  af  stykkerne  er  selve  spidsen
afrundet.  En  mikroskopisk  slidsporsanalyse af de 2  stykker har bekræftet tolkningen  som
borende eller stikkende redskaber27.

Det  har været  muligt  at  udføre  mikroskopisk  slidsporsanalyse  på  i  alt 5  af borspidserne.
Analyserne  viser,  at  disse  stykker  vitterlig  har  været  anvendt  til  borende  arbejde.  4  bor
har arbejdet  i  medium  hårde  materialer,  der  i  3  tilfælde  har kunnet  bestemmes  som  træ.
For  det   sidste  bors  vedkommende  kan  det  bearbejdede   materiales  beskaffenhed  ikke
bestemmes.
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Fig.13.  I:undevågen  R17.  Borspidser (1-3) og  skrabere (4-6),1..1.

§Ærøbcre.  Med 29  stk.  er skrabere relativt almindelige på bopladsen  (fig.13).  Det anvend-
te  råmateriale  er  udelukkende  flint.   De  fleste  skrabere  er  endeskrabere  fremstillet  på
aflange,  kraftige  og  uregelmæssige  afslag  med  bredde  mellem  1,9  og  2,8  cm  og  længde
mellem  2,8  og  4,8  cm  (fig..13.6).  Mere  regelmæssige,  tilnærmelsesvist  cirkulære  afslags-
skrabere  (skiveskrabere)  er  fundet  i  to  tilfælde  (fig.13.5).   Flækkeskrabere  forekommer
kun i  3  eksemplarer,  alle på forholdsvis  spinkle flækker,  hvor kun et parti af ægenden  er
bevaret (fig.13.4).  Skrabervinklen varierer fra ca.  45  til ca.  90°,  men er på langt de fleste
skrabere stejl,  dvs.  75-9o°.

26 Stykkeme er i artefåkuisten opført under  "uretouchcrede flækker og afslag".

2:aDæeiai:?sffa Lt:#gvååeåfRe|n7 grrouvdkfiå:%tf girb.uågongeetr tår;!ied.Sporsanalyse.   Denne  og  fø,gende  s,idsporsana,yser  af
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Der er udført  mikroskopisk  slidsporsanalyse på  15  af skraberne.  For  11  af skraberne har
det  været  muligt  at  bestemme  det  bearbejdede  materiales  hårdhed  og  for   10  skrabere
tillige  materialets  art.   For   1   skraber  har  hverken  materialets  hårdhed  eller  art  kunnet
bestemmes.  3  skrabere er ifølge  slidsporsanalysen ubrugte.  Analyseresultaterne fremgår af
nedenstående  tabel.   Der  er  ingen  iøjnefåldende  forskelle  på  skrabernes  dimensioner  og
ægvinkler i forhold til det bearbejdede materiales hårdhed eller art,  bortset fra at skrabere
med de mest spidse - og  dermed mere skrøbelige -  ægvinkler har arbejdet i  mediumhårde
materialer (træ).

ARBEØDETS BEARBE.DET  MATERIALE mAL
mT Hårdhed         Art sKmERE

Skrabning Medium/hård Tak 1

Ben 2

Skaldyr 1

Ubestemt 1

Medium Træ 3

Blød/medium Skind 2

Ubestemt Ubestemt 1

Hugning Medium Træ 1

Fig.14.  Iiundevågen  R17.  Resuliatet  af  stidsporsamalyse  af
skraberne .

§øÆÆer  mcd  c73dcrefo#cÆc.   Artefåktgruppen,   der   er   temmelig   heterogen,   omfatter   11
stykker  med  ret,  skrå  eller  konkav  tværgående  retouche  i  distalenden  (fig.15).  Fordelin-
gen på de enkelte typer fremgår af artefåktlisten.  Råmaterialet er i alle tilfælde flint.  10 af
stykkerne  er  fremstillet på 0,8-1,4  cm  brede  flækker,  og  1  stykke på  et  kraftigt,  uregel-
mæssigt  afslag.  3  af flækkerne  er korte  og  kraftige proximale  stykker  med  ret eller  skrå
enderetouche,  hvor hjørnerne og/eller en af sidekanterne opviser mere eller mindre krafti-
ge  slidskader  (fig.15.2).  Formentlig  er  der  tale  om  en  form  for  knive.  2  af  de  øvrige
flækker,  henholdsvis  et  distalt  fragment  og  den  eneste  hele  flække  (fig.15.1)  kan  også
have  haft en  knivlignende  funktion,  da  sidekanterne bærer  tydelige  slidspor.  Ingen  af de
pågældende stykker er undersøgt for mikroskopiske slidspor - tildels pga.  patinering.

§¢Ækcr mcd Æøn/re/o#cÆc.  Mere  end  L/3  af de  sekundært  tildannede  artefåkter  -  eller  95
stykker  -  udgøres  af  flækker,  mikroflækker  og  afslag  md  forskellige  former  for  kant-
retouche  (fig.15).  Råmaterialet er udelukkende  flint.  Retouchetypen  svinger  fra  meget fin
til grov og fra sporadisk til kontinuerlig.

Som    det    antydes    af   slidsporsanalysen,    fig.16,    indeholder   artefåktgruppen    givetvis
redskaber  med  forskellige  funktioner.  Mange  af  stykkerne  kan  også  være  fragmenter  af
forskellige  redskabstyper.   På  nær  3   stykker  er  alle  kantretoucherede  mikroflækker  og
flækker således  større eller mindre fragmenter.  En stor del af stykkerne opviser imidlertid
tydelige  slidafsprængninger  på  den  modsatte  kant  af  retouchen  og  synes  derfor  at  have
været anvendt som skærende eller skrabende redskaber (fig.  15.4-5).  I alt  16 af de kantre-
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Fig.15.  Iiwndevågen  R17.  Stk.  m.  enderetouche  (1-3) og  stk. m.  ka:metouche  (4-6),1:1.

toucherede stykker er undersøgt for mikroskopiske slidspor.  10 stykker synes ikke at have
været brugt,  mens de Øvrige stykker var brugt til enten skærende eller skrabende arbejde i
forskellige  materialer,  jvf.   nedenstående  tabel.   De  brugte  stykker  er  alle  på  kraftige
flækker eller flækkefragmenter med bredde mellem 0,9 og  1,7 cm og tykkelse mellem 0,3
08 0'4 cm.

mE.DETs BEmBE.I)El  lnl.ERIAI.E JmAL
ART Hå rdhed        Art sryKKER

Skæring BIød/medium Træ 2

BIød Kød 1

BIød/medium Fisk 1

Skrabning Blød/medium Skind 1

Medium Træ 1

Fig.16.  I.undevågen  R17.  Resultatet  af  slidsporsa;nalyse  af
kantretoucherede stykker.

§¢ÆÆcr mcd øøÆ.  Der  er  udskilt  ikke  færre  end  70  stykker  med  retoucheret  hak,  alle  af
flint  (fig.17).   64  af  stykkerne  er  på  flækker,   mikroflækker  eller  flækkelignende  afslag
med bredde fra 0,6 til  1,5 cm.  6  stykker er på uregelmæssige flintafslag.  Alle stykker,  på
nær 6t,  er fragmenterede.  Hakkenes længde overstiger  sjældent  mere end 0,5  cm.  Retou-
cheringen er oftest fin,  grov retouche forekommer kun blandt afslagene.

På  de  fleste  flækker  -  59  stk.   -   skæres  det  retoucherede  hak  af  et  tværgående  brud
(fig.17.2).  Det synes her rimeligt at opfatte hakkene som et led i en bevidst overbrækning
af flækken.  I ca.  [/3 af tilfældene er der udført dobbelsidigt hak ved brudsteddet.  Hvor der
er tale om  dobbeltsidigt hak er det karakteristisk,  at retoucheringen næsten altid er udført
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som propelretouche.  På 22  af flækkerne udgøres enden modsat hakket af stykkets  naturli-
ge proximalende,  på de wrige af et  simpelt brud.  Næsten alle flækkefragmenterne har et
regelmæssigt rektangulært omrids med længde mellem ca.  1  og ca.  2 cm.

På  14  af flækkefragmenterne med hak ses  et lille  "stikkelslag"  på den  modsatte  sidekant.
"Stikkelslaget"  er  på  alle  stykker  ganske  smalt  og  kort  -  bredden  veksler  fra  ca.  0,3  til

knap  1   mm,  længden  fra  ca.  2  til  9  mm.  Pga.   stikkelslagets  små  dimensioner  og  det
fåktum,  at der kun i et par tilfælde ses  slidafsprængninger på  "stikkelslagets"  hjørne eller
kanter,  er der  næppe tale om,  at  stykkerne er reelle  stikler.  "Stikkelslaget"  skal  forment-
1ig ikke opfattes som bevidst frembragt,  men er snarere en brudfraktur opstået i forbindel-
se  med  overbrækningen  af  flækken.   En  -  omend  summarisk  -  mikroskopisk  slidspors-
analyse  synes  at bekræfte denne tolkning28.  En  lignende brudfraktur  ses  af og  til  også på
flækkefragmenter uden retoucheret hak.

Derimod  ses  hyppigt  andre  former  for  makroskopiske  slidspor  på  flækkefragmenterne
med  retoucheret  hak.   Således  bærer  ca.   halvdelen  af  stykkerne  tydelige  slidafspræng-
ringer  på  sidekanten  og/eller  hjørnet  modsat  hakket.   Enkelte  stykker  opviser  ventrale
planafsprængninger  ved  brudsteddet.   Der  er  med  andre  ord  tale  om   flækker,   der  er
bevidst  overbrudt  for  at  danne  skarpe  og  kraftige  arbejdshjørner  og  -kanter.   En  nøje
gennemgang  af  stykkerne  viser  da  også,   at  det  retoucherede  hak  altid   synes  at  være
primært i forhold til bruddet,  mens slidafsprængningerne er påført efter bruddet.

I  den  sydskandinaviske  arkæologiske litteratur  ser  man  ofte denne type  flækkefragmenter
med    brugsspor    betegnet    som    "firkantknive"    (Becker    1952:130f,    Andersen    et    al.
1982:31ff,  Johansson  1990:38f)  eller  "rectangular  artefacts"   (Larsson  1978: 127).  Der  er
dog  næppe  nogen grund  til at  udskille  flækkefragmenterne  som  "firkantknive",  idet de er
direkte  knyttet  til  flækker  og  flækkefragmenter  med  retoucheret  hak.   "Firkantknivene"
omfatter  kun  de  stykker,  der  opviser  tydelige  slidafsprængninger,  hvad  der  i  realiteten
ville  svare  til  at  udskille  f.eks.  skrabere  eller  stikler  med  makroskopiske  slidspor  fra  de
øvrige  skrabere  og  stikler.  Hvis  man  skal  udskille  funktionelle  typer  i  kraft  af slidspor,
må det baseres på egentlige,  mikroskopiske slidsporsanalyser29.

-M
-®-     -B,2      -Æ-       Æ-

-13

lw

Fig.17.  Lundevågen R17.  Stk.  m.  hak (1-2),  stk.  m.  tanding  (3) og  stikler (4-5),1..1.

M
c>5

28 Slidsporsanalysen  er  udført  af Ph.  D.  Roger  Grace.  Den  her  skitserede  tolkning  bør  følges  op  af eksperimentelle
analyser.
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SøÆkcr  mcd  fød7.ng.  Der  foreligger  2  uregelmæssige  flækkefragmenter  med  tanding  i
form af 2  små sidestillede hak udført med fin retouchering (fig.17.3).

SJz.Æ/er.  Blandt fundmaterialet er udskilt 6  stikler - alle kantstikler (fig.17).  5  er fremstillet
på  flækker med bredde  mellem  0,7 og  1,4 cm.  Kun et af stykkerne er helt  -længden  er
1,7 cm.  Der synes dog at have været tale om ganske korte stikler.  Der er med andre ord
tale om  den type  stikler,  der normalt går under betegnelsen  "små  flækkestikler".  Stikkel-
slagene er  foretaget på  simple brud.   1  af flækkestiklerne  har  to  stikkelægge,  mens  1  har
stikkelæg  i  tre  hjørner  (fig.17.4).  Den  sidste  stikkel  er  en  kantstikkel  på  tvænetouche,
hvor primæremnet er et kun  l ,6xl ,7 cm stort,  uregelmæssigt afslag.

Der  er  fundet  1  stikkelafslag,  der  har  kunnet  sammenpasses  med  en  af de  små  flække-
stikler   (fig.17.5).   Stikkelafslaget   er   et   sekundært   stikkelafslag,   og   stiklen   har  været
opskærpet  mindst  3  gange.  På  et  tidspunlst  senere  end  det  stikkelafslag,  der  har  kunnet
sammenpasses,  er stiklen forsætligt(?) brækket gennem et lille hak i den ene sidekant.

Vøn.ø.   På  bopladsen  er  fundet  4   slagsten  af  sandsten.   En  af  slagstenene  har  desuden
fungeret   som   amboltsten,   idet   en   af   fladerne   opviser   en   tydelig,    forknust   grube.
Funktionen  som  ambolt skal  måske forbindes md de bipolare kerner (Bjerck  1986: 110f).
2  af  slagstenene  er  enpolede,   mens  2  er  topolede.   Slagstenenes  form  er  rundovål,  de
største mål svinger fra 5,4 til 6,2 cm.

I  fundmaterialet  foreligger  en  5,5  cm  lang,   1,1  cm  bred  og  0,4  cm  tyk  fragmenteret
slibesten af grønlig  skifer,  som  opviser slibespor på tre  sider.  Desuden er  fundet en 4,3x
5,3 cm stor,  rund pimpsten.

Neo/z./J.JÆe  ø#c/øÆ}cr.  Der  er  i  bopladsens  østligste  del  fundet  4  flintgenstande,  der  klart
skal dateres  til  neolitisk tid.  Det drejer  sig  om  2  fragmenter af tangepile,  hvoraf den ene
opviser slibning,  og to mikroafslag med spor efter slibning.

7.1.5.  Anlægsspor

På  Lundevågen  R17  blev  der  ikke  fundet  anlægsspor  i  form  af ildsteder,  nedgravninger
eller lignende.  Ud over tre forkullede hasselnødskaller blev der heller ikke fundet trækul.
At der  oprindelig  har været  et  eller  flere  ildsteder på  bopladsen  dokumenteres  imidlertid
af en  stor  mængde  ildskørnet  flint  -af  det  samlede  artefåktmateriale  er  knap  10%  ild-
skørnet.  Den  horisontale  fordeling  af den  ildskørnede  flint  fremgår  af  fig.19  og  antyder
tilstedeværelsen af ihvertfåld et og  muligvis  fire ildsteder.  Spredningen diskuteres  nærme-
re i det følgende.

Der  fandtes  et  større antal  granitsten  spredt over hele bopladsfladen.  På planen  fig.18  er
stenene  fra  alle  udgravningslag  sammentegnet.   Midt  på  udgravningsfladens  østlige  del
optræder  et  relativt  stenfrit  område,  der  evt.   markerer  en  ryddet  flade.   Rydningen  er
imidlertid  ikke sammenfåldende med  fundkoncentrationerne.  Indenfor de to  hovedkoncen-
trationer -  huggepladser -  som tegner sig  klart på grundlag af affåldsmaterialets  spredning
(se fig.19),  er  stenmængden  således relativt  stor.  Der kan dog  iagttages  en  tendens til,  at
de  større  sten  befinder  sig   i  bopladsfladens  yderområder  og  altså  er  fjernet  fra  den
centrale bopladsflade.
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Fig.18.  IJwndevågen R17.  Stenspredning.

7.1.6. Fundspredning

En  gennemgribende  analyse  af  fundspredningen  ligger  udenfor  rammerne  af  denne  rap-
port.  Bl.a.  kræver en  fuldstændig og  detaljeret spredningsanalyse,  at der parallelt udføres
meget   tidskrævende   sammensætningsanalyser   af   artefåktmaterialet3°.   Sammensætninger
af bopladsens artefåkter er hidtil kun foretaget i isolerede tilfælde.  Alligevel  foreligger der
allerede  nu  så relativt klare  spredningsmønstre fra bopladsen,  at de bidrager væsentligt til
forståelsen  af dens  karakter,  ligesom  der  herigennem  rejses  en  række  spørgsmål,  der  er
relevante  for  en  evt.  senere  forskning  i  materialet  fra  Lundevågen  R17.  I  det  følgende
skal der gives en oversigt over de væsentligste analyseresultater.

Huggepladser

Spredningsanalysen  tager  sit  naturlige  udgangspunkt  i  at  forsøge  at  udskille  bopladsens
huggepladser,   dvs.   de   områder,   hvor   primærproduktionen   -   tilhugningen   og   præpa-
reringen af kerner samt afslags- og  flækkeproduktionen - har fundet sted.  Huggepladserne
identificeres  bedst  ved  at  undersøge  spredningen  af  splinter,  dvs.  mikroafslag  og  hugge-
splinter med  største  mål  mindre end eller lig  med  10  mm.  Disse  småstykker vil,  hvis der

3° Sammensætningsanalyser er  f.eks.  nødvendige  for at afgøre,  hvorvidt  forskellige  ftindkoncentrationer er kronologisk

ååTktifiiå;ere#rfoerjs.keLiggeeleå:åvitbdoeirvåiåers,aFemkåTsg:vmnigrsånså`aybsåfsTr:ågsttifiLå3:eåg;o=;:edgrreæscåsåg::gåæ.nsnhgerog
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bortses  fra  senere  bioturbationer,  antagelig  ligge  på  deres  oprindelige  plads,   hvorimod
større  afslag  kan  være opsamlet og  fjernet  fra  huggepladsen  i  forbindelse  med  oprydning
eller  brug  og  evt.  videreforarbejdning  andetsteds3].  Større  afslag  indgår  naturligvis  også
i  analysen  af  huggepladsens  rumlige  struktur,   men  det  er  vigtigt  at  foretage  adskilte
undersøgelser af de to størrelseskategoriers spredning.

Udbredelsen af splinter,  afslag  og andre talrige artefåkttyper vises bedst  som en  mængde-
kartering   (Cziesla   1990:9ff)   i   form   af  frekvenskurver   (tæthedskurver)32.   Kurverne   er
beregnet og udtegnet ved hjælp af EDB-programmerne  "SURFER"  og  "FastcAD"33.

På  fig.19.1  er  spredningen  af splinterne vist.  Primærproduktionen  er begrænset  til  et 5x5
m   stort  område   i   udgravningsfladens   nordlige  halvdel   og   fundspredningen  er  relativt
skaipt  afgrænset.  Som  det  blev  dokumenteret  af prøvestikningen  (se  kapitel  7.1.2.)  fort-
sætter  fundene  praktisk  talt  ikke  udenfor  udgravningsfeltet.   Huggepladserne  kan  derfor
betragtes  som  tilnærmelsesvist  totaludgravet.  Spredningsplanen  viser  to  forholdsvist  godt
adskilte    hovedkoncentrationer:    En    l,5xl,5    m    stor   og    meget    tydelig,    vifteformet
koncentration   i    udgravningens   Østligste   del    og   en   2x2    m    stor,    lidt    mere   diffus
koncentration  1,5  m  NV  herfor.   Henholdsvis  S  og  SØ  for  de  to  hovedkoncentrationer
optræder  en  mindre  koncentration  af  splinter.  Der  kan  således  udskilles  to  større  og  6n
mindre  huggeplads  på  R17.  Under  arbejdet  ved  den  Østlige  hovedkoncentration  må  flint-
huggeren have siddet med front mod V.

Spredningen  af  afslag  større  end  10  mm  er,  som  venteligt,  knapt  så  distinkt  (fig.19.2).
Alligevel  genspejles  de  samme  tre  koncentrationer.  Fokuseres  på  den  østlige,  tydeligste
koncentration,  ses det,  at de  større afslag har en lidt  mere afgrænset udbredelse i  forhold
til  splinterne.  Forskellen  skyldes,  at de  større og  tungere afslag  lander  nærmere  flinthug-
geren i forhold til splinterne,  der springer længere væk.   En lignende forskel er iagttaget i

"  Jvf.  Binfords  beskrivelse af "drop"-og  "toss"-situationer  (Binford  1983:153ff).

3]29goe:r23ofå: for   a]]e   fø]gende   ]oka[;teter   er   konturinterva[]eme   beregnet  på   grund,ag   af   Czåes]as   metode   tczåes[a

am,eAdA=;k£#d¥å:gg:nx;,khvvaodrraxnte=nff,e6¢denstørsæfundmængdetN,dannerudgangspunktforberegn£ngafseksgrupper

b) De seks  ækvidistante grupper kan  herefter opstilles:

;:  8::B3:

å: 8=33:

å:  8=E3:

§:#:;##edfnrg::b:e:g:rr¥::ånkåa:#a::enRn:åvgur,gse:3rru§n:å#:an:gg€::f±f:£:a:£å#[[E::tFr;:;¥g:te¥t:n#£:m:eåentaegåL;::m;gd:[:een;å;
næstiiøjeste kvadrant.

:n;ii5a#r:eg.;t,e";grem%m:e:aååT.:tåå:åos£tinFg:ednlsfi;Cf::ft;:kå`,;åiTend£v;:;;:d:e:vrkæu:#:e„:g:#;o.såeie:r:u?,!r:e?n¥ggd;ååugd#?eiu:¥efis:i
divergenser i  fundspredningen  stadig  til  udtryk.

"   Pga.  huggepladsemes  ringe og meget distinkte udbredelse er det både her og for de følgende lokaliteter valgt at lade

3gsRe:EiE;prdoeg:igrmietsp?så:E:åsb:|'|'Sdef.uB:fovr:#teusdtie:dairndt.:nTsotii|tLog;r?rg6råFEmRestiGiRfD=å'eanuLon.ruddevrifokrerfø|Sgå:#d::
e_r_!4?ing ` meihoq:  in_v_e:3!e .P.isbn.c.e ^.2 `  Segrch hethod..  No[mai,  Seårch rriiri::. -€ 6.5: -rii:o;-;=r-di-ån ~ti-;-€r -åi:s°=£å€imellem  de  enkelte  GRID-lines,  JV#mber o/#eørcs/ poi.n/s:  1.  I  SURFERs  TOPO-menu  er  kurveme  smoomed  med  en
fåktor 2.  Efter endt behandling  i  SURFER er alle kurver overtegnet i programmet FastcAD,  hvor kurvemes  opløsning
er større.  Dermed  elimineres SURFER-programmets  tendens  til at tegne meget kantede kurveforløb.
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Fig.19.      mndevågen      R17.      Spredringsplaner:      1)      Splinter      (ækv.:9/m_i_n.:P),.      2_).   .afs!?g

(;kv.:14/min...14),  3)  gememsnitsvægt  (ækv...1,4  g/min...1,4  g)  og 4) brændt f lim  (ækv.:3/min.:3).

53



forbindelse    med     forskellige    flinthugningseksperimenter     (Newcomer    og     Sieveking
1980:349ff,  Hansen og Madsen  1983:47fD.  De  større afslag  stammer primært fra decorti-
seringen og  tilhugningen af kernerne,  mens  splinterne  først og  fremmest hidhører fra den
finere  kernepræparering  og  evt.  sekundær bearbejdning  af afslag  og  flækker.  Det  samme
forhold gør sig gældende for flere af de wrige lokaliteter,  der behandles i det følgende.

Spredningsplanerne  for  affåldet  rejser  et  væsentligt  spørgsmål:   Er  de  adskilte  hugge-
pladser samtidige eller er de et resultat af to forskellige ophold på lokaliteten?  Den bedste
tilgang  til  en besvarelse  er  sammensætningsanalyser,  der vil  etablere  mange  forbindelses-
linjer mellem koncentrationerne,  såfremt de er samtidige.

Som  nævnt  har det  indenfor projektets  rammer  ikke været  muligt  at  foretage en  egentlig
flintsammensætning,  så  problemet  må  i  første  omgang  søges  løst  ad  andre  veje,  det  vil
især sige spredningsanalyser af det wrige artefåktmateriale.

Materialets vægtmæssige spredrting

Flint-og  stenaffåldets vægtmæssige  fordeling  fremgår af fig.19.3.  Fordelingen er angivet
ved  hjælp af frekvenskurver over den gennemsnitlige  stykvægt pr.  '/4  m2.  Kurverne viser
med  andre  ord  hvor  på  bopladsen,  de  tunge  og  større  afslag  koncentrerer  sig.  Det  ses
meget tydeligt,  at vægtspredningen er vidt forskellig fra den generelle fundtæthed,  idet de
tunge  afslag  hovedsageligt befinder  sig  i  bopladsens periferi.  Forholdet har  sammenhæng
med den  såkaldte  "toss"-situation eller  "centrifugaleffekt" ,  der er et generelt fænomen på
stenalderbopladser  (Binford   1983: 153ff,   Cziesla   1990:88ff).   Centrifugaleffekten  er  for-
mentlig en kombination af flere årsager:

1)  Oprydnz.ng.   Større,  generende  genstande  kastes  væk  fra  arbejdsområderne.  Dette  af-
spejles på mange bopladser også af de opbrugte kerner,  der koncentrerer sig  i bopladsens
randområder  ("toss"-situation,  Binford  1983: 153ff).
2)  Dcponcn.ng.  De  større  afslag  kan  også  tænkes  at  være  deponeret  i  bestemte,  perifere
områder for senere anvendelse og evt.  videreforarbejdning.
3) Brz/g.  Nogle af de større afslag  har,  uden at videreforarbejdning var nødvendig,  måske
fundet anvendelse som f.eks.  skærende redskaber i perifere arbejdsområder.
4)  Nø/#r/j.g  e#eÆf.  Beboernes  færdsel  på bopladsfladen  bevirker,  at  genstandene  tilfældigt
sparkes  væk  fra  deres  oprindelige  placering.  Sandsynligheden  er  størst  for  at  dette  sker
for større genstande.

At  de  større  afslag  på  Lundevågen  R17  hovedsagligt  fordeler  sig  i  mindre,  afgrænsede
områder  lader  formode,  at  der  her  primært  er  tale  om  en  form  for  deponering  og/eller
Oprydnin8.

Den brændte flints spredning

1  mangel  af trækulkoncentrationer eller egentlige  ildsteder  kan  den brændte  flint  indikere
mulige  placeringer  af  ildsteder.  På  planen  fig.19.4  er  udbredelsen  af al  ildskørnet  flint
vist  ved  hjælp  af  frekvenskurver.   Yderligere  er  de  tre  huggepladser  markeret.   I  fire
områder er antallet af brændte artefåkter  særligt højt  (mere end  12  stk.  pr.  L/4  m2  -  mar-
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keret med  mørk raster).  Dette Æøn tolkes  som fire ildsteder,  men man skal være opmærk-
som  på,  at  nogle  koncentrationer  evt.  skyldes  deponering  af affåld  fra  et  renset  ildsted.
Dog  markerer den  største koncentration  nordligt på bopladsen  utvivlsomt den  omtrentlige
placering af et ildsted.  Iøvrigt opviser denne koncentration et karakteristisk mønster:  Midt
i  koncentrationen  er der et kraftigt fåld  i  antallet af brændte  stykker  (frekvensen når  helt
ned  under  3  stk.  pr  ]/4  m2).  Samtidig  ses  fire  markante  tunger  V  og  S  i  koncentrationen,
hvor mængden af ildskørnet  flint  er høj.  Fundtomheden  i  koncentrationens  midte  skyldes
ikke  f.eks.  en  stor  sten,  ligesom  fænomenet  næppe  skal  tilskrives en  rodvælter.  Derimod
tolkes  udbredelsesmønsteret bedst  som  et  resultat af en bevidst  rydning  af et  ildsted,  der
må  have  ligget  netop  d6r,  hvor  fundkoncentrationen er  mindst.  Det ryddede  materiale  er
deponeret umiddelbart ved ildstedet,  hvorved tungerne er fremkommet.

Flækkematerialets spredning

På  fig.20.1  er  spredningen  af det  ##c/o#c%ercde  flækkemateriale  vist.  Flækkekoncentra-
tionerne  er  stort  set  sammenfåldende  med  huggepladserne  og  viser  dermed,   at  grund-
produktionen på alle  tre  huggepladser er direkte relateret til  fremstilling  af flækker.  Dog
fremgår det,  at flækkekoncentrationerne er forskubbet noget mod sydøst i forhold til de to
største  huggepladser.  Årsagen  hertil  må  være,  at  flinthuggerne  har  frasorteret  (kasseret)
visse  flækker  og  deponeret  dem  umiddelbart  ved  siden  af arbejdspladsen.  Der  er  iøvrigt
ingen forskel på fordelingen af mikroflækker og storflækker.

Fig.20.2  viser  fordelingen  af alle  §eÆz/73dlÆ# øearøc/.dcdc  flækker.  Der  er  en  klar  tendens
til,  at  disse  flækker  ligger  fjernere  fra  huggepladserne  i  forhold  til  de  uretoucherede
flækker.  Specielt er dette tydeligt  for de to vestligste huggepladser,  hvor antallet af bear-
bejdede  flækker  netop  er  særligt lavt.  Spredningen afspejler  formentlig  deponeringer:  De
sekundært  bearbejdede  flækker  er  fjernet  fra  huggepladserne  -  før eller  efter den  videre
bearbejdning  -  og  anvendt  i  forbindelse  med  aktiviteter  andre  steder  på  bopladsen.  Som
det fremgår af det  følgende,  forstærkes denne tendens yderligere,  når de  sekundært bear-
bejdede artefåkter plottes.

De sekundært tildamede artef;dkters spredring

Spredningen af de sekundært tildannede artefåkter,  dvs.  de forskellige redskabskategorier,
fremstilles pga.  deres  ringe  antal  som  enkeltkarteringer,  hvor  hvert  symbol  repræsenterer
6n genstand.

Kcmcmc har en  forholdvis vid udbredelse på bopladsfladen  (fig.20.3).  De findes både på
eller nær huggepladserne og  i periferien af bopladsen.  Den  store  spredning  må  ses i  lyset
af,  at kernerne grundet  deres  relativt  store  stønelse er  følsomme overfor oprydning.  Det
er således et generelt fænomen,  at kernerne koncentrerer sig i  stenalderbopladsernes rand-
områder   (Cziesla   1990:94).   Sammenholdes   kernernes   fordeling   md  affåldsmaterialets
vægtmæssige  fordeling,  synes  affildsdeponeringen  primært at  være  foregået  i  bopladsens
nordlige,   vestlige  og   sydlige  periferi.   Der  kan  ikke  umiddelbart  iagttages   forskelle  i
udbredelsen af de forskellige kernetyper.
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Fig.20.   Iiundevågen  R17.  Spredr[ingsplaner:  1)  Uretoucherede  flældcer  (ækv...4/rrin.:4),  2)  retou-
cherede flækker  (ækv.:2/min...2),  3) kerner og 4)  skævtreknnter.
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De karakteristiske kerneafslag  som platformafslag,  kernekantafslag og  rygflækker opviser
samme  generelle  udbredelsesmønster  som  kernerne,   dvs.   at  også  de  er  spredt  over  et
større område.

§ÆævJficÆøn/er73c§  fordeling  er  vist  på  fig.20.4.  Trekanterne  forekommer  i  tilknytning  til
begge  de  store  huggepladser.  Det  eneste  std  på  bopladsen,  hvor  man  kan  tale  om  en
"koncentration"  af skævtrekanter,  er sydligst i den  Østlige huggeplads,  hvor 5-6  trekanter

ligger omkring  det  formodede ildsted.  Trekanternes  nærhed  til  ildstedet Æøn  have  forbin-
delse med  fremstilling  eller  "retooli.ng"  (reparation)  af pile,  hvortil der kræves varme  for
at  smelte  harpiksmassen,  som  blev 'brugt  til  at  fastgøre  armaturet  til  pileskaftet.  De  tre-
kanter,  der ligger tilbage på bopladsen,  behwer dermed ikke at være fremstillet her,  men
kan være tidligere brugte stykker,  der er udskiftet med nye.

På  planen  fig.21.1  er  spredningen  af  de  to  tidligere  omtalte  "typer",  der  kan  udskilles
blandt  trekanterne,  vist.  Trekanter  med  en  kortsidevinkel  under  120°   synes  primært  at
knytte  sig  til  den  østlige  huggeplads,  hvilket lader  formode,  at der Æøn  være en  teknolo-
gisk og dermed tidsmæssig forskel mellem de to store huggepladser.

De  fleste bor§pi.d§cr ligger enten  på  selve en  af huggepladserne  eller  ganske  nær  herved.
Der  er  en  rimelig  god  horisontal  separation  mellem  borspidserne  knyttet  til  de  to  største
huggepladser,  som  måske viser,  at borene er benyttet i  flere selvstændige,  adskilte aktivi-
tetsområder.

En  tvedeling  i  aktivitetsområder  anes  også på  spredningsplanen  over sÆrtzber73e,  fig.21.2.
Til    forskel    fra   borspidserne    findes    skraberne    fortrinsvis    udenfor    huggepladserne.
Skraberne  koncentrer  sig  således  henholdsvis  på bopladsens  nordligste  del  og  på  boplad-
sens  sydlige  halvdel.  Det  er  nærliggende  at  tolke  den  nordlige  skraberkoncentration  som
knyttet  til  den  Østligste  huggeplads.  Hvilken  af  huggepladserne  skraberne  på  bopladsens
sydlige del  skal  tilskrives,  kan  ikke umiddelbart afgøres.  Evt.  er der  her tale  om  to  eller
flere  overlappende aktivitetsområder.  Spørgsmålet vil  måske kunne aflclares  ved  fremtidi-
ge  sammensætningsanalyser.   Endelig  skal  man  være  opmærksom  på,   at  skraberne  -  i
lighed  med  andre  af de  større  redskaber  -  kan  være  deponeret  i  forbindelse  med  opryd-
ring på bopladsen,  og derfor ikke nødvendigvis angiver tilstedeværelsen af særlige aktivi-
tetsområder.  For at belyse hvorvidt der er tale om  affildsdeponeringer,  er udbredelsen af
skraberægfragmenter  og  distale  skraberfragmenter  mindre  end  1,5  cm  angivet  på  spred-
ningsplanen.  Stykkerne må antages at være afbrækket i forbindelse med redskabets anven-
delse og  indikerer derfor selve brugsstederne for skraberne,  bl.a.  fordi  fragmenterne er så
små,  at  de  ikke  er  følsomme  overfor  oprydning.   3  ud  af  6  fragmenter  er  fundet  nær
hinanden  på  bopladsens  nordlige  del  og  underbygger  dermed  antagelsen  om,  at  der  her
har  været  et  aktivitetsområde  knyttet  til  dette  redskab.  Tilsvarende  er  der  fundet  2  små
skraberfragmenter blandt skraberne på bopladsens  sydlige halvdel.  At der også er anvendt
skrabere udenfor de områder,  hvor de fleste  skrabere er fundet,  antydes af et ganske lille
skraberfragment nær nordenden af den Østlige huggeplads.

Som  nævnt  under  gennemgangen  af selve  fundmaterialet  har  skraberne  i  følge  slidspors-
analysen  været  anvendt  til  arbejde  i  et  bredt  spekter  af  materialer.  Der  er  ingen  syste-
matik i skrabernes fordeling i forhold til hvilket materiale,  der er bearbejdet.
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Fig.21.   I;undevågen  R17.   Spredringspla,ner.1)  Skævtreknnttyper,  2)  skrabere,  3)  stk.  m.  ende-
retouche og 4) stikk3r.

58



§¢Æker  mcd  cndc#e/o#cÆc   synes   næsten   udelukkende   at   være   tilknyttet   den   nordlige
huggeplads  (fig.21.3).   Særligt  er  det  værd  at  bemærke,  at  alle  stykker  med  ret  ende-
retouche  ligger  her.  De  wrige  stykker  er  godt  separeret  fra  denne  koncentration  -  igen
kan der fornemmes en tvedeling i fundenes spredning.

Udbredelsen  af  §otÆÆer  mcd  kønf#e/oz4cÆe,  der  vel  i  mange  tilfælde  har  fungereret  som
skærende eller skrabende redskaber,  er jævnt spredt i udgravningsområdet.

FJæÆÆer  mcd  refo#cÆc#eJ  ÆøÆ  er  fundet  på  eller  relativt  nær  huggepladserne.   De  fleste
stykker er fundet omkring den nordlige huggeplads,  men der kan ikke siges at være nogen
klar  separation  i  stykkernes  udbredelse.   Der  er  iøvrigt  ingen  forskel  i  spredningen  af
stykker med og uden makroskopiske brugsspor.

Sfz.Æ/er7!c§  spredning  fremgår  af  fig.21.4.  Hvad  der  er  ganske  bemærkelsesværdigt,  men
iøvrigt  ingen  unormal  foreteelse  på  stenalderbopladser,  er,  at  det  stikkelafslag  og  den
stikkel,  der har kunnet sammenpasses,  ligger i hver sin ende af udgravningsfladen  med en
indbyrdes  afstand  på  ca.  6  m.  Stiklen  er  altså  produceret  eller  opskærpet  6t  sted,  mens
den enten er brugt eller deponeret et helt andet  sted.  Dette  må  naturligvis  mane  til  efter-
tanke,  når  man  på  baggrund  af  fundspredninger  søger  at  udskille  og  afgrænse  aktivitets-
områder.

Spredringen af ge"tande med mikroskopiske slidspor

Fig.22.1-3  viser  spredningen  af  de  genstande,  hvor  den  mikroskopiske  slidsporsanalyse
har kunnet identificere det bearbejdede materiale.  De fleste redskaber anvendt til frtpøcør-
øc/.dnj.ng ligger indenfor et relativt begrænset område centralt på bopladsfladen.  Skærende
redskaber brugt i forbindelse md fi./øercdnj.ng ø/ kød og ÆSÆ er fortrinsvis fundet indenfor
et  kun  2x2  m  stort  område  syd  for  de  to  huggepladser  og  ikke  langt  fra  to  af  de  for-
modede ildsteder.  Skrabende og skærende redskaber anvendt ved øcørøejd#;.#gcn ø/ /øÆ og
øen  befinder  sig  i  et  område  sydvest  for huggepladserne,  mens  redskaber brugt til  forar-
bejdning  af  skind  er  spredt  over  et  større  område  på  bopladsen.  Det  fremgår  klart  af
spredningsplanerne,  at  det  ikke  er  muligt  at  knytte  de  forskellige  aktiviteter  til  nogen
specifik huggeplads.

De  4  nco/jfz.§Æc  gcn§/ødc,  der  har  kunnet  udskilles  i  fundmaterialet,  er  fundet  i  udgrav-
ningsfladens østlige del.

Aktivitetsområder - sammenf iaming af f undspredningen

Spredningsanalyserne  viser,  at  der  kan  udskilles  tre  forholdsvis  klart  afgrænsede  hugge-
pladser  på  Lundevågen  R17.   Samtidig  er  der  påvist  4   mulige  ildsteder  på  bopladsen.
Visse af de sekundært tildannede artefåkter spreder sig udenfor eller i periferien af hugge-
pladserne  og  genspejler  således,  at  bopladsen  har  været  opdelt  i  flere  aktivitetsområder,
der  dog  i  mange  tilfælde  overlapper  hinanden.  Opsummeres  spredningsanalysen  kan  der
ses  følgende  klare  tendenser:   De  fleste  aktiviteter  er  foregået  i  et  begrænset,   centralt
område  på  bopladsfladen,   som  regel  direkte  i  tilknytning  til  eller  ganske  nær  hugge-
pladserne.  Anvendelsen af skraberne udgør en markant undtagelse,  idet de koncentrerer sig
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i et område nord og i et område syd for huggepladserne.  Af andre aktiviteter,  der synes at
være foregået indenfor bestemte,  afgrænsede områder,  kan der peges på retooling af pile i
tilknytning til et ildsted på den Østlige huggeplads,  tilberedning af kød og fisk i et snævert
område  syd  for  huggepladserne  og  anvendelse,  eller  evt.   produktion,   af  stykker  med
enderetouche  i  et  afgrænset  område  ved  den  nordlige  huggeplads.  Endelig  er  depone-
ringen af affåld tydeligvis sket i periferien af bopladsen,  særlig på dens  sydlige og vestli-
ge del.  På fig.22.4 er de mere distinkte aktivitetsområder angivet.  Aktivitetsområderne er
udskilt ved  at indskrive artefåkterne i  de koncentrationer,  der rent visuelt kan iagttages,  i
et polygon med den kortest mulige omkreds.

Den  tvedeling  i  fundmaterialets  spredning,  der  klart  kommer  til  udtryk  ved  mængdekar-
teringerne af flintaffåld og  flækker i  form  af to  store huggepladser,  går ofte igen  i  spred-
ningen  af  de  sekundært  tildannede  artefåkter.  I  mange  tilfælde  fornemmes  to  "koncen-
trationer"  af den  samme  redskabstype -  det gælder bl.a.  skævtrekanter,  skrabere,  stykker
med enderetouche,  bor samt afslag og mikroflækker med kantretouche.  Det synes rimeligt
at  tilskrive  disse  "koncentrationer"  hver  sin  af  de  to  store  huggepladser.   Den  gennem-
gående tvedeling  i  fundmaterialets  horisontale  spredning  lader  formode,  at der er tale  om
to  tidsmæssigt  adskilte  huggepladser  i  betydningen  to  forskellige  ophold  på  lokaliteten.
Havde  huggepladserne  været  fra  en  og  samme  bebyggelsesfase  måtte  man  forvente  et
større   sammenfåld   i   redskabsfordelingen.   Den  relative  adskillelse  af  huggepladser  og
redskabskoncentrationer,   der  kan  iagttages,   kan  heller  ikke  skyldes  et  længerevarende
ophold   på   lokaliteten,   hvor  beboerne   gradvist   har   flyttet   deres   aktivitetsområder  på
bopladsen.  Dertil er den samlede fundmængde ganske enkelt for lille.  Den mindste af de i
alt tre huggepladser er pga.  sin beskedne fundmængde næppe aflejret i forbindelse med et
selvstændigt ophold på bopladsen,  men  må være  knyttet til en af de  større  huggepladser.
Spredringsanalyseme  sandsynliggør deffor,  at fwndmaterialet  på  R17  er  aflejret  under  to
/orfÆe//z.gc opøoø pd øop/ddscn.  Med forsigtighed kan det forhold,  at den nordlige hugge-
plads  er  mere  "udvisket"  end  den  meget  skarpttegnede,  østlige huggeplads  tolkes derhen,
at den nordlige huggeplads er den ældste.

I  neolitisk tid har der været yderligere et besøg på stedet.  Som det fremgår af det følgen-
de  kapitel,  har  dette  ophold  imidlertid  været  ganske  sporadisk og  influerer  næppe  på  de
generelle tolkninger,  der er fremsat.

7.1.7. Bopladsens datering

Det  samlede  fundmateriale  -  bortset  fra  de  fire  neolitiske  genstande  -  lader  sig  klart
henføre til  mellemmesolitisk tid,  dvs.  perioden 9000 -  7500 BP.  I  Sydvest-Norge karakte-
riseres perioden  af bl.a.  trekantmikrolitter.  flækkebor,  små  flækkestikler,  flersidige  flæk-
kekerner -  herunder koniske  mikroflækkekerner -  og  meget regelmæssige  flækker  (Bjerck
1986:107ff).   Alle  disse  typer  er  til   stede  i   materialet  fra  Lundevågen  R17.   Skævtre-
kanterne må,  som tidligere nævnt,  betragtes som periodens primære ledetype.  Sammenlig-
nes  med  sydskandinaviske  fund  antyder  skævtrekanternes  begrænsede  retouchering,  hvor
normalt  blot  den  mindste  kortside  og  en  del  af  den  største  kortside  er  retoucheret,  at
fundet skal placeres forholdsvist sent i perioden (Ballin  1995a,  Larsson  1978: 156ff).

Fra  Lundevågen  R17  foreligger  to  acelleratordateringer  af  brændte  hasselnødskaller  fra
fundlaget.  En  nøddeskal,  der er fundet ved det formodede ildsted på den østligste hugge-
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plads,   er   dateret   til   7770±75   BP34.   Dateringen   er  i   fin  overensstemmelse   med   den
arkæologiske  datering.  En  nøddeskal  fundet  i  udgravningsfeltets  nordøstligste  hjørne,  et
par  meter  fra  de  to  store  huggepladser,  er  dateret  til  6400±70  BP35.  Denne  datering  er
klart  uforenelig  med  den  arkæologiske  datering  -  typologisk  kan  fundet  som  helhed  ikke
være  væsentlig  yngre  end  7500  BP.  Dateringen  på  6400  BP  må  derfor  enten  skyldes  et
sekundært  senmesolitisk  indslag  eller  en  anden  form  for  forurening.  Det  har  ikke  været
muligt  at  spore  senmesolitiske  elementer  i  flintmaterialet,   hverken  af  typologisk  eller
teknologisk art.

De  neolitiske  genstande,  der  er  fundet på  bopladsen,  udgør  naturligvis  også  et problem.
Ud  over  de  fire  nævnte  artefåkter,  er  det,  trods  en  meget  grundig  gennemgang,  ikke
lykkedes  at  finde  andre  typologiske  eller  teknologiske   "fremmede"   elementer  i  fund-
materialet.   Det  neolitiske  materiale  skyldes  formentlig  et  ganske  kortvarigt  ophold  på
lokaliteten.  Havde der været tale om en egentlig  neolitisk bosættelse,  måtte man forvente,
at spredningsmønstrene havde været langt mere udviskede,  end tilfældet er.

De  bipolare  kerner  på  bopladsen  Æz/n#c  tænkes  at  stamme  fra  det  neolitiske  ophold.  På
grundlag  af  andre  norske  fund,  bl.a.  de  stratigrafisk  sikrede  bopladser  ved  Myrvatnet
(Bang-Andersen  1991),  er der imidlertid ikke længere tvivl  om,  at bipolare kerner indgår
som en integreret del af fundinventaret allerede fra præboreal tid.  Den jævngamle,  nærlig-
gende  boplads  Lundevågen  R21/22,   som  ikke  indeholder  tidlig-   eller  mellemneolitisk
materiale,  har også en meget høj andel af bipolare kerner.

På  grundlag  af  de  teknologiske  og  typologiske  vurderinger  er  den  kronologiske  forskel
mellem de to  store huggepladser,  og  dermed de to ophold på bopladsen,  ikke stor.  Mate-
rialet  fra  de  to  områder  af bopladsen  må  betegnes  som  nærmest  identisk.  De  to  ophold
kan teoretisk have fundet sted indenfor  samme sæson eller i påfølgende sæsoner,  men der
kan  ligeså  vel  være  tale  om  en  tidsforskel  på  mange  årtier.  Uanset  dette  må  bopladsen
som  helhed  dateres  til  slutningen  af  mellemmesolitisk  tid,   svarende  til  begyndelsen  af
tidligatlantisk tid,  indenfor tidsrummet ca.  7850 - 7700 BP.

7.1.8. Data om ressourceudnyttelsen og bopladsens karakter

1  mangel  af  organisk  materiale  findes  der  kun  indicier  på,   hvilke  ressourcer  man  har
udnyttet på bopladsen.  Til gengæld er indicierne mange:

Allerede  bopladsens  topografiske  placering  giver  et  fingerpeg  om,  at  erhvervsgrundlaget
kan  have  været  baseret  på  såvel  fiskeri  som  land-  og  havbaseret jagt.  At jagt  må  have
spillet en væsentlig  rolle dokumenteres af fundets projektilspidser.  I  samme retning peger
slidsporsanalyserne,   som   viser,   at   der   bl.a.   er   forarbejdet   skind   og   tak.   Slidspors-
analyserne viser endvidere,  at bopladsen har dannet udgangspunkt for fiskeri.  De - omend
ganske få - brændte hasselnødskaller,  der er fundet i bopladslaget,  vidner om,  at beboerne
tillige   har  indsamlet   skovens   frugter.   Nøddeskallerne  viser  samtidig,   at  mindst  6t  af
opholdene har fundet sted i sensommeren eller det tidlige efterår.

34  ua-3556.

35 Tua-900.
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Fundets begrænsede  størrelse i  såvel areal  som  fundmængde viser,  at opholdene  må have
været ganske kortvarige.  Det er muligt,  at bopladsen har indgået  som et særligt aktivitets-
område i  et  større bopladskompleks,  f.eks.  i  tilknytning  til  den  større,  mere eller  mindre
samtidige  boplads  Lundevågen  R21/22,  der  ligger  kun  40  m  fra  R17.  De  meget  bred-
spektrede aktiviteter,  der har kunnet påvises på R17  -  flinthugning  og produktion af stort
set alle redskabstyper,  arbejde i  forskellige organiske materialer og tilberedning af frie -
tegner  dog  ikke et billede af en  specialiseret  lokalitet,  men  langt  snarere  et billede af en
"komplet"   og   selvstændig  boplads.   Trods  fundets  lidenhed   må  den  betegnes   som  en

basisboplads - omend ganske kortvarigt benyttet.
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7.1.9. Artefaktliste for Lundevågen R17

F[ækker og afslag
Flækker

Flækker (b > 8mm)
Mikroflækker (bLfism)

Afslag
Afslag ( > 10mm)
Afslag af sleben genstand

Særli ge kerneafslag
Rygflækker
Kernekantafslag
Platformafslag

lrregulære stykker ( > 10mm)
Splinter (afslag og irregulære stk.  :S.10mm)

Flækker og afs]ag i a]t

Kerner
Kerner med 6n plaifiom

Koniske kerner
Ensidige kerner med 6n platform
Flersidige kerner med 6n platform

KerEå:ifig#efn'gi#|Æetomodståendep,atforme

Flersidige kerner med to modstående platforme
Bipolare kerner

X:ågå'Fe:åseirg:h5e=:årerforarbejder)
Kernefl.agmenter
Flintknolde (råflint)

Kerner i alt

PiLespidser
Tangespidser af A-type

H]espidser i alt

Mikrolitlignende stykker
Skævtrekanter
Trapezer/rhomber

Mikrolitlignende stykker i aLt

Borspidser
Afslagsborspidser
Flækkeborspidser

Borspidser i a]t

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere på afslag
Flækkeskrabere
Skraberægftagmenter

Skrabere i alt
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Stykker med enderetouche
Afslag

F,,ÆA#8 med konkav enderetouche
Flækker med skrå enderetouche
Flækker med ret enderetouche
Flækker med konkav enderetouche

Mikroflækker
Mikroflækker med ret enderetouche

Stykker med enderetouche i a[t

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Andre stykker med kantretouche

Stykker med kantretouche i alt

styA¥se,ragmåd#e?::#:re:,hhak
Flækker med retoucheret hak
Mikroflækker med retoucheret hak

Stykker med retoucheret hak i a]t

Stykker med tanding
Flækker med tandning
Mikroflækker med tanding

Stykker med tanding i alt

Stikler
Afslagsstikler
Flækkestikler
Stikkelafslag

Stikler i alt

Varia
Slibeplader
Sla8sten
Slagsten/amboltsten
Pimpsten

Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT
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7.2. Lundevågen R21/22

Lundevågen R21/22 er en stor og relativt ren boplads i den forstand, at den overvejende del
af materialet typologisk/teknologisk kan tilskrives mellemmesolitikum -antagelig begyndelsen
af tidligatlantisk tid.  Artefåkter fra fasen  (se ovenfor,  kapitel  7)  er spredt jævnt over hele
udgravningsområdet, og udover materiale i flint og sten er der desuden fundet en del trækul
og nogle få brændte hasselnødskaller.

I  lokalitetens  Østligste periferi  er  der  fundet  2  neolitiske  genstande  (heraf en  fladehugget
pilespids fra senneolitikum/ældre bronzealder),  der muligvis kan knyttes til 4 stolpehuller i
dette  område.  Desuden  må  en  række  små  koniske  mikroflækkekerner  med  meget  ringe
afstand mellem slagpunkterne og glatte platforme tilskrives tidlig senmesolitikum (se kapitel
8) -disse forekommer primært i en isoleret koncentration i lokalitetens nordvestlige periferi.

R21/22   er   søgt   dateret   via   ]4C-analyse,   men   desvæne   daterer   ingen   af  resultaterne
hovedmassen  af  fundene.  Den  tidligste  datering,  6400  BP36,  angiver  tidspunktet  for  det
senmesolitiske  besøg  på  lokaliteten,  mens  en  datering  på  4000  BP  angiver  det  neolitiske
besøg.   0g  alle  de  daterede  ildsteder  er  fra  enten  bronze-  eller  jernalder,  omend  intet
genstandsmateriale kan tilskrives disse perioder.

Det må betragtes som en mulighed,  at R21/22 og den nærliggende R17 kan have indgået i
et fælles bopladskomplex,  således at dele af materialet fra R21/22 dækkes af dateringen på
7800  BP37  fra R17.  Det  må  formodes,  at et  materiale  så  stort  som  det  mellemmesolitiske
materiale på R21 /22 , skyldes flere besøg på lokaliteten -muligvis adskildt af lange tidsspand.

Lokaliteten blev  første gang registreret i  198738.  Som led i  det ovenfor omtalte forprojekt
(kapitel  3.1)  blev  lokaliteten  groft  afgrænset  ved  en  prøvestiksundersøgelse  i  sommeren
199239.  På  grund  af den  massive  tilstedeværelse  af det  i  Norge  sparsomt  repræsenterede
mellemmesolitiske materiale, blev bopladsen givet høj prioritet under projektets feltarbejde.
Bopladsen er - med forbehold for dele af periferien - totaludgravet4°.

Som  R17 vil  også  R21/22  blive givet en  relativt  fyldig  behandling  i  nærværende  arbejde.
Begge lokaliteterne må betragtes som væsentlige i en mellemmesolitisk sammenhæng.

36 ua-3263 .

37 ua-3556.

38 Indberetning til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/  Gunnar Liestøl,  09.06.1987.

39 Indberetning til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel  Boaz,10.07.1992.

4° Feltarbejdets daglige ledelse blev  forestået af Torben Bjarke Ballin.  Indberetning til Universitetets Oldsaksamling Top.
Ark.  v/ Torben  Bjarke Ballin,  september  1993.  Indberetning og  fundmateriale har mus.nr.  C.3802l.
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7.2.1. Topografi

Lundevågen  R21/22  lå  i  projektområdets  vestlige  del,   kun  ca.   40  meter  NØ  for  den
jævngamle boplads R174].  Omtrent 30  meter NV  for R21/22's periferi lå lokaliteten R32,
der imidlertid er væsentlig yngre (se fig.2).

R21/221å på en relativt jævn,  ca.  25x30 m  stor flade,  der hældede svagt mod NØ.  Fladen
befandt  sig  mellem  ca.  7,5  og  s  m.o.h.  Mod  SV  afgrænsedes  fladen  af en  12,5  m  høj
fjeldknold,  der adskilte R21/22 fra R17.  Mod N og Ø skrånede terrænet jævnt ned mod de
omkringliggende  flader,  mens  fåldet  var  mere  stejlt  mod  V  og  NV.  Umiddelbart  V  for
lokaliteten løb en bæk. Fladen var næsten fri for større sten, og intet sted på selve fladen var
grundfieldet synligt.

Inden udgravningen var området dækket af relativt tæt skov med større nåletræer.  Der var
ingen tegn på tidligere dyrkning af arealet. Dog løb der et stengærde og en drængrøft gennem
lokalitetens Østlige periferi i NØ-SV retning.  Øst for gærdet var der en have.

Ifølge de pollenanalytiske undersøgelser har strandlinjen ligget omtrent i nuværende niveau,
da bopladsen var i brug.  Bopladsen har således ligget ca.  40 m fra stranden.  Fra bopladsen
har  der  ikke  været  udsyn  over  Lundevågen,  idet  den  har  ligget  beskyttet  bag  den  høje
fjeldknold.  De pollenanalytiske og geologiske  undersøgelser viser endvidere,  at bopladsen
på intet tidspunk har været overskyllet af havet.

7.2.2. Udgravningsmetode

Udgravningen  blev  indledt  med  et  tæt,   systematisk  "net"  af  prwestik  for  at  afgrænse
lokaliteten og dens hovedkoncentrationer.  Herved påvistes tre fundkoncentrationer:  En ca.
120  m2  stor hovedkoncentration  midt på den jævne flade og to  mindre koncentrationer på
omtrent  10  og  20  m2,  der  lå  hhv.  ca.   10  m  V  og  s  m  N  for  hovedkoncentrationen.  På
baggrund af den indledende undersøgelse blev der anlagt et 113 m2 stort udgravningsfelt, der
omfattede  hovedkoncentrationen,   og  to   mindre  felter  på  hhv.   5   og   12m2  ved  de  to
småkoncentrationer.  I alt blev der således undersøgt  130 m2 foruden prwestik (se fig.32).
Udgravningsmetoden i øvrigt fulgte den, der blev anvendt generelt for Farsundprosjektet, og
som er beskrevet i kap.  6.4.

7.2.3. Stratigrafi

l,okalitetens  stratigrafiske  forhold  tilsvarer  i  store  træk  de,  der  er  beskrevet  i  kap.  6.3:
Fundmaterialet var indlejret i de øverste 30-40 cm af en sandet moræneaflejring, der opviste
en  relativt  kraftig  podsolering.  Det  fundførende  lag  var  dækket  af  et  indtil  15  cm  tykt
vækstlag uden fund.  I periferien af den flade, hvorpå lokaliteten lå, var grundfjeldet mange
steder  kun  dækket  af  et  tyndt  vækstlag.  I  hovedfeltet  blev  grundfjeldet  ikke  nået,  men
aflejringerne fortsatte fra en dybde af 30-50 cm og nedefter som steril moræne.

å'aud::eLfi:Tyrnoåeskaitvb:::n¥gle,n22H::haadnsdÆte;soe=hbvårdkse¥Funeåshp¥årrihmge:udearg,edgr'`3feavtiåeæurn`åe:uundgramvftåghe:abnedhånn,dfegt
som en enhed.
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7.2.4. Fundmaterialet

På R21/22 er der ialt fundet 87.326 genstande af flint og sten.  Af disse er 2817 sekundært
tildannede,  mens uretoucherede flækker og mikroflækker udgør  11.287 stk.  og kemer 702
stk.  Redskaber udgør således 3,2 %  af det samlede materiale.

Råma/cn.øJe.. Råmaterialefordelingen på R21/22 svarer til den gængse i projektområdet, idet
flint og chert tilsammen udgør næsten  100 %  (fig.23).  1 %  af materialet er kvarts.

R21/22  har en relativt høj  andel bjergart i redskabsgruppen,  hvilket skyldes at lokalitetens
redskabsinventar rummer væsentlig  flere slagsten  (67 incl.  ambolte),  end  man normalt ser
på norske stenalderbopladser.  Disse er primært i sandsten,  men forekommer også i kvartsit
08  flint.

Flint+Chert Bjerg- F{N,ftB/ Bjer9- mdet/
krystal kvartgit art ubegtent

Affald  &  biprod. 98,6 0,3 1,0 <0,1 0

Redskaber 96,4 0,1 0,1 2,9 0'3

Samlet  fordeling 98,4 0,3 1,0 0,1 <0,1

Fig.23 . Tabel over materialets procemvise fordeling i forhold til råstoftype på lmndevågen
R21 /22 -

Materialet er  stærkt patineret,  men ikke vandrullet.  En meget  stor andel bærer dog,  hvad
Keeley  (1980)  benævner  "glossy  patina",  hvilket  skyldes  længere tids  indlejring  i  sand.  I
enkelte tilfælde er denne sandpolering så kraftig, at kanterne kan fremtræde kraftigt rundede
og fejlagtigt tages for vandrullede.

Kcmcr.. På R21/22 forekommer der ialt 531 kerner, hvortil kommer 77 kernefragmenter, 66
råknolde og  28  forarbejder.  Det benyttede   råmateriale  er  for  95  procents  vedkommende
flint,  mens  1 %  er bjergkrystal og 4%  kvarts.  Selvom kvartsandelen  synes  relativt høj,  har
sammenlimning  af  kerner  og  kernefragmenter  vist,  at  der  sandsynligvis  kun  er  tale  om
behugning af 3-4 større kvartsknolde.

Som på R17 dominerer de ø;.po/ør€ Æcr7# (fig.24.3), og udgør her 208 stk.  Længdemålene
ligger mellem 0,7 og 6,0 cm. ,  og som regel er afspaltningsarrene uregelmæssige.  Generelt
har udgangspunktet for den bipolare produktion været små skorpedækkede flintknolde,  men
i  11 tilfælde fremgår det tydeligt af afspaltningsarrene, at der er tale om ophuggede koniske
mikroflækkekerner.

Det mest karakteristiske element i kernegruppen er Æoni.§Æc Æer7!cr (fig. 24.1 -2), af hvilke der
er hele 117 stk. Ensidige kerner med 6n platform udgør 94 stk. , og flersidige kernei med 6n
platform  43  stk.  Sammen danner de tre kernetyper et kontinuum  med  flydende overgange
mellem typerne.  Kernerne med 6n platform fordeler sig ligeligt på stor- og mikroflækkeker-
ner,  der også udgør et kontinuum - eller med andre ord:  Der har ikke været tale om nogen
specialiseret mikroflækkeproduktion på R21 /22.  De koniske kerners højde varierer mellem
1,3 og  6,8 cm.,  største diameter mellem 0,8 og 4,6 cm.
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En   enkelt   kølformet   mikroflækkekerne   har   meget   tætliggende   afspaltningsar   efter
mikroflækker,  og da den tillige har glat platform,  kan den med stor sikkerhed henføres til
senmesolitikum.

:,.',i,,:',.'-..i.,,:uj

Fig.24.  Lundevågen R21 /22.  Koriske kerner (1-2),  bipolar kerne  (3) og rygflækker  (4-5),1 :1.

De en- og flersidige kerner med to modstående platforme - henholdsvis 6 og 2 stk.  - er alle
afslagskerner og har et tilfældigt præg.  De egentlige cylindriske kerner,  af hvilke der er 3
stk. , er strengt regelmæssige,  men da kernernes ene ende konvergerer stærkt, må de antages
snarere at være nedslidte/omfunktionerede koniske kerner end selvstændige kernetyper.

Grundproduktionens   forstadium   er  repræsenteret  af  28  Æcr7#/oriørbcjdcr,   hvor  der   er
fremstillet en platform og/eller en eller flere lederygge. Grundproduktionens slutstadium, de
små #r€ge/mæ§§z.ge Æemer,  er til  stede i 56 eksemplarer.

Forarbejderne viser  sammen  med  460  ryg#æÆker -  der  næsten  udelukkende er  ensidige  -
(fig.24.4-5),  at kernerne er blevet "je præpareret inden produktionens start,  og p/øf/om-
og  Æcmcø/§/øg42,   af  hvilke  der  er  henholdsvis  714  og   134   stk.,   viser  den  indgående
kernejustering under produktionen:  Før de enkelte flækkeafspaltninger (individuel præpare-

4i:-spåjffd:eå;:,fg:mi:t;;:råSr:d:åe::sgi;rpåtfe's::::å:=å:asfpfi:u::T:sås:5::;nså::sE:;:f:,raåg?t£a:d:E:å:rdb:#a:g-::Så;åissåa:n:%:-hd?t:
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ring)  er  kantvinken  blevet  endeligt  afstemt,  og  kanten  styrket  enten  ved  trimning  eller
abrasion.  Teknikken svarer i detaljer til den,  der ses på R17 Kapitel 7.1).

A/§/øgsmø/cn.ø/c/.. Af uretoucherede afslag større end  10 mm foreligger der 36.850 stk. , af
stykker mindre end  eller lig  med  10  mm  (splinter)  29.470  stk.  Irregulære stykker over  10
mm  udgør  4891   stk.   Den  procentvise  fordelig  på  de  tre  kategorier  er  52:41:7.   Den
overvejende del af afslagene er slået i direkte, hård teknik, men svarende til tilstedeværelsen
af de bipolare kerner forekommer der også afslag  slået i bipolar teknik.43  Af det  samlede
afslagsmateriale er lam 3 %  blevet sekundært bearbejdet.

ÆæÆÆcmø/cn.ø/cJ.. På R21/22 blev der fremdraget  11.287 uretoucherede flækker nogenlunde
ligeligt  fordelt på  stor-og  mikroflækker  -henholdsvis  6177  stk.  og  5110  stk.18  mikro-
flækker er i bjergkrystal, alt andet i flint og chert.  Materialets morfologiske og teknologiske
karakteristika svarer i alt væsentigt til  materialet på R17.  De fragmenterede stykker udgør
således 88 % af det uretoucherede materiale.  Den procentvise fordeling på stykker med  1,  2
eller 3 rygribbe er 40:55:5. 0g den gennemsnitlige flækkebredde og tykkelse er henholdsvis
8,3 mm og 2,2 mm (fig.25). Af det samlede flækkemateriale er 22 %  sekundært bearbejdet.

1         2        3        4        5        6        7        8        9       10     11      12     13      14     15

Bredde  i  mm
Fig.25.  I.undevågen R21 /22.  Breddediagram over uretoucherede flækker.

Flækkernes gennemsnitlige slagvinkel er 81 ° ,  og mange flækker er karakteriseret ved både
at have svagt markeret bule og læbe samt slagbulear og asymmetrisk platformrest.  Det må
derfor antages, at teknikken generelt har været mellemhård, direkte, hvilket hænger naturligt
sammen med bopladsens mange slagsten i mellemhård sandsten (Madsen 1992).  De mindste
og  mest  regelmæssige  flækker  må  være  fremstillet  i  en  blødere  teknik  -  sandsynligvis
presteknik.

Som på R17 ses det, at de retoucherede flækker er en anelse kraftigere end de uretoucherede.`De uretoucherede flækker har en gennemsritsbredde på omkring s mm og en gennemsnits-

tykkelse omkring 2 mm, mens målene for de retoucherede flækker er henholdsvis 10 mm og
3mm.

;,3ep.=ebnø:r?eeTæpråkåse,r:ta?efakras:nvdæp::jTkefetitå::Edast.ikbe|tve.?ispa:l::emkmee¥eåodgea.få`ågdferfigthån.iå::3åFnh:,redn.?eh:ipvo:a,re:
muligt entydigt at definere  "elementeme"  som henholdsvis kemer og afslag.
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Fiiig.26.  Iiwndevågen 21 /22.  Bjergartsøkser, 2:3  moto:  Eirik lrgens Johnsen).

-c-_
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Fig.27.  Iii;ndevågen 21 /22.  Skævtrekamer,  1..1.



B/.ergø#§øÆfcr  På  lokaliteten  blev  der  fremdraget  5  bjergartsøkser  eller  fragmenter  af
sådanne,,. (fig.26).  1  økse i basalt er prikhugget og har æggen markant forskubbet mod den
ene bredside,  mens en anden slebet,  symmetrisk Økse er i  sandsten.  2  nakkefragmenter af
slebne fladøkser er i basalt.  1  fragmenteret slebet, symmetrisk økse i sandsten synes at være
sekundært behugget. Øksernes råmateriale er på alle bopladser håndklassificeret af professor
Harald Furnes,  Bergen.

§ÆæwrcÆøn/cr.. R21/22  indtager i  norsk sammenhæng  en  særstilling,  idet der  forekommer
skævtrekanter i hidtil  uset mængde  (fig.27).  Hvor antållet af skævtrekanter på en boplads
oftest   er   encifret,   forekommer  der  på   R21/22   106   typesikre   skævtrekanter.   82%   af
trekanterne  er  ganske  vist  fragmenterede,  men  da  hele  95 %  disse  har  den  skrå  retouche
placeret i den samme ende (proximalenden), kan fragmenterne ikke sammensættes til trapezer
eller  rhomber.  4  trekanter  er  sammensat  af hver  2  fragmenter,  og  der  forekommer  184
fragmenter af flækker og  mikroflækker med en retouche,  der muliggør,  at de kan  stamme
fra skævtrekanter.

Ingen  af  trekanterne  har  mikrostikkelfacet,  men  da  60%  har  den  proximale  ende  fuldt
retoucheret,  ville  en  sådan  ikke  kunne  iagttages  her.  Derimod  kan  man  på  25%  se,  at
proximalenden er dannet ved simpelt brud, og på 15 % har man retoucheret diagonalt gennem
slagbulen  uden  overbrydning  af råemnet.  Kædes  dette  forhold  sammen  med  fraværet  af
mikrostikler,  må det betragtes som sandsynligt,  at ingen af de  106 trekanter er fremstillet i
mikrostikkelteknik (Ballin  1995b).  Som beskrevet i kapitel 7.1.4. ,  synes skævtrekanterne på
R17 heller ikke fremstillet i mikrostikkelteknik.
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Fig.28.  Ijundevågen 21 /22.  Skævtrekanternes bredde/kortsidevinkel.
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Da kun  15 %  af skævtrekanterne er intakte,  er det valgt at beskrive materialet ud  fra Bille
Henriksens metode ( 1976:20ff), der baserer sig på bredde og kortsidevinkel (fig. 28). Det ses,
at de  flækker og  mikroflækker,  der er benyttet,  varierer i bredde mellem  3,5  og  12  mm,
omend  størsteparten,  som  på  R17,  ligger  mellem  4  og  s  mm.  Kortsidevinklen  varierer
mellem 90°  og  i4oo.

I  diagrammet  fig.28  optræder  trekantmaterialet  som  en  samlet punktsværm,  men  i  Ballin
(1995b) er materialet indsat i et diagram med større opløsning (flere decimaler), og her deler
sværmen sig op i 2 grupper. Den ene gruppe er karakteriseret ved en bredde mellem 4,0 og
7,5 mm og en kortsidevinkel mellem 95° og  110°, mens den anden gruppe er karakteriseret
ved en bredde mellem 5,5  og 9,0 mm og en kortsidevinkel mellem  110°  og  125°.  Det må
betragtes  som  sandsynligt,  at de to grupper repræsenterer to faser indenfor mellemmesoli-
tikum og dermed mindst to besøg på lokaliteten.

1                                          1/!//

1/1/

/1'/ 1/1/

11                                             '/'/

11          P?/'/1

' / '11

31! 22 9            1 8111 6 411511,

Fig.29.  I]wndevågen R21 /22.  Skævtrekanternes retouchetyper.

Skævtrekanternes retouche er foretaget fra såvel dorsal-  som ventralside,  og som det ses af
ovenstående fig.29,  er der generelt tale om en begrænset retouchering.  32 %  af trekanterne
har således kun side A retoucheret, mens 23 % har side A og C fuldt retoucheret. Trekanterne
fordeler sig ligeligt på højre- og venstrevendte stykker.

Trekantmaterialet kan ikke indpasses i Bille Henriksens typologi (Bille Henriksen 1976:21 f).

Bor§p[.dJCJ... Ved udgravningen af R21/22 fremkom der iålt 129 borspidser (fig. 30.1-3). Heraf
er 85  fremstillet på flækker og mikroflækker,  mens 42 er på uregelmæssige afslag,  og 2 på
kernefragmenter.   Borspidserne   kan   deles   op   i   to   markant   forskellige   grupper,   hvor
flækkeborene er  spinkle og  regelmæssige,  og  nærmest fremstillet efter  skabelon,  mens  de
wrige bor er kraftige og uregelmæssige, og har et tilfældigt præg.

Af flækkeborene er 9 stk.  fremstillet på rygflækker.  De intakte flækkebor varierer i længde
mellem  11  og 55  mm,  mens bredden ligger mellem 3 og  13  mm.

§Ærøøc#e..   Ser   vi   bort   fra   stykker   med   kantretouche,   er   skraberne   den   dominerende
redskabsgruppe med 223  stk (fig.30.4-8).  Mest almindelige er endeskrabere på afslag med
148 stk. ,  mens kun 25 af endeskraberne er på flækker.  Sideskrabere på afslag udgør 25 stk.
Der  forekommer  kun  en  enkelt  cirkulær  skraber  og   3  kerneskrabere,   mens  der  er  3
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skeformede skrabere.  De skeformede skrabere tilknyttes almindeligvis  senneolitikum,  men
da en af de 3  skrabere tydeligt er på et kerneafslag fra en konisk kerne,  må de antages at
være mesolitiske.  Af de benyttede råemner er  14 platformafslag,  2 er rygflækker,  og  1  er
et kernekantafslag.

C)

0 ''.._,:.

`----``_

Ei==     Eii=E
18

Fig.30.  Iiundevågen R21/22.  Borspidser (1-3),  skrdberserie (4) og skrabere (5-8),1..1.

Det har i flere tilfælde været muligt at sammenlime skrabere fra samme kerne (henholdsvis
3  og  4  stk.;   fig.30.4).   En  sådan  serieproduktion  kan  enten  skyldes  almindelig  rationel
tankegang,   eller  være  udtryk  for,   at  der  på  lokaliteten  er  foregået  mere  omfattende
bearbejdning  af skind,  huder,  træ  eller andet.  Da alle de pågældende  skrabere er  kraftigt
slidte (kasserede),  taler alt for sidstnævnte mulighed.

§ot%er mcd e/cdcrefo#c%c.. I denne genstandskategori forekommer der på R21/22 75 stk.  Af
stykker  med konkav enderetouche forekommer der kun  6,  mens  typerne  med  ret,  skrå og
skråbuet enderetouche er ligeligt repræsenteret med henholdsvis 22,  24 og 23 eksemplarer.

Som  råemner  for  stykker  med  enderetouche  er  der  i  16  tilfælde  benyttet  uregelmæssige
afslag,  i 50 tilfælde flækker,  mens der i 9 tilfælde er benyttet mikroflækker.

Arte£aktgruppen virker morfologisk meget heterogen,  men da kanterne på de fleste stykker
er præget  af flade  makroskopiske  kantafsprængninger,  kan  der  næppe  være  tvivl  om,  at
stykkerne   med  enderetouche  generelt   må  have   fungeret   som   lmive.   Dog   knytter   de
enderetucherede mikroflækker sig morfologisk til mikrolitterne, og det må antages, at de kan
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have fungeret som skærper i flintægspyd og -dolke.

§øÆÆcr  med  Æønfre/o#cøc..   Af  de   sekundært  tildannede  artefåkter  udgør   stykker   med
kantretouche  1889  stk.  eller  67%,  og  er  således  langt  den  største  gruppe.  Hovedparten
udgøres af flint - kun 3  stk.  er af bjergkrystal.

Gruppen er meget heterogen, og rummer alle former for og grader af kantretouche. Omtrent
halvdelen af råemnerne er flækker,  mens resten fordeler sig ligeligt på afslag og mikroflæk-
ker.

Det må antages,  at gruppen rummer såvel  intakte redskaber  som  fragmenter af de øvrige
"egentlige"  redskabsgrupper.  De intakte  stykker med kantretouche synes at dække over et

varieret spelstnm af funktioner,  idet der kan iagttages forskellige former for makroskopisk
slid på både længdekanter og brudhjørner. Sandsynligvis er der tale om nødtørftigt tilvirkede
redskaber til skrabende,  borende,  stiklende og skærende arbejde.

SOJ%er med øøÆ.. Der forekommer ialt 187 stykker med retoucheret hak (fig. 31. 3-4). Af disse
er 2/3 på flækker,  mens resten fordeler sig ligeligt på afslag og mikroflækker.  Kun 6 stk.  er
ufragmenterede, heraf er 5 afslag.  Som på R17 er hakkene generelt små ( < 0,5 cm).

Hakket er ofte placeret i råemnets proximalende, og hvor der er to hak er de gerne placeret
på  hver  sin  kant  og  overfor  hinanden.  I  de  tilfælde,  hvor  stykket  er  fragmenteret,  udgår
brudfladerne næsten altid fra hak.

Sandsynligvis   er  der  tale  om  to   funktionelle  grupper,   nemlig   stykker   med  proximalt
skæftningshak brækket under brug, og stykker med hak til styring af intentionel overbrydning
med  den  hensigt  at  opnå  korte  flækkefragmenter  med  kraftige  brudhjørner.  Førstnævnte
gruppe  må have haft  en  skærende  funktion  (makroskopisk  slid på  længdekanterne),  mens
sidstnævnte gruppe kan have fungeret kombineret skærende/stiklende (makroskopisk slid på
både længdekanter og brudhjørner).

De skærende/stiklende flækkefragmenter med hak er kraftigere end de uretoucherede flækker,
idet  de  har  gennemsnitlig  bredde  og  tykkelse på  henholdsvis  1,1  cm  og  0,3  cm  mod  det
uretoucherede materiales gennemsnitsværdier på 0, 8 cm og 0,2 cm. Sammenlign i wrigt med
det tilsvarende materiale på R17 (kapitel 7.1.4.).

§O/ÆÆcr mcd /øndl!.ng.. Af de 22  stykker med tanding er halvdelen afslag,  den anden halvdel
flækker.  3 flækker med en regelmæssig serie tænder må betragtes som egentlige save,  mens
de øvrige virker mere tilfældige i deres udformning.  Nogle af disse kan være stykker med
tandet skæftningsretouche.

SfJ.Æ/er.. Der er i alt fundet 81  stikler på lokaliteten  (fig.31.1-2),  af hvilke 73  er på uregel-
mæssige  afslag,   6  på  flækker,   1  på  en  kerne  og   1  på  et  frostsprængt  stykke.   Det  er
kendetegnende   for   stiklerne,   at  de   har   et   tilfældigt  præg,   og   råemnerne   er   næsten
udelukkende overbrudte stykker. Det tilfældige præg lader formode, at der almindeligvis ikke
er tale om bevidst overbrudte emner,  men derimod affåldsmateriale.

Fremstillingsmæssigt fordeler  stiklerne  sig på  38  kantstikler,11  midtstikler,  7 tværstikler,
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6 stikler på retouche,  9 multistiklef4 og  10 andre stikler (planstikler og atypiske).  Stiklerne
har i flere tilfælde mere end 6n stikkelæg (dobbeltstikler).

Der er fundet s stikkelafslag.

Eiiii=

-4

Ol:iD  5
Fig.31.  Iiimdevågen  R21/22.  Stikhr  (1-2),  stk. m.  hdk (3-4) og  "fiskesøk/tyngde"  (5),  I :1.

7}ngder  mcd  Æ#/..  En  enkelt  genstand  må  foreløbigt  klassificeres  som  tyngde  med  hul
(fig.31.5).   Den  har  ovalt  omrids,   flad  underside  og  konveks  overside,   mens  hullet  er
timeglasformet.  Materialet er  klæbersten,  og  begge  sider  bærer tydelige  snitmærker efter
formgivning af stykket selv og dets centralt placerede hul.

Flere forhold antyder, at der kan være tale om andet end et tyngde - f.eks.  et smykke eller
en  amulet.  Bl.a.  er  stykket  meget  nænsomt  formet,  symmetrisk  og  glat,  og  det  centralt
placerede hul  og den  flade bagside er unødvendige detaljer for et tyngde.  Desuden er der
intet slid efter en eventuel line.

Vøn.ø.. Af slibesten foreligger der en enkelt.  Den er i sandsten og har største mål 9,9 cm.

Slagsten forekommer i et antal af 57.  Af disse er 44 i sandsten, 7 er i kvartsit, 4 i vulkansk
materiale  og  2  i  flint.  Forskellene  i  materiale  svarer  antagelig  til  forskelle  i  slagteknik
(forskellige stadier af primærproduktionen), idet f.eks.  sandsten er en mellemhård bjergart,
mens kvartsit er entydigt hård.  Slagstenene er generelt rundovale, og de største mål svinger
mellem 2,9 og  10,8 cm -sandsynligvis svarende til forskelle i funktion.

44 Hvor dobbeltstikler defmeres  ved at have flere ægge af samme slags,  f.eks.  kant-/kant-,  har multistikler  flere ægge af
forskellig slags,  f.eks.  kant-/tvær-.
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Slagstenene  har  almindeligvis  knusemærker  på  begge  poler,  og  en  enkelt  lille  slagsten  i
kvartsit har desuden markante skurestriber på bredsiderne:  Den må formodes at have været
anvendt til den kantabrasion, der er så typisk for præpareringen af mellemmesolitiske kerner
(Ballin  1995a).

Der er fundet  10 amboltsten,  der alle tillige har fungeret som  slagsten.  Kendetegnende for
amboltstenene er en hugget grube på en eller begge bredsider samt afknusning af en eller
begge poler.  Materialet er overvejende sandsten suppleret af lidt vulkansk materiale.

Pimpsten forekommer i 4 stk. , alle med glatslebne flader. 2 af disse har tydelige furer.  Der
er  desuden  fundet  1  fladt,  triangulært  ravstykke  i  pløjelaget  samt  15  stykker  bjergart  i
varierende materiale med skæremærker,  huggespor,  knusemærker eller slibning.

Jveo/i./z.sÆe   ø#e/øÆJcr..   I   bopladsens   Østlige   periferi   er   der   fremdraget   henholdsvis   en
fladehugget pilespids med afbrudt basis og en flintflis med slibning.

7.2.5. Anlægsspor

Der er på R21/22  fremdraget 6 anlæg:  5 ildsteder og 4 stolpehuller (fig.32).  De 5 ildsteder
kan fordeles på 3 typer,  nemlig:

1) Stort cirkulært fladbundet ildsted med en diameter på knap 1,5 meter. Det er lagt af flade
sten,  og  dækket  med  sand,  hvilket  antagelig  kan  forklare  stenenes  ringe  skørhed.   Der
forekommer store mængder trækul (AIl og AIII).

2) Stor oval grube med flademålene  l,5xl,O meter og en dybde på ca.  0,35 meter.  Stenene
er  normalt  afrundede,  relativt  store  (10-30  cm)  og  skørbrændte,  men  ikke  opløste.  Der
forekommer en del trækul (AI).

3)  Lille oval  grube  med  flademål  mellem  0,3-0,8  meter og  en dybde på  1,15-0,20  meter.
Stenene er normalt afrundede, relativt små (5-25 cm) og skørbrændte eller helt opløste.  Der
forekommer meget lidt trækul (AIV og AV).

4  af  ildstederne  er  J4C-dateret  til  bronzealder/tidlig  jemaldep5,   og  de  ligger  alle  nær
bopladsens Øst/vest-gående akse ¢vf. fig. 32. nedenfor). Ildskørnet flint (se kapitel 7.2. 6. ) og
trækul  ligger  jævnt   spredt  udover  bopladsfladen,   og  fdder  kun  dårligt  sammen  med
ildstederne.14 %  af det samlede genstandsmateriale er ildskørnet.

Anlæg Vl består af 4 relativt små stolpehuller sat tilnærmelsesvis i en rektangel.  Stolperne
har  haft  en  diameter  på  omkring  10  cm,  og  deres  placering  er  indtegnet  på  fig.32.  De
neolitiske  genstande  -  en  slebet  flis  og  en  fladehugget  pilespids  -  blev  begge  fundet  i
umiddelbar  nærhed  af anlægget,  der  således  kan  tænkes  at  være  fra  senneolitikum/ældre
bronzealder Ovf.  ]4C-dateringen af ildsted Al og AIV). I fåld stolpehullerne stammer fra en
fælles konstruktion, kan denne f.eks.  have været en mindre bygning, en indhegning eller et
tøne-/tøjrestativ.

45 A| 3|40 ±75 BP (T-10485), AII 2200 ±70 BP (T-10486), AIII 2435 ±40 BP (T-10487) og AIV 3275 ±80 BP (T-10488).
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Fig. 32.  Iundevågen R21 /22.  Stenspredrting og iusteder.

På  fig.32,   der  er  en  sammentegning  af  udgravringslagene,   ses  stenenes  spredning  på
bopladsfladen, og det fremgår tydeligt, at der er foregået en vis rydning af denne. Rydningen
passer   med   genstandsspredningen   (se   kapitel   7.2.6),   og   kan   derfor   være   foregået   i
mellemmesolitikum,  men der er dog intet i vejen for, at stenrydningen kan være foregået i
forbindelse med aktiviteterne ved ildstederne og således meget senere.

7.2.6. Fundspredning

Med næsten 90.000 artefåkter og 136 udgravede m2 udgør R21/22 en af de største bopladser
i projektområdet,  og  en  sådan artefåktakkumulation må  skyldes enten et  meget langvarigt
eller flere kortvarige ophold på stedet.

Resultatet  vil  i  begge  tilfælde  være  det  samme,  nemlig  en  udviskning  af de  oprindelige
rumlige strukturer, og behandlingen af de rumlige strukturer vil derfor blive prioriteret lavere
end på projektområdets små,  uforstynede bopladser.

Huggepladser

Betragtes spredringen af stedets splinter (stykker mindre end eller lig  10  mm) på fig.33.1,
får man et indtryk af stedets rumstrukturelle kompleksitet.  Spredt langs en Øst/vest-gående
akse gennem bopladsen kan der med rimelig sikkerhed udskilles 6-10 splintkoncentrationer,
som må formodes at repræsentere huggepladser.  Hertil kommer antagelig en række mindre
huggepladser,  der blot er for små til at markere sig i billedet af overlappende episoder.
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Fig.33.     IiÆndevågen    R21122.     Spredningsplaner.     1)     Splinter     (ækv...50lmin...50),     2)    afislag

(ækv. :50/min. :50),  3) gememsritsvægt (ækv. :0,5  g/min. :0,5  g) og 4) brændt flim (ækv. :13/min. :13).
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De huggepladser,  der kan udskilles,  har alle en stønelse på omtrent  lx2 meter.

Afslag større end  10 mm fordeler sig langs den samme Øst/vest-gående akse (fig.33.2), men
overlapningen mellem aktivitetsområderne er større, end det sås ved spredningen af splinter,
hvilket  må  skyldes,  at  de  større  afslag  i  højere  grad  er  blevet  transporteret  omkring  i
forbindelse med brug  eller oprydning.  Den vægtmæssige spredning  diskriminerer stort  set
huggepladserne,  og udgør nærmest et komplement til den øvrige spredning (fig.33.3).

Såvel  typologi  som  flintteknologi  indikerer,  at  lokaliteten  har  været  besøgt  gennem  hele
stenalderen,  men fundsammensætningen viser,  at besøg i  neolitikum har været sporadiske,
og de er sandsynligvis uden nævneværdig betydning for det overordnede spredningsbillede
(med den Østlige periferi som en mulig undtagelse).  Flækker og kerner på R21/22 tegner et
billede af en meget struktureret flækketeknologi, der svarer til teknologien på R17,  R31  og
R36 (se kapitel 7.1. , 7.3. og 7.4.), hvor der også er fundet skævtrekanter, og det må derfor
betragtes som sandsynligt,  at de fleste af huggepladserne er mellemmesolitiske.

Der er dog ikke fundet nogen skævtrekanter i lokalitetens nordligste koncentration, der ligger
isoleret uden for hovedfeltet.  Derimod er de koniske kerner herfra alle små og  med glatte
platforme,  hvilket er typisk senmesolitisk (se kapitel  8),  og antagelig er denne huggeplads
fra dette tidsrum.  En ]4C-datering på 6400±6546 fra hovedfeltet skal muligvis ses i sammen-
hæng med dette materiale.

Den brændte flinis spredning

Den brændte flints spredning (fig.33.4) svarer stort set til spredningen af splinter og afslag.
Der er således en tydelig  samling omkring den Øst/vest-gående akse,  men der forekommer
flere tydelige maksima,  som fålder sammen med splintkoncentrationerne.

Det må derfor formodes, at der på R21/22 generelt har været 6t ildsted pr.  huggeplads,  og
da  det  må  betragtes  som  usandsynligt,  at  der  på  6n  boplads  har  været  6-10  almindelige
husholdningsildsteder47 i funktion ad gangen,  kan dette ses som en antydning af,  at R21/22
er en akkumulation af en række relativt kortvarige besøg.  Det må antages,  at  man ved 6t
længerevarende ophold ikke ville sprede ildsteder med tilhørende sod og  aske udover hele
bopladsfladen,  selvom det blev nødvendigt med nye ildsteder.

Det er også værd at bemærke, at de 5 stensatte ildsteder på lokaliteten kun i ringe grad - om
overhovedet - fålder sammen med spredningen af brændt flint.  Dette må ses som et udtryk
for, at de opnåede '4C-dateringer er korrekte, og at de stensatte ildsteder derfor skyldes besøg
i bronze- og jernalder.

Spredringen af kerner og sekundært tildamede artefiakter

På grund af lokalitetens karakter af overlappende bopladser vil gennemgangen af kernernes

46 ua-3263.

47 Begrebet  "husholdningsfldsted"  skal ses i modsætning til ildsteder forbundet med specialicerede aktiviteter.
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og   redskabernes   spredningsmønstre   blive   gjort   summarisk.    Med   variationer   svarer
spredningen til den,  der  sås ved  spredningen af splinter,  afslag og brændt flint,  dvs.  med
samling omkring lokalitetens øst/vest-gående akse.

Dette gælder også Æemcme,  men som det ses af fig.34.1  og  34.2 har de Æon!.§Æe Æcmcr en
tendens til at koncentrere sig i hovedfeltets centrale del, mens de øz.po/øne ÆcrnerJ spredning
er mere jævn.  Som det blev påvist i  kapitel 7.2.3.,  er flere bipolare kerner produceret på
nedslidte   koniske   mikroflækkekerner   fra   mellemmesolitikum,   og   de   små   forskelle   i
spredningen af bipolare og koniske kerner kan ikke benyttes som argument for en forskellig
datering af typerne.  Det må erindres,  at produktion med bipolare og koniske kerner er så
teknologisk forskellige processer, at de separate arbejdsgange, der er tale om, også kan have
været rumligt adskilte.

Som det ses, fålder kernernes spredning ikke helt sammen med splinternes, men da kernerne
ofte har været udsat for præventiv oprydning ("toss",  se kapitel  12.2),  vil de hyppigt være
at finde netop i huggepladsernes periferi.

SÆæv/#eÆønfemc fordeler sig relativt jævnt over bopladsfladen (fig.34.3),  og kun to forhold
tiltrækker sig speciel opmærksomhed. Det ene forhold er den totale mangel på skævtrekanter
i det lille nordlige udgravningsfelt, som fålder sammen med tilstedeværelsen af formodentlig
senmesolitiske koniske kerner.  Det andet forhold er fundet af en entydig  skævtrekant i det
lille udgravningsfelt sydvest for hovedfeltet,  der derfor må betragtes  som en mellemmeso-
litisk  koncentration.  Hvorvidt  denne  er  selvstændig,  eller  skal  betragtes  som  en  "satellit"
tilknyttet  R21/22  eller den  nærliggende boplads R17,  kan  ikke afgøres,  med  mindre man
benytter  sammenlimning,  hvilket  ville  blive  bekosteligt  med  de  store  fundmængder  på
R21/2248.

BorJpz.d§er,  §Ærtzøcre og §/i.Æ/cr (fig.34.4,  35.1  og 35.2)  spreder sig jævnt udover boplads-
fladen (omkring Øst/vest-aksen), men synes dog at knytte sig til områderne med koncentration
af  splinter   og   brændt   flint.   Dette   bestyrker   indtrykket   af  lokalitetens   karakter   som
akkumulation  af  en  række  små,  tidsmæssigt  adskilte  bopladsenheder,  hver  bestående  af
ildsted,   huggeplads   og   forskellige   andre   aktiviteter.   Skraberne   synes   at   diskriminere
bopladsens vestlige hjørne.

At §/øg§Jc#c#c (fig. 35 . 3) også diskriminerer det vestlige hjørne, er dog mere uforståeligt, idet
splinter,  afslag  og  kerner viser,  at der har foregået en betydelig primærproduktion i dette
område.  De benyttede slagsten må være fjernet,  enten til fortsat brug andetsteds,  eller som
led i oprydning.

Der har desuden kunnet udskilles 2 nco/z./!.§Æc gcm/ø;3dc,  der begge er fundet i hovedfeltets
østligste periferi.

:amDme:nEumr:ågpraifEå::ig:ø#aåtri:,det#;p::?FeennuF.njfagdssm,ee¥gåå.pes,:1iåd;åma:r-g|aanff.p#oflvå#:gfravgiåeåaænr,fomr:#.g:

gadåa|%tn|:iænring:o£i:mds:illinagn,.skseitusåtiion,eåidgtguenriv::gi.æåtspdeecriaEå,neouredre:åorp#aå::åaFre#eagnestkhp,`ean-g:gg:oåeeTegåsf
økonomiske grunde. Sammenlimning af bopladsmateriale alene fordi det er praktisk muligt, er ikke nødvendigvis interessant.
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Aktivitetsoimråder -sammenf iatning af f tndspredningen

Det generelle indtryk af fundspredningen på R21/22 er,  at der er tale om en akkumulation
af overlejrende materiale deponeret til forskellig tid.  Overordnet kan lokaliteten opdeles i 3
enheder:  1 ) En mindre koncentration nord for hovedfeltet, 2) en mindre koncentration sydvest
for  hovedfeltet,  og  3)  en  række  koncentrationer  langs  en  øst/vest-gående  akse  gennem
hovedfeltet.

Spredningsbilledet antyder, at de aktivitetsområder, der Æøn udskilles, er af stort set samme
karakter,  idet  de  synes  at  bestå  af ildsted,  huggeplads  og  fuldt  redskabsspelstnm  -  dvs.
omkring  6-10  små  bø§!.føopzdc7§cr49.  Havde lokaliteten eller  størsteparten af denne  udgjort
en  enkelt  længerevarende boplads,  måtte  man  have  forventet  fæne  ildsteder  og  en  mere
tydelig bopladsstruktur.

En enkelt enhed i hovedfeltets vestlige hjørne skiller sig dog ud ved hverken at have skrabere
eller slagsten. Forholdet kan forklares på to måder, idet der enten må have været tale om en
specialiseret enhed, hvor skrabere og slagsten ikke er blevet anvendt - eller koncentrationen
er en del af en større helhed (der ikke kan afgrænses, mst mindre man benytter sammenlim-
ning),  hvor  skrabere og  slagsten  er blevet flyttet  i  forbindelse  med  brug  eller oprydning.
Sidstnævnte mulighed er den mest sandsynlige.

De meget små bopladser (R23,  R31 og R36), der er undersøgt i projektområdet,  skiller sig
ud ved sjældent at have fuldt redskabsinventar,  idet en række funktioner synes ikke at være
foregået eller muligvis er foregået med brug af hurtigt udformede kantretoucherede stykker.
Disse bopladser må betragtes som enten /.øgføop/dc7scr eller /rø#§j./øop/dc7§er, og af sådanne
ukarakteristiske genstandsinventar kan der skjule  sig adskillige i  de store flintmængder på
R21/22.

R17, der er beliggende på sydvestsiden af den fjeldknold, som R21/22 ligger på nordøstsiden
af, er typologisk/teknologisk samtidig med hovedmassen af fundene på R21/22, men det kan
ikke afgøres  med  sikkerhed,  hvorvidt R17 er en  selvstændig  enhed  eller kun en del af en
større helhed,  hvori også dele af R21/22 indgår.

Karakteren af de yngste fund kan ikke belyses nærmere.  De sikre neolitiske spor udgøres af
en slebet flintflis og en enkelt fladehugget pil, og da der forekommer en fladehugget pil på
flere af de udgravede lokaliteter ved Lundevågen, kan disse tolkes som et udtryk for udbredt
jagt i  området i  senneolitikum/ældre bronzealder.  Om de 4  stolpehuller i  R21/22's østlige
periferi  skyldes aktivitet i  senneolitikum/ældre bronzealder,  kan ikke besvares,  men der er
ikke  andre  indikatorer  på  besøg  i  denne  fase,   som  f.eks.   koncentrationer  af  de  flade
afspaltninger,  der er så typiske for fladehugningsteknikken.

Hvilken  aktivitet,  der  er  foregået  i  bronzealder/jernalder  i  forbindelse  med  de  stensatte
ildsteder,  kan heller ikke belyses.  Der forekommer -  med  undtagelse af den  fladehuggede
spids - intet genstandsmateriale,  der kan knyttes til disse perioder,  og anlæggene har heller
ikke afgivet noget materiale,  der kan belyse deres brug.

49 Ang.  definition  af bopladstyper,  se afsnit  12.2.
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7.2.7. Bopladseiis datering

Typologisk og teknologisk kan hovedmassen af fund fra R21/22 henføres til mellemmesoliti-
kum, dvs. 9000-7500 BP. Genstandsmaterialet svarer i alt væsentligt til fundene fra R17, og
karakteriseres  ved  bl.a.  skævtrekanter,  flækkebor,  små  flækkestikler/flækker  med  hak og
koniske   flække-   og   mikroflækkekerner   samt   regelmæssige   flækker   og   mikroflækker.
Skævtrekanternes  udformning  svarer også  til  forholdene på  R17,  idet  retoucheringen  ofte
begrænser sig til den korteste kortside (side A) eventuelt suppleret med lidt retouche af den
længste kortside (side C). I Sydskandinavien ville denne retouchetype placere fundet relativt
sent i mellemmesolitikum,  men skævtrekanternes størrelse og kortsidevinkel peger tilbage i
tid, og det må betragtes som tvivlsomt, om erfåringerne fra Sydskandinavien kan overføres
til Norge (se iøvrigt Ballin  1995b).

Teknologisk kan flækkematerialet fra R21/22 placeres i en gruppe med R17,  R31  og R36,
idet  flækkerne er relativt  store,  regelmæssige,  og  fremstillet på nøje præparerede koriske
kerner, bl.a.  med flittig abrasion af kernekanten (Ballin  1995a).  Specielt kantabrasion synes
at være kendetegnende for den mellemmesolitiske flækkeproduktion.

Teknologisk kan koncentrationen nord for hovedfeltet tilskrives senmesolitikum, idet alle de
koniske kerner her er små,  har tætliggende afspaltningsar og  de for denne fase  så typiske
glatte platforme. I samklang hermed er der da heller ikke fundet nogen skævtrekanter i dette
område.

Endelig er der fundet en slebet flintflis,  der kan henføres til neolitikum  sensu largo,  og en
fladehugget pilespids,  der må være fra senneolitikum/ældre bronzealder.

Der  foreligger  6  ]4C-dateringer  fra  lokaliteten,   henholdsvis  4  konventionelle  dateringer
(trækul) fra 4 af de 5 stensatte ildsteder og 2 acceleratordateringer (brændte hasselnødskaller)
fra fladen centralt i hovedfeltet.  Ildsted 1 er dateret til 3140±75  BP,  ildsted 11 til 2200±70
BP,  ildsted 111 til 2435±40 BP og ildsted IV til 3275 ±80 BP,  mens dateringerne fra fladen
gav henholdsvis 3980±60 BP og 6400±65  BP5°.

Ildstederne daterer  sig  således  til  bronzealder/jernalder,  mens  den  ene af dateringerne  fra
fladen er fra sen mellemneolitikum (MN 8), den anden fra den tidlige del af senmesolitikum.

7.2.8. Data om ressourceudnyttelsen og bopladsens karakter

Som nævnt ovenfor er der spor efter ophold på lokaliteten gennem store dele af forhistorien.
De  fleste af disse besøg  har dog  været  så  sporadiske,  at der ikke er  materiale nok for en
seriøs vurdering  af disse besøgs karakter,  så i  det  følgende vil  kun de  mellemmesolitiske
ophold blive berørt.

Da der kun er fundet meget små mængder organisk materiale,  vil analysen i høj  grad blive
baseret på indirekte vidnesbyrd,  dvs.  bopladsens topografi og genstandsmateriale.

Bopladsens topografiske placering vidner om en bredspektret Økonomisk strategi,  idet man

5° T-10485,  T-10486,  T-10487,  T-10488,  Ua-3262 og  Ua-3263.
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med placeringen ved Lundevågen har adgang til flere økologiske zoner.

Det fulde redskabsspektrum indikerer en række forskelligartede aktiviteter, primært jagt og
tilknyttede aktiviteter.  Der er  fundet hele  106  skævtrekanter,  som  har udtiort od og  æg  i
redskaber som pile og spyd ¢agt/muligvis også fiskeri), og de mange skrabere,  stikler, bor,
knive m. m. kan have været anvendt til bearbejdning af varierende materialer som skind, træ,
knogle og tak ¢vf.  i øvrigt resultaterne af slidsporsanalysen på R17,  kapitel 7.1.).

Af orgarisk materiale blev der først og fremmest fundet trækul,  men der blev også fundet
15   brændte   hasselnødskaller   spredt   over   bopladsfladen.   2   af  disse   er   ]4C-dateret   til
henholdsvis senmesolitikum og neolitikum, men der kan næppe være nogen tvivl om, at man
også har  udnyttet denne ressource i  mellemmesolitikum.  Der blev  fundet et enkelt  stykke
brændt  ben,  der  desvæne  ikke  kunne  bestemmes  mere  præcist  end  til  pattedyr/fugl  (se
Hufthammer,  kapitel  17.3.).

Som berørt under spredningsanalyserne må R21/22 betragtes som en akkumulation af mindre
bopladser, og ikke som 6n meget stor eller meget langvarig boplads. Der har antagelig været
tale om små basisbopladser, hvilket vil sige bopladser af en vis varighed (nogle uger?), hvor
der er foregået et bredt spektnm af aktiviteter, og hvorfra man er taget på mere specialice-
rede udflugter ¢agt/fiskeri/indsamling).

Materielt manifesterer disse bopladser sig ved et ikke-stensat ildsted, 6n eller få huggepladser
og et stort set. fuldstændigt redskabsinventar.

Der er intet i vejen for,  at også R17 har været en sådan lille basisboplads, omend den kan
have været en del af en større helhed, hvori dele af R21/22 indgik. Koncentrationen sydvest
for R21/22's hovedfelt kan være en sattellit for enten R21/22 eller R17,  men den kan ligeså
vel være en lille selvstændig transit- eller jagtboplads.
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7.2.9. Artefaktliste for Lundevågen R21/22

Flækker og afslag
F1,ækker

Flækker ® > 8m)
Mikroflækker @jssm)

Afislag
Afsla8 ( > 10m)
Afslag af sleben genstand

Særti ge kerneafslag
Rygflækker
Kernekantafslag
Platformafslag

lrregulære stykker ( > 10mm)
Splinter (afslag og irregulære stk. <10mm)

6177
5110

36850
1

460
134
714

4891
29470

Flækker og afs]ag i a]t

Kerner
Kerner med 6n platfiorm

Koniske kerner
Kølformede kerner

E,nesr£sdå]dgååekåre¥årermmeded6%np]pa,taftofitFm
Kerner med to plaifiorme

Ex!iåT;:sE:ri:rrnåredtomodståendep|atforme
Flersidige kerner med to modstående platforme

Bipolare kerner
Skælhuggede skiver
Uregelmæssige kerner
Andre kerner (herunder forarbejder)
Kernefl.agmenter
Flintknolde (råflint)

Kerner i alt

Bjergartsøkser uden skafthu]
Slebne trindøkser

år#åg#ge#i#3årse,:nH. ubest. fl.agmenter)

Bjergartsøkser uden skafthu] i a]t

"leosovpie:åearderetoucheredespidser

Pilespidser i alt

Mkrolitter
Skævtrekanter 106

Mkrolitter i a]t

Borspidser

?lf:1fi#:::Biiå;å:
Kerneborspidser

106

Borspidser i a]t
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Skrabere
Skiveskrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere på afslag
Flækkeskrabere
Skeformede skrabere
Andre skrabere
Skraberægftagmenter

Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Afslag

Afslag med skråbuet enderetouche
Afslag med skrå enderetouche
Afslag med ret enderetouche
Afslag med konkav enderetouche

Flækker
Flækker med skråbuet enderetouche
Flækker med skrå enderetouche
Flækker med ret enderetouche
Flækker med konkav enderetouche

Mikroflækker
Mikroflækker med skråbuet enderetouche
Mikroflækker med skrå enderetouche
Mikroflækker med ret enderetouche

Stykker med enderetouche i a]t

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Andre stykker med kantretouche

Stykker med kantretouche i aLt

Stykker med retoucheret hak
Afslag med retoucheret hak
Flækker med retoucheret hak
Mikroflækker med retoucheret hak
Andre stykker med retoucheret hak

Stykker med retoucheret hak i alt

Stykker med tanding
Afslag med tanding

#:k#æmkk¥rt=åintganding

Stykker med tanding i aLt

Stikler
Afslagsstikler
Flækkestikler
Kernestikler
Andre stikler
Stikkelafslag

Stikler i alt
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Søkker/tyngder
Tyngder med hul

Søkker/tyngder i a]t

Varia

:iibg#der
Slagsten/amboltsten
Pimpsten
Pimpsten med slibespor
Ravstykker
Kombinationstyper
Diverse bearbejdet bjergart

Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT
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7.3. Lundevågen R31

Lundevågen R31  er en lille, velafgrænset og uforstynet boplads -antagelig fra begyndelsen
af tidligatlantisk tid.  Genstandsmaterialet er bl.a.  kendetegnet ved koniske mikroflækkeker-
ner,  regelmæssige  mikroflækker,  en  mulig  skævtrekant  samt  simpelt  udformede  bor  og
skrabere.  Flint  og  sten  er  næsten  enerådende,  men  der er dog  fundet en  del  trækul  og  2
hasselnødskaller.

Forsøg på datering via  ]4C-analyse har desvære kun givet neolitiske resultater,  selvom der
ikke foreligger materiale,  der kan henføres til denne periode.

Spredningsanalyserne frembringer en koncentration af den typiske vifteform samt en mindre,
oval bikoncentration,  og det må antages,  at dette billede sbldes 6t enkelt - eller to meget
kortvarige  -  ophold på  lokaliteten.  Stort  set alle genstandstyper er  spredt omkring  samme
centrum.

Lokaliteten blev første gang registreret i  1992 som led i ovenfor omtalte forprojekt (kapitel
3.1 )5].  Samtidig blev lokaliteten groft afgrænset ved en prøvestiksundersøgelse.  Bopladsens
karakter og bevaringstilstand gjorde,  at den fik høj prioritet under projektets feltarbejde og
må betragtes som totaludgravet52.

7.3.1.  Topografi

R31  lå på en lille,  østvendt fjeldtenasse i projektområdets nordvestlige del.  Tenassefladen
havde en N-S udstrækning på ca.  10 m,  mens bredden var kun 3-4  m.  Fladens højde over
havet var omtrent 9 m.  Terrassen var naturligt afgrænset i alle retninger.  Mod S og Ø fåldt
tenassekanten forholdsvist brat ned mod det omgivende terræn, der lå ca.  3 m lavere.  V og
N for terrassen rejste der sig en lav fjeldvæg op  mod nabolokaliteten R30,  der lå ca.  2  m
højere.  R30 er som helhed væsentlig yngre end R31  og skal formentlig dateres til neolitisk
tid.  Spredt på  terrassen  og  skråningen  nedenfor lå en  snes  mindre  granitblokke,  dog  var
overfladen i  selve udgravningsområdet  fri for  større sten.  Udgravningsområdet  synes ikke
at have været berørt af dyrkning.  Ved udgravningens start var skråning og terrasse dækket
af en spredt nåletræsbevoksning.

I  lighed  med  de  to  mellemmesolitiske  lokaliteter  R17  og  R21/22,  har  R31  ligget  tilbage-
trukket fra den samtidige kystlinje. Fra R31 har der således været ca.100 m til stranden, og
fra lokaliteten har der ikke umiddelbart været udsyn over Lundevågen.

5'  Indbereming til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel  Boaz,  10.07.92.

52 Feltarbejdets daglige ledelse blev  forestået af Torben Bjarke Ballin.  Indberetning til Universitetets Oldsaksamling Top.
Ark.  v/ Torben  Bjarke Ballin,  september  1993.  Indberetning og  fimdmateriale har mus.nr.  C.38029.
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7.3.2. Udgravningsmetode

En række små prøvefelter afslørede hurtigt, at der var tale om en ganske lille fundkoncentra-
tion,  som  lå  centralt  på  terrassen.  Der  blev  derefter  udlagt  et  13,5  m2  stort,   sammen-
hængende udgravningsfelt,  som - måske på nær et forsvindende lille materiale - har dækket
hele det fundførende område. Selve udgravningsmetoden fulgte principperne beskrevet i kap.
6.4.

7.3.3. Stratigrafi

Fundmaterialet var indlejret i de werste 25-30 cm af en sandet, podsoleret moræneaflejring,
der var dækket af et indtil 20 cm tykt,  fundtomt tørvelag (se også kap.  6.3).  Aflejringerne
dannede  en  svag  skålform,  hvis  bund  lå  centralt  i  udgravningsfeltet.  Moræneaflejringen
hvilede direkte på grundfjeldet. Vestligst i udgravningsfeltet lå fjeldet umiddelbart under det
dækkende tørvelag.  Midt på terrassen nåede aflejringen sin største tykkelse,  som var ca. 50
Cm.

7.3.4. Fundmateria]et

På  R31  er  der  i  alt  fundet  2765  genstande  af  flint  og  sten.  Af  disse  er  46  sekundært
tildannede,  mens uretoucherede flækker og mikroflækker udgør  177 stk.  og kerner 43  stk.
Redskaber  udgør  således   1,7%   af  det  samlede  materiale,   hvilket  er  en  af  de  laveste
udnyttelsesgrader i projektområdet.

Rå77eøJcn.ø/c.. På dette område adskiller R31  sig fra samtlige de wrige bopladser.  Alminde-
ligvis udgør chert mellem 0-20 % af summen flint/chert på Lundevågen-bopladserne, men på
R31  udgør cherten ca.  40%.  Sammen udgør  flint/chert dog  -som  vanligt  i  området  -ca.
100 %  af råmaterialerne (fig.36).

Af kvarts forekommer der enkelte uretoucherede stykker, mens brugen af bjergart begrænser
sig til 4 slagsten (kvartsit og sandsten) og et ubestemmeligt stykke (sandsten), der enten kan
være en stærkt eroderet Økse eller en tilspidset  "retoucheur".

Flint Chert Bjer9- T[NFrfts| Bjerg- mdet/
krystal kvartsit art ubes.emt

Affald  &  biprod. 55'2 36'3 0 0,3 0,1 8'2

Redskaber 60,0 32,4 0 <0,1 2,9 6'7

Samlet  fordeling 55'4 36,0 0 0,3 0'1 8,1

Fig. 36. Tdbel over materialets procentvise fiordeting i fiorhokl til råstoftype på IJwndevågen R31.

Materialet er stærkt patineret,  men ikke vandrullet.

Kcmcr.. Der er på R31  fundet 26 kerner,  4 kerneforarbejder,  3  kernefragmenter og  10  rå
flintknolde. Fordelingen på flint og chert svarer til den ovenfor beskrevne. Det dominerende
element i  kernegruppen er  simple en-og  flersidede platformkerner med 6n pol  (fig.37.1).

91



Ensidige kerner med 6n platform udgør s stk. , mens flersidede kerner med 6n platform udgør
5 stk.  En af de flersidede kerner er en flækkekerne,  alle øwrige er afslagskerner.

Der  er  ikke  fundet  nogen  intakte  Æonz.§Æe  Æcrner,  men  der  forekommer  2  fragmenter  af
sådanne  (fig.37.3),  og  3  af de  13 p/øf/o777®ø/s/øg er entydigt  fra gode koniske kerner.  At
koniske  kerner  oprindeligt  har  været  mere  mangfoldige,  end  det  fremgår  af bopladsens
kernesammensætning,   illustreres   også   af  lokalitetens   førsteklasses   mikroflækker,   men
kemerne må enten være medbragt da lokaliteten blev forladt, eller eventuelt kastet ud over
plateaukanten efter brug  som led i præventiv oprydning (Binford  1983).  Det grove indtryk
understreges   af  9   uregelmæssige   kerner,   mens   bi.po/øHc  Æcmcr  kun   er   til   stede   i   2
eksemplarer (fig. 37.2).

Fig. 37. Iiundevågen R31. Kerne med 6n platiorm (1 ), bipolar kerne (2) og afslag af kDnisk kerræ,  1..1.

Udover   platformafslag   forekommer   afslag   fra   kernepræparering/-justering   som   enten
ryg#æÆÆcr  eller   ÆemeÆønfø/§/øg   i   henholdsvis   6   og   2   eksemplarer.   Rygflækkerne   er
overvejende ensidige.

A/§/øg§mø/cn.ø/c/.. Af afslagsmateriale større end  10 mm foreligger der 740 stk. ,  af stykker
mindre end eller lig med  10 mm (splinter)  1218 rstk.  Inegulære stykker over  10 mm udgør
520 stk.  Den procentvise fordeling på de tre kategorier er 30:49:21.

92



Sammenholdes disse fordelingstal med de tilsvarende på R17 og R21, er det tydeligt, at der
dels er fæne afslag  i  forhold  til  mængden af splinter,  og dels væsentligt flere inegulære
stykker.  Sandsynligvis er årsagen til disse forhold lokalitetens store mængde af grov chert,
der er mere følsom overfor frostpåvirkning.  Mange chertkerner fåldt  således fra hinanden
under vask,  og efterlod netop store mængder irregulære stykker og splinter.

Den overvejende del af afslagene er slået i direkte, hård teknik, og tilsyneladende er kun få
stykker slået i bipolar teknik.  Af det samlede afslagsmateriale er kun 3 %  blevet sekundært
bearbejdet.

FJÆÆkemø/cn.ø/c/..  Der  blev  fundet  ialt  177  flækker,  hvoraf  51   var  storflækker  og   126
mikroflækker  (fig.39. l-3).   De  fragmenterede  stykker  udgør  88%   af  det  uretoucherede
materiale,  den procentvise fordeling på stykker med  1,  2 og 3 rygribbe er 43:53:4,  og den
gennemsritlige flækkebredde og -tykkelse er henholdsvis 7,2 mm og  1,7 mm.

Sammenlignes   flækkernes   dimensioner   med   flækkedimensionerne   på   de   tre   wrige
mellemmesolitiske bopladser (R17,  R21/22 og R36),  fremgår det tydeligt,  at flækkerne på
R31 er væsentligt spinklere (fig.38).  Når det dertil lægges, at den gennemsnitlige slagvinkel
er  82°,  og  at  flækkerne  har  svagt  markeret  bule,  læbe,  og  små,  udpræget  symmetriske
platformrester,  må slagteknikken have været blød og indirekte (sandsynligvis presteknik).

1         2        3        4        5        6        7        8        9       10     11.     12     13     14     15

Bredde  i  mm
Fig.38. Lundevågen R31.  Breddediagra]n over uretoucherede flækker.

De retoucherede flækkers dimensioner svarer stort set til dimensionerne for de uretoucherede
flækker.  13 %  af det samlede antal flækker er blevet sekundært bearbejdet.

§ÆævJreÆø#/cr..  På  R31  forekommer  der  kun  6n  mulig  skævtrekant.  Det  drejer  sig  om  et
flækkefragment  med  en  simpel  proximal  skråretouche  på  brud.   Der  forekommer  ikke
supplerende retouche.  Stykkets bredde er s mm,  mens kortsidevinklen er  106°.

Bor.. Der blev kun fremdraget 2 bor ved udgravringen af R31,  henholdsvis  1  afslagsbor og
1 flækkebor. Afslagsboret har en tydeligt afsat distal borspids, mens flækkeboret har en mere
tilfældigt  afsat  spids.  Flækkeboret  er  beskadiget  og  fremviser  i  den  distale brugsende  en
typisk vridfacet,  men makroskopisk slid på denne facet viser,  at boret også er blevet brugt
efter skaden.
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Fig.39.  Iundevågen R31.  Uretoucherede f lækker  (1-3) og skrabere (4-5),1 :1.

§Ærøøcre.. Af skrabere er der fundet 5  stk.  (fig.39.4-5),  alle på afslag.  1  endeskraber er på
et platformafslag,  mens de øvrige 4 alle er sideskrabere. En af sideskraberne er dobbelt, og
kan minde om en simpel kølformet kerne (fig.39,5),  men da den i kraft af sine dimensioner
(3,3xl,9xl,8 cm) og tilfældige form kun har kunnet producere små uregelmæssige afslag,
synes det mest logisk at henføre den til sideskraberne.

§Ø/ÆÆer med endc#eiozfcÆc.. Der forekommer et enkelt lille afslag med skråbuet enderetouche -
antagelig en simpel kniv.

§oJÆkcr  mcø  Æø#/rc/o#cÆc..  Disse  udgør  20  stk.   eller  46%   af  de  sekundært  tildannede
artefåkter  og  er  hermed  den  største  redskabsgruppe.   Gruppen  er  meget  heterogen,  og
råemnerne består af 5 afslag, 3 flækker og  12 mikroflækker. Afslagene er enten i chert eller
grov flint, mens flækker og mikroflækker primært er i god flint eller fin chert. Antagelig har
de retoucherede mikroflækker indgået som skærper i flintægdolke eller -spyd.

§øÆker mcd øøÆ..  Der  kan  udskilles  ialt  10  stk.  med  retoucheret  hak,  ligeligt  fordelt  på
flækker og mikroflækker. En enkelt flække er relativt stor (bredde 15 mm), mens alle Øvrige
råemner har en bredde mellem 6-10 mm. Gruppen virker homogen, og det må antages at der
er tale om en redskabsgruppe med 6n konkret funktion.  Da der ikke er fundet mikrostikler
i projektområdet,  og  da ingen af områdets  skævtrekanter kan påvises at være  fremstillet i
mikrostikkelteknik,  er  der  næppe  tale  om  forarbejder  til  mikrolitter.  I  stedet  kunne  man
forestille sig, at der er tale om skæftningshak, og at stykkerne dermed har fungeret som od
i flintægredskaber.

§OJÆÆer mcd fømzJ.ng.. Lokalitetens 2 tandede stykker kunne sammenlimes til et enkelt tandet
afslag.  Stykket,  der er i chert,  har en meget regelmæssig tanding bestående af 6  små hak,
og må formodes at være en lille sav.

Vøn.ø.. Slagsten forekommer i et antal af 4, hvoraf 3 er rundovale og i sandsten, mens 1 mere
flad og oval er i kvartsit.  En af slagstenene i sandsten er større end de øvrige og har største
mål 6,8 cm.  De 2  små slagsten i  sandsten har største mål 4,7 og  3,5  cm,  mens slagstenen
i kvartsit har største mål 5,8 cm.

Med  de  nævnte  forskelle  i  form  og  størrelse  synes  slagstenene  bestemt  til  forskellige
specialiserede funktioner i grundproduktionen og fremtræder næsten som et retoucheringssæt.
Tager  vi  fundets  størrelse  i  betragtning,  og  det  forhold,   at  flækkematerialet  kan  være
frembragt primært ved presteknik,  har flintsmeden næppe behøvet flere slagredskaber.
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En  tilspidset  genstand  i  sandsten  -  10,7x3,4xl,7  cm  -kan  enten være  en  stærkt  eroderet
bjergartsøkse eller en form for specialiceret retoucheringsredskab  ( "retoucheur" ).

7.3.5. Anlægsspor

Der forekommer ingen anlæg  eller anlægsspor på R31.  To  strukturer blev analyseret  som
mulige  anlægsspor:   1)  En  stensamling  umiddelbart  under  profilbalken,  og  2)  et  mørkt
fyldskifte midt på bopladsfladen.  I det første tilfælde er det mere sandsynligt,  at der er tale
om  materiale  nedraslet  fra  fjeldvæggen  bag  bopladsen,  bl.a.  fordi  så  få  af  stenene  var
ildskørnede, og i det andet tilfælde er det mere sandsynligt,  at der er tale om  "skyggen"  af
et prøvestik,  der i perioder har stået vandfyldt - altså et nedsivningsfænomen.

At der har været et ildsted på bopladsen, dokumenteres af lidt trækul og en del brændt flint.
Godt 10 % af artefåktmaterialet er ildskørnet (fordelingen fremgår af fig.41.4, og diskuteres
i kapitel 7.3.6.).

Fig.40.  Ijwndevågen R31.  Stenspredning.

Af ovenstående fig.40, der er en sammentegning af udgravningslagene,  fremgår det,  at der
forekommer en del større og mindre sten på bopladsfladen. Der er dog flest i periferien, og
det må antages, at bopladsen i et vist omfang har været ryddet for større sten. Dette ryddede
område  fålder  sammen  med  flintspredningen,  og  det område,  der antydes  ryddet  gennem
flintens vægtmæssige fordeling  (se de følgende kapitler).
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7.3.6. Fundspredning

Udgravningen  omfatter  ca.   15  m2,  og  prwestik  omkring  udgravningsfeltet  har  vist,  at
terrassen  næppe rummede væsentligt flere fund,  og at bopladsen derfor må betragtes  som
totaludgravet.

Huggepladser

Betragtes  spredringen af splinter  (fig.41.1)  og  afslag  (fig.41.2),  fremgår det,  at  R31  kun
rummer  en  -  muligvis  to  -  huggepladser.  Midt på bopladsfladen er  der  således  en  større
materiålekoncentration,  mens der i bopladsens sydlige periferi er en mindre.

Spredningen af splintmaterialet udgør en spidsoval figur af en type, der bl.a. ses i forbindelse
med  anvendelse  af  presteknik.   Denne  sammenhæng  er  dokumenteret  af  Bo  Madsen  i
forbindelse med Hastrup Vænget eksperimenterne (Vemming Hansen & Madsen  1983),  og
flækkematerialet fra R31 er da også af en kvalitet, der kunne være fremstillet på denne måde.
Da figurens mest spidse ende er mod nord, må flinthuggeren have været højrehåndet, i fåld
han har siddet med ryggen mod fjeldvæggen, hvilket må betragtes som naturligt. Herved har
han også haft udsyn over bopladsens nærmeste omgivelser.  Figuren har to tunger,  dels en,
hvor  flinthuggeren  må  formodes  at have  siddet53,  og  dels  en  mod  sydøst,  hvor der  lå en
større sten.

Spredningen af afslagsmaterialet genspejler tendenserne i splintmaterialets spredning, og der
ses en typisk huggeplads-vifte foran fjeldvæggen - igen med en tilspidsning mod nord-nordøst
- og  en tunge mod  sydøst,  hvor der  ses en egentlig  lille koncentration.  Førstnævnte figur
svarer mere til resultaterne fra det såkaldte Lejre eksperiment (Fischer et al.  1979) og "hårdt-
slagsfiguren" fra Hastrup Vænget eksperimentet (Vemming Hansen & Madsen 1983) end til
samme  eksperiments  "presteknikfigur" ,  hvilket er naturligt,  da afslagene i  modsætning  til
splinterne primært vil stamme fra den indledende grovere kernepræparering.

Hvad den lille koncentration mod  sydøst angår,  kan det ikke afgøres med sikkerhed,  hvad
den skyldes. På den ene side kan den være spor efter en regulær huggeplads, og placeringen
umiddelbart foran en større sten,  der kan have udgjort sæde eller rygstøtte,  taler for dette.
På den anden side antyder flintens vægtmæssige spredning,  at det kan dreje sig om en lille
mødding,  idet stykkerne her har en lidt højere gennemsnitsvægt end stykkerne i den større
koncentration (se nedenfor).

Er der tale om to huggepladser,  indikerer dette enten et kortvarigt ophold på bopladsen af
to  personer,  eller  to  kortvarige  ophold.  Det  drejer  sig  næppe  om  et  enkelt  ophold  af 6n
person,  idet flintmængden på R31  er så beskeden, at opholdet må have været for kortvarigt
til,  at 6n person ville forny sine aktivitetsområder54.

:3raDvåthbgøsr"ed¥md5:s6nF:nfiåT:å?Ssåo|åe:sæai?dgenmro£,:etkonpeonr£,riå:ngååntiæ¥;Sdfg;:ise;ra;:|::S:ådtå:tT,å,le=tse?tTet-gud-

ia8??4å?alfs?å:vog#ii:,rt3Z625tåLk;rTot.mTil(sfiTCT::ti;gnaTg,§iå,Tævnes"ervedLejrecksperimenætblevproduceret
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Fig.41. Ijwndevågen R31. Spredringsplaner: 1) Sptinier (ælw. :20/min. ..20), 2) afslag (ækv. :7/min. ..7),
3)  genmmsritsvægt (ækv.:0,2  g/0,4  g) og 4) brændt f lim  (ækv...3/min...3).
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Materialets vægtmæssige spredring

Af figur.41.3  fremgår  det  først  og  fremmest,  at  der er  en  markant  stigning  i  stykkernes
gennemsritlige  vægt  umiddelbart  ved  tenassekanten.  Dette  må  tolkes  som  et  resultat  af
præventiv oprydning eller  "toss"  (Binford  1983),  således at man har skilt sig af med større
afffldstykker ved umiddelbart efter brugen at kaste dem udover kanten.

Der ses desuden en mindre stigning i gennemsritsvægten mod bopladsens nordlige og sydlige
periferi  samt  umiddelbart  foran  fjeldvæggen.   De  stigende  værdier  mod  periferien  kan
muligvis   skyldes  oprydning,   mens  de   stigende  værdier  ved   fjeldvæggen  kan   skyldes
oprydring eller frasortering af mulige brugsemner under huggeprocessen.

Den brændte flints spredring

Der er ingen trækulkoncentrationer, men den brændte flint (se fig.41.4) indikerer, at der har
været mindst et,  muligvis to ildsteder.

Den  entydige  huggeplads  midt  på  bopladsfladen  har  haft  et  ildsted,  og  dette  må  ifølge
spredningsbilledet  have  været  umiddelbart  foran   flinthuggeren.   Der  er  dog   endnu  en
koncentration af brændt flint,  nemlig i forbindelse med afslagskoncentrationen i bopladsens
sydlige periferi.  Ovenfor blev det antydet,  at opholdet på lokaliteten må have været meget
kortvarigt,  og det må betragtes som usandsynligt, at der under et så kortvarigt ophold på en
meget lille boplads har været behov for to tætliggende ildsteder. Lige så usandsynligt er det,
at der under et så kortvarigt ophold har været behov for udrømninger af ildstedet,  således
at den lille koncentration skulle være en mødding.

Det  er  derfor  mest  sandsynligt,  at  der  på  R31  er  spor  efter  to  kortvarige  ophold.  Den
overvejende del af artefåktmaterialet knytter sig til  den største og mest centralt beliggende
koncentration.

Flækkematerialets spredning

1 spredningen af det uretoucherede flækkemateriale,  fig.42.1,  ses de samme tendenser som
beskrevet ovenfor.  Der er således en hovedkoncentration centralt i billedet og  umiddelbart
foran  fjeldvæggen  og  en  tunge  af materiale  mod  sydøst.  Spredningen  af de  retoucherede
flækker svarer fuldstændig til spredningen af de sekundært tildannede artefåkter.

Spredringen af kemer og sekundært tiklamede artefiakier

Kcmcme (fig.42.2) forekommer over det meste af bopladsfladen og således i forbindelse med
begge de to koncentrationer.  Ved den største af koncentrationerne er der et fundtomt felt,
netop  hvor  det  må  formodes,  at  flinthuggeren  har  siddet.  Der  er  generelt  intet  system  i
kernetypernes  spredning,  men  3  forarbejder til  koniske kerner  ligger  samlet  i  bopladsens
nordlige halvdel.  Platformafslag, kernekantafslag og rygflækker har samme udbredelse som
kernerne.
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Fiiig.42.   Iimdevågen  R31.   Spredringsplaner:   1)  Flækkemaieriale   (ækv.:2/rin.:2),   2)  kerner,   3)
redskaber og 4) bopladsstmktur.

99



Rcd§ÆøZJcmc (fig.42. 3) samler sig i udkanten af huggepladserne, og er relativt fåtallige.  Der
kan  ikke  ses  nogen  generelle  tendenser  i  deres  spredning,  udover  at  alle  slagsten  ligger
perifert.  De  mange  mikroflækker  med  retouche  og  hak  antyder,  at  der  bl.a.  er  foregået
produktion  af  skærper  til  flintægredskaber  samt  udskiftning  af  beskadigede  ægge  ved
ildstederne ("retooling" ,  Keeley  1982).

Aktivitetsområder - sa:rrimenf iatrting af f imdspredringen

Som det fremgik af spredningsanalyserne,  kunne der generelt udskilles to koncentrationer -
en stor og en lille.  Den store koncentration er entydigt en huggeplads,  og i spredningen af
både  splint-,  afslags-,  flække-  og  kernemateriale genfindes  typiske  figurer  (Fischer et  al.
1979,  Vemming Hansen & Madsen  1983,  m.fl.).  Den lille koncentration er mindre typisk,
og det blev ovenfor diskuteret, hvorvidt der var tale om  1) en huggeplads samtidig med den
større  huggeplads  -  dvs.  enten  to  personer  eller  6n  person,  der  har  skiftet  plads,  2)  en
huggeplads fra et tidligere eller senere ophold på lokaliteten eller 3) et udsmidsområde.

Af flere grunde er det mest sandsynligt,  at der er tale om to ikke-samtidige huggepladser.
Artefåktmængden taler mod et længerevarende ophold på lokaliteten, hvorfor der næppe har
været grund til at en enkelt person har omstruktureret sit rum.  Selvom gennemsnitsvægten
i den lille koncentration er lidt højere end på bopladsen iøvrigt,  har opholdet sandsynligvis
været  så  kortvarigt,  at der ikke har været grund  til  udrømning  af ildstedet,  hvorfor de to
koncentrationer af bl.a.  brændt  flint  må  tale  for  tilstedeværelsen  af to  personer.  Disse to
personer ville dog næppe have hvert sit ildsted liggende 1,5 meter fra hinanden, hvorfor den
mest  sandsynlige  model  er,  at  spredningsbilledet  på  R31  skyldes  to  personers  kortvarige
besøg til forskellige tider.  Flækkeinventarets høje grad af homogenitet antyder dog, at disse
to besøg har været indenfor samme fase,  nemlig den mellemmesolitiske.

Som  beskrevet  ovenfor  lejrer  redskaberne  sig  i  et  vist  omfang  udenom  huggepladserne,
således at man kan tale om tre zoner (fig.42.4),  1) centralt beliggende huggepladser,  2) en
mere  yderligt  liggende  zone   for  produktion  og   brug   af  redskaber,   og   3)   et  perifert
udsmidsområde.

7.3.7. Bopladsens datering

Der foreligger ingen sikre ledetyper eller troværdige ]4C-dateringer fra R31,  men derimod
en del indicier.

Der er ingen intakte koniske kerner fra lokaliteten,  men der forekommer både fragmenter,
afslag og platforme fra sådanne kerner.  Afslagsarrene på disse kernerester svarer i kvalitet
og   størrelse  til   de   fundne   mikroflækker,   og   disse   svarer  teknologisk  fuldstændigt  til
flækkematerialet på R21, R17 og R36 (Ballin  1995a). Desuden forekommer der et fragment
af en mulig skævtrekant, og det må således betragtes som sikkert, at materialet fra R31  skal
henføres til mellemmesolitikum.

Der er foretaget to `4C-dateringer, der dog begge fålder udenfor det forventede tidsrum, og
der  foreligger  tilsyneladende  intet  artefåktmateriale  fra  de  pågældende perioder.  Den  ene
datering var en konventionel datering, som gav resultatet 4250 ± 175 BP, mens den anden var
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en acceleratordatering af en brændt hasselnød,  som gav resultatet 3445 ±60 BP55.

7.3.8. Data om ressourceudnyttelsen og bopladsens karakter

Der er ikke mange udsagn om ressouceudnyttelsen på bopladsen,  idet der foreligger meget
lidt organisk materiale  (lidt trækul  og 2 brændte hasselnødskaller) og  meget få redskaber.
Den  ene af de 2  hasselnødskaller  er dateret til  senneolitisk  tid,  og  siger  således  intet om
eventuel indsamling i mellemmesolitikum.

Bopladsens topografiske placering med adgang til en række økologiske zoner giver mulighed
for mange varianter af jagt/indsamling/fiskeri.  De få redskaber tilføjer meget lidt,  men det
må  antages,  at  de  mange  mikroflækker  med  kantretouche  eller  hak  har  været  tiltænkt
flintægredskaber og dermed jagt- eller fiskeri. Sandsynligvis har en vigtig aktivitet på stedet
været "retooling " , hvilket vil sige udskiftning af beskadigede ægge i sammensatte redskaber.

Der har antagelig været to ophold på lokaliteten i mellemmesolitikum, og de har begge været
kortvarige.  Under  disse  ophold  har  der  begge  gange  været  et  ildsted  i  forbindelse  med
flinthugning og redskabsproduktion/-brug og " retooling " , og bopladsen må karakteriseres som
en transitboplads eller en kortvarig jagtboplads.

55 T.io493  og  Ua-3264.
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7.3.9. Artefaktliste for Lundevågen R31

Flækker og afslag
Flækker

Flækker (b > 8m)
Mikroflækker (bLSsmm)

Afisla8
Afslag ( > 10m)

Særlige kerneaf islag
Rygflækker
Kernekantafslag
Platformafslag

lrregulære stykker ( > 10mm)
Splinter (afslag og irregulære stk.  LS10mm)

Flækker og afs]ag i a]t

Kerner
Kerner rræd 6n platfiom

Koniske kerner
Ensidige kerner med 6n platform
Flersidige kerner med 6n platform

Bipolare kerner
Uregelmæssige kerner
Andre kerner (herunder forarbejder)
Kernefl.agmenter
Flintknolde (råflint)

Kerner i alt

Mikrolitter
Skævtrekanter

Mkrolitter i a]t

Borspidser
Afslagsborspidser
Flækkeborspidser

Borspidser i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag                                                                   1
Sideskrabere på afslag                                                                    4

Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Afslag med skråbuet enderetouche

Stykker med enderetouche i aLt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche

Stykker med kantretouche i aLt
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Stykker med retoucheret hak
Flækker med retoucheret hak                                                    5
Mikroflækker med retoucheret hak                                          5

Stykker med retoucheret hak i a]t

Stykker med tanding
Afslag med tanding

Stykker med tanding i alt

Varia
Sla8sten"Retoucheur"

Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT                                                    2764
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7.4. Lundevågen R36

Lundevågen R36 er en lille, velafgrænset og uforstynet boplads - antagelig fra begyndelsen
af  tidligatlantisk  tid.   Redskabsinventaret  er   sparsomt  og   er   karakteriseret   af  koniske
mikroflækkekerner,   regelmæssige   flækker  og   mikroflækker,   skævtrekanter,   og   simple
afslagsstikler.  Af organisk materiale er der kun fundet lidt trækul.

Spredningsmæssigt  er  der  tale  om  en  enkelt  vifteformet  koncentration,  samt  en  mindre
bikoncentration,  og  materialet  må  formodes  udelukkende  at  skyldes  et kortvarigt  besøg  i
mellemmesolitikum.  En  ]4C-datering  på  5445  BP56  påpeger,  at  bopladsen  også  må  have
været  besøgt  i  senmesolitikum,  men der  forekommer intet  materiale,  der  typologisk eller
teknologisk kan knyttes til denne fase.

I.okaliteten  blev  første  gang  registreret  i   198757.   Som  led  i  ovenfor  omtalte  forprojekt
(kapitel  3.1)  blev  lokaliteten  groft  afgrænset  ved  en  prøvestiksundersøgelse  i  sommeren
199258.  Bopladsens  karakter og  bevaringstilstand gjorde,  at den  fik høj  prioritering  under
projektets feltarbejde, og med forbehold for dele af periferien må bopladsen betragtes som
totaludgravet59.

7.4.1.  Topografi

Lokaliteten lå på en ca.  100  m2  stor,  skrånende terrasse Øst i  projektområdet.  Mod  S  var
terrassen afgrænset af et relativt stejlt fåld og mod V af et lille terrassehak,  der gik over i
en mere blød skråning.  Mod N var lokaliteten afgrænset af en fjeldvæg/stejl  skråning,  i Ø
skrånede terrænet jævnt opad.  Selve terrassen var relativt plan i det sydvestlige hjørne,  men
skrånede jævnt opad  mod  NØ  med en  tiltagende grad  af stejlhed.  Der lå en enkelt  større
granitblok   midt på terrassen og tre blokke langs terrassens vestlige kant.  Tenassefladen lå
mellem  ca.   9,5   og   12   m.o.h.   Før  udgravningen  var  lokaliteten  bevokset  med  spredte
birketræer og krat.  Der var ingen tegn på,  at terrassen tidligere har været dyrket.

På grundlag af den pollenanalytisk baserede strandforskydningskurve har lokaliteten befundet
sig ca. 30 m fra den datidige strandlinje. Den marine grænse på 6 m over nuværende niveau
betyder,   at  bopladsen  ikke  senere  har  været  overskyllet  af  havet.   Fra  terrassen,   hvor
bopladsen lå,  har der været udsigt over Lundevågen mod SV.

7.4.2. Udgravningsmetode

På  baggrund  af en  indledende  prweundersøgelse  blev  der  anlagt  et  14  m2  stort  udgrav-

56  T.| 1367.

57 Indberetning til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/  Gunnar Liestøl,  09.06.1987.

58  Indberetning  til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel  Boaz,10.07.1992.

59 Feltarbejdets  daglige ledelsc blev  forestået af Torben Bjarke Ballin.  Indberetning til Universitetets Oldsaksamling Top.
Ark.  v/  Torben  Bjarke  Ballin,  september  1993.  Indberetning og  fiindmateriale har mus.nr.  C.38034.
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ningsfelt i det sydvestlige, mest plane hjørne af terrassen, som praktisk talt dækkede hele det
fundførende areal.  Udgravringen fulgte de metoder, der var opstillet for projektet generelt
(kap.  6.4.,.

7.4.3. Stratigmfi

Terrassen udgjordes af løsmasser.  Bortset fra fjeldvæggen umiddelbart N for bopladsen var
der intet sted fast fjeld.  Iiøsmasserne bestod øverst af et kun 5 cm tykt,  fundtomt tørvelag.
Herunder fulgte en sandet moræneaflejring, der fremstod som en svagt udviklet podsolprofil
(se  kap.   6.3).  Fundene  havde  en  begrænset  vertikal  spredning  i  sandlaget.  Aflejringen
indeholdt således først fund i en dybde af ca.  15 cm. Herfra fortsatte fundene kun yderligere
15  cm  ned  i  sandlaget.  Nordligst på  bopladsen  indeholdt  fundhorisonten  en  stor  mængde
hånd- til hovedstore sten, hvorimod den sydvestlige del var relativt stenfri. Antagelig skyldes
dette  forhold  en  kombination  af nedrasling  af sten  fra  fjeldvæggen  N  for  lokaliteten  og
rydning i forbindelse med bosættelsen.

7.4.4. Fundmateria]et

På  R36  er  der  i  alt  fundet  853  genstande  af  flint  og  sten.   Af  disse  er  36  sekundært
tildannede,  mens uretoucherede flækker og  mikroflækker udgør 79  stk.  og  kerner 23  stk.
Redskaber udgør således 4,2 %  af det samlede materiale.

R¢mø/erz.ø/c.. Med undtagelse af enkelte stykker bjergkrystal og en slagsten i sandsten er der
kun benyttet flint og chert på R36  (fig.43).

Flint Chert Bjerg- Kvartg/ Bjer9- mdet/
krystal kvartsit art ubegtemt

Affald  &  biprod. 96'4 3'0 0,3 0 0 0'2

Redgkaber 82'9 17,1 0 0 0'2 0

Samlet  fordeling 95'6 3,8 0,3 0 <0'1 0'2

Fig.43.  Tdbel  over maierialets proceritvise fiordeling i fiorhold til råstoftype på lii;ndevågen
R36.

Materialet er stærkt patineret,  men ikke vandrullet.

Kemcr.. Der er på lokaliteten fundet 20 kerner,  1  kerneforarbejde og 2 rå flintknolde.  Alle
kernerne  er  i  flint  og  chert  med  undtagelse  af en  meget  lille  konisk  kerne  i  bjergkrystal
(længde kun  1,1  cm).

De øj.po/ørc Æemer (fig.44.2-3) dominerer med  10 stk.  (halvdelen),  mens de Øvrige kerner
er  repræsenteret  med   1-2  stk.   hver.   Det  drejer  sig  om  en-  og  flersidige  kerner  med
henholdsvis  en  (fig.44.1)  og  to  platforme,  Æonj.sÆe  Æemcr  (fig.44.4)  samt  uregelmæssige
kerner. De koniske kerner har afspaltningsar efter mikroflækker, mens alle øvrige kerner er
afslagskerner.  2  af  de  bipolare  kerner  er  sandsynligvis  produceret  på  opbrugte  koniske
kerner.
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Fig.44. Iiwndevågen R36.  Kerræ med 6n platfiorm (1), bipolare kerner (2-3) og afislag af korisk kerne
(4),1:1.

Af specialafslag fra kernepræparering/-justering forekommer der 4 ryg#ÆÆÆer,  2 ÆemcÆøn/-
ø/§/øg og  16 p/ø//o/77'!ø/§/øg.  Mens rygflækkerne er simpelt tilvirkede,  virker platformafsla-
gene mere kontrollerede i deres udformning, og de fleste af dem må stamme fra justering af
mikroflækkekerner - sandsynligvis koriske.

4/§Jøg§mø/er!.ø/cJ..  Af uretoucherede  afslag  større  end  10  mm  foreligger der  451  stk.,  af
stykker mindre end eller lig med  10 mm (splinter) 219 stk.  Inegulære stykker over 10 mm
udgør 23 stk. Den procentvise fordeling på de tre kategorier er 65:32:3, og muligvis skyldes
den  lave  andel   splinter  og  inegulære  stykker,   at  nedskredne  løsmasser  har  beskyttet
arteffikterne mod frostpåvirkning og dermed splintring.

Den   overvejende   del  af  afslagene  er   slået   i   direkte,   hård   teknik,   men   svarende  til
tilstedeværelsen af de bipolare kerner forekommer der også afslag slået i bipolar teknik. Af
det samlede afslagsmateriale er kun 6 %  blevet sekundært bearbejdet.

FJÆÆÆcmø/cn.ø/e/.. Af fundets 79 uretoucherede flækker er 30 storflækker og 49 mikroflækker
(fig.46.1-3).  De  fragmenterede  stykker  udgør  78%  af  det  uretoucherede  materiale,  den
præentvise fordeling på stykker med 1, 2 og 3 rygribbe er 49:43:8, mens den gennemsnitlige
flækkebredde og -tykkelse er henholdsvis 8,2 mm og 2,2 mm.  At flækkebredden fluktuerer
i  diagrammet  nedenfor  (fig.45)  skyldes  det  relativt  lave  antal  flækker,  der  giver  en  vis
statistisk usikkerhed.  Af det samlede flækkemateriale er  17 %  blevet sekundært bearbejdet.

Flækkernes  gennemsnitlige  slagvinkel  er  81 ° ,  og  flækkerne er karakteriseret ved  at  have
svagt markeret bule og læbe. Selvom flækkerne er nært beslægtet med flækkerne fra R17 og
R21, antyder de fæne slagbulear og tendensen til små og mere symmetriske platformrester,
at teknikken nu i højere grad er blød og indirekte Ovf.  R31,  kapitel 7.3.4.).

De retoucherede flækker er lidt kraftigere end de uretoucherede, idet bredde og tykkelse for
førstnævnte er  10 og  3  mm mod  sidstnævntes s og 2 mm.
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1         2        3        4        5        6        7        8        9       10     11      12     13      14     15

Bredde  i  mm
Fig.45. Iiwndevågen R36.  Breddediagram over uretoucherede flældcer.

§ÆæweÆønfer.. På R36 forekommer der kun 2 mikrolitter -begge skævtrekanter (fig.46.4-5).
Den ene er af den gængse type med skrå retouche i proximalenden, og har desuden langsiden
(side  8)   fuldt  retoucheret.   Den  anden  er  mere  atypisk,   idet  den  har  skråretouche  i
distalenden.   Sidstnævnte   trekant  har   slidretouche  på   langsiden.   Stykkernes  bredde   er
henholdsvis 6 og 7 mm, mens kortsidevinklen er 116° og  136°. Et stykke er højrevendt, det
andet venstrevendt.

=1       J±2      -3

-®-     -®- 4_")..,.,i*l"

Fiig.46.  IJwndevågen R36.  Uretoucherede f lækker  (1-3),  skævtrekamer (4-5) og skraber (6),1..1.

SÆrøøere..  Af skrabere er der kun  fundet 2  stk.,  hvoraf en er en  sideskraber på et afslag,
mens  den  anden  er  en  regulær  flækkeskraber  (fig.46.6).  Flækkeskraberen  har  dog  æg  i
proximalenden,  og kan dermed teoretisk set være en fragmenteret dobbeltskraber.

SJz.Æ/cJ... Stikler forekommer i 5 eksemplarer -4 afslagsstikler og  1 kernestikkel (fig.47).  Der
er  i  alle  tilfælde  tale  om  relativt  grove  kantstikler  på  hele  eller  overbrudte/brækkede
(intentionelt/uintentionelt?)  råemner,  og  i et tilfælde kunne en afslagsstikkel  sammenlimes
med  et  komplementært  stykke  til  det  oprindelige  platformsafslag   (fig.47.4).   Stiklerne
forekommer med både en og to ægge.

§øÆÆer  med  e73dcre/o#c%c   e//cr  ÆØÆ..   En   flække   har   skrå   distal   enderetouche,   og   en
mikroflække er brækket i et retoucheret,  proximalt hak.

SøÆÆer mcd Æønfriefo#cÆc.. Af sådanne forekommer der 24 stk. ,  således at kantretoucherede
stykker  udgør  67%  af de  sekundært  tildannede  artefåkter.  Gruppen  er  meget  heterogen.
Næsten lige mange stykker er på afslag og flækker - henholdsvis  11  og 9 stk.  - mens kun 4
stk.  er på mikroflækker.
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Fig.47.  Iiwndevågen  R36.  Stikler,1 :1.

Vøn.ø.. Udover materialet i flint og chert forekommer der en enkelt buttet tilspidset slagsten
i sandsten med aflmusninger i den ene ende.

7.4.5. Anlægsspor

På R36 blev der hverken fundet ildsteder,  nedgravninger eller lignende.  Godt 9 % af flinten
er ildskørnet,  og dokumenterer således,  at der har været et ildsted.  Spredningsmæssigt har
den ildskørnede flint samme centrum som det øvrige genstandsmateriale, og antyder således
et  centralt  ildsted   (se  kapitel   7.4.6).   Trækullet  ligger  i  bopladsfladens  laveste  hjørne
(sydvest),  og er sandsynligvis sammenskyllet her.

Som det fremgår af fig.48, der er en sammentegning af udgravningslagene,  forekom der en
større  mængde  sten  på  bopladsfladen,  og  der  er  en  antydning  af  fladerydning.  Det  må
erindres,  at pga.  lokalitetens topografi vil der være en tendens til ansamling af nedraslede
sten netop på bopladsfladen, hvorfor det nuværende billede næppe vil svare til situationen på
bosættelsestidspunktet.

7.4.6. Fundspredning

Udgravningsområdet på ialt 17 m2 blev afgrænset ved hjælp af prøvestik og små prøvefelter,
men  som  det  ses  af de  forskellige  genstandskategoriers  spredning,  er bopladsens  koncen-
trationer under udgravningen blevet let beskåret mod vest og nordøst6°.  Bopladsen må dog

åEå¥eså*:::øfiåråte?sge:r?TFpelåtdggnvsei=eær:iigåefi:å:oå:,:?derdenafslutændeudgmvnhgriorregn-ogsnevejrmedføræ
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Fig.48. Iiwndevågen R36.  Stenspredning.

betragtes som stort set totalt udgravet.

Huggepladser

Som det fremgår af splintmaterialets  spredning  (fig.49.1),  optræder der to koncentrationer
på  R36,   som   må  betragtes   som  huggepladser.   Der  er  6n  større,   centralt  beliggende
huggeplads  af typisk vifteform  (Fischer  et  al.   1979,  Vemming  Hansen  &  Madsen  1983,
m.fl.) og 6n mindre huggeplads i hovedfeltets nordøstlige hjørne. Som på R31 er den mindre
huggeplads placeret op mod en større sten,  der kan have udgjort enten sæde eller rygstøtte
for en flinthugger.

Afslagsmaterialet (fig.49.2) giver samme billede som splinterne, blot er den lille koncentra-
tion mere udvisket,  mens den større er mere distinkt.  Det må betragtes som sandsynligt, at
flinthuggeren har siddet på huggeviftens basislinje,  umiddelbart nord  for koncentrationens
maximum.  Her  er  der  en  fundsvag  kvadrant,  og  ved  en  placering  her  har  flinthuggeren
kunnet skue ud over tenassekanten og  Lundevågen.  Ligeledes er det en logisk placering i
forhold  til  spredningen  af  brændt  flint  (fig.49.4)  og  materialets  vægtmæssige  spredning
flg.49.3,.
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Fig.49.  I]Lmdeyågen  R36.  Spredningsplaner:  1)  Splimer  (ækv...3/ntin...3),  2)  af islag  (ækv.:3lmin...3),
3)  gennemsritsvægt  (ækv...1  g/min.:1  g) 4) brændt f lint  (ækv...1 /min...1).
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Der kan ikke siges  noget med  sikkerhed om huggepladsernes eventuelle samtidighed,  men
det forhold,  at der ikke er fundet ildskørnet flint (se nedenfor) i  forbindelse med den lille
koncentration,  taler for samtidighed.  Som  nævnt i  kapitel 7.3.6.,  note 54,  produceres der
meget hurtigt store mængder flintaffåld under primærproduktion,  hvorfor opholdet på R36
må antages at have været meget kortvarigt.  Under så kortvarig en episode (et par timer?) er
det ikke  sandsynligt,  at  flinthuggeren har  skiftet arbejdsplads,  hvilket taler for tilstedevæ-
relsen af to personer.

Materialets vægtmæssige spredrting

Vægtmæssigt   har   materialet   en   logisk   spredning   (fig.49.3),   idet   stykker   med   højere
gennemsnitsvægt er spredt rundt om den store huggeplads.  Dels er der en zone sydvest for
huggepladsen, dels en zone nordøst herfor. Disse må betragtes som det Binford ( 1983) kalder
henholdsvis  "forward"  og  "backward  toss-zones",  og  skyldes  præventiv  oprydning,  hvor
flinthuggeren løbende har skilt sig af med større potentielt generende affildsstykker.  At den
nordøstlige  "toss-zone"  er markant større end den  sydvestlige,  skyldes antagelig,  at denne
udgør en akkumulation af materiale fra begge huggepladser.

Den brændte flims spredring

Der forekommer ingen stensatte ildsteder eller trækulkoncentrationer, men den brændte flint
indikerer et ildsted sydøst for den  store huggeplads.  Selvom der i  fig.49.4 er to maksima,
må det erindres,  at  der er  tale om  meget  små  materialemængder,  og  at  figuren derfor  er
følsom overfor statistiske udsving. De små mængder ildskørnet flint - og trækul - taler i sig
selv mod tilstedeværelsen af flere ildsteder.

Der er ikke fundet meget trækul,  men som det ses af fig.49.4, ligger trækullet umiddelbart
sydvest for koncentrationen af ildskørnet flint. Dette forhold gør det sandsynligt, at trækullet
primært stammer fra dette ildsted, idet terrassen skråner markant mod sydvest, og trækullet
må betragtes som udvasket fra sit primære leje.

Flækkematerialets spredning

Flækkematerialets spredning (fig.50.1) svarer stort set til spredningen af splinter og afslag,
og  markerer de to huggepladser.  Desuden er der en tunge nord for den største huggeplads
og et tyndt belagt område Øst for denne - formentlig områder, hvor flækkerne er blevet enten
brugt  eller  opbevaret  for  senere  brug.   Mest  taler  for,  at  det  drejer  sig  om  egentlige
aktivitetsområder,  da  disse områder  går igen  i  spredningen  af redskaberne  -  herunder det
retoucherede flækkemateriale (se nedenfor).

Spredningen af kerner og sekundært bearbejdede artef;akter

Spredningen  af Æemcmc  (fig.50.2)  markerer  de  samme  områder  som  stykkerne  med  høj
gennemsritsvægt  (fig.49.3),  dvs.  området  sydvest  for  den  store  huggeplads  og  området
mellem de to huggepladser. De må på den baggrund betragtes som kasserede, hvilket svarer
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Fig.50.  mndevågen  R36.  Spredningsplaner:  1)  Flækkemateriale  (ækv.:1 /rrin...1),  2)  kemer  og  3)
speciahfslag.

112



til kernemes tilstand - alle er fuldstændigt opbrugt.

Specialafslag fra kernepræparationen (fig.50. 3) er spredt efter et delvis anderledes mønster,
idet der både er afslag i "toss-zonen" mellem de to huggepladser og afslag på selve den store
huggeplads. Forskellen mellem spredningen af kerner og specialafslag må skyldes forskellen
i størrelse og form. Kerner er således ofte store og kantede, mens specialafslagene - specielt
platformafslagene - kan være meget små og flade og dermed mindre generende.

Red§ÆøZ}cme (fig.51.1 ) forekommer næsten udelukkende i en randzone syd og sydøst for den
store  huggeplads.  Der  er  intet  system  i  de  forskellige  redskabstypers  spredning,  idet  de
forekommer tilfældigt blandet i denne zone. Redskabskoncentrationen skyder sig ind mellem
de tidligere beskrevne "toss-zoner" , således at der syd for den store huggeplads forekommer
et egentligt aktivitetsområde.

1-+1
01m H  Redskaber

1  lldsted
E=   Huggeplads

E]   Af faldsdeponering

Fig.51.  I;wndevågen R36.  Spredringsplaner.1 )  Redskaber og 2) bopladsstru:ktu;r.

Aktivitetsområder - sa:i!i'imenf iatrring af f undspredringen

Via   spredningsanalyserne  kunne  der  udskilles  en  række  aktivitetsområder  eller  zoner
(fig.51.2),  henholdsvis  to  huggepladser,  to  zoner  for  affildsdeponering  og  6n  redskabs-
koncentration.   Zonerne  diskriminerer  hinanden,   og  giver  derved  bopladsen  en  entydig
struktur.  Da  den  lille  huggeplads  ikke  er  tilknyttet  et  ildsted,  og  bopladsen  har  været  så
kortvarig  (et par timer -  en overnatning?),  at 6n person  næppe har omstruktureret sit rum,
må  det  antages,  at  de  to  huggepladser  er  samtidige,  men  skyldes  tilstedeværelsen  af  to
personer.

Den største huggeplads ligger midt i  hovedfeltet og er en typisk huggevifte.  Antagelig har
personen siddet med ånsigtet mod syd. Den iiiie huggepiads har en mere tiifæidig form, og
flinthuggeren må have siddet på eller md ryggen mod en stor sten, der lå her.
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De to zoner for affildsdeponering er placeret henholdsvis sydvest for den store huggeplads
og mellem de to huggepladser.  Ildstedet ligger umiddelbart sydøst for den store huggeplads,
og  sydøst  for  ildstedet  er  der  et  område  med  et  blandet  inventar  af redskaber  -  et  m6re
generelt aktivitetsområde.

7.4.7. Bop]adsens datering

Da der er fundet 2 skævtrekanter samt afslag og fragmenter af koniske kerner, må bopladsen
henføres til mellemmesolitikum. Flækketeknikken svarer til den, der ses på R17, R21 og R31
(Ballin   1995a)  og  understøtter  denne  datering.   En  [4C-datering  på  5445±130  BP6'   må
skyldes  et  besøg  i  senmesolitikum  af så  kort  varighed,  at  der  ikke blev  deponeret  noget
fasespecifikt artefåktmateriale:  Der er ingen senmesolitiske indikatorer (typologisk/teknolo-
giske) overhovedet.

7.4.8. Data om ressourceudnyttelsen og bopladsens karakter

Af organisk materiale foreligger der kun lidt trækul,  så udsagn om lokalitetens økonomi og
karakter må alene udledes af topografi og redskabsinventar.

Bopladsens topografiske beliggenhed giver adgang til en række økologiske zoner og dermed
mulighed for en bredspektret ressourceudnyttelse. Det sparsomme redskabsinventar giver kun
lidt  supplerende  information,  men  da  flækker og  mikroflækker  mst  kantretouche er  den
hyppigste   redskabstype,   kan   man   forestille   sig,   at   en   væsentlig   aktivitet   har   været
"retooling " ,  dvs.  udskiftning af beskadigede ægge i sammensatte flintægredskaber.

Bopladsen  har  været` af  samme  stønelse  og  type  som  R31,  hvilket  vil  sige  en  transitbo-
plads/kortvarig jagtboplads , med en mindre flække-og redskabsproduktion centreret omkring
et ildsted.

61  T-| 1367.
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7.4.9. Artefaktliste for Lundevågen R36

Flækker og afs]ag
Flækker

Flækker (b > 8m)
Mikroflækker (bL±8m)

Afislag
Afsla8 ( > 10m)

Særlige kerræaf islag
Rygflækker
Kernekantafslag
Platformafslag

lrregulære stykker ( > 10mm)
Splinter (afslag og irregulære stk.  Lsil0mm)

F]ækker og afsLag i a]t

Kerner
Kerner med 6n platfiom

Koniske kerner
Ensidige kerner med 6n platform
Flersidige kerner med 6n platform

KerEå:iTi:#efn'gi%##omodståendep,atforme

Flersidige kerner med to modstående platforme
Bipolare kerner
Uregelmæssige kerner
Andre kerner (herunder forarbejder)
Flintknolde (råflint)

Kerner i alt

Mkrolitter
Skævtrekanter

Mkrolitter i alt

Skrabere
Sideskrabere på afslag
Flækkeskrabere

Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Flækker

Flækker med skrå enderetouche

Stykker med enderetouche i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche

Stykker med kantretouche i alt

sty#e£oEådkkr:;o:cedherree,to:cahkere,hak

Stykker med retoucheret hak i alt
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Stikler

£:å'naegss,:ETrer                                                                       f

Stikler i alt

Varia
Sla8sten

Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT                                                      853
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8. Senmesolitiske bop]adser

Af bopladser med overvejende senmesolitisk inventar forekommer der i  Farsundmaterialet
tre, nemlig Lundevågen R23, R24 og R6, men der ses også et ikke ubetydeligt senmesolitisk
indslag på den overvejende neolitiske boplads R18.

Perioden dateres til 7500-5200 BP (Bruen Olsen 1992: 89D, men hvilke forhold, der definerer
perioden,  er  omdiskuteret.  Der  er  almindelig  enighd  om,  at  periodens  første  del  (på
Østlandet: Mikkelsens fase 3 ; på Vestlandet Bjercks sen mikroflækketradition) er kendetegnet
ved  mikroflækketeknologi,  koniske mikroflækkekerner  (på Østlandet også håndtagskemer)
og NØstvetøkser samt fravær af flintpilespidser, men definition og afgrænsning af periodens
slutfase er mere usikker (Mikkelsen  1975,  Bjerck  1983,  1986).

På Østlandet har man opereret med en senmesolitisk fase 4 (Mikkelsen  1975) defineret ved
bl.a.  ringe  flækketeknologi  og  samtidig  tilstedeværelse  af tværpile,  enæggede  spidser  og
tangepile, men på Vestlandet synes tangepile ikke at træde i brug før tidligneolitikum (Nærøy
1987,  Simpson  1992).  Da  dateringen  af den  østlandske  fase  4  er  ganske  svagt  funderet
(Mikkelsen   1975,   Østmo   1976,    1988),   har  vi   valgt   at   operere   med   et   kronologisk
rammesystem,  der  følger vestnorsk tradition,  og  vi  henfører  således  bopladser  med  ringe
flækketeknologi  og  samtidigt  tilstedevær  af  tværpile,  enæggede  spidser  og  tangepile  til
tidligneolitikum.

Der  er  dog  tegn  på,  at  senmesolitikum  afsluttes  med  en  fase  kendetegnet  ved  forringet
flækketeknologi (Nærøy  1987) og tilstedevær af tværpile som eneste spidstype62.

Det senmesolitiske inventar på ovenstående tre bopladser kan henføres til fasens første del.

Den ene lokalitet,  R23, er uforstyrret, og det fundførende areal omfatter kun ca.  20 m2.  De
to øvrige lokaliteter er begge blandede i større eller mindre omfang.  Det fundførende areal
på  R24  dækker  omtrent  100  m2  og  har  et  ikke  ubetydeligt  tidligneolitisk  indslag,  mens
udstrækningen af det fundførende areal på R6 er mindre klar - kun ca.  20 m2 blev udgravet
i sin helhed,  da det hverken var muligt at dele det senmesolitisk/tidligneolitiske materiåle i
rene enheder vertikalt eller horisontalt. Fundmængderne varierer fra ca.  11.500 stk. på R23
til ca.  200.000  stk.  på R24.

R23 er pga. sin stønelse og uforstynethed velegnet til såvel typologisk/teknologiske analyser
som  studier  af  rumlig  organisation,  mens  de  to  øvrige  bopladser  først  og  fremmest  har
betydning for forståelsen af den senmesolitiske typologi og teknologi.

62 I forbindelse med Dobbeltsporprosjektet, Universitetets Oldsaksamling, er der ftindet flere bopladser af denne karakter,
mundtl.  medd.  Evy Berg.
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De pollenanalytiske undersøgelser viser, at strandlinjen i perioden 7500-5200 BP varierede
mellem ca.  3  m.o.h.  i periodens begyndelse og godt 6 m.o.h.  i periodens slutning,  hvilket
er  marint  maksimum  på  Lista.  Bopladserne  har  således  alle  ligget  nær  den  daværende
kystlinje -  sandsynligvis i en afstand af 10-20 meter.

Som i mellemmesolitikum har kystlandskabet været præget af tæt blandingsskov. Eg, el, elm,
birk og hassel er stadig almindelige,  men i løbet af perioden indvandrer linden, og bliver et
markant træk i skoven. Temperaturforholdene i senmesolitikum har i vid udstrækning svaret
til perioden før, med en gennemsnitstemperatur på 16°-18° i den varmeste måned, og milde
vintre med gennemsnitstemperaturer over -1,5 °  i den koldeste måned (Høeg,  kapitel  17).
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8.1. Lundevågen H23

Lundevågen R23 er en lille, velafgrænset og uforstynet boplads fra atlantisk tid,  af to [4C-
prøver samstemmende dateret til ca.  6150 BP63.  Kulturhistorisk må bopladsen henføres  til
den tidlige del af senmesolitikum,  idet inventaret er præget af mange meget regelmæssige,
små  mikroflækker,  koniske  mikroflækkekerner,  simple  skrabere,   stikler  samt  fravær  af
egentlige  flintspidser.  Organisk  materiale  er  kun  fremdraget  i  form  af  lidt  trækul  og  9
hasselnødskaller.

Spredningsanalyserne viser en enkelt koncentration af vifteform, og det må antages, at denne
koncentration  udgør en  huggeplads  med  tilknyttede aktiviteter,  og  at  den  er  levn  efter  et
enkelt,  korNarigt  ophold  på  lokaliteten.  Det  kortvarige præg  understreges  også  af de  få
redskaber i fundet.

Lokaliteten  blev  første  gang  registreret  i  198764.   Som  led  i  ovenfor  omtalte  forprojekt
(kapitel  3.1)  blev  lokaliteten  groft  afgrænset  ved  en  prwestiksundersøgelse  i  sommeren
199265.   Bopladsens  karakter  og  bevaringstilstand  gjorde,  at  den  fik  høj  prioritet  under
projektets feltarbejde,  og bopladsen må betragtes som totaludgravet66.

8.1.1. Topografi

R23  lå  i  den  nordvestlige  udkant  af projektområdet på  den  sydskrånende  del  af en  lille,
markant grundfjeldshøjning. Højningen fåldt brat mod NØ og SV, men skrånede mere jævnt
mod SØ og NV. Fra stedet var der godt udsyn ud over vandet mod S. I hele den nordøstlige
og sydvestlige del af området stak grundfjeldet og større løsblokke pletvis frem i overfladen,
eller  lå  umiddelbart  under  et  tyndt  vegetationsdække  af  græs  og  lyng.  Bopladsen  ligger
mellem kote 7 og kote 9,  der udgør toppen af højningen.  Før udgravningen var højningen
bevokset med spredte birketræer og buske. Området har tilsyneladende aldrig været opdyrket.

I   tidsrummet  omkring   6150   BP,   da  bopladsen  var  i  brug,   befinder  vi   os   ifølge  de
pollenanalytiske undersøgelser kort før det lokale transgressionsmaksimum på ca.  6 m over
nuværende   niveau.    Det   betyder, `  at   strandbredden   har   ligget   umiddelbart   nedenfor
grundfjeldshøjningen,  kun ca.  10 m fra bopladsen.

8.1.2. Udgravningsmetode

lndledningsvis  blev  det  fundførende  areal  afgrænset  ved  hjælp  af tætliggende  1  m2  store
prøvehuller.  På grundlag  af fundfrekvensen  i  prøvehullerne blev  der afsat  et 40  m2  stort

63 Tua-484 og Tua-90l .

64 Indberetning til Universitetets Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Gunnar Liestøl, 09.09.1987.

65 Indbercming til Universitetets Oldsaksamling Top.  Ark. v/ Joel Boaz,10.07.1992.

:/FNe!eisbfijadå#nå?gse#å,;3rbiå#iåsd33iea#:sgHfi:#maå#:bhearre=:s:n:tTjåå¥iFtetsoldsaksamlingTop.Ark.
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udgravringsfelt på høj ningens sydside, som dækkede selve fundkoncentrationen. Der var også
gjort  fuhd i prøvefelterne udenfor dette udgravningsfelt,  men i  stærkt begrænset mængde.
Den videre udgravning forløb efter projektets sædvanlige metode (kap.  6.4).

8.1.3. Stratigrafi

Bopladsens stratigrafi tilsvarer i store træk den, der var gældende for de øvrige, uforstyrrede
bopladser i projektområdet (se kap.  6.3): Fundmaterialet var indlejret i de øverste 20-40 cm
af  en  sandet  moræneaflejring,  der  havde  været  udsat  for  en  senere,   svag  podsolering.
Aflejringens tykkelse vekslede fra få cm til ca.  50 cm, hvor den blev afløst af grundfjeldet.
Over størstedelen af udgravningsfeltet strakte den fundførende del af moræneaflejringen sig
således  helt  ned  til  fjeldet.  Grundfjeldets  overflade  var  stærkt  forvitret  og  fremstod  med
mange revner og sprækker. Denne meget ujævne overflade har givetvis en betydning for den
horisontale fundfordeling,  idet de dybereliggende fund tydeligt var akkumuleret i de større
revner  og  fordybninger.  Moræneaflejringen,  og  især  dennes  nedre  del,  indeholdt  en  stor
mængde sten,  der stammer fra det forvitrede fjeld.

8.1.4. Fundmateria]et

På R23 er der fremdraget i alt  11.491  genstande af flint og sten.  Heraf er 36 stk.  sekundært
tildannede,  mens uretoucherede flækker og mikroflækker udgør 498 stk. , og kerner 89 stk.
Redskabskvotienten er således kun 0,3 % , hvilket er den ubetinget laveste i projektområdet.

Råmø/cr7.ø/c..  Flint og  chert er  mst  98,7%  stort  set enerådende  som  råmateriale  (fig.52).
0,9 % af inventaret er i bjergkrystal, 0,2 % i kvarts, og 0,1 % er i bjergart, heriblandt 2 økser
i basalt og en slibeplade i skifer.  Der forekommer ingen slagsten.  Selvom knap  10% af det
samlede materiale er klassificeret som chert,  er der ingen redskaber i dette materiale.

Flint Chert Bjerg- F{w&rtsl Bjer9- mdet/
krystal kvartsit art ubestemt

Affald  &  biprod. 89,6 9,2 0,9 0'2 0,1 0,1

Redskaber 86,1 0 2'8 0 8'3 2,8

Samlet  fordeling 89,6 9,1 0,9 0,2 0'1 0,1

Fig. 52 . Tabel over maierialets procentvise fiordeting i forhold til råstoftype på IJurdevågen R23 .

Materialet er stærkt patineret,  men ikke vandrullet.

Kemcr.. Der er på R23 fundet 74 kerner,  1 kernefragment og  14 rå flintknolde.  Kernerne er
næsten udelukkende i flint eller chert - kun 4 kerner er i bjergkrystal.  Af disse har en lille
platformkerne bevaret spor af de oprindelige krystalflader på hele omkredsen.

De bJ.po/ø" Æemcr (fig.53.4) dominerer markant med hele 54 stk.  eller 61 %  af kernegrup-
pen.  Kerner  med  6n platform  (fig.53.3)  er til  stede i  13  eksemplarer,  af hvilke  4  stk.  er
Æo#j§Æe Æcr7®er (fig.53.1-2).  De koniske kerner er alle meget små  (længde ca.  2,5  cm) med
tætliggende mikroflækkear. Hvor platformfladen på de 3 af disse er enten glat eller med
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Fig.53.   Ijwndevågen  23.   Koriske  kerner  (1-2),   kerne  med  6n  platfiorm  (3),  bipolar  kerm   (4),
uretoucherede flækker  (5-8) og borspids (9),  1 :1.

større flade afspaltninger, har den fjerde en afvigende platformbehandling bestående af fin
trimning indover platformfladen.

Der er 1  kerne med to modstillede platforme og 6 uregelmæssige kerner. Med undtagelse af
de koniske kerner er alle kerner afslagskerner.  2 af de bipolare kerner er sandsynligvis på
opbrugte platformkerner.

"gøÆÆÆer  forekommer  i   10  stk.  ligeligt  fordelt  på  grove  tosidige  og  spinkle  ensidige
stykker, mens ÆcmeÆø#/ø/§/øg forekommer i 2 eksemplarer og p/ø//omm/§/øg i 4 eksempla-
rer.

A/§øg§mø/cn.ø/c/.. Af uretoucherede afslag større end  10 mm er der udgravet 3612  stk. ,  af
stykker mindre end eller lig 10 mm (splinter) 4855 stk. og af irregulære stykker over 10 mm
2385  stk.  Den procentvise fordeling på de tre kategorier er 33:45:22.

I modsætning til R31, der havde næsten samme fordeling, kan den store mængde inegulære
stykker på bopladsen ikke forklares med frostpåvirkning af grov chert, da mængden af chert
på R23 ikke er stor.  Muligvis spiller det ind, at grundfjeldet går relativt højt over store dele
af bopladsfladen, og meget materiale derfor befinder sig nær overfladen,  hvor det er mere
udsat for frostaktivitet.  Således er de tre bopladser med den laveste andel inegulære stykker
R17, R21 og R36, hvor der generelt var de tykkeste lag løsmasser (3-9 % irregulære stykker
mod de øvrige lokaliteters  12-22 %).

De  fleste afslag  er  slået i  direkte,  hård  teknik,  men  der forekommer også en  del afslag  i
bipolar teknik.  Af det samlede afslagsmateriale er  1 % blevet sekundært bearbejdet.

FJflzÆÆcmøJcn.ø/c/.. Der er fundet i alt 498 flækker, der fordeler sig på 102 storflækker og 396
mikroflækker  -hele  80%  af  flækkematerialet  er  således  mikroflækker  (fig.53.5-8).   De
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fragmenterede  stykker  udgør  72 %  af det  uretoucherede  flækkemateriale,  den  procentvise
fordeling på  stykker  med  1,  2  og  3  rygribbe er 42:46:12,  og  den gennemsnitlige flække-
bredde og -tykkelse er henholdsvis 6,0 mm og  1,5  mm.

I   diagrammet   nedenfor   (fig.54)  er  der  et   sekundært  maksimum   omkring   9-10   mm's
flækkebredde, hvilket kan skyldes et mindre indslag af mellemmesolitisk materiale (R21/22
ligger kun 50 meter borte), eller - hvilket er mere sandsynligt, da disse større flækker er af
ringe kvalitet -de stammer fra den indledende kernepræparering. Af det samlede flækkemate-
riale er 3 % blevet sekundært bearbejdet.

1         2        3        4        5        6        7        8        9       10      11       12      13      14      15

Bredde  i  mm
Fig.54.  Iundevågen R23.  Breddediagram over uretoucherede flældcer.

Flækkernes gennemsritlige  slagvinkel er  83° ,  og  flækkematerialet er karakteriseret ved at
have  svagt  markeret bule og  læbe.  Der er meget få slagbulear,  og  flækkerne fra R23  har
ubetinget de  mindste67  og  mest symmetriske  slagfladerester af de undersøgte populationer
fra projektområdet.  Desuden er de generelt de mindste og mest graciøse flækker,  og de er
først og fremmest beslægtet med flækkerne fra R31, R24 og den senmesolitiske flækkepopu-
lation   fra   R18.   Slagteknikken   har   antagelig   været   indirekte   og   blød   -   sandsynligvis
presteknik.

Ved  sammenligning  med  flækkepopulationerne  fra  henholdsvis  ældre  mellemmesolitiske
(R17, R21, R31 og R36) og yngre senmesolitiske bopladser (dele af R6, R24 og R18) skiller
R23   sig  ud.   Hvor  de  mellemmesolitiske  bopladser  har  kanten  præpareret  primært  ved
abrasion og de senmesolitiske primært ved trimning, har R23 kanten præpareret primært ved
fine afspaltninger ind over platformfladen (Ballin  1995a).

De  retoucherede  flækker  er  markant  kraftigere  end  de  uretoucherede  flækker,   idet
retoucherede  har gennemsnitlig  bredde/tykkelse på henholdsvis  10  mm  og  4  mm  mod
uretoucheredes  6  mm  og  1,5  mm.  Den  store forskel  kan dels  skyldes redskabsinventarets
ringe størrelse, der giver en vis statistisk usikkerhed,  men forholdet kan også skyldes, at de
mange  små  mikroflækker  er  fremstillet  til  indsættelse  i  flintægredskaber  uden  yderligere
retouchering,  hvorved disse  "redskaber"  indgår i statistikken som  "ikke-redskaber".

B/.crgømøÆfcr..  Af bjergartsøkser  forekommer  der  på  lokaliteten  2.  Den  ene  er  et  groft
tilhugget  forarbejde,  mens  den  anden  er  en  regelmæssig,  prikhugget  trindøkse  (fig.55).
Trindøksen kunne klassificeret som basalt, og forarbejdet synes at være i samme materiale.

67 Kun R3|  har tilsvarende små platfomrester.
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Fig.55.  Iiundevågen R23.  Bjergartsøkse, 2..3  ffoto:  Eirik lrgens Johnsen).

Bor£pi.d§er..  Der  er  fundet  2  bor  på  R23  (fig.53.9).   Det  ene  stykke  er  et  almindeligt
flækkebor med  normal tosidig behugning,  mens det andet stykke er et lille (2,0 cm  langt)
dobbeltbor på et afslagsfragment. Sidstnævnte stykke har spidsoval form samt fuld behugning
langs begge kanter,  og  da der er tydelig  slidpolering  på begge  spidser,  må det antages at
være et lille vendbart drillbor.

SÆrøøere.. Der forekommer s skrabere på lokaliteten (fig.56.1 ).  1 er et fragmenteret skivebor,
3  er  endeskrabere  på  afslag,   1   er  en  sideskraber  på  afslag,  2  er  atypiske  og   1   er  et
skraberægfragment.

Af endeskraberne er 2 regelmæssige, mens skrabergruppen som helhed har et meget tilfældigt
præg.  Den  ene  af  de  2  atypiske  skrabere  er  produceret  på  en  lille  kerne,  og  har  en
snudeformet æg,  mens den anden er tilnærmelsesvis cirkulær med en retlinjet skraberæg i
distalenden.

SøÆÆer med eJ!dcre/o#cÆc.. Sådanne er tilstede i 3 eksemplarer.  Alle er med distal æg,  og 2
har  ret  retouche,  mens  1  har  skrå  retouche.  Det  ene  stykke  med  ret  retouche  er  på  en
mikroflække, de 2 andre er på flækker.

Der  synes at være tale om  en gruppe  med varierende funktion.  Af de 2  stykker med  ret
retouche  har  det  kraftigste  stykke  flade  afspaltninger  på  langsiden,  hvilket  indikerer  en
skærende funktion,  mens det mindste med sin svagt konvekse æg antyder en funktion som
skraber.   Stykket  med  skrå  retouche  er  meget  kort  (2,0  cm),  og  da  det  har  cortex  på
langsiden,  har  det  næppe  fungeret  som  kniv  -  måske  har  også dette  stykke  fungeret  som
skraber.

§øÆÆer mcd Æønfrefo#cÆc.. Med  12  stk.  er denne gruppe den største redskabskategori  (]/3).
Det  er  dog  så  heterogen  en  gruppe,  at  der  må  være  tale  om  redskaber  med  forskellige
funktioner. Enkelte med mere stejl retouche må formodes at have været anvendt til skrabende
arbejde,  mens andre med  simplere retouche kan have været benyttet til  skærende arbejde.
Sidstnævnte stykker har ofte varierende grad af flade afsprængninger på længdekanterne.
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Fig.56.  Ijundevågen 23.  Skraber  (1) og stikler (2~3),  1 :1.

Råemnerne er primært afslag - 7 stk.  - og hovedparten af disse er meget uregelmæssige.  4
stk.  er flækker,  mens  1  er en mikroflække og  1  er en bipolar kerne.

Stykker  med  retoucheret  hak  eller  tanding..  A.f  sbda:rme  styldK!ei  £oieho"mei  dei  2.  En
mikroflække er knækket i et lille hak, mens et afslagsfragment har tandet distal kantretouche
og kan have fungeret som sav.

Sfi.Æ/cr.. Der er i alt fundet 6 stikler,  af hvilke 4 er på afslag,  og 2 på flækker (fig.56.2-3).
Stiklerne har et tilfældigt præg og er i alle tilfælde fremstillet på overbrudte eller brækkede
råemner.  Af stykkerne er 2 tværstikler,  de Øvrige 4 er kantstikler.

Vøn.ø.. Der foreligger et fragment af en mulig  slibesten i  glimmerskifer.  Stykket er meget
finkornet,  glat  og  har  rundede  kanter.  Det  må  antages,  at  slibestenen  er  for  spinkel  til
anvendelse ved slibning af bjergartsøkser, men den kan have været anvendt til slibning af ben
og takmateriale - eksempelvis ved tilvirkning af benspidser,  fiskekroge o.l.

8.1.5. Anlægsspor

På R23 blev der hverken fundet ildsteder,  nedgravninger eller lignende,  men omkring  10 %
af al flint er ildskørnet, og indikerer således at der har været et ildsted på bopladsen. Der er
kun fundet lidt trækul og få brændte hasselnødskaller,  men spredningen af den ildskørnede
flint  svarer  til  det  wrige  materiale,  og  antyder  hermed,  at  ildstedet  har  været  centralt
beliggende.

Som det ses på fig.57, der er en sammentegning af udgravningslagene,  synes bopladsfladen
at være blevet ryddet for de mest generende sten og klippeblokke, men da en del af stenene
i bopladsens periferi - specielt mod nordøst - må antages at skyldes grundfieldserosion,  kan
billedet være misvisende.

8.1.6. Fundspredning

Det lille plateau,  som  R23  ligger på,  blev  undersøgt ved  hjælp af både prøvestik og  små
supplerende prøvefelter, og der er ikke fundet materiale, der antyder, at bosættelsen omfatter
mere end udgravningens hovedfelt (41  m2).  R23 må derfor betragtes som totaludgravet.
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Fig.57.  Iii;ndevågen 23.  Stenspredning.
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Huggepladser

Spredningen af splinter (fig.58.1 ) og afslag (fig.58.2) giver samme Øst/vest-orienterede vifte,
og med baggrund i resultater fra eksperimentel flinthugning (Fischer et al.  1979, Vemming
Hansen  &  Madsen  1983)  må denne  figur  ses  som  resterne af en  huggeplads.  Der  er kun
denne ene materialekoncentration på bopladsen.

På alle spredningsplaner fra R23 har figuren en række tunger,  men de bør næppe tillægges
nogen betydning.  Undergrunden omkring koncentrationen var meget uregelmæssig og bl.a.
præget af sprækker  i  grundfjeldet,  der vil  have en  tendens  til  netop  at  samle  materialet i
sådanne tunger.  Figurens overordnede form og orientering kan dog iklæ betvivles.

Maierialets vægtmæssige spredring

Som på de wrige små bopladser i projektområdet, R17, R31 og R36, har også materialet p
R23  en logisk vægtmæssig  spredning  (fig.58.3).  Hvor den  stykvise  spredning  resulterer
centrumorienterede figurer og  må formodes at angive et aktivitetsområde,  er  spredningen
efter gennemsnitsvægt periferiorienteret og må formodes at angive affåldsområder. Det synes
at være en lov, at de to spredningsbilleder diskriminerer hinanden, og de bør betragtes som
komplementære dele af en fælles helhed.
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Fig.58_.   I]Åndevågen   R23.   Spredringsplaner..   1)   Splinter   (ækv.:40/min...40),   2)  afslag   (ækv...30/
min...30),  3)  gennemsnitsvægt  (ækv...0,5  g/rin.:0,5  g) og 4) brændt f lim  (ækv...12/min. :12).
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Da bopladsen i kraft af sin ringe materialemængde må have været kortvarig,  har der næppe
været tale om egentlig oprydning (post hoc oprydning), og ansamlingen af tungere genstande
i bopladsperiferien må antagelig  skyldes præventiv oprydning,  dvs.  at de er kastet ("toss")
derud   løbende  under  produktionen   (Binford   1983).   Det  tungere  materiale   er   specielt
deponeret   syd   og   nordvest  for   huggepladsen.   Den   sydlige  koncentration   kan   skyldes
eksistensen af en terrassekant, der er blevet benyttet som "affåldsskakt" ¢vf. spredningsmøn-
strenes forhold til mikrotopografien på R17,  R31  og R36).

Den brændte flints spredning

Der forekommer ingen  stensatte ildsteder eller trækulkoncentrationer,  men da ca.  10 %  af
flinten  på  lokaliteten  er  ildskørnet,   må  der  have  været  et  ildsted.   Den  brændte  flints
spredningsmønster (fig.58.4) svarer til spredningen af det øvrige materiale, og ildstedet må
derfor have været centralt beliggende.  Man har siddet ved ildstedet og arbejdet.

Flækkemaierialets spredring

Flækkematerialets  spredning  (fig.59.1 )  fflder fuldstændigt  sammen med affåldsmaterialets
spredning   og   er   blot   en   yderligere   understregning   af  huggepladsens   udformning   og
udstrækning.

Spredningen af kemer og sekundært bearbejdede artefidkter

Spredningen  af Æcr7!emø/en.ø/ef  (fig.59.2)  svarer  ligeledes  til  affåldsmaterialets  spredning.
Almindeligvis  ville man  forvente,  at flere kerner,  end  tilfældet er på  R23,  var deponeret
perifert i forbindelse med præventiv oprydning,  men det må formodes, at forholdet skyldes
kernernes ringe stønelse,  der har gjort dem mindre generende for trafik henover boplads-
fladen (gennemsnitlig længde ca.  2,3 cm).

Som det var tilfældet på R31,  er koniske kerner  stærkt undenepræsenteret på bopladsen i
forhold til, hvad man skulle forvente udfra flækkematerialet. Man kan formode, at forholdet
enten skyldes total ophugning af kernerne, således at de små affåldskerner og bipolare kerner
repræsenterer resterne af de koriske kerner, eller de kan være medbragt da bopladsen blev
forladt.

Rcd§Æøøeme (fig.59. 3) er relativt få, men holder sig iwrigt primært i huggepladsens centrum
og  nærmeste periferi.  Stykker med kantretouche synes dog overvejende at være deponeret
perifert,  og  de  kan  muligvis  have  været  anvendt  til  arbejde  af mere  pladskrævende  eller
snavset karakter - eksempelvis slagtning.

Aktivitetsområder - sammenf iatrting af f tndspredningen

Der  kan  kun  udskilles  to  entydige  zoner  på  bopladsen  (fig.59.4),  henholdsvis  et  centralt
område med ildsted, huggeplads og diverse aktiviteter, hvori indgik brug af flere forskellige
redskabstyper,  samt et perifert område mod syd og nordvest præget af tungere affåldsmate-
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Fig.59. Lundevågen R23. Spredrtingsplaner..1 ) Flækkeriw;teriale  (ækv...5 /min...5), 2) kerner,
3) redskaber og 4) bopladsstrukiur.
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riale.  Der er desuden en antydning af et område mellem disse to zoner, hvor kantretouche-
rede  stykker  er blevet  brugt  -  muligvis  til  slagtning.  Zonerne  diskriminerer  hinanden  og
danner således samme næsten  "arketypiske"  planløsning,  som sås på R17,  R31  og R36.

8.1.7. Bopladsens datering

Typologisk er bopladsen svær at datere, da artefåktmaterialet er stærkt begrænset. Der er kun
fundet få koniske kerner,  men suppleret af specialafslag  (platforme,  m.v.) og  flækkemate-
riale,  fremgår det,  at disse har været et karakteristisk element på bopladsen.

De koniske kerners og  flækkematerialets kvalitet og  ringe dimensioner er typisk for tidlig
senmesolitikum.  Slagvinklen  på  83°  peger også  på den  tidlige del  af senmesolitikum,  da
slagvinklen i senmesolitikum normalt ligger omkring 77° (på de mellemmesolitiske bopladser
i  projektområdet  er  slagvinklen  ca.  82°,  Ballin  1995a).  Inddrages  negative  vidnesbyrd68,
peger fraværet af egentlige pilespidser/mikrolitter også på denne periode (Mikkelsen  1975 ,
Bjerck  1983,  1986).

Selvom  den  typoLogisk/teknologiske  datering  til  tidlig  senmesolitikum  kan  synes  relativt
spinkel, underbygges denne dog af to ]4C-dateringer. To brændte hasselnødder fra fundlaget
er således acceleratordateret til henholdsvis 6230±70 BP og 6o7o±8o BP69.

8.1.8. Data om ressourceudnyttelsen og bopladsem karakter

Der foreligger næsten ingen  direkte information om  ressourceudnyttelsen på bopladsen.  9
brændte hasselnødskaller indikerer indsamling af skovens frugter, og bopladsens topografiske
placering  nær  fjord,  hav  og  skov  har  givet  mulighed  for  en  bredspektret  udnyttelse  af
naturen.

De få redskaber i forhold til affåld fra primærproduktionen (først og fremmest flækkemateri-
alet)  antyder  dels,  at  opholdet  må  have  været  kortvarigt,  men  peger  også  på  opholdets
karakter:  Således  er  det  sandsynligt,  at  netop  flækkeproduktion  har  været  hensigten  med
opholdet, bl.a.  til udskiftning af æg og od på beskadigede pile,  flintægdolke og -spyd, dvs.
"retooling" (Keeley 1982). Da kun en af de 13 stk. med kantretouche er en mikroflække, må

man  formode,  at  disse  i  vid  udstrækning  er blevet  indsat  uretoucheret  i  de  sammensatte
redskaber.

68  Dette er  diskutabelt under  normale omstændigheder,  og  ikke mindst når  redskabsinventaret er  så  begrænset  som  på
Lundevågen R23.

® Tua-484 og Tua-901.
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8.1.9. Artefaktliste for Lundevågen R23

F]ækker og afslag
Flækker

Flækker (b > 8m)
Mikroflækker (bLsismm)

A,fislag
Afsla8 ( > 10m)

Særlige kerræafslag
Rygflækker
Kernekantafslag
Platformafslag

lrregulære stykker ( > 10mm)
Splinter (afslag og irregulære stk. L±10mm)

F]ækker og afs]ag i alt

Kerner
Kerner med 6n platiorm

Koniske kerner
Ensidige kerner med 6n platform
Flersidige kerner med 6n platform

KcrEå:ifi:#erpnti%ZÆctomodståendep,atforme

Bipolare kerner
Uregelmæssige kerner
Kerneffagmenter
Flintknolde (råflint)

Kerner i alt

Bjergartsøkser uden skafthuL
Prikhuggede trindøkser
Forarbejder

Bjergartsøkser uden skafthu] i a]t

Borspidser
Afslagsborspidser
Flækkeborspidser

Borspidser i a]t

Skrabere
Skiveskrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere på afslag
Andre skrabere
Skraberægfl-agmenter

Skrabere i a]t

Stykker med enderetouche
Flækker

Flækker med skrå enderetouche
Flækker med ret enderetouche

Mikroflækker
Mikroflækker med ret enderetouche

Stykker med enderetouche i alt
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Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Andre stykker med kantretouche

Stykker med kantretouche i alt

Stykker med retoucheret hak
Mikroflækker med retoucheret hak

Stykker med retoucheret hak i alt

Stykker med tanding
Afslag med tanding

Stykker med tanding i a]t

Stikler
Afslagsstikler
Flækkestikler

Stikler i alt

Varia
Slibeplader

Varia i alt

ARTEFAKI`ER  I ALT                                                    11491
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8.2. Lundevågen E24

Lundevågen R24 er en stor og relativt velafgrænset lokalitet, der må formodes at være en
akkumulation af mange  små bopladser.  Typologisk/teknologisk kan  materialet henføres  til
senmesolitikum  og   tidligneolitikum  -   sandsynligvis  repræsenteret  ved   L4C-dateringer  på
henholdsvis ca.  6200 BP og ca.  5000 BP7°.

Det  senmesolitiske  inventar er kendetegnet ved  koniske  mikroflækkekerner,  regelmæssige
mikroflækker, Nøstvetøkser og fiskesøk, mens det tidligneolitiske inventar er kendetegnet ved
topolede kerner,  tværpile,  enæggede spidser,  tangespidser og  firesidige bjergartsøkser.  En
enkelt B-pil og 3 skævtrekanter repræsenterer kortvarige episoder før og efter hovedbosættel-
serne.  Af organisk materiale er der kun fundet lidt trækul,  56 brændte hasselnødskaller og
6 stykker brændt ben.

Selvom lokaliteten u.nder udgravningen virkede særdeles blandet, viser spredningsanalyserne,
at  der  vil  kunne  udskilles  nogle  næsten  rene  kronologiske  enheder  til  brug  i  typolo-
gisk/teknologiske analyser. De enkelte bopladser må dog formodes at have for mange overlap
til at kunne benyttes i detaljerede rumlige analyser.

Lokaliteten  blev  første  gang  registreret  i   19877].   Som  led  i  ovenfor  omtalte  foiprojekt
(kapitel  3.1)  blev  lokaliteten  groft  afgrænset  ved  en  prøvestiksundersøgelse  i  sommeren
199272.  R24 må -med et mindre forbehold for lokalitetens sydøstlige hjørne -betragtes som
totaludgravet73.

8.2.1. Topografi

Lokaliteten  lå  på  SV-skråningen  af  et  markant  SV-NØ  orienteret  højdedrag  centralt  i
projektområdet  (fig.2).  Højdedraget  havde  sit  højeste  parti  i  NØ.  Herfra  fddt  terrænet
gradvist ned mod R24, hvor det fladede lidt ud og dannede et plateau, der hældede svagt mod
SV.  Overfladen af plateauet befandt sig  mellem ca.  8 og 9  m.o.h.  Fra bopladsfladen fåldt
terrænet mod  S  og  V relativt brat ned  mod  et jævnt eng- og  moseområde,  der lå ca.  2  m
lavere.   Bopladsfladen  var  dækket  af  relativt  mange  sten  af  vekslende  størrelse.   Inden
udgravningen  voksede  der  større,  spredte  nåletræer  på  arealet.  Plateauet  har  ikke  været
dyrket.

De  pollenanalytiske  undersøgelser  viser,  at  strandlinjen  under  hele  bopladsens  brug  har
befundet sig umiddelbart nedenfor plateauet,  højst  10 m fra bopladsens sydvestlige periferi.
Bopladsen har på intet tidspunkt været overskyllet af havet.

7° Ua-3558  og  Ua-3557.  Der forekommer desuden  dateringer på ca.  4600  BP (T-10490) og ca.  2300  BP (T-10491).

7[  Indberetning til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/  Gunnar Liestøl,  09.06.1987.

72 Indberetning til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel  Boaz,10.07.1992.

73 Feltarbejdets daglige ledelse blev forestået af ove Olstad. Indberetning til Universitetets Oldsaksamling Top. Ark. v/ Ove
Olstad,  maj  1993.  Indberetning  og  fundmateriale  har mus.nr.  C.38023.
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8.2.2. Udgravningsmetode

For  at  afgrænse   fundkoncentrationen  blev   undersøgelsen   indledt   med   et   større  antal
prøvehuller spredt over plateauet.  Det viste sig hurtigt,  at fundmængden var overordentlig
stor på plateauets sydvestligste del.  Herfra aftog fundfrekvensen hurtigt mod N og NØ.  På
baggrund af prøvegravningens resultater blev der udgravet et 96,5  m2  stort felt sydvestligt
på plateauet (fig. 63). Udgravningsfeltet synes at have dækket lokalitetens hovedkoncentration
med undtagelse af et mindre område på plateauets sydøstligste del. Selve udgravningsmetoden
fulgte projektets almene principper beskrevet i kapitel 6.4.

8.2.3. Stratigrafi

Som på næsten alle øvrige stenalderlokaliteter i projektområdet var fundmaterialet indlejret
i de øverste 30-40 cm af en sandet, podsoleret moræneaflejring, der var dækket af et ca.  10
cm  tykt,  humificeret  tørvelag  uden  fund.  Morænen  hvilede  direkte  på  grundfjeldet,  og
aflejringens tykkelse  svingede fra få cm  til  mere end  80  cm.  Se tillige kapitel  6.3  for en
generel beskrivelse af bopladsernes stratigrafiske forhold.

8.2.4. Fundmaterialet

På R24 er der fundet 227.761 genstande i flint og sten.  1205 af disse er sekundært tildannet,
mens  uretoucherede  flækker  og  mikroflækker  udgør   10.444   stk.   og  kerner   1672   stk.
Redskabskvotienten  er  således  0,5 %,  hvilket  tilsvarer  forholdene  på  R23  (0,3 %),  mens
kvotienten er væsentlig lavere end på de øvrige lokaliteter (2-4 %).

Råmøfen.ø/c..  Der  forekommer  stort  set  kun  flint  og  chert  på  R24  -99,5%   (fig.60).
Bjergkrystal, kvarts, kvartsit og anden bjergart forekommer hver med 0,1 % eller derunder.
22  bjergartsøkser  fordeler  sig  ligeligt  på  stykker  i  basalt  og  sandsten,  9  slibesten  er  i
finkornet  sandsten,   51   slag-  og  amboltsten  er  i   sandsten  og  kvartsit,   1   fiskesøk  er  i
klæbersten,  og der forekommer  14 stk.  pimpsten.

Flint+Chert Bjerg- F[NErrisi Bjerg- mdet/
krystal kvartsit art ubestem.

Affald  &  biprod. 99,7 <0'1 0,2 0'1 0'1

Redskaber 96,1 0'1 1,8 1,9 0,2

SaDlet  fordeling 99'5 <0,1 0,2 0,1 0,1

Fig.60. Tabel over materialets procentvise fiordeting i fiorhokl til råstoftype på IJundevågen
lul/22.

Materialet er stærkt patineret,  men ikke vandrullet.

Kcmcr..  Der  er  fundet  i  alt  1189  kerner,  21  kernefragmenter,  22  forarbejder  og  440  rå
flintknolde.

Kerner  med  6n  platform  forekommer  i  467  eksemplarer,  mens  kerner  med  to  platforme
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forekommer i 70 eksemplarer.  Blandt de enpolede kerner dominerer ensidige kerner med 6n
platform med 263 stk. ,  fulgt af flersidige kerner med 6n platform med  141  stk.  Sn}å Æo#J.§Æ€
Æc77!er er til  stede i  62  eksemplarer - alle mikroflækkekerner -  mens der kun er en enkelt
uregelmæssig  kølformet  kerne.  Stort  set alle en-  og  flersidige  kerner med  6n platform  er
afslagskerner - kun  15 er flækkekerner og  14 er mikroflækkekerner.

Kerner med to platforme forekommer som henholdsvis cylindriske kerner (7 stk.), ensidige
kerner  med  to  platforme  (43  stk.)  og  flersidige  kerner  med  to  platforme  (20  stk.).  De
cylindriske  kerner  er  ligeligt  fordelt på  flække-  og  mikrofleækkekerner,  mens  de  wrige
topolede kerner overvejende er afslagskerner (2/3)  med et kontingent af flækkekerner (t/3).
Kun 2 af de topolede kerner er mikroflækkekerner.

Der er fundet 296 øJ.po/øne Æcmcr, hvorved typen bliver kernegruppens største. Kernerne er
generelt uregelmæssige af form,  og kun i 6t tilfælde kunne det afgøres,  at der var tale om

å?n:Lb.|å:,p:;tf::|T:edrenre;rlf:endflee,såe4ålsf,::dpeåh|å:[åi,gea,:å:Pfiunnkb:e#ivekt:Fiåev:rr:tb,?e::|#;l:å:

Kerneforarbejder  forekommer i  22  eksemplarer og  udgør en distinkt type.  Næsten alle  er
udformet med en enkelt tosidig lederyg, der går fra pol til pol.  Kun få har en platform, der
således må være sidste lst i fremstillingen af kerneforarbejder.  Uregelmæssige kerner er til
stede i 355 eksemplarer,  og der er 21  kernefragmenter.

Af ryg#ÆÆÆcr. er der fundet 204 stk. , hvoraf kun 37 er ensidige,  mens Æer7ceÆønJø/§/øg er til
stede i 28  stk.  og p/ø//o777'!ø/§/øg i  144 stk.

A/§/øg§n'iø/cn.ø/c/.. Uretoucherede afslag over  10 mm udgør i alt 95.299  stk. ,  mens  stykker
mindre end eller lig  10  mm  (splinter) udgør 97.980  stk.  Irregulære stykker forekommer i
20.785  stk,  hvorved  fordelingen  på  de  tre  afffldstyper  bliver  45:46:9.  Denne  fordeling
skyldes  dog  dels,   at  de  perifere  områder  af  R24  blev  katalogiseret  grovere  og  uden
udskillelse af irregulære stykker. Uden de grovere katalogiserede yderområder er fordelingen
40:48: 12.

Afslagsmaterialet er overvejende slået i direkte, hård teknik med en udefineret andel slået i
bipolar teknik.  Kun ca.  1 %  af afslagene er sekundært bearbejdet.

FJæÆkemø/er7.ø/eJ..  Der er på R24  fundet  10.444  flækker,  der  fordeler  sig på  3151  mikro-
flækker  og  7293  storflækker.   Dette  forhold  (30:70)  indikerer  klart,  at  størsteparten  af
flækkematerialet må være senmesolitisk ¢vf.  skema i note 90,  kapitel 9.1.4.),  men det må
forventes,  at  en  ganske  stor  andel  af  storflækkerne  er  neolitiske.   Med  baggrund  i  de
spredningsanalyser,  der vil  blive gennemgået  nedenfor,  er der centralt i  udgravningsfeltet
udtaget en enkelt flækkeprøve, der må formodes at være næsten rent senmesolitisk.

Fragmentationsgraden i flækkeprøven er 82 % , den procentvise fordeling på stykker med  1,
2 og 3 rygribbe er 50:44:6, og den gennemsnitlige bredde og tykkelse er henholdsvis 7,1 mm
og 1, 8 mm. Breddevariationen er illustreret nedenfor i fig. 61. Den gennemsnitlige slagvinkel
er  77°,   og   flækkerne  er  regelmæssige  med  diskrete   slagbuler,   tydelig   læbe  og   små
symmetriske  platformrester.  At  prøven  virkelig  er  overvejende  senmesolitisk  fremgår  af
sammenligning  med  eksempelvis  flækkerne  fra  R23  (kapitel  8.1.3)  og  den  senmesolitiske
prøve ffa R18 (kapitel 9.2.3;  se også Ballin  1995a).  Af lokalitetens samlede flækkemate-
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1         2        3        4        5        6        7        8        9       10     11      12     13     14     15

Bredde  i  mm
Fig.61. Lundevågen R24. Breddediagram over uretoucherede flækker
(senmesolitisk stikprøve).

riale er 5 %  sekundært bearbejdet.

B/.crgør}§øÆ5er.. Der er fundet 22 bjergartsøkser (fig.62) eller fragmenter af sådanne, hvorved
R24  bliver  den  boplads  i  projektområdet,  der  har  den  største  andel  Økser  (5%  af  de
"egentlige"  redskaber  -se  kapitel   12.1.2.).  Kun  2  af  økserne  er  firesidige  og  dermed

neolitiske - begge er tyndnakkede.  Af de øvrige økser dominerer tilslåede,  oftest tresidige
økser (Nøstvetøkser) med  11  stk.  Disse er ligeligt fordelt på stykker med og uden slibning.
Trindøkser forekommer i 4 eksemplarer, dels prikhuggede, dels slebne,  mens de resterende
økser fordeler sig på forarbejder og ubestemmelige fragmenter.

•   `1.1

*

Fig.62. Iiimdevågen R24.  Bjergansøkser, 2..3  tioto.. Eirik lrgens Johnsen).
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P}./c§pz.d§cr.. Af pilespidser er der fremdraget ialt  175  stk.

7Tværpj/c  forekommer  i  57  eksemplarer,  hvoraf  27  er  retæggede  og  25   skævæggede  i
varierende grad. 4 stk. er afbrudte basisfragmenter,  1 stk. mangler højre side, 2 stk. mangler
basis, og 2 stk. er bikonvekse. Tværpilegruppen er mere end almindeligt heterogen, idet der
bl.a.  forekommer en gruppe meget små spidser (længde:  ca.  1  cm),  og et par meget lange
spidser med parallelle sider (L:B for det længste stykke  =  3,3xO,9 cm). 50 er fremstillet på
afslag og 7 på flækker, og  1  stk. er i bjergkrystal. 5 af tværpilene har tydelige bøjringsbrud
og  "spin-offs"  stammende fra brug  (Fischer et al.  1984).

Enæggcde §pz.d§cr forekommer i  12 eksemplarer - 7 venstrevendte og 5 højrevendte.  8 er på
flækker,  1  er på en mikroflække, og 3 på afslag;  alle har tange i proximalenden.  1  stk.  har
et simpelt brud ("snap"),  mens 2 har bøjningsbrud og  "spin-offs"  efter brug.  1  stk.  synes at
være blevet repareret efter et brud i tangeenden.

røngc§p!.d§cr forekommer i 106 eksemplarer. Heraf er 105 A-spidser, mens det sidste stykke
er en simpelt udformet B-spids.

A-spidserne fordeler sig på 72  stk.  af type A1,  25  stk.  af type A2 og 6  stk.  af type A3.  2
stk.  er atypiske,  og  har ensidig tangeretouche  ¢vf.  note 91,  kapitel 9.1.4.).16  spidser har
retouche ved odden eller på den ene længdekant,  mens der er 7 stk.  med tværstillet od.  De
benyttede  råemner  er 45  afslag,  56  flækker og  3  mikroflækker.  Tangen  er i  alle  tilfælde
proximal.  Der er 6 afbrudte tanger,18 simple brud og  11  stk.  med brudtyper,  der skyldes
brug.  1  tangespids er af kvarts.

§Ææv/fieÆønfer.. Der er fundet 3 fragmenter af mikrolitter, der sandsynligvis er skævtrekanter.
Den korteste kortside (A) er i alle tilfælde proximal, og kortsidevinklen er henholdsvis 96° ,
98°  og  120°.  Bredde og tykkelse er ca.  8 mm og  1,5-3,0 mm.  Der er ingen indikationer på
mikrostikkelteknik, og 2 af skævtrekanterne synes med sikkerhed at have A-siden fremstillet
på simpelt brud.  Ingen af stykkerne har supplerende retouche.

Borfp!.d§cr.. Der er fremdraget 23 borspidser på R24,  hvoraf de fleste -  16 stk.  -er simple
afslagsbor.  1  stk.  er et simpelt kernebor,  og 6  stk.  er flækkebor med simpelt afsat spids.  3
af afslagsborene har tresidigt tilhugget spids,  3 af flækkeborene har propelretoucheret spids
(6n side med normalretouche/6n side med omvendt retouche),  mens resten har normalretou-
cheret spids.  Et lille afslagsbor (længde  1,7 cm) har spids i begge ender.  Dette stykke og et
lille flækkebor (1ængde  1  cm)  må være drillbor til indsættelse i et skaft.

SÆntzøerc.. Af skrabere er der på R24  fundet ialt  163  stk.  Den dominerende skrabertype er
endeskrabere  på  afslag,  som  er  en  meget  heterogen  gruppe.  De  fleste  er  relativt  korte,
nærmest  ovale  af form,  og  fremstillet på grove  cortexklædte  yderskiver.  Sideskrabere på
afslag  forekommer  i  13  eksemplarer,  som  om  muligt  er  endnu  mere  uregelmæssige  end
endeskraberne  -  tilsyneladende er de  fremstillet på de råemner,  der ikke kunne bruges til
andet.

Der er 26 flækkeskrabere,  der kvalitetsmæssigt er diametrale modsætninger til afslagsskra-
berne,  idet de er  fremstillet på regelmæssige  storflækker.  Råemnerne har antagelig  været
ganske lange i udgangspunktet, hvilket illustreres af det forhold, at 70 % af flækkeskraberne
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er   brækket,   mens   kun   omkring   15%   af  afslagsskraberne   er   fragmenteret.   Desuden
forekommer der 1  skiveskraber, 4 kerneskrabere (1  mikroflækkekerne, 2 bipolare kerner og
1  flintknold) og s skraberægfragmenter.

Blandt  råemnerne  er  der  3  rygflækker  og  1  platformafslag,  og  der  kan  udskilles  flere
entydige  bipolare  afslag.   2  afslagsskrabere  er  dobbeltskrabere.   Desuden  har  en  enkelt
afslagsskraber ret ægforløb og flade ventrale afspaltninger fra æggen , der tyder på anvendelse
til bearbejdning af meget hårdt materiale.

§otÆÆcr mcd em7cre/o#c%c.. Der er i alt fundet 93 stykker med enderetouche,  som må dække
over flere forskellige funktioner.  Fordelingen på de enkelte typer fremgår af artefåktlisten,
og det ses her, at langt de fleste stykker er på afslag og flækker - henholdsvis 52 stk.  og 33
stk.  - mens kun s stk.  er på mikroflækker.

Uanset  retouchens  udformning  må  man  formode,  at  mikroflækkerne  med  enderetouche
overvejende har fungeret som skæper i flintægredskaber. Der er kun 6 stykker med konkav
enderetouche - typen virker meget tilfældig i sin udformning.

Blandt afslag og flækker med skrå og skråbuet enderetouche (henholdsvis 23 stk. og  16 stk.)
dominerer de mere regelmæssige stykker,  og i langt de fleste tilfælde er der sandsynligvis
tale om knive.  Derimod domineres afslag og flækker med ret enderetouche af stykker med
kraftig  stejlretouche,  og  det  må antages  at gruppens  artefåkter primært har  fungeret  som
skrabere.   Et  enkelt   stykke   med  dobbelt  skråbuet  retouche  har   samme  karakteristiske
afsprængninger som stykkerne med dobbelt enderetouche fra R6, R18 og R37,  så også dette
stykke må antages at kunne være en seglflække.

Et enkelt stykke med ret enderetouche er på en rygflække.  94 % af alle de enderetoucherede
stykker  har  distal  retouche,  og  på  afslag  og  flækker  med  enderetouche  er  den  korteste
længdekant ofte retoucheret,  mens der er makroskopiske slidspor på den længste.

S¢ÆÆer  med  kønJrefoø4c%c..  Over  halvdelen  af  alle  redskaber  kan  henføres   til   gruppen
kantretoucherede stykker (621  stk.).  3/4 af de kantretoucherede  stykker er på afslag,  mens
henholdsvis  70  stk.  og  66  stk.  er på  flækker  og  mikroflækker.  25  stk.  er  på  kerner  -  6
bipolare kerner,  3  flintknolde og  16 uregelmæssige kerner.  Forskelle i retouchens karakter
og udstrækning antyder,  at stykker med kantretouche er en samlegruppe for en lang række
funktioner.

§otÆÆer mcd ÆØÆ.. Der er udskilt  18  stykker med retoucheret hak,  og råemnerne domineres
fuldstændigt  af  afslag.  Gruppen  er  meget  heterogen,  og  de  enkelte  hak  synes  placeret
tilfældigt på afslagenes længdekanter. Enkelte af hakkene kan være afsprængninger forårsaget
af trafik på bopladsen.

§¢ÆÆer med /ødi.ng.. Der er fundet 2 afslag med tanding -begge med hak placeret 0,5-1 cm
fra hinanden. Det ene stykke har 4 hak og det andet stykke, som er fragmenteret, har 2 hak.
Stykkerne synes ikke anvendelige til savning.

S}!.Æ/cr.. Der forekommer kun  10 stikler på R24, af hvilke 6 er på afslag,  3 på flækker og  1
på en uregelmæssig kerne. 5 stk. er simple kantstikler, mens der er 1 kantstikkel på retouche,
3 tværstikler og  1  midtstikkel.
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Æ.§Æc§ØÆ..  Der  er  kun  fundet  et enkelt  fiskesøk på  lokaliteten.  Det  er  i  klæbersten  og  har
omløbende linefure.

Vøn.ø..  På  R24  er  der  udskilt  9  slibesten  eller  fragmenter  af  sådanne.  6  af disse  er  i  fin
sandsten og med plane eller svagt konkave slibeflader.  De 2  største stykker i  sandsten har
to slibeflader.  Et af de små fragmenter kan pålimes den største af disse (13,Ox9,6x5,3 cm).
3 slibesten er i basalt -antagelig diabas. Den største af disse (19,5xl6,5x8,O cm) har 6n plan
til konveks glatslebet flade.  Et stykke er et ukarakteristisk slibestensfragment,  og et har en
slebet flade,  hvori der er slidt en tydelig fure (bredde:  0,6 cm).

Der forekommer  14  stk.  pimpsten,  af hvilke de fleste er små (1,5-4 cm).  Et enkelt stykke
har en længde på godt 10 cm. Det største stykke har tydeligvis været brugt til slibende/sku-
rende arbejde,  men ingen af stykkerne har fure.

Slagsten  forekommer i  51  eksemplarer,  af hvilke 4  tillige er  amboltsten  (grube i en  eller
begge bredsider).  I  et tilfælde er der anvendt kvarts,  men kvartsit dominerer med  31  stk.
fulgt af sandsten med  19  stk.  Alle amboltsten er i kvartsit.

8.2.5. Anlægsspor

På R24 blev der fundet 4 strukturer,  henholdsvis 3 ildsteder og en støri barkflage.  De tre
ildsteder  er  alle  uregelmæssige  af  form,  og  har  dimensionerne  O,65xO,65  m  (anlæg   1),
1,1xO,5  m  (anlæg  3) og  l,25xO,5  m  (anlæg 4).  Anlæg  1  og 3 bestod af mørk trækulholdig
jord  med  skørbrændte sten,  mens anlæg 4 bestod af mørkegrå,  fst  sandblandet jord  med
trækul.

Alle tre ildsteder lå i lokalitetens vestligste ende.  Anlæg  1  og 3 lå mod sydvest umiddelbart
op til plateauets kant og dermed grænsende op til et formodet udsmidsområde.  Anlæg 4 lå
mod nordvest i forbindelse med et sandsynligvis ryddet område med en høj koncentration af
både huggeaffåld og redskaber.  Anlæg  1  er ]4C-dateret til 4625± 155  BP74.

Barklaget  lå  i  lokalitetens  østligste  ende,  og  målte  1,75xO,25  m  (på  et  enkelt  punJst  når
bredden 0,6 m).  Der er antagelig tale om egebark,  og både barklag og jorden omkring var
brændt.   Selvom   barklaget,   der  lå  umiddelbart  på  grundfjeld,   var   forseglet   under  et
tilsyneladende  ubrudt  lag  med  oldsager  fra  stenalderen,   gav  en  ]4C-datering  af  barken
resultatet 2330± 100  BP75,  dvs.  ældre jernalder.  Er denne alder  konekt,  må  man antage,
at sporene efter forstyrrelser er udvisket af den omfattende udvaskning af de fundførende lag,
der er dokumenteret i projektområdet.

Stenspredningen på R24 (fig.63) viser,  at der antagelig er sket en vis rydning i lokalitetens
nordvestlige og sydøstlige dele.  En større ophobning af sten i lokalitetens centrale parti kan
stamme fra denne rydning.  Som det vil  fremgå af spredningsanalyserne (se nedenfor),  må
rydningen  være   foregået   i   tidligneolitikum.   Der  har  antagelig   været  en  boplads   fra
senmesolitikum  i  R24's  centrale  parti,   som  er  blevet  forseglet  under  stenene  fra  den
neolitiske rydningsproces.

74 T.|0490.

75  T_|0491.
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Fig.63. Iii;ndevågen R24.  Stenspredring.

8.2.6. Fundspredning

Der er på R24 udgravet 87 m2,  hvorved udgravningen bliver en af projektområdets største.
Som det fremgik af artefåktgennemgangen, må der regnes med flere faser på stedet, først og
fremmest senmesolitikum og tidligneolitikum.  Da der sandsynligvis forekommer væsentlige
overlap  mellem  de  forskellige  bosættelser,  vil  det  ikke  være  muligt  at  fremanalysere  et
detaljeret billede af den rumlige struktur på bopladserne. Der vil i stedet blive gjort et forsøg
på at opdele lokaliteten i relativt rene kronologiske zoner til brug i typologisk/teknologiske
og kronologiske studier.

Huggepladser

Ved betragtning af spredningen af splinter (fig.64.1) og afslag (fig.64.2)  fremtræder der 7
relativt  sikre  huggepladser  og  en  række  mere  tvivlsomme.   De  mest  anvendelige  i  en
forskningsmæssig  sammenhæng er:  1) En huggeplads i R24's nordvestlige hjørne,  2 og  3)
to huggepladser i R24's centrale parti,  af hvilke den vestligste er forseglet under ryddede
sten, og 4) en huggeplads i R24's sydøstlige hjørne. Disse fire bopladser ligger på en NV-SØ
gående diagonal gennem lokaliteten.

Hertil kommer en huggeplads i R24's sydvestlige hjørne,  som må forventes at være blandet
med   materiale   fra  udsmidsområdet   på   skråningen   (se   nedenfor);   en   relativt   "opløst"
(forstyrret)  huggeplads  umiddelbart  nord  for  ovennævnte  huggeplads  4;  og  endelig  en
huggeplads i R24's østligste periferi,  der skæres af udgravringsgrænsen.

For at få defineret eventuelle senmesolitiske enheder, blev mikroflækkerne karteret (fig. 65 . 2) .
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Fig.64.  Iiimdevågen  R24.  Spredringsplaner:  1)  Spumer  (ækv...125/rin.:125),  2)  afslag  (ækv.:100/
min...100)  og  3)  gennemsnitsvægt  (ækv...O,5  g/min...0,5  g).
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Da mikroflækker i databasen er defineret metrisk,  kan nogle af disse være neolitiske,  men
da den vestligste af de to huggepladser midt på plateauet skiller sig ud med markant højere
værdier,  må det antages,  at denne er senmesolitisk.

Materialets vægtmæssi ge spredning

På et spredningskort over udgravningsenhedernes gennemsnitsvægt  (fig. 64. 3)  forekommer
der dels to mere generelle udsmidsområder, dels nogle "bræmmer" omkring de mere tydelige
huggepladser.

I lokalitetens  sydvestlige hjørne,  hvor terrænet  skråner ned fra plateauet,  optræder der et
massivt   område   med   tungere   flintstykker   og   skørbrændte   sten.   Dette   er   et   klassisk
udsmidsområde, hvor en skrænt er blevet benyttet som "affåldsskakt" . Desuden forekommer
der et område syd for de to centrale huggepladser,  hvor materialet generelt er tungere,  og
da dette område er uden andre aktivitetsspor (splintkoncentrationer, redskaber) , må også dette
område antages at være et udsmidsområde.

Der er et sandsynligt "toss-område"  nordøst for den vestlige af de to centrale huggepladser,
mens  aktivitetsområderne  i  R24's   nordvestlige  og   sydøstlige  hjørne  i   højere  grad   er
"omgærdet" af affridsmateriale.  Omkring den nordvestlige koncentration er affåldszonen så

velafgrænset indadtil (fig.67.3), at man kunne forestille sig et vægforløb.  Boligens stønelse
ville da afliænge af,  hvorvidt man fortolkede afftidszonen som materiale ophobet indenfor
eller udenfor væggen. I forhold til afffldsmaterialet, kunne man forestille sig en indgang mod
sydvest,   hvor  der  er  en  åbning  i  "bræmmen",  og  hvor  der  har  været  frit  udsyn  over
Lundevågen.  Huggepladsen  mod  sydøst  synes  nærmest  at  være  indrammet  på  tre  sider
(sydvest,  sydøst,  nordøst,  fig.67.3),  og da der her er tale om et noget mindre areal,  kunne
man måske forestille sig en beskyttende læskærm.

Den brærdte flints spredring

Spredningen af den brændte flint (fig. 65 .1 ) markerer en række sandsynlige ildsteder, der stort
set  alle  fålder  sammen  med  de  ovennævnte  huggepladser.  Det  store  aktivitetsområde  i
nordvest fremtræder tydeligt,  ligeså den vestligste af de to centrale huggepladser.  Desuden
markeres huggepladsen i sydvest (anlæg 3),  huggepladsen mod sydøst, og en koncentration
øst for denne.  Da sidstnævnte er overlejret af affåldsmaterialet fra sydøst-huggepladsen (se
ovenfor),   må  den   være   ældre   end   denne.   Huggepladsen,   der   skæres   af  den   østlige
udgravningsgrænse,  markeres også af det ildskørnede materiale.

Spredningen af kerner og sekundært tildannet rimteriale

De  Æonz.§Æc  Æcmcr  (fig.65.3)  markerer  først  og  fremmest  den  vestlige  af  de  to  centrale
huggepladser, der således må formodes at være senmesolitisk. Sandsynligvis vil dette område
være anvendeligt til typologisk/teknologiske analyser af denne periode, da området er blevet
forseglet ved  senere  stenrydning  mod  øst og vest.  Der forekommer en del  koniske kerner
spredt  over  plateauet,  ligesom  stikprwer  har  vist,  at  der  også  er  mange  senmesolitiske
mikroflækker over hele R24. Det må derfor antages, at hele plateauet har været benyttet i
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senmesolitikum,  men en egentlig senmesolitisk koncentration forekommer kun,  hvor der er
sket den nævnte forsegling.

De  topolede  kerner  (fig.66.1)  har  generelt  en  ret  løs  spredning,  men  markerer  dog  to
områder:  Dels  den  sydvestlige  huggeplads,  og  dels  den  østligste af de  to  centrale  hugge-
pladser.  Disse må være neolitiske.  De bipolare kerner (fig.66.2)  forekommer i tilknytning
til alle huggepladser.

fpJ.d§cmc  (fig.66.3,  67.1-2)  specificerer  dateringen  af koncentrationerne  yderligere.  Der
forekommer intet spidsmateriale i forbindelse med den vestlige af de to centrale huggepladser
-  dette  stemmer godt overens  med dateringen  til  senmesolitikum.  0g  sammenfåld  mellem
enæggede spidser,  tværpile og tangespidser antyder,  at den nordvestlige og den  sydøstlige
koncentration  samt den østlige af de to centrale  koncentrationer  må være  tidligneolitiske.
Desuden forekommer denne spidskombination i det sydvestlige udsmidsområde.

Borfpj.d§cr  er  fåtallige,  og  spredningen  af §øÆkcr med  c/3dcrc/o#c%c  er  ikke  signifikant.
SÆnøøcme§ spredning markerer blot alle de væsentligste koncentrationer, samt det sydvestlige
udsmidsområde og afffldsområdet i den nordvestlige koncentrations periferi.

B/.ergøJ7JØÆfcme§  spredning  er  ikke  signifikant.  Da  de  fleste  økser  er  NØstvetøkser  og
trindøkser understreges det blot, at man i senmesolitisk tid benyttede hele plateauet. Man kan
dog  iklæ  se  bort  fra,  at  nogle  af Økserne  kan  være blevet  indsamlet  af stedets  neolitiske
beboere,  hvorved spredningsbilledet er blevet yderligere opløst.  Ligeledes må det erindres,
at bjergartsøkser er relativt store,  hvorfor de ved kassation vil  have en tendens til at blive
kastet udenfor den boplads, de stammer fra.

Aktivitetsområder - sa]'ri:menf iatrting af f tndspredningen

Udfra ovenstående fundspredningsanalyse kan man udskille samme antal aktivitetsområder,
som  der  blev  udskilt  huggepladser,   nemlig  7.   De  fleste  af  disse  synes  at  have  været
multifunktionelle enheder,  således at grundproduktion og redskabsproduktion/redskabsbrug
er foregået på samme sted.  Spredningen af den ildskørnede flint antyder, at der har været et
ildsted i forbindelse med hver enhed.

Koncentrationen  i  lokalitetens  nordvestlige  hjørne  skiller  sig  dog  ud  ved  en  lidt  mere
kompliceret struktur.  Der er dels tale om et større område ryddet for sten.  På dette område
er der en kraftig materialekoncentration bestående af affåld fra grundproduktionen såvel som
redskaber.  Hele vejen udenom dette område er der en bræmme af tungt affdd ("toss"  eller
egentlig deponering),  kun med åbning mod sydvest.

Den kompakte og relativt skarpt afgrænsede affildsophobring i denne koncentrations periferi
lader formode, at der kan have været en hytte eller et telt på dette sted, således at den skape
afgrænsning skyldes et vægforløb.  Udfra spredningsmønsteret og mikrotopografien vil det
være naturligt at forvente en eventuel døråbning mod sydvest.

Aktivitetsområdet i R24's sydøstlige hjørne ligger også i et relativt stenfrit område. Det tunge
affåld afgrænser her bopladsen skarpt mod sydvest og sydøst og mindre skarpt mod nordøst.
Muligvis er der her tale om en læskærm.
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Det bør understreges, at ingen af ovennævnte aktivitetsområder er forbundet med egentlige
konstruktionsspor - udover ildsted 4, der ligger i tilknytning til den nordvestlige koncentra-
tion.  Modellen med afgrænsning via udgravningsenhedernes gennemsnitsvægt bør afprøves
på koncentrationer med entydige konstruktionsspor som teltringe, stolpe-og pælehuller m.v. ,
dvs.  koncentrationer,  hvor et vægforløb på /on%dJ3d er sandsynliggjort.

De øvrige aktivitetsområder på R24 er almindelige huggevifter,  og er sandsynligvis dannet
udenfor en bolig. Den senmesolitiske huggeplads midt i udgravringsfeltet bør her fremhæves
for  sit  forskningspotentiale,   idet  den  synes  at  være  blevet  forseglet  ved  senere  tiders
stenrydning (neolitikum).

Det er et særtræk ved R24, at der er så markante udsmidsområder. Eksempelvis må området
på skrænten sydvest for lokaliteten være blevet brugt gennem adskillige faser for at opnå de
dimensioner,  der er tale om.

8.2.7. Bopladsens datering

Både artefåktgennemgang og fundspredning fastslår, at R24 er en blandet lokalitet (fig. 67. 3).
De væsentligste indslag stammer dog fra kun to faser, nemlig senmesolitikum og tidligneoli-
tikum.

Mikroflækker og koniske mikroflækkekerner koncentreres omkring den vestligste af de to
centrale koncentrationer,  der  således må være  senmesolitisk.  Denne  datering  bekræftes  af
spredningen af de forskellige spidstyper, der efterlader en fundtom plet netop her.

Spredningen   af   de   enæggede   spidser,   tangespidser   og   tværpile   viser,   at   de   Øvrige
koncentrationer primært må antages at være tidligneolitiske,  da der i disse koncentrationer
er sammenfåld af de tre spidstyper.  Spredningen af de tre spidstyper fålder desuden sammen
med spredningen af de neolitiske topolede kerner.

En enkelt B-pil og 3  skævtrekanter viser,  at der har været gjort ophold på lokaliteten både
før og efter hovedbosættelserne.

Der forekommer fire '4C-dateringer fra R24.  Den ældste datering lyder på 6190±70 BP og
er baseret på en brændt hasselnød fra bopladslaget på den formodede senmesolitiske boplads.
]4C-dateringen   understøtter   således   de  konklusioner,   der  blev   udledt  via   typologi   og

fundspredring om denne boplads. En brændt hasselnødskal fra området mellem den senmeso-
litiske   koncentration   og   den   store   nordvestlige  koncentration   resulterede   i   dateringen
5000±65  BP,  dvs.  begyndelsen af tidligneolitikum.  Ildsted  1  på kanten af det sydvestlige
udrømningsområde   har   givet   £4C-dateringen   4625±155   BP,   hvilket   med   den   store
standardafvigelse kan være såvel i slutningen af tidligneolitikum som begyndelsen af MN A.
Barkflagen i lokalitetens østlige periferi kan tænkes at være en arbejdsplatform - denne er
'4C-dateret til 2330± 100  BP,  hvilket vil  sige førromersk jernalder,  muligvis  slutningen af

yngre bronzea|der76.

76 T-io490,  T-10491,  Ua-3557 og Ua-3558.
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8.2.8. Data om ressourceudnyttelsen og bopladsens karakter

Udfra  genstandsmaterialets  sammensætning  og  bopladsen  placering  i  landskabet  må  det
antages, at bopladsens økonomi i såvel mesolitikum som neolitikum har været en kombination
af jagt,  fiskeri og indsamling.

Jagtens betydning  fremgår  af redskabssammensætringen,  der  domineres  af pilespidser  og
skrabere.  Fiskeri  antydes  af et  enkelt  fiskesøk  i  klæbersten,  og  indsamlingens  betydning
understreges af de mange brændte hasselnødskaller,  der er fundet på lokaliteten  (56  stk.).
Hasselnødderne  er  specielt  fundet  i  forbindelse  mst  den  senmesolitiske  boplads  midt  i
udgravningsfeltet,  den  store  tidligneolitiske  koncentration  mod  nordvest  og  i  lokalitetens
østlige periferi umiddelbart vest for barkflagen. 6 stykker brændt ben kunne alle henføres til
pattedyr,  men ingen kunne bestemmes nærmere.  Det må betragtes som uheldigt,  at det for
eksempel  ikke  har været  muligt at afgøre,  om  der var  tale om  vilde dyr eller tamdyr  (se
Hufthammer,  kapitel  17.3.)

De fleste af de bopladser,  som lokaliteten er en blanding af,  må skyldes relativt kortvarige
ophold,   og   udfra   redskabssammensætningen   må   disse   bopladser   karakteriseres   som
jagtbopladser (se kapitel  12.2.2.).  En enkelt boplads skiller sig dog ud ved  sin opbygning,
nemlig den tidligneolitiske koncentration i R24' s nordvestlige hjørne. Der Æøn være tale om
sporene af en hytte eller et telt - under alle omstændigheder tyder de ophobede materiale-
mængder  på  et  besøg  af  længere  varighed,  og  bopladsen  må  defineres  som  en  større
jagtboplads,  muligvis en basisboplads.
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8.2.9. Artefaktliste for Lundevågen R24

Flækker og afslag
Flækker

Flækker (b > 8m)
Mikroflækker (bLSsmm)

Afslag
Afslag ( > 10mm)

Særlige kerneafslag
Rygflækker
Kernekantafslag
Platformafslag

lrregulære stykker ( > 10mm)
Splinter (afslag og irregulære stk. <10mm)

Flækker og afslag i alt

Kerner
Kerner med 6n platfiorm

Koniske kerner
Kølformede kerner
Ensidige kerner med 6n platform
Flersidige kerner med 6n platform

KCE,!e!r:såi[s:koir:k:å#rÆåtotom#såtå:ååep|pa|taftofi;Eåe

Bipolare kerner
Skælhuggede skiver

X:åg:lFe:åseirg:h:#:årerforarbejder,
Kernefl.agmenter
F.l intknolde (råflint)

Kerner i alt

Bjergartsøkser uden skafthul
Tilslåede uslebne bjergartsøkser
Tilslåede ægslebne bjergartsøkser
Slebne trindøkser
Prikhuggede trindøkser

åi:å:l#§:rgJ#!!fsseørktienrH. ubest. ftagmenter)
Forarbejder

Bjergartsøkser uden skafthul i alt

Pilespidser
Enæggede spidser
Tværpile
Tangespidser af A-type
Tangespidser af B-type

Pilespidser i alt

Mikrolitter
Skævtrekanter

Mkrolitter i alt
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Borspidser
Afslagsborspidser
Flækkeborspidser
Kerneborspidser

Borspidser i alt

Skrabere
Skiveskrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere på afslag
Flækkeskrabere
Andre skrabere
Skraberægfiagmenter

Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
4'S#fsiagmedskråbuetenderetouche

Åt!i3g=#:gåeneåfreert?t:åhcåe
Afslag med konkav enderetouche

Flækker
Flækker med skråbuet enderetouche
Flækker med skrå enderetouche
Flækker med ret enderetouche
Flækker med konkav enderetouche

"k°iJzkræo#ærkkermedskråenderetouche

Mikroflækker med ret enderetouche
Mikroflækker md konkav enderetouche

Stykker med enderetouche i a]t

Stykker med kantretouche

£if£Lfferm#edk£#:i%Cuhcehe
Mikroflækker med kantretouche
Andre stykker med kantretouche

Stykker med kantretouche i alt

Stykker med retoucheret hak

fifisiagfl¥fierretåuåh::,eotuhc#ere,hak

Stykker med retoucheret hak i alt

sty#se,ragmåd#tnandåTngg

Stykker med tanding i aLt

Stikler
Afslagsstikler
Flækkestikler
Kernestikler

Stikler i alt
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sø¥øeE:In£d#fiJre

Søkker/tyngder i a]t

Varia
Slibeplader
Sla8sten
Slagsten/amboltsten
Pimpsten

Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT
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8.3. Lundevågen R6

Lundevågen R6 er en relativt lille,  svagt afgrænset og blandet boplads.  Fundene domineres
af et senmesolitisk artefåktmateriale præget af små regelmæssige koniske kerner, kølformede
kerner og  regelmæssige  mikroflækker.  Hertil  kommer et vægtigt indslag  af tidligneolitisk
materiale præget af tvæpile, enæggede spidser og tangespidser, topolede kerner samt slebet
flint.  En trekantmikrolit påviser, at stedet har været besøgt i mellemmesolitisk tid, og en 8-
pil giver vidnesbyrd om  sen mellemneolitisk indblanding.  Et ildsted er desuden  L4C-dateret
til  yngre  bronzealder77.  R6  er  den  boplads  i  projektområdet,  hvor  der  blev  fundet  flest
brændte ben  (116  stk.).

Under udgravningen blev der iagttaget en stratigrafi med tilsyneladende adskilte kulturlag,
men der blev fundet mesolitiske og neolitiske artefåkter sammen i såvel øvre som nedre lag.
Bopladsen  blev  derfor prioriteret  lavt,  både  under  det  afsluttende  udgravningsarbejde  og
under det efterfølgende katalogiseringsarbejde. Katalogiseringen blev foretaget relativt groft,
i den forstand at affåldsmaterialet kun blev opdelt i afslag og  splinter,  og i dette materiale
blev   der  ikke  udskilt  ildskørnet  materiale  eller   skelnet  mellem   råmaterialer.   Der   er
eksempelvis  heller  ikke  gennemført  analyser  af flækkematerialet  eller  af genstandsspred-
ningen.

Lokaliteten blev  første gang  registreret i  198778.  Som  led i det ovenfor omtalte forprojekt
(kapitel  3.1)  blev  lokaliteten  groft  afgrænset  ved  en  prwestiksundersøgelse  i  sommeren
199279.  Bopladsen  er ikke  totaludgravet horisontalt,  og  vertikalt er den kun  totaludgravet
i de centrale  17 m2,  med den hensigt at få et tilstrækkeligt artefåktmateriale til vurdering af
de kronologiske forhold8°.

8.3.1. Topografi

R61å på et plateau i projektområdets Østligste del, ca. 7,5 m.o.h. , hvorfra der har været godt
udsyn over Lundevågen mod SV (fig.2).  Plateauets overflade var jævn,  men hældede svagt
mod  NV  og  SV.  På  den  vestlige halvdel  af plateauet  løb  en lille  bæk  i  NØ-SV  retning.
Hvorvidt  bækken  også  løb  her,  mens  bopladsen  var  i  brug,  er  uafklaret.  Mod  SV  fåldt
plateauet stejlt ned mod det omgivende terræn.  NV  for plateauet steg terrænet jævnt,  men
alligevel  forholdsvis  stejlt.  I de øvrige retninger fandtes ingen klare topografiske afgræns-
ninger af plateauet.  Først næsten 20 m SØ fra bopladsen lå en lille fjeldknold,  der adskilte
R6  fra  den  omtrent  jævngamle  lokalitet  R18,   som  lå  yderligere  20   m  mod  SØ.   Før
undersøgelsen voksede der enkelte buske og små, spredte birketræer på den del af plateauet,
hvor bopladsen lå.  Plateauet synes aldrig at have været opdyrket.

77 2545±80  BP (T-10479).

78 Indbereming  til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/  Gunnar Liestøl,  09.06.1987.

79 Indberetning til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel Boaz,10.07.1992.

åiå,å,rbmeå,qel$9d3a.gFngdeb'e¥eeåsåålå:fiårneds#åLanfa?evåaor'smuuds..::?bce.r3esTo$9g.tfluniversiæætsoldsaksamhngTop.Ar"ove
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De  pollenanalytiske  undersøgelser  viser,   at  strandlinjen  i  hele  bopladsens  brugstid  har
befundet  sig  tæt  nedenfor  plateauet,   mindre  end   10   m  fra  bopladsens  sydvestgrænse.
Bopladsen har på intet tidspunkt været overskyllet af havet.

8.3.2. Udgravningsmetode

lndledringsvis blev lokaliteten søgt afgrænset ved hjælp af prøvestik og egentlige prwehuller
spredt ud over plateauets sydvestligste del. Prøvegravningen viste, at der forekom fund over
et mindst 150-200 m2 stort område. Mod SØ kunne det fundførende areal ikke afgrænses, da
der her var anlagt en vej  i tilknytring til anlægsarbejdet.

Prøvegravningen  viste,   at  fundmængden  var  overordentlig  stor  -  bopladsen  er  den  af
projektets lokaliteter,  der har absolut flest fund pr.  arealenhed.  Samtidig viste prøvegrav-
ningen,  at fundmaterialet var indlejret i to forskellige,  mere eller mindre adskilte lag.  For
"jere  at  undersøge  bopladsens  aflejringsforhold,  særlig  hvorvidt  lagene var  kronologisk
velseparerede,  valgtes det i første omgang at anlægge et 44 m2  stort udgravningsfelt,  hvor
fundkoncentrationen  var  størst.  Fundene  fra  de  to  lag  blev  holdt  adskilt  -  ellers  forløb
udgravningen efter projektets sædvanlige metode (se kapitel 6.4).

Den videre undersøgelse gjorde det  hurtigt klart,  at  fundmaterialet i  begge lag var stærkt
kronologisk  blandet.   Såvel   det   nedre   som   det  Øvre   fundlag   indeholdt   artefåkter   fra
senmesolitisk og  neolitisk tid.  Det blev derfor opgivet at gennemføre en større udgravning
på bopladsen.  Undersøgelsen indskrænkedes til et 17 m2 stort udgravningsfelt på bopladsens
sydvestlige del, hvor det primære formål var at tilvejebringe et repræsentativt fundmateriale
fra lokaliteten.

8.3.3. Stratigrafi

Bopladsen var dækket af et 5-10 cm tykt tørvelag, der stort set var fundtomt. Herunder fulgte
et 5-10  cm  tykt,  humificeret tørvelag,  hvis  nedre del  stedvis indeholdt  større mængder af
flintartefåkter,  primært  "mikromateriale",  dvs.   splinter  under  10  mm.  Midt  nede  i  den
omdannede  tørv  sås  en  indtil  4  cm  tyk  udvaskningshorisont  af lyst  gråt  sand.  Tørvelaget
underlejredes af et indtil 25 cm tykt, rødbrunt sandlag med spredte sten af vekslende størrelse
og med et stort indhold af artefåkter.  Med tydelig overgang fulgte herunder et indtil  15 cm
tykt,  mørkegråt,  næsten  sort,  lerblandet  sandlag  med  mange,  men  spredte  trækulstykker,
mange  ildskørnede  sten  og  en  stor  mængde  artefåkter.  Dette  lag  underlejredes  enten  af
grundfjeldet eller af et rødbrunt gruslag (moræne). Gruslaget indeholdt også artefåkter,  men
i langt mindre grad end de overliggende lag.  Morænegruset underlejredes af grundfield.

8.3.4. Fundmaterialet

Der  er  i  alt  fundet  104.063  genstande  af  flint  og  sten  på  R6.  Heraf er  349  sekundært
tildannede, mens uretoucherede flækker og mikroflækker udgør 5147 stk. og kerner 454 stk.
4 fundnumre udgøres af poser med keramik - ialt 32 stk.

Da det senmesolitiske og  neolitiske materiale på R6 i vid udstrækning  svarer til materialet
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på R18,  henvises der til illustrationsmaterialet i dette kapitel  (9.2.).

RdmøJerz.ø/c.. 95,6 % af flækker og redskaber er flint eller chert. De resterende 4,4 % udgøres
ligeligt af bjergkrystal, kvarts, kvartsit og sandsten.  Som nævnt ovenfor er affåldsmaterialet
ikke opdelt efter råmaterialer.

Kemer..  Der  er  fundet  i  alt  255  kerner,  42  kemefragmenter,  21  forarbejder  og  136  rå
flintknolde.

Kerner med henholdsvis en og to platforme forekommer i  155  og  23  stk.  Af de enpolede
kerner er ensidige kerner med 6n platform hyppigst med  83  stk. ,  fulgt af flersidige kerner
med  6n platform  med  34  stk.  Konz.§Æc Æemcr forekommer i  30  eksemplarer,  og  der er  7
kølformede kerner og 1 håndtagskerne. De koniske kerner er alle typiske senmesolitiske, idet
de  er  små  og  har  meget  tætliggende  mikroflækkear  -  kun  2  er  flækkekerner  og  2  er
afslagskerner.  Det er ligeledes et typisk senmesolitisk træk at 2/3  af de koniske kerner har
glatte platforme (Bdlin  1995a).

De kølformede kemer og håndtagskernerne er generelt en meget heterogen gruppe,  og har
ikke det systematiske præg,  de sydskandinaviske kerner fra denne gruppe har.  Således har
kun 4 af gruppens s kerner en egentlig tilhugget køl,  og kun 2 af kernerne har mikroflæk-
kear,  mens de øvrige er afslagskerner.  Da flere af de senmesolitiske koniske kerner har en
tendens til aflang platform,  kan  man formode,  at enkelte af de kølformede kerner  måske
snarere er  opbrugte koniske  kerner8],  men  enkelte  af projektområdets  kølformede  kerner
synes dog at være "ægte"  sådanne.  Nogle af de kølformede kerner er dog også så tilfældigt
udformede,  at de kan formodes at være sideskrabere.

Af de øvrige en- og flersidige kerner med 6n platform er 5 flækkekerner og 3 er mikroflæk-
kekerner.  De resterende  109 er alle afslagskerner og har et meget tilfældigt præg.

Cylindriske kerner forekommer i 2 eksemplarer, ensidige kerner med to platforme er fundet
i  10  eksemplarer og  flersidige kerner med to platforme i  11  eksemplarer.  Af de topolede
kerner er 6 flækkekerner, og 4 mikroflækkekerner, og de er generelt grove af form.

B!.po/øre  Æemer er  fundet  i  22  eksemplarer,  men  det  må  antages,  at  gruppen  er  kraftigt
underrepræsenteret.  Sammenlignes R6 med R3 , der også er senmesolitisk/neolitisk82 ser vi,
at de bipolare kerner på R3 udgør 72 %  af kernematerialet,  hvor de bipolare kerner på R6
kun udgør 5 %.  Det må derfor antages, at den grovere katalogisering på R6 har medført,  at
mange  bipolare  kerner  er  blevet  klassificeret  som  affåldsmateriale  (sandsynligvis  simple
afsla8).

Der er fundet 21  forarbejder,  hvor det primære kendetegn er en groft tilhugget ryg,  men
enkelte har også en simpelt udformet platform. Uregelmæssige kerner forekommer i 55 stk. ,
og kernefragmenter i 42 stk. .  Rå flintknolde er tilstede i hele 136 eksemplarer, og da mange
af disse  er  særdeles  små  (gennemsnitlig  længde  3,5  cm),  må  det  formodes,  at  de  i  vid

å'v?#edeS:ftiø:gånednebahf;årgrneTagtievr,å:£å%trfiå.Tåe:,ptiådå;uk#ivs#rå#:nTådedaeflsa-nåååtsfi;=tY!,|Pvøjdeennkgl;odåsetfokFmhe?sukdeesri
at have de øvrige attributter, eksempelvis kølen.

82 På Lundevågen R3  er hovedvægten af materialet dog deponeret i neolitikum.
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udstrækning har været tiltæn]st bipolar produktion.

mtg#flzÆker forekommer i 71  eksemplarer,  og i modsætning til f.eks.  de mellemmesolitiske
rygflækker,   der   generelt   er   ensidige,   er   rygflækkerne  på   R6   almindeligvis   tosidige.
P/ø//on7ca/§/øg forekommer i  13 eksemplarer, og afspejler de mange forskellige kernetyper
på lokaliteten.

A/§/øg§-  og ÆÆÆkemø/cn.a/c..  Da  de  involverede  enheder  på  R6  synes  at  være  blandet
horisontalt og vertikalt i en grad,  der gør det umuligt at udskille rene eller tilnærmelsesvis
rene kronologiske enheder,  er afslags- og  flækkematerialet vurderet mindre indgående end
på de øvrige bopladser i området.

Af afslagsmateriale over 10 mm forekommer der 54.947 stk. , af stykker mindre end eller lig
10  mm  (splinter)  43.078  stk.  Der  blev  ikke  udskilt  irregulære  stykker  over  10  mm,  så
ovennævnte to kategorier er i dette tilfælde udelukkende metriske.  Der er desuden  udskilt
1456  storflækker og  3691  mikroflækker.

B/.crgø#5ØÆ§cr.. Der er fundet 2 bjergartsøkser på R6, begge firesidige (fig.68).  Den ene er
et ægparti af en tyndnakket Økse, mens den anden er en slank, slebet mejsel. Råmaterialerne
er klassificeret som henholdsvis finkornet sandsten og basalt.

Fig.68.  IJwndevågen R6.  BJergartsøkser, 2:3  Uoto:  Eirik lrgens Johnsen).

P!./c§pjd§cr.. Med 65  stk.  er pilespidser den næststørste redskabsgruppe på R6.

7Tvflprpz./c  forekommer  i   15   eksemplarer  af  hvilke  7  er  retæggede  og   s   skævæggede  i
varierende grad.  10  tværpile er fremstillet på flækker,  mens 5  er på afslag.  3  stykker har
afbrudt basis og  1 har venstre side afbrudt. 4 stk. har enten hak i æggen eller "spin-offs" fra
æg eller æghjørner. Det må formodes, at de forskellige brud og kantskader kan skyldes brug.

Enægg6øc spi.d§cr forekommer i s eksemplarer - 5 venstrevendte og 3 højrevendte.  6 stk. er
på flækker,  1  på en  mikroflække og  1  på et  afslag.  5  har tange  i proximalenden,  og  3  i
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distalenden.  1 er brækket midtover, mens  1  har et bøjningsbrud ved odden kombineret med
en  stikkelfacet-lignende   "spin-off"   ved  brudhjømet.   Sidstnævnte  må  betragtes   som  en
skudskade (Fischer et al.  1984).

røngc§pi.d§cr forekommer i 42 eksemplarer fordelt på 41  A-pile og  1  B-pil (Becker  1951).
Af A-pilene er  31  stk.  af typen A1,  6  stk.  er type A2,  og  4  stk.  er  type A3.  7  stk.  har
ensidig  retouche  ved  odden,  og  s  stk.  har  tværstillet  od  (Indrelid  1972).  41  stk.  er  på
flækker,  mens  1  stk.  er på en mikroflække.  Alle har tange i proximalenden,  og  1  stk.  har
slibning  på  dorsalsiden.   13  stk.  har  simple brud,  mens  5  stk.  har  forskellige  former  for
bøjningsbrud og  "spin-offs" ,  der kan forbindes med brug.

B-spidsen haJ. tresidig behugning ved odden,  tandet kant i midterpartiet og flad behugning
af tangens ventralside. Andelen af ildskørnede spidser svarer til den generelle ildskørnings-
8rad.

§ÆævtrcÆøn/cr.. Der er kun fundet en enkelt mikrolit - antagelig en skævtrekant. Den korteste
kortside (side A) er proximal,  og kortsidevinklen er 90°.  Der er ingen yderligere retouche,
og distalenden er afbrudt.  Stykket måler 27x6x2 mm.

Bor£pi.d5cr.. Der er kun fundet 6 bor på R6, og af disse er 2 tvivlsomme. 2 stk.  er på afslag,
mens 3 stk. er på flækker, og  1 stk. er på et kraftigt tresidigt kerneafslag - antagelig en grov
rygflække. Generelt er borene meget tilfældigt udformede og har simple, tosidigt behuggede
spidser.

Et af flækkeborene er dog med tange, og selvom den bifaciale retouche ved odden synes at
være  en  borspids,  kan  det  ikke  udelukkes,  at  der  er  tale  om  en  tangespids.  Et  andet
flækkebor,  hvor kun selve den distale,  tosidigt behuggede od er bevaret,  kan også være et
fragment af en tangespids.

§Ærtzøene..  Med  64  stk.  er  skraberne  en  af  lokalitetens  største  redskabskategorier.  Mest
almindelige er endeskrabere på afslag  med 36  stk.  Disse er ofte korte (dvs.  næsten ligeså
brede  som  de  er  lange),  kraftige  og  fuldt  cortexklædte  på  dorsalsiden.   1   stk.  er  på  et
platformafslag.

Flækkeskrabere forekommer i  15 eksemplarer af varierende længde,  og der er brugt både
"almindelige"  flækker og meget kraftige flækker med triangulært tværsnit.  Sideskrabere er

fundet i 4 eksemplarer, og der er fundet 2 tilnærmelsesvist cirkulære skiveskrabere. Gruppen
øJødlre §Æriøøcrc  (6  stk.)  dækker over  1  skraber med  tange -en omformet pilespids -og  en
række tilfældigt udformede kerneskrabere.  Der forekommer 1  skraberægfragment.

En  enkelt dobbelt  sideskraber  med  køl  understreger problemet  med  at  skelne  sådanne  fra
kølformede kerner og håndtagskerner (Andersen & Malmros 1966:59). I dette tilfælde er der
dog ingen tvivl, idet begge ender er cortexklædte istedet for at udgøre en afspaltningsfront.
3 endeskrabere har dobbeltæg.

§øÆÆcr med c73dereJogic%e.. Der er kun fundet 3  stk.  med enderetouche,  af hvilke  1  er på et
afslag,  mens 2 er på flækker.  Afslaget er med konkav retouche,  mens de 2 flækker er med
skrå retouche.  Der er sandsynligvis tale om skærende redskaber i alle 3 tilfælde.
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2  af  stykkerne  er  med  distal  retouche,  mens  den  mindste  af de  2  flækker  har  proximal
retouche og afsluttes i et distalt hængselbrud. Sidstnævnte får således nærmest form af et lille
trapez,  og  minder om de små stykker med dobbelt enderetouche,  der  ses på bl.a.  R18 og
R37.  Sandsynligvis er der tale om skærper til flintægredskaber,  og da alle disse stykker er
på flækker, og dermed må formodes at være neolitiske, er der muligvis tale om indsatser til
kornsegl.

§oiÆkcr  med  Æøn/#e/ozJCÆc..  Med  172  stk.  udgør  kantretoucherede  stykker  fundets  største
redskabskategori (49 % ). Omtrent hålvdelen er afslag, den anden halvdel flækker med et lille
indslag  -  20  stk.  -  af mikroflækker.  Gruppen  er  meget  heterogen  og  består  af en  ligelig
mængde hele og fragmenterede artefåkter. Sandsynligvis er der tale om stykker, der har haft
vidt forskellige funktioner.

§¢Æker mcd /øndz.ng..  Der er  fundet 4  stk.  md  tanding,  og  i  alle  tilfælde er  der tale om
afslag med tanding dannet af tre hak. Hakkene er relativt brede - 3-8 mm - og det synes ikke
sandsynligt,  at der er tale om save.  Funktion uvis.

S/z.Æ/cr.. Der forekommer 2  flækkestikler,  af hvilke  1  er en kantstikkel  med tre æghjørner,
mens den anden er en tværstikkel.  2 stikkelafslag stammer fra kantstikler.  Den ene af disse
har haft kantretouche.

Fj.sÆesøÆ medjtrc.. Der er fundet et enkelt fiskesøk.  Dette er i klæbersten og har en tydelig
omkringløbende linefure.

Vøn.ø.. Der blev fundet  1  stor (21,8xl6,Ox4,5 cm) slibesten i finkornet sandsten.  Slibefladen
er  let  konkav  og  meget  glat,  og  sandsynligvis  har  slibestenen  været brugt  til  slibning  af
bjergartsøkser. Af fundets 25 slagsten er 16 kvartsit, mens 9 er sandsten. Almindeligvis har
slagstenene afknusninger på begge poler.  Desuden er der fundet et enkelt stykke pimpsten.

Keriømj.Æ.. 4 fundnumre udgøres af poser med keramik, ialt 32 stk. De mindste fragmenter har
største dimension ca.  1  cm,  de største stykker ca.  2,5 cm.

Der er tale om relativt velbrændt keramik med rødbrun farve, men farven må antages at være
påvirket  af jernindholdet  i  den  omgivende  jordbund.   Mange  af  de  mindste  stykker  er
afskallede yder-eller indersider, men hvor kartykkelsen kan aflæses har denne været ca.  1,2
cm.  Keramikken er groft  magret  med  op til  5  mm  store korn af kvarts  og  feldspat.  Alle
indsamlede stykker er ukarakteristiske sideskår.

8.3.5. An]ægsspor

Udover  to  stensatte  ildsteder  i  udgravningsfeltets  nordøstlige  hjørne  blev  der  ikke  fundet
anlægsspor  på  bopladsen.  En  del  skørbrændte  sten  var  spredt  på  bopladsfladen.  De  to
ildsteder var begge rundovale til cirkulære i omkreds og relativt fladbundede.  De udgjorde
begge  en  mørk,  trækulholdig  masse  iblandet  stærkt  skørbrændte  -  næsten  opløste  -  sten.
Dimensionerne har været ca.1xlxo,2 m  (ildsted 1) og ca.1,3xlxo,2 m  (ildsted 11).
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Ildsted   11   er  konventionelt   ]4C-dateret   til   2545±80   BP83,   hvilket   vil   sige   sen   yngre
bronzealder.  Stratigrafisk relaterede ildstederne sig til to forskellige lag, og er derfor næppe
samtidige i den forstand,  at de er levn fra samme ophold på lokaliteten.  Men sammenholdt
med resultaterne fra de wrige stensatte ildsteder i projektområdet,  dcr J. z.n/c/ /!.//æøc Æø
g!.vcf me£o/!./z.§Æe dø/cn.ngcr, og sammenholdt med ildstedernes strukturelle lighed med bl.a.
ildstederne på R21/22, der alle har sene ]4C-dateringer, synes det sandsynligt, at også ildsted
1 kan stamme fra yngre bronzealder.

8.3.6. Fundspredning

Da materialet på R6 skønnes at være stærkt blandet, er der ikke foretaget spredningsanalyser
af de forskellige artefåktgrupper.

8.3.7. Bop]adsem datering

Som det fremgår af artefåktmateriale og  strukturer,  er bopladsen  stærkt blandet.  Det mest
markante indslag er et materiale fra senmesolitikum præget af koniske mikroflækkekerner,
håndtagskerner og regelmæssige mikroflækker,  og et materiale fra tidligneolitikum præget
af tværpile, enæggede spidser og tangespidser, topolede kerner, tyndnakkede bjergartsøkser
og slebet flint.

Hertil kommer en mellemmesolitisk trekantmikrolit og en sen mellemneolitisk B-pil.  Et af
de to  stensatte ildsteder er desuden  L4C-dateret til  yngre bronzealder.  Den  slebne flint kan
ikke dateres nærmere end til neolitikum.

Sammenblandingen  er  uheldig  for  udforskningen  af de  typologisk/kronologiske  forhold  i
sørlandsk mesolitikum, idet R6 er den eneste lokalitet, hvor kølformede genstande markerer
sig tydeligt - hvad enten de er "reelle" kølformede kerner, nedslidte koniske kerner med oval
platform eller skrabere.

8.3.8. Data om ressourceudnyttelsen og bopladsens karakter

Med baggrund i genstandsmaterialets sammensætning og bopladsens topografiske placering,
kan det udledes,  at bopladsens økonomi i  såvel  mesolitikum  som  neolitikum har været en
kombination  af jagt,  fiskeri  og  indsamling.  Jagt påpeges  først  og  fremmest  af de  mange
pilespidser, mens fiskeri antydes af et fiskesøk, og den topografiske placering giver mulighed
for udnyttelse af alle tre erhverv.

De  116  stk.  brændte ben,  der blev  fundet på bopladsen,  er analyseret af cand.  real.  Anne
Karin Hufthammer,  Zoologisk institutt,  Universitetet i Bergen (se kapitel  17.3).  Desværre
var  materialet  meget  fragmenteret,  og  kunne  som  regel  kun  bestemmes  til  gruppe  og
størrelseskategori.  2  stk.  er sikkert bestemt til henholdsvis odder og alk,  mens  10  stk.  var
fugl  og  91  stk.  pattedyr.  Af pattedyrknogleme var  1  stk.  muligvis odder,  1  stk.  muligvis
menneske og 6 stk. muligvis sæl. 4 stk. var sandsynligvis fisk. Da der på R6 er et væsentligt

83 T_|0479.
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neolitisk indslag,  er det uheldigt, at de mange ben fra pattedyr ikke har kunnet henføres til
enten vilde dyr eller tamdyr. De osteologiske undersøgelser dokumenterer dog, at der fra R6
er drevet fiskeri samt jagt på både fugle og land- og havpattedyr,  kød- og pelsvildt.

Den  tyndnakkede  bjergartsøkse  kan  have  været  benyttet  ved  skovrydning  i  baglandet
(Jørgensen  1953),  hvilket indikeres af de pollenanalytiske undersøgelser (se kapitel  17.1.).

Fundmaterialet er  stort,  og  det må antages at være akkumuleret ved  gentagne  ophold  på
lokaliteten  gennem   senmesolitikum  og   neolitikum.   Disse  ophold   må  alle  have  været
kortvarige,  og da materialet i de seks  mest distinkte redskabskategorier84 fordeler sig  med
næsten  halvdelen  på henholdsvis  skrabere og  pilespidser,  må bopladsen  klassificeres  som
primært en jagtboplads (se kapitel  12.2).

84 Skrabere, bor, stikler, spidser (herunder mikrolitter), stk. m. enderetouche og økser. Stk. m. hak, tanding og kantretouche
må  betragtes  som  "opsamlingsgrupper"  for  flere forskellige  fi]nktioner (se afsnit  12.1.).
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8.3.9. Artefaktliste for Lundevågen R6

Flækker og afslag
Flækker

Flækker (b > 8m)
Mikroflækker (bLS.8mm)

Afislag
Afslag ( > 10mm)

Sær|i ge _kerneaf islag
Rygflækker
Platformafslag

Splinter (afslag og irregulære stk. Lslomm)

1456
3691

54947

71
13

43078

F]ækker og afslag i a]t

Kerner
Kerner med 6n platfiorm

Koniske kerner
Kølformede kerner
Håndtagskerner
Ensidige kerner med 6n platform
Flersidige kerner med 6n platform

Kerner mÆ3d to platfiorme

fx:iåf;:sk:rk:rrnåredtomodståendep,atforme
Flersidige kerner med to modstående platforme

Bipolare kerner
Uregelmæssige kerner
Andre kerner (herunder forarbejder)
Kernefi.agmenter
Flintknolde (råfl int)

Kerner i alt

Bjergartsøkser uden skafthu]
Firesidige bjergartsøkser

Bjergartsøkser uden skafthul i alt

Pilespidser
Enæggede spidser
Tværpile
Tangespidser af A-type
Tangespidser af B-type

Pilespidser i a]t

Mkro[itter
Skævtrekanter

Mkrolitter i alt

BorÅBså[dasgesrborspidser

Flækkeborspidser
Kerneborspidser

Borspidser i alt
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Skrabere
Skiveskrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere på afslag
Flækkeskrabere
Andre skrabere
Skraberægfl.agmenter

Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Afslag

Afslag med konkav enderetouche
Flækker

Flækker med skrå enderetouche

Stykker med enderetouche i alt

Sty#se]ragmmed±En:rfte:t°oUucchhee

Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Andre stykker med kantretouche

Stykker med kantretouche i aLt

Stykker med tanding
Afslag med tanding

Stykker med tanding i alt

Stikler
Flækkestikler
Stikkelafslag

Stikler i alt

Søkker/tyngder
Søkker med fure

Søkker/tyngder i alt

Varia
Slibeplader
Sla8sten
Pimpsten

Varia i alt

Keramik

ARTEFAKTER I ALT                                                 104063
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9. Tidligneolitiske og mellemneolitiske
bopladser

I forbindelse med Farsundprosjektet blev der udgravet to bopladser med overvejende tidlig-og
mellemneolitisk inventar  -Lundevågen  R3  og  R18.  Tidlig-  og  mellemneolitikum  dækker
tilsammen tidsspandet 5200-3800 BP (Bruen Olsen  199285).

Perioden kan artefåktmæssigt opdeles i /z.d/7.g#co/z./z.Æzfm,  defineret ved samtidigt tilstedevær
af tværpile, enæggede spidser og tangespidser, topolede flækkekerner, spids- og tyndnakkede
flintøkser samt introduktion af keramik (sparsom) , /z.d/z.g mc//cm#co/z./z.Æztm  /MN A/ defineret
ved  tangespidser,  topolede  flækkekerner,  tynd-  og  tyknakkede  flintøkser,  skiferbrug  og
stigende  mængder  af  keramik,  og  sen  J73e//cmnco/J./J.Æzfm  /MN 8/  defineret  ved  samtidigt
tilstedevær  af  A-,  8-,  C-  og  D-spidser,   topolede  flækkekemer,   tyknakkede  flintøkser,
skiferbrug og keramik. I denne fase ses også en Øget mængde flintafslag med slibning (Bruen
Olsen  1992:93ff).

I neolitikum er der relativt flere bipolare kemer end i mesolitikum,  mikroflækkeproduktion
forekommer  ikke,   og   flækkeproduktionen  er  af  ringere  kvalitet.   Desuden  ses  der  på
Vestlandet  en  øget  brug  af bjergart  til  flækker  (bl.a.  rhyolit)  ved  overgangen  mesoliti-
kum/neolitikum. Der synes at forekomme et kortvarigt opsving i flækketeknologien i MN 8 -
umiddelbart før egentlig flækkeproduktion opgives i senneolitikum.

Begge  ovennævnte  bopladser  er  store  (80-90  m2  og  90-100.000  artefåkter  på  hver),  og
rummer såvel tidlig- som mellemneolitisk materiale,  men i begge tilfælde kan der udskilles
en række relativt rene zoner.  På R3 kan der først og fremmest udskilles en sen mellemneo-
litisk (MN 8) enhed såvel som mindre områder med tidligneolitisk og tidlig mellemneolitisk
(MN A) materiale.  På R18 kan der først og fremmest udskilles en tidlig  senmesolitisk,  en
tidligneolitisk og en tidlig mellemneolitisk (MN A) enhed, hvortil kommer en stærkt sammen-
blandet koncentration  med indslag  fra alle dele af perioden senmesolitikum/mellemneoliti-
kum.  Prøvestikskontrol har vist,  at ingen af de to lokaliteter er totaludgravet.

Da der  mellem  de  forskellige kronologiske  zoner  forekommer  større og  mindre overlap,
begrænses  bopladsernes  værdi  i  forbindelse  med  studiet  af  stenalderbopladsers  rumlige
orgarisation, men de to bopladser kan i vid udstrækning benyttes til typologisk/teknologiske
studier.

:'4nododoe-F88åT:;gs¥a-nodghTveiÆ.æn;iggiEaenrTR'%BMmNenA?is::;ø?rs5m2åo-h4e7noho.,E?tiytiNdh4g:g;OEfsio.og3:g&eBmpnå;ghTST
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De pollenanalytiske undersøgelser viser, at strandlinjen i perioden har ligget mellem godt 6
m.o.h.  i begyndelsen og ca.  3,5-4 m.o.h.  i slutringen.  Bopladsernes afstand til strandlinjen
svarer således stort set til forholdene i senmesolitikum.

Kystlandskabet  har  også  været  meget  lig  landskabet  i  senmesolitikum,  dog  nu  påviseligt
påvirket af menneskelig aktivitet.  Allerede fra tidligneolitikums begyndelse ses lancetbladet
vejbred (P/øn/øgo /øncco/ø/ø) sammen med andre jordbrugsindikerende ukrudtsplanter,  fra
slutningen af mellemneolitikum (3940 BP) ses de første tegn på korndyrkning - havre (Avcnø)
- og der er tegn på mulig lyngsvidning  (Høeg,  kapitel  17).
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9.1. Lundevågen R3

Lundevågen R3 er en stor og blandet boplads, og en prwestikskontrol har vist, at området
øst for udgravningsfeltet må have rummet flere flintkoncentrationer.  Den udgravede del af
lokaliteten   kan   opdeles   i   en   række   kronologiske   zoner,   en   tidligneolitisk,   en   tidlig
mellemneolitisk (MN A) og to fra sen mellemneolitikum (MN 8).  Senmesolitisk materiale
findes jævnt spredt i lokalitetens nordlige halvdel.  Den ene sent mellemneolitiske (MN 8)
zone ligger isoleret,  men mellem de øvrige zoner må der formodes at være store overlap.

Det senmesolitiske materiale er kendetegnet ved regelmæssige mikroflækker og små koniske
mikroflækkekerner,  det tidligneolitiske materiale ved topolede kerner,  tværpile,  enæggede
spidser og tangespidser, og det sent mellemneolitiske (MN 8) materiale ved topolede kerner,
tangespidser af type A-C og snoreornamenteret keramik.  Den tidligt mellemneolitiske (MN
A) koncentration er først og fremmest kendetegnet ved tilstedeværelse af A-pile.

De komplicerede faseforhold blev erkendt under udgravningen,  men da det syntes muligt at
udskille relativt rene neolitiske enheder og herigennem kaste lys over sørlandsk neolitikum,
blev bopladsen prioriteret højt.

De indsendte L4C-prøver af ildsteder har begge givet jernalderdateringer86.

Lokaliteten  blev  første  gang  registreret  i   198787.   Som  led  i  ovenfor  omtalte  forprojekt
(kapitel  3.1)  blev  lokaliteten  groft  afgrænset  ved  en  prøvestiksundersøgelse  i  sommeren
199288.  I  bopladsens  østlige periferi  skæres  en  formodet  MN  B-koncentration  af udgrav-
ningsgrænsen, og som nævnt ovenfor er der påvist flint i området umiddelbart øst for R389.

Udgravningen af lokaliteterne Lundevågen R4 og R11,  der er beliggende på lavere niveau
sydøst og syd for R3,  gav kun meget lidt materiale.  Materialet var generelt ukarakteristisk,
omend  en  tangespids  af type  A2  lader  dette  datere  til  neolitikum.  Da  R11  syntes  stærkt
forstyrret, og da udgravningsforholdene var vanskelige på grund af store nedbørsmængder,
blev disse lokaliteter nedprioriteret. Beliggenheden var 2-4 m.o.h. , og artefåktmaterialet blev
fundet i en fyld med rullede løsblokke og havaflejringer (strandvold).  Der er sandsynligvis
tale om udsmid fra R3.

9.1.1. Topografi

Lokaliteten lå centralt i den østlige del af projektområdet på en ca. 25 m bred og 30 m lang
SV/NØ-orienteret,  relativt jævn  grundfjeldstenasse,  der  hældte  svagt  mod  S.  Tenassens

86 Ua-3553,  Ua-3554.

87 Indbereming til Universitetets Oldsaksamling Top Ark.  v/ Gunnar Liestøl,  09.06.1987.

88  Indberetning til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel Boaz,10.07.1992.

:9,FNeileisrbHeJ;dÆa#hStååå';:|bj;g.fi;:åg:åtmaETiå:sÆ:#aa£å.a|gdht:råt*£rTCT3nsi;ååsi%æ,?c?'3dsso*;a,#ogTå?å8#,k2
(R11 ).
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overflade befandt sig ca.  7 m.o.h.

Terrassen var naturligt afgrænset i alle retninger. Mod N steg terrænet stejlt op mod en græs-
og skovklædt fjeldside. NØ for terrassen steg terrænet mere jævnt, omend fortsat forholdsvis
markant op mod en udløber af fieldsiden N for R3, hvor den ældre lokalitet R36 lå. Mod S
og SØ havde terrassekanten et kort, men brat fåld ned mod en skrånende flade 3-4 m lavere,
hvor lokaliteten R4 lå.  V og SV for R3 fåldt terrænet mere jævnt ned mod en jævn flade,
hvor jernalderlokaliteten R10 befandt sig.

Forud  for undersøgelsen  var  terrassen bevokset med  græs  og  lysåben  birkeskov.  Stedvis,
navnlig  langs den  sydlige terrassekant,  gik grundfieldet i dagen.  Bortset fra enkelte større
løsblokke var terrassens overflade næsten fri for sten.  Der blev ikke konstateret tegn på, at
terrassen har været opdyrket.

Bopladsens  afstand  til  daværende  strandlinje  har  vekslet  en  smule  i  løbet  af  den  tid,
bopladsen  var  i  brug.  I  senmesolitisk  og  tidligneolitisk  tid  har  strandlinjen  befundet  sig
mellem kote 5 og 6. Det betyder, at strandkanten har ligget umiddelbart nedenfor temssen,
5-10 m fra bopladsens sydligste del. I løbet af mellemneolitisk tid fålder vandstanden til ca.
4 m over nuværende niveau, og strandlinjen har trukket sig nogle få meter længere væk fra
bopladsen.

9.1.2. Udgravningsmetode

En indledende prweundersøgelse viste, at der forekom fund over det meste af terrassen. Der
syntes imidlertid at være tale om to mere eller mindre adskilte hovedkoncentrationer,  hhv.
på terrassens vestlige og østlige del.  Af såvel rent faglige som tidsmæssige årsager afstod vi
fra  at  undersøge  hele det  fundførende område.  Frem  for  flere,  spredte  udgravningsfelter
valgtes det at lægge et større,  sammenhængende udgravningsfelt på den vestlige halvdel af
terrassen.  Denne  strategi  skyldtes  primært,  at  der  herigennem  var  bedre  mulighed  for  at
afdække  og  få  et  overblik  over  eventuelle  anlægsspor  i  tilknytning  til  den  neolitiske
bebyggelse.  Det var tanken  senere at afdække terrassens Østlige halvdel  med  maskinkraft,
men dette blev opgivet pga.  aflejringernes store stenindhold.

Udgravningsfeltet dækkede et areal på  140  m2,  som omfatter knap halvdelen af terrassens
fundførende  del.   Bortset   fra   mindre  områder  i  de  nordligste  og   Østligste  dele   synes
udgravningsfeltet at dække hele den vestlige hovedkoncentration på terrassen. Udgravnings-
metoden fulgte den for projektet generelle,  som er beskrevet i kap.  6.4.

9.1.3. Stratigrafi

De enkle stratigrafiske forhold er velkendte fra projektområdets wrige bopladser (se kap.
6.3):  Under et  10-15  cm  tykt lag  fundtom  tørvejord  fulgte en  sandet,  podsoleret  moræne-
aflejring  med  et  stort  indhold  af  sten.  Aflejringen,  der  hvilede  direkte  på  grundfieldet,
svingede i  tykkelse  fra få cm  til ca.  40  cm.  Enkelte steder optrådte dog  grundfieldssænk-
ninger,  hvor morænens tykkelse oversteg 70 cm, og hvor grundfjeldet ikke blev nået under
udgravningen. Fundene optrådte umiddelbart under det dækkende tørv6lag og fortsatte indtil
en dybde af ca.  40 cm.  Dybere var moræneaflejringerne praktisk talt sterile.
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9.1.4. Fundmaterialet

På  R3  er  der  i  alt  fundet  93.233  genstande  af  flint  og  sten.  Heraf  er  803  sekundært
tildannede, mens uretoucherede flækker og mikroflækker udgør 5406 stk. og kerner 872 stk.
13  fundnumre  er poser  med  keramik -ialt 55  stk.  Redskaber udgør  således  0,9%  af det
samlede  materiale,  hvilket  er  meget  lavt  sammenlignet  med  projektområdets  mesolitiske
bopladser, men tallet må forventes at variere fra den ene kronologiske enhst til den anden.

Da det  senmesolitiske og neolitiske materiale på R3 i vid udstrækning  svarer til materialet
på R18, henvises der til illustrationsmaterialet i kapitel 9.2.  Kun materiale, der er særegent
for R3,  er illustreret i nærværende kapitel.

Råmø/cn.ø/c.. Som råmateriale er der stort set kun anvendt flint og chert (fig.69).  Sammen
udgør de to materialer 99,5 %, af hvilke det meste er flint. De resterende 0,5 %  fordeler sig
på bjergkrystal,  kvarts,  kvartsit,  sandsten og basalt.  Slagstenene er i  sandsten og kvartsit,
økserne for de flestes vedkommende i basalt.  Desuden forekommer der en del pimpsten.

Flint Chert Bjer9- TkNF[fts| Bjer9- Jmdet/
krystal kvartsit art ubesteDt

Affald  &  biprod. 97'0 2,6 1,2 0,3 <0,1 <0'1

Redskaber 96'2 0,2 0,3 0,5 2'3 0,6

Sanlet  fordeling 97,0 2,5 0'1 0,2 0'1 <0'1

Fig.69. Tdel over maierialets procer[tvise fiordeting i forhou til råstoftype på I:undevågen R3.

Materialet er stærkt patineret,  men ikke vandrullet.

Kcmcr..  Der  er  fundet  i  alt  708  kerner,   11  kernefragmenter,  21  forarbejder  og   132  rå
flintknolde.

B!.po/øHe Æerncr dominerer markant og udgør md 525 stk. 60 % af den samlede kernegruppe.
De  bipolare  kerner  er  generelt  meget  uregelmæssige  og  har  kun  produceret  små  simple
afslag.  En enkelt kerne på et fragment af en slebet flintøkse,  er ligeledes i bipolar teknik.

Kerner  med  henholdsvis  en  og  to  platforme  forekommer  i   103  og  42  stk.  Hyppigst  er
ensidige kerner med 6n platform med 71  stk. , mens flersidige kerner med 6n platform udgør
27 stk.  Der forekommer kun 4 Æoni.§Æe Æemcr, af hvilke 1  har flækkear og 3 mikroflækkear.
3  af  de  koniske  kerner  er  stærkt  fragmenterede,   men  det  sidste  eksemplar  er  typisk
senmesolitisk md meget tætliggende afspåltringsar og glat platform (Ballin 1995a). Endelig
forekommer der  1  uregelmæssig kølformet afslagskeme.

Af de ensidige enpolede kerner er 2 mikroflækkekerner og 3 flækkekerner. Af de flersidige
enpolede kerner er  1  en flækkekerne.  Alle wrige enpolede kerner er simple afslagskerner.

Cylindriske kerner forekommer i 7 eksemplarer - 2 er mikroflækkekerner og 5 flækkekerner.
Ensidige  kerner  md  to  platforme  forekommer  i  24  eksemplarer,  hvoraf  halvdelen  er
afslagskerner, den anden halvdel flækkekerner.  0g flersidige kerner med to platforme fore-
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kommer  i   11   eksemplarer  -ligeledes  ligeligt  fordelt  på  afslags-og  flækkekerner.   At
halvdelen af alle de topolede kerner er flækkekerner, indikerer, at denne kernetype er mere
specialiseret end de enpolede kerner,  der langt overvejende er afslagskerner.

Der er fundet 288 ryg#æÆÆcr, der næsten udelukkende er tosidige og dermed neolitiske, mens
ÆcmcÆøn/ø/§/øg   kun  er  tilstede  i  4   eksemplarer  og  p/ø//o/77!ø/§/øg   i  42  eksemplarer.
Specialafslagenes antal og indbyrdes fordeling understreger fundmaterialets neolitiske præg ,
med   en   generelt   simplere  kernepræparering   end   i   neolitikum   -   specielt  en   simplere
platformbehandling  (Ballin  1995a).

4/s/øgJJ%ø/cn.ø/cf..  Af uretoucherede  afslag  større  end  10  mm  foreligger der  41.182  stk.,
hvortil kommer 24 uretoucherede stykker med slibning (fragmenter af slebne flintøkser). Der
er fundet 33.471 stykker mindre end eller lig 10 mm (splinter), mens irregulære stykker over
10 mm udgør 11.202 stk. Den procentvise fordeling på afslag, splinter og inegulære stykker
er 48:39: 13.

Almindeligvis er afslagsmaterialet slået i direkte, hård teknik med en ikke nærmere defineret
andel i bipolar teknik.  Sidstnævnte må være betragtelig, jvf.  kernematerialet.  Kun 0,2 %  af
det samlede afslagsmateriale har sekundær bearbejdning.

FJæÆÆemøJerz.ø/cf.. I forbindelse med analyserne i Ballin ( 1995a) blev flækkematerialet fra R3
vurderet via stikprøver.  Stikprwerne viste en generel sammenblanding af senmesolitiske og
neolitiske  flækker,  og  analyserne blev  opgivet  for R3's  vedkommende.  Det  må dog  efter
spredningsanalysernes gennemførelse betragtes som sandsynligt, at der kan udskilles i hvert
fåld en sen mellemneolitisk (MN 8) prøve,  men da dette i skrivende stund ikke er gjort, er
der ingen mening i at give mere detaljerede beskrivelser af dette blandede materiale.

Der  er  i  alt  fundet  2917  storflækker  og  2489  mikroflækker  -  forholdet  mellem  stor-  og
mikroflækker antyder,  at materialet må være primært neolitisk,  omend samme forhold kan
forekomme i en del af mellemmesolitikum9°.

B/.ergø#§ØÆ§er..  Der  er  på  R3   fundet   12  bjergartsøkser,   hvoraf  1   stk.   er  en  firesidig
tyndnakket økse,  mens de Øvrige alle er trindøkser (fig.70).  1  trindøkse er slebet, de øvrige
er prikhuggede.  Råmaterialet  er,  med  undtagelse  af et  fragment  i  sandsten,  bestemt  som
basalt.

P!./c§pg.d§cr.. Med 233  stk.  udgør pilespidser den næststørste redskabsgruppe på bopladsen.

7Værpi./e  forekommer  i  26  eksemplarer,  af hvilke  11  er  retæggede  og  10  skævæggede  i
varierende  grad  -  2  er  afbrudte  basisfragmenter,  mens  3  stykker  er  af en  særtype  med
retoucheret æg.  1  stk.  mangler nakkepartiet,  1  er bikonveks, og  1  er atypisk,  idet kun den

9° Forholdet mellem  flækker og mikroflækker i projektområdet:

" SM Neo®

R17 F(2L12.2. R36 R31 R6 R18* R23 R24 R3 R18**

51:49 56 : 44 38 : 62 29:71 28:72 38 : 62 20:80 29:71 54:46 79:21
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Fig.70.  Iii;ndevågen R3.  Bjergartsøkser, 2..3  moto.. Eirik lrgens Johnsen).

ene  side  er  reoucheret,   mens  den  anden  udgøres  af  en  naturligt  afstumpet  distalende
(hængselbrud).  Af tværpilene er 22 fremstillet på afslag,  og 4 på flækker.

E#æggedc  §pi.d§cr  forekommer  i  13  eksemplarer  -  3  venstrevendte,  9  højrevendte  og
basisfragment.   1  er  på  mikroflække,  8  på  flækker  og  4  på  afslag.   12  stk.  har  tange
proximalenden, og  1 i distalenden. 2 har simple brud, mens 5 har forskellige kombinationer
af bøjningsbrud,  hak og  "spin-offs"  (Fischer et al.  1984),  der må skyldes skudskader.

rængc§pz.d§er forekommer i  193 eksemplarer fordelt på  179 A-pile,  9 B-pile, 4 C-pile og  1
D-pil  (Becker  1951 : 188ff).

Af A-pilene er 102 stk.  af type A1, 48 stk.  af type A2, 22 stk.  af type A3,  mens 9 stk.  var
ubestemmelige eller manglede retouche på tangens ene side9].  37  stk.  har ensidig retouche
ved  odden  eller på hele  den  ene  længdekant  -  fuldstændig  retouche af en  længdekant  ses
specielt på tangespidser med tværstillet od, af hvilke der er 14 stk. En enkelt A-pil er atypisk
ved sin bredde (L:B=2,7x2,8 cm), mens en anden skiller sig ud ved i enden modsat tangen
at have bevaret bule og slagfladerest - antagelig et forarbejde. 2 A-pile med tværstillet od har
denne retoucheret - de er muligvis samtidige med de 3 tvæpile med tilsvarende retouche.

De 9 B-pile har meget varierende behugning (fig.71).  Almindeligvis markerer B-pilene sig
ved fladehugning af tangens ventralside eller en kombination af normal tangeretouche (A 1 )
og fladehugning af ventralsiden. Fladehugningen af tangepartiet kan eventuelt være suppleret
af ventral fladehugning af odden, og i to tilfælde er der i tillæg til fladehugning af tange og
od også tale om tandet behugning af længdekanterne. Det ene af sidstnævnte stykker har frisk
retouche  på  fuldt  retoucherede  flader  ("Patina-tiberschneidung" ,  Franken  &  Veil   1983),
hvilket er et tegn på anvendelse af afslag  afspaltet og  efterladt under tidligere  (eventuelt
andres) besøg på lokaliteten.

9iFdsiEiaerltge.rnåtusn,d¥nesT¥båT#ghraeflf#eti#es:åbbnnggeesspjfdss.,¥,edne,tivnfieedveæfiFeeiå::#;åid,igkeebau,cåetiEågisSækde?:

gruppen tangespidser.
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Fig.71.  Iiwndevågen R3. Tangespidser af type 8,  1..1.

C-pilene er i  3  tilfælde odfragmenter  med  næsten  fuld  tresidig  retouche,  mens  det  fjerde
stykke udgøres af en næsten intalst C-pil md fuld fladedækkende retouche på dorsalsiden og
næsten fuld fladedækkende retouche på ventralsiden.  Den enlige D-pil er et simpelt stykke
uden  afsat  tange  og  med  sparsom  retouche.  Den  er  fremstillet  på  et  bipolart  afslag  med
tresidigt tværsnit.

Af stykker, hvor råemnetypen kan bestemmes, er 43 % på afslag, 51 % på flækker og 6 % på
mikroflækker. Tangen er i 2 tilfælde distal, i et tilfælde er spidsen lavet på et simpelt afslag,
hvor slagbulen er pladseret til den ene side, mens alle øvrige stykker er med proximal tange.
Der er 21 afbrudte tanger, 55 simple brud, og  10 stk. med brudtyper, der kan forbindes med
brug.

Desuden er der fundet en enkelt hjerteformet spids med fladehugning. Stykket er med konkav
basis og har centrale uretoucherede partier på begge sider.

Bor§p7.d§er.. Der forekommer på R3 20 borspidser, der udgør en meget heterogen gruppe.  14
stk.  er på afslag,  5 på flækker og  1  er på en bipolar kerne.

Den almindeligste retouchetype er tosidig retouche udført fra ventralsiden (11  stk.).  5  stk.
har dog  propelretouche,  2  stk.  tresidig  retouche,  1  stk.  tosidig  retouche  udført  fra begge
sider,  og   1  stk.  har  spidsen  udformet  md  regelmæssig  fladehugningsteknik  (senneoliti-
kum/ældre  bronzealder).   1  stk.  med  tosidig  retouche  udført  fra  dorsalsiden  har  desuden
skæftningsretouche i proximalenden.

§Ærtzøcre.. Der er fundet ialt 103 skrabere på lokaliteten.  Hyppigst er endeskrabere på afslag
med 61  eksemplarer.  Disse er gerne meget korte med længde/bredde-forhold omkring  1 : 1.
Flækkeskrabere forekommer i 27 eksemplarer og er generelt på regelmæssige flækker med
trapezformet   tværsnit.   De   er   som   regel   fragmenterede.   Desuden   er   der   i   fundet   1
skiveskraber,   3  sideskrabere  på  afslag,  3  kerneskrabere  og  s  skraberægfragmenter.  En
endeskraber på afslag er på et platformafslag.

3  endeskrabere  har  "Patina-tiberschneidung",  hvor  æggen  er  frisk,   mens  overfladen  er
patineret.  0g 5 endeskrabere er med æg i både proximal- og distalende (dobbeltskrabere) -
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disse stykker er meget regelmæssige, og selvom længden efter retouchering klassificerer dem
som afslagsskrabere,  har råemnerne oprindelig været regelmæssige flækker.

§oiÆÆer mcd enøcre/o#cÆc.. Stykker med enderetouche er repræsenteret med 45 stk.  Enkelte
af stykkeme har antagelig været anvendt som f.eks.  skrabere,  men langt de fleste synes at
have  været  benyttet  til  skærende  arbejde.  Fordelingen  på  de  enkelte  typer  fremgår  af
artefålstlisten, og som det ses, er flækker benyttet i 29 tilfælde, afslag i  13, og mikroflækker
kun i 4 tilfælde.  1  stk.  er på en rygflække.

Redskabsgruppen synes mere homogen, end tilfældet er på de øvrige lokaliteter i projektom-
rådet,  og  de  fleste  af  stykkerne  må  have  udgjort  egentlige  knive  eller  -  for  de  mindstes
vedkommende   -   eventuelt   skærper   til   sammensatte   flintægredskaber   (kornsegl?).   Der
forekommer  ingen  stykker  med  dobbelt  enderetouche,  men  da  4  overbrudte  stykker  har
retouche i proximalenden,  kan disse stykker tænkes at stamme fra sådanne skæiper.  Flere
af stykkeme har tydelig  slidretouche på æggen i form af flade afsprængringer.  1  stk.  er i
bjergkrystal - alle øvrige stykker er i flint eller chert.

§¢Æker  mcd  Æønfrefon)cøc..  Med  310  stk.   udgør  stykker  med  kantretouche  den  største
redskabskategori.    196   stk.   (2/3)   af  disse  er  på   afslag,   mens   flækker   udgør   87   stk.,
mikroflækker  19  stk.  og kerner s  stk.  Retouchen er af varierende grad og  udstrækning og
antyder, at der er tale om en samlegruppe for en lang række funktioner samt fragmenter af
de øvrige redskabsgrupper.

I tillæg til ovenstående forekommer der 2 slebne afslag med kantretouche og  1  afslagsfrag-
ment med fladeretouche.

§OiÆÆcr mcd øøÆ.. Sådanne forekommer i 6 eksemplarer, hvor hakkets diameter er 0,5-1,0 cm.
1  stk.  er på en flække,  mens 5  stk.  er på meget uregelmæssige afslag.  Stykkernes funktion
er uvis.

§jyÆkcr med /ønd!.ng.. Der er fundet 2 stykker med tanding, hvoraf 1  er et groft afslag med
grov konveks tanding,  mens det andet er et flækkefragment med små regelmæssige tænder.
Førstnævnte kan være en tandet skraber,  mens sidstnævnte sandsynligvis er en sav.

Siz.Æ/cr.. Stikler forekommer i 6 eksemplarer,  af hvilke 3 er på afslag, og 3 på flækker.  Der
er  i  alle  tilfælde  tale  om  kantstikler  på  brækkede  eller  overbrudte  stykker,  hvoraf  3  af
råemnerne er slået i bipolar teknik.

Vørjø.. Der er fremdraget 3 fragmenter af slibesten på R3. Det ene stykke er blot en afskallet
flis af slibefladen, mens de 2 andre stykker er mere substantielle fragmenter af flade slibesten
med en meget glat, let konkav flade og en ubrugt, mere ru flade. Det ene stykke har en let
rundet kant.  Alle 3 stk.  er i fin sandsten.

Slagsten forekommer i  14  stk og amboltsten i 3  stk.11  stk.  er i  sandsten,  5  i kvartsit og  1
i  kvarts.  Normalt  er  der  knusespor  på  begge  poler,  og  på  amboltstenene  er  der  tillige
knusespor på sidefladen. 2 af amboltstenene har kun en enkelt aflmust grube hver,  mens det
tredje stykke har grube i begge sideflader.

Der foreligger 29 fundposer med pimpsten - ialt 62 større og mindre stykker.  Af disse har
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flere tydeligt slebne flader,  og 6 har en fure, der oftest er ca.  0,6 cm bred.

Kcrømz.Æ..  13  fundnumre  udgøres  af keramik,  ialt  55  stk.  De  mindste  stykker  har  største
dimension ca.  1  cm,  de største ca.  5,5 cm.

Keramikken  er velbrændt  og  lys  brunlig.  En  stor del  af de  mindste  stykker er afskallede
yder- eller indersider, men flere stykker har dog deres oprindelige tykkelse. De tyndeste skår
har haft en tykkelse omkring 0,6  cm,  de tykkeste omkring  1,3  cm.  Magringen er relativt
grov, og kan i de mindste kar have største dimension op til 0,6 cm, i de største kar op til 0,8
cm.  Der er generelt anvendt kvarts og feldspat,  men specielt i de tyndeste skår synes der at
være magret med organisk materiale.

To  samhørende skår (5,5x4,7xl ,3 cm) er ornamenteret med horisontale og vertikale linjer
i tosnoet snor (fig.72;  sml.  med keramikken fra Auve,  Sandefjord,  Vestfold,  Østmo  1984,
1993).   Stykkerne  har  desuden  en  let  madskorpe.   Et  lille  stykke  keramik  -  muligvis  et
randskår - har fingerindtryk på indersiden.

Fig.72.  Ijundevågen R3.  Orrwmemeret keramik,1..1.

9.1.5. Anlægsspor

På  R3  blev  der  fundet  hele  11  ildsteder,  hvoraf det  ene  -ildsted  L  -blot  er  en  mindre
trækulplet og derfor tvivlsomt.  Der er i tillæg hertil opsamlet en del trækul på lokaliteten.
Ildstederne A-K er af samme type, dvs. 60-110 cm i diameter, 5-15 cm dybe med varierende
indhold af trækul og ildskørnede sten.  Omridset er rundt til ovalt eller nyreformet.

To af ildstederne  (C og J) er dateret til  ældre jernalder (2065±55  BP og 2205±70 BP92),
og understreger således det generelle indtryk fra projektområdet af de stensatte ildsteder som
sene, dvs. primært bronze-/jernalder og under alle omstændigheder ikke-mesolitiske. Desuden

92 Ua-3553  og Ua-3554.
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Fiiig.73.  Iiwndevågen R3.  Stenspredring og ildsteder.

fålder  ildstedeme  ikke  særlig  godt  sammen  med  koncentrationerne  af  ildskørnet  flint,
sammenlign ovenstående figur, der er en sammentegning af udgravningslagene, med fig.74.4,
der viser spredningen af ildskørnet flint.

Stenspredringen (fig.73) indikerer kun i mindre grad rydning af bopladsfladen i stenalderen,
hvilket kan hænge sammen med den intensive aktivitet i jernalderen.  To  steder er der dog
tydeligvis  foregået  en  rydning,   nemlig   1)  i  forbindelse  med  MN  8  koncentrationen  i
lokalitetens   sydvestlige   fjerdedel,   og   2)   i   forbindelse   med   MN   A   koncentrationen   i
lokalitetens nordvestlige fjerdedel (se fig. 77.4).

9.1.6. Fundspredning

Med et hovedfelt på 140 m2 udgør R3 i flademål projektområdets største boplads, og som det
fremgik af artefåktgennemgangen, forekommer der mange faser. Pga. sammenblandinger og
overlap mellem koncentrationerne, samt forstynelser forårsaget af senere (antagelig primært
jernalder-)  aktiviteter,  må  det  betragtes  som  umuligt  at  opnå  et  detaljeret  billede  af den
rumlige organisation på de involverede bopladser.

I det følgende vil der derfor først og fremmest blive gjort forsøg på at definere relativt rene
kronologiske zoner,  således at materialet kan benyttes i typologisk/teknologiske og kronolo-
giske studier.
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Fig.74.   I.umdevågen   R3.   Spredningsplamr:   1)   Splir[ter   (ækv.:80/min...80),   2)   afslag   (ækv...50/
min...100),  3)  gememsritsvægt  (ækv...O,5  glntin.:0,5  g) og 4) brændt f lim  (ækv.:11/min...11).
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Huggepladser

Ved betragtning af splintmaterialet (fig.74.1 ) markerer der sig primært to koncentrationer -6n
i  lokalitetens  nordvestlige  fjerdedel  og  6n  i  den  sydvestlige  fjerdedel.  Hertil  kommer  en
række mindre koncentrationer, der befinder sig i lokalitetens nordlige del og primært i den
nordøstlige  fjerdedel.  Som  det  ses  i  spredningen  af  afslagsmaterialet  (fig.74.2)  kan  den
sydvestlige  af de  to  store  koncentrationer  antagelig  opløses  i  to  mindre  koncentrationer,
således at der ialt bliver tale om 9-10 erkendbare huggepladser.

For  at  udskille  eventuelle  senmesolitiske  enheder,  blev  der  lavet  et  spredningskort  over
mikroflækkerne (fig.75.1).  Her markerer de to store koncentrationer sig  igen,  men da der
forekommer en del tangespidser i begge, er det mest sandsynligt at disse er mellemneolitiske,
og   det   må  antages,   at  de   mange   "mikroflækker"   i  disse  koncentrationer   snarere   er
mikroflækkelignende afslag ¢vf.  Helskog et al.  1976),  da mikroflækker i R3's database er
metrisk  definerede93.  En  stikprøveundersøgelse  af  flækkematerialet  viste,  at  mesolitiske
mikroflækker findes jævnt spredt over lokaliteten.

Materialets vægtmæssige spredrting

Sammenligner man spredningen af splinter (fig.74.1) og den vægtmæssige spredning på R3
(fig.74.3), ser man, at først og fremmest to koncentrationer markeres. Dels forekommer der
en del tungt materiale i den sydlige og Østlige periferi af den sydvestlige koncentration,  og
dels markeres en koncentration i bopladsens nordvestlige kvadrant på tre sider, henholdsvis
Øst, vest og syd. Netop for disse to huggepladser er der entydigt tale om et "toss-fænomen"
(Binford   1983).  De  øvrige  koncentrationers  periferier  markeres  knap  så  tydeligt.   I  det
sydøstlige hjørne af R3 optræder der på fig.74.3 en koncentration i et område,  der på alle
de øvrige kort  synes tomt  for aktiviteter -  der må her være tale om  et egentligt udsmids-
område.

Den brændte flims spredring

Den brændte flints spredning (fig.74.4) viser blot de ovenfor beskrevne huggepladser,  men
i flere tilfælde markerer koncentrationerne af brændt flint de mindre huggepladser tydeligere
end   de  diskrete  splint-   og  affridskoncentrationer.   Bl.a.   fremtræder  huggepladsen  ved
lokalitetens nordvestlige udgravningsgrænse nu klart afgrænset. Af egentlige trækulkoncentra-
tioner  forekommer  der  kun  ildstederne,   hvor  ildsted  L  (udenfor  hovedfeltet)  er  uden
stensætning,  og lige såvel kan være en udrømning som et ildsted.

Spredningen af kerner og sekundært tildamede arteftkter

Der ses en tydelig forskel i spredningen af henholdsvis øz.po/ø#e Æcmcr (fig. 75 . 3) og /opo/cdc

j:æiÆjtrnb?iEfæ:Æ#ie:t;åååiT:ee%a?¥:ekb¥a::io;g:Tir!iEn:å(fg:9#:je!j:d?e;E::::sfejfåmsi:e:?d,er;:iii!r:åp!fl:¥t:?g¥
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Fig.75.   IÆndevågen   R3.   Spredrtingsplaner..   1)   Mikroflækker   (ækv...5/min...10),   2)   topolede   og
cylindriske kerner,  3) bipolare kerrær og 4) tværpile.
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Æemcr   (fig.75.2).   Hvor   de   bipolare   kerner   lejrer   sig   koncentrisk   på   de   forskellige
huggepladser, er de topolede kerners spredningsmønster periferiorienteret. Årsagen hertil må
først og fremmest søges i de to kernetypers størrelsesforhold,  idet de bipolare kerner gerne
er  relativt  små  (gennemsnitlige  dimensioner:  2,4xl,6xO,9  cm),  mens  de  topolede  kerner
geme  er  større  (gennemsnitlige  dimensioner:  3,6x2,4xl,9  cm).  De  topolede  kerner  må
således have været mere generende for trafikken henover bopladsfladen, og er derfor blevet
fjernet -formodentlig umiddelbart efter brug ("toss",  Binford  1983).  Kronologisk set viser
de topolede kerners spredning blot,  at alle registrerbare huggepladser er neolitiske.

Med §pz.d§mø/cn.ø/c/§  spredning opnås en lokalisering  af henholdsvis de tidligneolitiske og
de mellemneolitiske huggepladser (MN A og MN 8).  Sammenfåldet af tværpile (fig.75.4),
enæggede  spidser  (fig.76.1)  og  tangespidser  (fig.76.2)  i  specielt  lokalitetens  nordøstlige
fjerdedel viser, at de små huggepladser her alle er tidligneolitiske, mens den totale dominans
af tangespidser i hele lokalitetens vestlige halvdelen viser,  at huggepladserne her må være
mellemneolitiske.

Da  materialet  i  lokalitetens  sydvestlige  fjerdel  er  præget  af en  del  8-  og  C-spidser,  må
koncentrationen antages at være sent mellemneolitisk (MN 8), mens materialet i lokalitetens
nordvestlige fjerdedel,  der   -  med undtagelse af en enkelt C-pil - er totalt domineret af A-
spidser,  må antages at være tidligt mellemneolitisk (MN A). Der er desuden fundet 2 B-pile
ved R3' s østlige udgravningsgrænse.

Spredningen af §/eøcf Æz.nf (fig.77.2) markerer to områder som entydigt neolitiske,  nemlig
koncentrationen  i  lokalitetens  sydvestlige  kvadrant  og  et  område  ved  lokalitetens  østlige
udgravningsgrænse.  Da  markant  tilstedeværelse  af slebne  fliser  er  kendetegnende  for  sen
mellemneolitikum  (MN  8)  (Bruen  Olsen   1992),   må  det  betragtes  som  sandsynligt,   at
tilstedeværelsen af disse samt 2 B-pile i den nordøstlige koncentratiori er tegn på mellemneo-
litisk tilstedeværelse også i denne del af lokaliteten.

B/.crgø#sØÆ§cr73e§ spredning viser blot,  at der forekommer mesolitisk materiale spredt over
hele bopladsen -  næsten alle økserne er trindøkser -  mens en tyndnakket bjergartsøkse ved
lokalitetensøstligeudgravningsgrænserepræsenterertidligneolitiskellertidligmellemneolitisk
(MN A) tilstedeværelse.

Kcntzmf.ÆÆcns spredning  (fig.77.3) er ikke signifikant,  da der i de fleste tilfælde blot er tale
om   uornamenterede   sideskår,    men   to   samhørende   sideskår   ved   lokalitetens   østlige
udgravningsgrænse dokumenterer, at dele af materialet herfra må være sent mellemneolitisk
(MN 8), idet skårene er ornamenteret md linjer i tosnoet snor - ornamentikken svarer blandt
andet til ornamentikken fra Auve (Østmo  1984,  1993).

Spredningen  af  bor,   skrabere  og  stykker  med  enderetouche  (fig.76.3-4,   77.1)  er  ikke
signifikant. Den eneste spændende detalje er dobøe/f§Æriøøcmc, der knytter sig til områderne
med 8- og C-spidser,  og dermed med en rimelig grad af sandsynlighed kan dateres til sen
mellemneolitikum  (MN  8).  8-  og  C-pilene  er  ofte  på  bedre  flækker,  end  de,  der  sås  i
tidligneolitikum og tidlig mellemneolitikum (MN A), hvilket svarer til de gode flækker, der
er benyttet til dobbeltskraberne på R3.
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Aktivtietsområder

Der  er  som  nævnt  ik]æ  søgt  tegnet  en  detailplan  over  de  enkelte  bosættelsers  rumlige
organisation - hertil er R3 for blandet. Men som tilfældet er på aue de store lokafiteter i
projektområdet, kan også R3 splittes op i et antal små bopladser,  der må antages at have
været   ganske   kortvarige   (fig.77.4).   Meget   store   og   langvarige   (permanente/semi-
permanente) bopladser synes ikke at eksistere ved Lundevågen.  Som påvist på de øvrige
lokaliteter synes en enkelt bosættelse at have et - sjældnere to - ildsteder og en huggeplads
(se kapitel  12.2).

9.1.7. Bopladsens datering

Som påvist rummer lokaliteten levn fra mange forskellige stenalderfaser,  og der må være
tale om udstrak overlap mellem bopladsernes perifere zoner. På fig. 77.4 er de væsenuigste
kronologiske zoner vist.

I  udgravningens  sydvestlige  fjerdedel  forekommer  der  en  eller  to  bopladser  fra  sen
mellemneolitikum QÆN 8).   At der her udelukkende er tale om meuemneolitisk materiale
understreges af fl.aværet af andre spidser end tangespidser.

I lokatitetens  nordvesthge  fjerdedel er der antagelig en bosættelse  fl-a tidlig  mellemneo-
litikum QÆN A).  Her forekommer der kun tangespidser af t)pe A. Mod nord og nordvest
må materialet primært være tidligneohtisk, idet spidsmaterialet her er en sammenblanding
af tværpile, enæggede spidser og A-pfle, mens koncentrationen i lokalitetens østlige side må
være sent mellemneolitisk QÆN 8). Sidstnævnte datering antydes af mængden af slebet flint,
B-pile og snoreornamenteret keramik (Bruen Olsen 1992, Østmo 1984,  1993). En tyndnak-
ket bjergartsøkse her må skyldes overlap med den tidligneofitiske zone nord herfor.

Spredningen af trindøkser og regelmæssige mikroflækker påviser bebyggelse i senmesou-
tikum,   men  dette  materiale  kan  ikke  entydigt  tilknyttes  fldsteder  eller  huggepladser.
Sandsynligvis er de senmesolitiske huggepladser stærkt forstynet af senere bosættelse på
plateauet. Placeringen af lokalitetens 4 koniske kerner antyder, at huggepladserne kan have
været centialt i udgravningsområdet og i den nordøstiige fjerdedel.

Desuden er der fiindet en fladehugget spids ffa enten semeolitikum eller ældre bronzealder,
og et bor med fladehugring af semeolitisk/ældre bronzealder-type.

2 acceleratordateringer af trækul fra ildstederne C og J indikerer at disse må være fl.a ældre
jernalder (2065±55  BP og 2205±70 BP94).  Udfra opbygningen af de Øvrige ildsteder på
R3 samt ligheden med andre ildsteder i projektområdet (eks. R21/22, se kapitel 7.2.6.) må
det formodes, at også disse er senere end stemlderbebyggelsen på stedet.  Det må da også
understreges,   at  ildstederne   falder  dårligt   sammen  med   f.eks.   spredningen   af  den
fldskømede flint.

9¢ Ua-3553  og Ua-3554.
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9.1.8. Data om ressourceudnyttelsen og bopladsens karakter

Udover  trækul  er  der  af orgarisk  materiale  fundet  41  hasselnødskaller  spredt  over  hele
udgravningsfeltet, hvilket indikerer indsamlingsaktivitet i flere af bebyggelsesfaserne. Selvom
senmesolitisk materiale med sikkerhed forekommer, er der ikke fundet nogen af de typiske
senmesolitiske fiskesøk, men det må udfra lokalitetens beliggenhed antages, at der er drevet
fiskeri herfra gennem alle faser.

Genstandsmaterialet  er  domineret  af  spidser  og  skrabere,  idet  56%  af  alle   "egentlige"
redskaber95  er  spidser,  og  25 %  skrabere.  Det  må derfor  formodes,  at jagt  har været den
væsentligste aktivitet under opholdene på R3.

Den  ene  firesidige  bjergartsøkse,   der  er  fundet,   har  muligvis  været  benyttet  til  den
skovrydning  (Jørgensen  1953),  der i pollendiagrammerne antydes allerede fra neolitikums
begyndelse på Lista (se kapitel  17.1.).  Men generelt må de bopladser,  der er akkumuleret
på R3, ses som små, kortvarige jagtbopladser, og dermed en videreførelse af den udnyttelse
af området,  der er dokumenteret for mesolitikum (se kapitel  12).

95  Skrabere,  bor,  stikler,  armatur,  stk.  m.  enderetouche og  økser.  Stk.  m.  hak,  tanding  og  retouche  må  betragtes  som
samlegrupper for mange forskellige fi]nktioner,  samt fragmenter af øvrige redskabsgrupper.
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9.1.9. Artefaktliste for Lundevågen R3

FlæÆiTÆeL#afs]ag

Flækker 0 > 8m)
Mikroflækker OLSsm)

;r;sj#¥emåi[g(,g>e:ot;d,
Splinter (afslag og irregulære stk. :£10mm)

2917
2489

41181
24

228
4

42
11202
33471

F]ækker og afslag i a]t

Kerner
KerKneor"#kde#rpn#ffi°rm

Kblformede kerner

FLnesråsdå]£å
e kerner med 6n platform
ge kerner med 6n platform

;;p;:ri:elj|g:::o#¥¥::tro;::,å:s:t::ååeplpaltaftof;Fåe
fl::?åToa,gd¥::åårint,
Kerner af slebne genstande

Kerner i alt

Bje5ieabrntsøu¥neåø!g:rnskafthul

E::#;E¥geedb:e¥ån£øszskesrer

Bjergartsøkser uden skafthul i aLt

Pilespidser
Enæggede spidser

;E:ii:!tiåi;r!e!t;pjif!e;ige:sp|dser
Pi]espidser i alt

Borf|E:|åg:sE:::giiåfå:

Kerneborspidser

Borspidser i alt
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Skrabere
Skiveskrabere

:in:deåh:akbe;[:g?å
Andre skrabere
Skraberægfl.agmenter

Skrabere i a]t

sty4:eÆr;:in#deiitibuå:3:å:e:#3e:t:;h:e:::e

Flækker med skråbuet enderetouche
Flækker med skrå enderetouche
Flækker med ret enderetouche
Flækker med konkav enderetouche

"'.k°i'krÆo#ærkkermedskråbuetenderetouche

Mikroflækker med ret enderetouche
Mikroflækker med konkav enderetouche

Stykker med enderetouche i a]t

sty#:e,å!T#kniEeåto?:u:c:h:ehe

Mikroflækker med kantretouche
Andre stykker med kantretouche

Stykker med kantretouche i a]t

kker med retoucheret hak
Afslag med retoucheret hak

s`y£T:e|Eg:rmdE
retoucheret hak

Stykker med retoucheret hak i alt

styA¥se,ragmmed#tkdåFngg                                                        2

Stykker med tanding i a]t

Retoucherede afslag af slebne genstande

Afs]ag med fladeretouche

Stikler

£Lf£lffåsfiåå]::

Stikler i alt

Varia

!i::gi!;fi:o,:::::spor
Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT
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9.2. Lundevågen R18

Lundevågen R18 er en stor og blandet boplads, der med undtagelse af den sydøstlige periferi
er  velafgrænset.   Lokaliteten   kan  opdeles   i   en  række  kronologiske  zoner,   nemlig   en
senmesolitisk,  flere tidligneolitiske,  og  to tidligt mellemneolitiske (MN A)  samt et blandet
område, hvori indgår alle ovennævnte faser. Det senmesolitiske materiåle er kendetegnet ved
små koniske kerner og meget regelmæssige mikroflækker, det tidligneolitiske materiåLe ved
tværpile, enæggede spidser og tangespidser, og det tidligt mellemneolitiske ved tangespidser
af A-type og topolede kerner. Under udgravningen blev de komplicer.ede faseforhold erkendt,
men da det syntes muligt at udskille rene kronologiske enheder,  blev lokaliteten prioriteret
relativt højt.  Dette indtryk blev styrket under katalogiseringen.

Lokaliteten  blev  første  gang  registreret  i   198796.   Som  led  i  ovenfor  omtalte  forprojekt
(kapitel  3.1)  blev  lokaliteten  groft  afgrænset  ved  en  prøvestiksundersøgelse  i  sommeren
199297.  Lokaliteten kan opdeles i en østlig og en vestlig del adskilt af en fundtom zone.  De
vestlige koncentrationer må betragtes  som  totaludgravede bosættelsesenheder,  mens det er
usikkert,  hvor  langt  den  Østlige  koncentration  fortsætter  ind  under  fyldmasserne  fra  den
derliggende virksomhed98.

9.2.1.  Topografi

R18  lå på en ca.  15x30  m  stor, jævn  terrasse ved projektområdets østlige grænse  (fig.2).
Tenassen var orienteret NØ-SV og befandt sig mellem ca.  7,5 og  s m.o.h.  Fra stedet har
der været god udsigt over Lundevågen mod SV.

Terrassen var naturligt afgrænset i tre retninger:  Mod S og  V havde terrassekanten et brat
fåld på mellem 3 og 5 m, og mod N afgrænsedes terrassen af en ca. 2 m høj fjeldknold. Den
østlige  del  af  terrassen  var  dækket  af en  stor,  moderne  opfyldning,  hvor  virksomheden
Farsund Aqua har  sine bygninger.  Her var det således  ikke muligt at iagttage lokalitetens
oprindelige topografi.  Store dele af terrassens nordlige halvdel var dækket af mose.  Mosen
synes at være dannet, fordi der her fandtes en grydeformet sænkning i grundfjeldet, som ikke
havde  afløb  for  overfladevandet.   Før  undersøgelsen  voksede  der  spredte  småbuske  på
terrassen.  Tenassen viste ikke tegn på at have været opdyrket.

Umiddelbart nedenfor terrassen, ca.  15 m SV for bopladsens periferi,  lå lokaliteten R7/26.
På denne lokalitet gravedes en række prwehuller,  hvor der bl.a.  fandtes enkelte flintafslag
og  flækker.  Muligvis repræsenterer disse genstande udsmid fra R18.  40 m NV for R18 lå
bopladsen  R6.   Ligesom  R18  har  denne  boplads  været  i  brug  i  både  senmesolitisk  og
tidligneolitisk tid.

96 Indberetning til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/  Gunnar Liestøl,  09.06.1987.

97 Indbereming til  Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel Boaz,10.07.1992.
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De  pollenanalytiske  undersøgelser  viser,   at  strandlinjen  i  hele  bopladsens  brugstid  har
befundet sig umiddelbart nedenfor terrassen,  omkring  10  m fra bopladsens  sydvestgrænse.
Bopladsen har på intet tidspunkt været overskyllet af havet.

9.2.2. Udgravningsmetode

Lokaliteten blev indledningsvis afgrænset ved  hjælp af prwestik og  egentlige prøvehuller
spredt ud over terrassen.  Prwegravningen indikerede,  at der fandtes to mere eller mindre
adskilte   koncentrationer,    henholdsvis   på   terrassens   sydvestlige   og    nordøstlige   del.
Fundmængden  ffldt  brat  ud  mod  terrassekanterne  og  hen  mod  den  lille  fieldknold  i  N.
Prøvestik i den lille mose nordligt på fladen viste,  at der heller ikke forekom fund her.  På
den østlige del af terrassen fortsatte fundene imidlertid ind under den moderne opfyldning -
bopladsen kunne derfor ikke afgrænses i denne retning.  På grundlag af prwegravringens
resultater blev der anlagt et 77 m2 stort, sammenhængende udgravningsfelt, som, på nær mod
Ø, dækkede fundkoncentrationerne og deres udtynding i alle retninger (fig.89).  Den videre
udgravning forløb efter projektets sædvanlige metode (se kapitel 6.4).

9.2.3. Stratigrafi

Bopladsens  stratigrafi var ganske tilsvarende den,  der blev  iagttaget på projektets øvrige,
uforstyrrede  stenalderlokaliteter  (se kapitel  6.3):  Under et 5-15  cm  tykt,  næsten  fundtomt
tørvelag   fulgte   en   podsoleret,   sandet   moræneaflejring.   Midt   på  bopladsfladen   havde
aflejringen en tykkelse på kun ca. 2 cm, herunder fulgte grundfjeldet. I.agtykkelsen tiltog ud
mod terrassekanterne, hvor moræneaflejringen nåede en gennemsnitlig tykkelse på 20-30 cm ,
inden den blev  afløst af grundfjeldet.  I bopladens Østlige del oversteg  moræneaflejringens
tykkelse dog 50 cm - her blev grundfjeldet ikke nået under udgravningen.

Fundmaterialet var indlejret i morænens øverste 30 cm.  Dvs.  at aflejringen over det meste
af bopladsen indeholdt fund helt ned til grundfjeldet.  Hvor grundfjeldet ikke blev nået, var
den dybereliggende del af morænen steril for fund.

9.2.4. Fundmaterialet

På R18 er der i alt fundet 97.353 genstande af flint og sten.  Af disse er  1253 klassificeret
som  sekundært bearbejdede artefåkter,  mens  flækkematerialet udgør 5969  stk. ,  og  kerner
1311  stk.  8  fundnumre  er  keramik  -ialt  10  stk.  Redskaberne  udgør  således  1,2%  af det
samlede materiale,  men dette tal kan naturligvis variere fra den ene kronologiske enhed til
den  anden.   I  sig  selv  er  det  et  lavt.  tal  sammenlignet  med  de  mesolitiske  bopladser  i
projektområdet.

RÅmø/cn.ø/e.. Som råmateriale er der stort set kun anvendt flint og chert (fig.78). Sammenlagt
er hele 99,5 % af fundstoffet i disse materialer, og alle øvrige materialer er repræsenteret med
hver 0,1 % eller derunder (kvarts, kvartsit, sandsten eller andet). De 26 slagsten er i sandsten
eller kvartsit,  15 økser/-fragmenter er i sandsten eller basalt,  2 fiskesøk er i klæbersten, og
der er fundet 12 stk. pimpsten.  En tangespids i rhyolit bør fremhæves, da rhyolit er et ikke-
lokalt råmateriale - der blev ikke fundet afslag i rhyolit.

183



Flint+Cher€ Bjerg- Kvarts/ Bjerg- mdet/
krystal kvartsit art ubestemt

Affald  &  biprod. 99'6 <0,1 <0,1 <0'1 0,4

Redskaber 96'7 0 0,5 2'2 0,7

Sanlet  fordeling 99,5 0,1 <0,1 0,1 0,4

Fig.78. Tabel over materialets procentvise fiordeling i fiorhold til råstoftype på lundevågen
R18.

En subjektiv vurdering antyder, at det neolitiske materiale i højere grad er i chert eller grov
flint  end  det  mesolitiske  materiale.   I  øvrigt  er  materialet  stærkt  patineret,   men  ikke
vandn)llet.

jremcr.. I fundmaterialet forekommer der i alt 866 kerner, hvortil kommer 89 kernefragmen-
ter,  19 forarbejder og 337 rå flintknolde. Med undtagelse af 2 kvartskerner og 2 bjergkrystal-
kerner er alle kerner i flint eller chert.

De b[.po/øæ Æemcr (fig.79.5-6) dominerer med 404 stk.  kernegruppen fuldstændigt.  Disse
kerner  er  gerne  uregelmæssige  af  form,   men  i  s  tilfælde  er  den  bipolare  kerne  en
videreudnyttelse af en platformkerne.  I 6t tilfælde kunne denne identificeres som en konisk
keme, i et andet tilfælde var der tale om restproduktet af en cylindrisk kerne.

Næsthyppigst er ensidige kerner med 6n platform med  191  stk. Af flersidige kerner med 6n
platform er der fundet 42  stk. ,  og af Æonz.§Æc Æcr7# 17 stk (fig.79.1-2).  De koniske kerner
er mikroflækkekerner, mens de øvrige kerner md 6n platform overvejende er afslagskerner -
kun 7 af ialt 233 kemer er mikroflækkekerner,  8 er flækkekerner.

Der er fundet i alt 63 kerner med to modstillede platforme.  Heraf er 45 ensidige (fig.79.3),
8  flersidige,   mens   10  stk.   er  cylindriske  (fig.79.4).   De  cylindriske  kemer  er  primært
flækkekerner,  mens de Øvrige kerner med to platforme overvejende er afslagskerner -  1  er
en mikroflækkekerne,  9 er flækkekerner.

Af  ovenstående  fordeling  kan  udledes,  at  der  må  være  både  tekniske  og  kronologiske
forskelle på en- og topolede kerner.  At flækkekerner dominerer markant over mikroflække-
kerner i gruppen topolede kerner,  antyder,  at disse kerner generelt må være yngre end de
enpolede,  hvor der er lige mange mikro- og makroflækkekerner.  0g det forhold, at 14 % af
de topolede kerner er med flækkear mod 6 % af de enpolede kerner, antyder, at den topolede
kerne må betragtes som en mere specialiseret kernetype end den enpolede.

Ryg#æÆkcr (fig.79.7-8) forekommer i 397 eksemplarer, og det fremgår af det forhold, at ca.2/3 er tosidige,  at størsteparten af disse må være neolitiske (sammenlign med materialet fra

R21/22, kapitel 7.2.4. ). P/øJ/om'2ø/s/øg og Æ€mcÆøn/ø/§/øg forekommer i henholdsvis 176 og
45 eksemplarer. Platformafslagene er relativt store og grove, og man synes kun i ringe grad
at have foretaget en såkaldt individuel præparering, hvor man ved meget små platformafspalt-
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Fig.79.   tindevågen  Rl8.   Koniske  kerner  (1-2),  ensidig  topolet  kerne  (3),   cylindrisk  kerne  (4),
bipolare kerner (5-6) og rygflækker (7-8),  1..1.
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ninger  forbereder  afspaltningen  af den  enkelte  flække  (et  almindeligt  træk  i  mellem-  og
senmesolitisk flækketeknologi, jvf.  kapitel 7.  og  8.  samt Ballin  1995a).

A/§/ag§J7M/criø/c/.. Uretoucheret afslagsmateriale over  10  mm  udgør ialt 42.324  stk. ,  mens
stykker mindre end eller lig 10 mm (splinter) udgør 31.618 stk. Irregulære stykker foreligger
i  14.257  stk.  Procentvis er fordelingen på de tre kategorier 48:36: 16.  Afslagsmaterialet er
generelt slået i direkte, hård teknik, med en uvis andel slået i bipolar teknik.  Kun omkring
1 %  af afslagene er benyttet til redskabsfremstilling.

ÆÆÆÆemø/crz.ø/c/.. Der er på R18 fremdraget 5969 uretoucherede flækker, af hvilke 3379 er
storflækker,  og  2590  mikroflækker.  På grund af de  mange faser,  der er repræsenteret på
lokaliteten,  er der ingen mening i at behandle flækkematerialet under et.  Det har dog været
muligt i forbindelse med de specialanalyser, der er beskrevet i Ballin (1995a), at udskille to
relativt  rene  prøver  -prøve  nr.1   fra  bopladsens  nordvestlige  hjørne,   prøve  nr.2   fra
bopladsens centrum mellem den Øst-vestgående midtakse og den sydlige udgravningsgrænse.

Prwe  nr.1   (fig.80)  er  entydigt  senmesolitisk  (sammenlign  med  spredningsmønsteret  for
mikroflækker, fig.91.1 ). Fragmentationsgraden er her 69 % , og den procentvise fordeling på
stykker  med  1,  2  og  3  rygribbe  er  48:44:8.  Den  gennemsnitlige  bredde  og  tykkelse  er
henholdsvis 7,5 mm og  1,9 mm.  Breddevariationen fremgår af nedenstående diagram (sml.
eksempelvis med R24, kapitel 8.2.).  Den gennemsnitlige slagvinkel for prøve  1  er 76°,  og
flækkeme  er  regelmæssige  med  diskrete  slagbuler,  få  slagbulear,  tydelig  læbe  og  små
symmetriske platformrester.

1         2        3        4-        5        6        7        8        9       10      11       12      13      14     15

Bredde  i  mm
Fig.80 Breddediagram over uretoucherede flæ]dcer,  prøve 1.

Prøve  nr.2  (fig.81)  er  tidligt  mellemneolitisk  (MN  A),  hvilket  fremgår  af  sammenfåldet
mellem  fundområdet  for  denne  prwe  og  spredningsmønsteret  for  bl.a  tangespidser  og
topolede   kerner.   Fragmentationsgraden  er   67%,   og   svarer   således   til   prwe   1.   Den
procentvise  fordeling  på  stykker  med  1,  2  og  3  rygribbe er 64:32:4.  Den gennemsnitlige
bredde  og  tykkelse  er  henholdsvis  9,5  mm  og  2,8  mm.   Breddevariationen  fremgår  af
nedenstående diagram.  Den gennemsnitlige slagvinkel for prwe 2 er 76° ,  og flækkerne er
uregelmæssige med flydende overgang til flækkelignende afslag, de har markante slagbuler,
større slagbulear og store asymmetriske platformrester.
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1        2       3       4       5       6       7        8       9       10     11      12     13     14     15

Bredde i mm
Fig.81  Breddediagram over uretoucherede flækker,  prøve 2.

Selvom  slagvinklen  er  den  samme,  er  de  to  flækkepopulationer  vidt  forskellige,  hvilket
skyldes  forskelle  i  såvel  kernepræparering  som  slagteknik.  I  senmesolitikum  er  kemerne
blevet  indgående  præpareret,   i  tidlig   mellemneolitikum  sparsomt.   Slagteknikken  har  i
senmesolitikum været indirekte, blød (antagelig presteknik), mens den i tidlig mellemneoli-
tikum har været direkte,  hård (Ballin  1995a).

Fig.82.  Iii;ndevågen R18.  Bjergansøkser, 2:3  moto.. Erik lrgens Johnsen).

B/.crgønf§ØÆscr..  På  R18  er  der  fundet  ialt  15  bjergartsøkser  eller  fragmenter  af  sådanne
(fig.82).  Der er både tale om slebne trindøkser,  9 stk., og slebne firesidige Økser, 5 stk.  Af
sidstnævnte er 2 tyndnakkede,  2 tyknakkede,  og  1  kan ikke bestemmes nærmere.  Desuden
er der fundet  1  tilslået forarbejde til en tresidig trindøkse (Nøstvetøkse).  2  firesidige økser
er bestemt til  sandsten,  mens  1  firesidig økse og  1  forarbejde er bestemt til basalt.  Af det
øvrige materiale synes hovedparten at være basalt.
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P!./c§p!.d§cr.. Med 290 stk.  er pilespidser den næststørste redskabsgruppe på R18.

7Værpz./c (fig. 83) forekommer i 74 eksemplarer, af hvilke 38 er retæggede og 34 skævæggede
i  varierende  grad.   11   stk.  er  bikonvekse99,  men  da  der  ikke  forekommer  nogen  af  de
skælhuggede  skiver,  man  i  bl.a.  Danmark  ser  danne udgangspunl¢  for bikonvekse afslag
(Andersen  1979),  kan  man  formode,  at  de  er  slået  af  bipolare  kerner,  der  jo  ofte  er
produceret på store skiver.  Med 6n undtagelse er alle fundet i bopladsens østlige, blandede
periferi.

1,..,....'

1

Fig.83.  Iii;ndevågen R18. Tværirile,  1 :1.

3 tvæpile er fremstillet på flækker, mens resten er på afslag. 4 stk. har afbrudt basis, 2 stk.
afbrudt ægparti,  og  1 bikonveks tværpil mangler den ene side.  4 stk.  har forskellige skader
på æggen,  der kan skyldes brug.  4 tværpile skiller sig ud ved tydeligt at være større.  Hvor
tvæipilene gennemsnitligt har længde og bredde 1,7xl ,1  cm har den største af disse længde
og bredde 3,9x3,O cm.

Enæggede  §p!.d§er  (fig.84)   forekommer  i   33   eksemplarer   -   15   er  venstrevendte,   17
højrevendte og  1  fragment kan ikke bestemmes.  9 er på flækker,  2 på mikroflækker og 22
på afslag.  31  har tange i proximalenden,  og 2 i distalenden.  7 stk.  er brækket midtover -6
ved simpelt brud og  1  ved slag fra siden - og 3  stk.  har mindre skader ved odden,  der kan
relateres til brug.

æ Eii=
Fig.84.  Iiwndevågen R18.  Enæggede  spidser,1..1.

99 Både over- og underside er konveks, og består således begge af en ventralflade.
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rønge§p[.d§er (fig.85)  forekommer  i  183  eksemplarer  fordelt på  181  A-pile  og  2  odfrag-
menter.  Af A-pilene er  118  stk.  af typen A1,  36  stk.  er type A2,  19 stk.  er type A3,  mens
7 stk.  er ubestemmelige eller atypiske.  3  stk.  har tangen placeret i distalenden,  alle øvrige
i proximalenden. 21  stk. har retouche ved odden, og  12 stk. har tværstillet od.  81  stk. er på
flækker,   14   stk.   på   mikroflækker,   73   stk.   på  afslag,   og   13   stk.   er  uidentificerbare
tangefragmenter.  Omtrent L/3 af tangespidserne har simple brud enten i midterparti eller vst
od,  men  en  del  af disse  er  tydeligt  recente.  27  stk.  er  afbrudte  tanger,  mens  9  stk.  har
forskellige former for bøjningsbrud og "spin-offs" , der entydigt skyldes brug (Fischer et al.
1984).

1  tangespids af type Al  er i rhyolit (fig.85.8; den består af 2 samhørende fragmenter), alle
øvrige  er  flint  eller  chert.  Rhyolitspidsens  dimensioner  er  3,8xl,5xO,5  cm,  og  den  har
proximal tange.  Den er fundet i den blandede,  østlige koncentration.

z-1    -2

z=5

-3 -4

c-6     i-   7
Eii=

Fig.85.  I]wndevågen R18. Tangespidser,. nr.8 er i rhyolit, de øvrige er i f lint,  1..1.

Eetragtes spidsernes ildskørningsgrad skiller disse sig ud ved en markant højere procent end
redskabsmaterialet generelt.  Således har redskabsinventaret en generel  ildskørningsprocent
på  godt  10%,  mens  tværpilene  har  10%,  enæggede  spidser  24%  og  tangespidser  20%.
Sandsynligvis må forholdet sættes i forbindelse med  "retooling" ,  dvs.  udskiftning af od og
æg i sammensatte redskaber. Retooling formodes tiort ved ildstedet, idet spidser og skæiper
antages at have været  fastholdt med en  naturlig lim  (formodentlig birketjære),  der kræver
varme  for  at  blive blød  og  håndt6rlig  (Keeley  1982).  Man  kan dog  ikke  se  bort  fra  den
mulighed, at enkelte af spidserne har været indskudt i byttedyr,  og er endt i ildstedet under
madlavring.

Æbr§pi.d§er..  Der er fundet  24  borspidser på  R18  (fig.86.1-2),  og  de er alle  meget  simpelt
udformet.  21  stk.  er på afslag,  3  stk.  på flækker, og af afslagene er  1  et platformafslag og
1 en rygflække. Omtrent halvdelen af stykkerne har sideme fuldt retoucheret, mens de wrige
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Fig.86.  Iii;ndevågen R18.  Borspidser (1-2)  og  skrabere (3-5),1:] .

har en  meget lemfældig  retouche -  ofte blot et par hak i hver  side for at  frembringe  den
nødvendige spids.

Hvor   man  ofte   ser  borspidser  retoucheret   med  propelretouche`m,   er  kun   6n  på   R18
retoucheret  således.  De  øvrige er,  md  en  undtagelse,  retoucheret  alene  fra ventralsiden
(normalretouche).

§Ærtzøcre..  Skraberne  (fig.86.3-5)  udgør  med  226  stk.   en  af  redskabsinventarets  største
grupper.  Endeskrabere på afslag er med  122 stk.  hyppigst.  De er gerne korte, dvs.  kun lidt
længere end de er brede.

Flækkeskrabere er med kun 19 stk. relativt sjældne og er oftest på regelmæssige flækker med
trapezformet tværsnit.  Sideskrabere forekommer i 60 eksemplarer og er en meget heterogen
gruppe primært baseret på uregelmæssige afslag.  Gruppen øndlre §ÆrøzJerc udgør 11  stk. , der
fordeler   sig   på   2   skrabere   med   tange,   tydeligvis   omfunktionerede  pilespidser,   og   9
sideskrabere  på  kerner.  Disse  kerner  er  først  og  fremmest  bipolare  kerner,  kun  1  er  en
platformkerne.  Af de 2  skiveskrabere er den  ene bemærkelsesværdigt  lille,  og  måler kun
l,3xl,3xO,7  cm.  5  skrabere  er på  rygflækker,  heraf  1  sideskraber  og  4  endeskrabere.   1
skraber er kombineret med en simpel borspids. Af de 226 skrabere har 6 dobbelt skraberæg.

§jyÆÆer med cndlere/o#c%c.. Der er ialt fundet  109 stk.  md enderetouche (fig.87.1-4), og de
må formodes at dække over flere forskellige funktioner.  Fordelingen på de enkelte typer
fremgår af artefåhlisten,  og  som det  ses her,  fordeler  stykkerne sig  ligeligt på afslag  og
flækker - kun 6 stk.  er mikroflækker.

" Dvs.  en side retoucheret fra dorsalsiden,  den anden  side retoucheret fra ventralsiden.
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Fig.87.  Lundevågen  R18.  Stk.  m.  skrå enderetouche  (1-2),
stikler (5-7),1:1.
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stk.  m.  dobbelt  enderetouche  (3-4)  og

I enkelte tilfælde er retouchen så stejl og kraftig, at man må formode, at der har været tale
om en skrabende funktion,  men i langt de fleste tilfælde har stykkerne givetvis været brugt
til skærende arbejde. De større, kraftigere og ofte mere uregelmæssige flækker og afslag har
sandsynligvis  været  anvendt   som  knive  -   med  eller  uden  skæftning   -   mens  de  mere
regelmæssige,   mindre   stykker   kan   have   været   anvendt   som   skærper   i   sammensatte
flintægredskaber.

6 mikroflækker med enderetouche er sandsynligvis senmesolitiske, og må formodes at have
indgået i flintægspyd og -dolke.  8 flækkefragmenter med ret eller skrå dobbelt enderetouche
(fig. 87.3-4) samt en række 2-3 cm lange flækker med enderetouche kan tænkes at have været
indsat  i  eksempelvis  kornsegl  (sammenlign  med R6  og  R37,  kapitel  8.3.  og  11).  90%  af
stykker med enderetouche i kun 6n ende har distal retouche, de Øvrige har proximål retouche,
og  4  stk.  er  lavet  på  rygflækker.  Supplerende  kantretouche  på  den  korteste  langside  og
slidretouche på den længste er almindeligt.

SøÆÆer med Æønfre/o#cøc.. Med 463 stk. udgør kantretoucherede stykker den største redskabs-
kategori og ca.  37 % af alle redskaber.  Godt halvdelen af de kantretoucherede stykker er på
uregelmæssige afslag, mens den anden halvdel primært udgøres af flækker og mikroflækker.
Retouchen,  der  er  af varierende  karakter  og  udstrækning,  antyder,  at  der  er  tale  om  en
samlegruppe  for  redskaber  med  forskellige  funktioner  samt  fragmenter  fra  de  øvrige
redskabsgrupper.

§¢Æker med øøÆ..  Denne  genstandskategori,  der  udgør  21  stk.,  er  lige  så  heterogen  som
stykker med kantretouche, og fordelingen på råemner svarer også til denne gruppe. Enkelte
proximale  hak  kan  være  skæftningshak,  mens  andre  hak  kan  stamme  fra  trafik  henover
bopladsfladen eller fra brug.
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§øÆÆt?r J7ced Jøøz.ng.. Der er fundet 2 stk. med tanding, men i begge tilfælde synes tandingen
for grov og tilfældig til at have nogen specifik funktion - udover almindelig afstumpning af
kanten.

SJ!.Æ/cr..  Der  er  fundet  53  stikler  på  lokaliteten  (fig.87.5-7),  og  der  er  tale  om  en  meget
heterogen gruppe. 42 stk. er på uregelmæssige afslag, mens 4 er på flækker og 5 på kemer.

26 af stiklerne er kantstikler,  8 er midtstikler,  4 er multistikler,  mens restgruppen udgøres
af plan-,  tvær- og atypiske stikler.  Stiklerne har af og til mere end 6n stikkelæg  (dobbelt-
stikler).  Desuden er der fundet 2 stikkelafslag fra kantstikler.

Hvad angår forståelsen - og klassificeringen - af bipolart materiale, er en af midtstikleme af
stor betydning. Den er på et bipolart råemne, og er blevet sammenlimet med et andet bipolart
råemne, men ingen af de 2 stykker kan entydigt klassificeres som kerne eller afslag,  selvom
de tilsammen udgør den oprindelige flintknold.  Foreløbigt må dette klassifikationstekniske
problem henstå uløst.

Fz.§ÆesøÆ.. Der forekommer 2 fiskesøk med linefure (fig.88).  I det ene tilfælde er furen kun
ensidig.  Begge er i klæbersten.

Eiiiii c-
Fig.88.  I;umdevågen R18.  Fiskesøk med tineftre,  1..1.

Vørz.ø..  1  enkelt fragment af en slibesten er i fin sandsten.  Stykket har plan,  glat underside
og konkav,  glat overside.

Af de 26 slagsten,  der blev fundet på lokaliteten,  er  16 i sandsten og  10 i kvartsit.  Da den
overvejende del af slagstenene er fundet i bopladsens østlige - og mest blandede - del,  kan
de ikke forbindes med nogen faser og dermst heller ikke med nogen specifik slagteknik. Der
synes  at  være  en  tendens  i   materialet  fra  projektområdet  til  overvægt  af  sandsten  i
mellemmesolitikum og stigende mængde kvartsit i neolitikum.

Pimpsten  er  fundet  i  et  antal  af  12  stk.,  hvoraf 2  har  fure,  og  der  blev  fundet  6  stk.
bearbejdet bjergart, der ikke kunne bestemmes nærmere.

Kcnømz.Æ.. Der blev fundet i alt  10 stk.  keramik fordelt på s fundnumre.  Af disse var s stk.
sideskår,  mens 1  stk. var et bundskår, og  1  stk.  et randskår.  Længde og bredde varierer fra
1,Oxl ,4 cm til 4,2x3,O cm, og tykkelsen varierer, hvor den er intakt, mellem 0,6 og  1,0 cm.
Flere af stykkerne er med sikkerhed afskallede inder- eller ydersider.
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Keramikken  er  relativt  velbrændt  med  rødbrun  farve,  men  da  keramikken  er  fundet  i
bopladsens østlige ende,  hvor løsmassernes jerrindhold var markant større end i det øvrige
udgravningsområde, er farven næppe oprindelig. Magringen består af op til 1 cm store korn
af kvarts,  feldspat,  glimmer  og  andet  (grønbrun  bjergart  -  formodentlig  en  basalttype).
Keramikken er uornamenteret.  Bundskårets flade er skarpt markeret i forhold til karsiden,
og randskåret er tyndt (0,5 cm) og med afrundet, let udffldende kant.

9.2.5. Amægsspor

På R18 blev der ikke fundet anlægsspor i  form af ildsteder,  nedgravninger eller lignende.
Trækulmængden  på  plateauet  var  bemærkelsesværdigt  lille,  og  kan  muligvis  skyldes,  at
materialet er blevet vasket udover tenassekanteme.  At der har været ildsteder indikeres af
det forhold,  at  11,4 %  af alt materiåle er ildskømet (se kapitel 9.2.6).

!:rl p -..,, *         E.,"

Fig.89. Iimdevågen R18.  SterMpredring.

Som  det  fremgår  af  fig.89,  der  er  en  sammentegning  af  udgravningslagene,   indikerer
stenspredningen på plateauet ingen  "opløste"  ildsteder,  og der er heller ingen sikre tegn på
rydning af bopladsfladen.

9.2.6. Fundspredning

Med 77 m2 er udgravningsområdet et af de største i projektområdet, og som det fremgik af
artefåktgennemgangen, forekommer der flere faser. Pga. overlap mellem koncentrationer fra
forskellige faser må det betragtes  som umuligt at opnå et detaljeret billede af den rumlige
orgarisering på de involverede bopladser,  så i det følgende vil der først og fremmest blive
gjort forsøg på at definere relativt rene kronologiske zoner, således at materialet kan benyttes
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Fig.90.  Iiwndevågen  R18.  Spredringsplaner:  1)  Splimer  (ækv...125/min.:125),  2)  af islag  (ækv...100/
min...100),  3)  gememsritsvægt  (ækv.:O,4  g/rin.:0,4  g) og 4) brændt f lim  (ækv. :35/min...35).
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i typologisk/teknologiske og kronologiske studier.

Som  det  ses  af de  følgende  spredningsplaner,  udgør lokalitetens  Østlige tredjedel  en  total
sammenblanding af materiale fra forskellige faser, og da denne massive materialekoncentra-
tion  ikke  synes  at  kunne  opdeles  i  kronologiske  enheder,  vil  den  kun  blive  behandlet
summarisk i det følgende.

Huggepladser

Udover  det  blandede  område  i  den  Østlige  periferi,  ses  der  i  spredningen  af  splinterne
(fig.90.1)  en  større firklwerformet  figur i  lokalitetens vestlige halvdel  (denne  samling  af
koncentrationer vil i det følgende blive refereret til som  "koncentrationshoben").  Der synes
at være  tale  om  6n  huggeplads  mod  nord-nordøst,  to  mod  vest  og  6n  sydligst  i  figuren.
Figurens  centrale  koncentration  skyldes  sandsynligvis  interferens]°]  mellem  de wrige  4-5
koncentrationer.  Desuden er der en mindre koncentration i bopladsens sydvestlige hjørne.

Nøjagtig de samme koncentrationer forekommer på spredningskortet over afslag større end
10 mm  (fig.90.2),  blot er spredningen her lidt større,  da nogle af afslagene må antages at
have været brugt som redskaber og i denne forbindelse flyttet fra produktionssted til brugsted
eller - i forbindelse med oprydning - til et affddsområde. Desuden kan der i den nordlige del
af "koncentrationshoben"  udskilles to huggepladser.

I et forsøg på at udskille eventuelle senmesolitiske enheder blev der tegnet et spredningskort
over   mikroflækker   (fig.91.1).   Det   bør   her   erindres,   at   mikroflækkerne   i   databasen
udelukkende er metrisk definerede  (se kapitel  9.1.5.,  note 93),  hvorfor nogle af disse kan
være  neolitiske]°2.   Mængdemæssigt  skiller  to  områder  sig  ud,   henholdsvis  det  østlige
blandingsområde og  en  koncentration  i  "koncentrationshobens"  vestlige  side.  Sidstnævnte
koncentration må være senmesolitisk,  mens de Øvrige må være neolitiske.

Materialets vægtmæssige spredning

Ved betragtning af flintaffåldets vægtmæssige spredning (fig. 90. 3) kan der udskilles en række
områder med særlig høj gennemsnitsvægt:

1) Mod øst, hvor der parallelt med terrassekanten er en zone med tungere materiale. Da den
største redskabskoncentration  (se de følgende spredningsplaner)  fålder sammen med denne
zone, må man formode, at der er tale om et egentligt bopladsområde (muligvis SM/TN), der
er blevet dækket ved senere perioders oprydning (MN  "tossområde"?).

2)  Længst  mod  vest  mellem  "koncentrationshoben"  og  tenassekanten.  Dette  område  er
tydeligt   udenfor   de   egentlige   aktivitetsområder   og   må   være   et   "toss-område",   hvor
terrassekanten er blevet benyttet som "afffldsskakt" . I området er fundet meget regelmæssige,

:oka,geærr:enr:,n£å|#,sikgoeica:no::åloa:_meuemflereperiferimrådermedlaveværdier,medførerenhøjsamletværdi,ogdermed
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196



entydigt senmesolitiske mikroflækker (Ballin  1995a)  samt en tværpil og en enægget spids,
så der må være tale om affåldsmateriale fra senmesolitiske/tidligneolitiske huggepladser.

3)  Interferenszonen  midt  i   "koncentrationshoben".   Der  er  sandsynligvis  tale  om   "toss-
materiale"  fra mindst fire bosættelser.

4) Umiddelbart øst for den tidligneolitiske boplads i udgravningsfeltets sydvestlige hjørne.
Dette  er  sandsynligvis  en  af  flere  "toss-zoner"  for  denne  bosættelse,  der  er  beliggende
umiddelbart ved terrassekanten.  Det må formodes,  at  man her også har benyttet terrasse-
kanten  som  "affåldsskakt",   således  at  der  har  ligget  yderligere  en  "toss-zone"  udenfor
udgravringsgrænsen.

5)  Små  afffldskoncentrationer  i  tilknytning  til  de  mellemneolitiske  bopladser  østligst  i
"koncentrationshoben".

Den brændte flims spredning

Med  baggrund   i  den  brændte  flints   spredning   (fig.90.4)   kan  der  udskilles  en  række
koncentrationer, der stort set frider sammen med de udskilte huggepladser. Der forekommer
mest brændt flint i forbindelse med de to huggepladser nordligst i "koncentrationshoben" . På
fig.93.4  over lokalitetens kronologiske zoner er et ildsted foreslået for den  senmesolitiske
zone udfra en hypotese om, at et ildsted må have været centralt placeret - som på alle øvrige
bopladser i projektområdet (se kapitel  12.2.).  At den brændte flint ikke indikerer et ildsted
her,  kan skyldes senere forstynelser,  da denne boplads må være den ældste i komplekset.

Spredringen af keri'ier og seku;ndært tiklamede artefidkter

Spredningen af de bipolare Æcmcr (fig. 91. 3) viser blot de tidligere udskilte huggepladser og
understreger  samtidig,  at typen  må antages  at være en  naturlig  del  af inventaret i  alle de
faser, der er repræsenteret på lokaliteten.

De koniske kerner (fig. 91.2) forekommer derimod begrænset til to områder, henholdsvis det
blandede område mod Øst og den senmesolitiske zone/interferensområdet (se fig.93.4).  De
koniske kemer i  interferensområdet  må betragtes  som  udsmid  ("toss",  Binford  1983).  De
topolede kemer (fig.91.2) markerer dels det blandede område i øst og dels området sydligst
i  "koncentrationshoben" , og fålder sammen med en koncentration af tangespidser af A-type.
Dette område må være tidligt mellemneolitisk (MN A). Endelig er der nordvest herfor nogle
topolede  kemer,  der  må  betragtes  som  tilfældigt  "toss".  Dette  materiale  fålder  stort  set
sammen med det senmesolitiske materiale.

fpz.d§cmc   (fig.93.1-3)   markerer  både   de   tidlig-   og   mellemneolitiske   koncentrationer.
Sammenfåld af tværpile, enæggede spidser og tangespidser i " koncentrationshobens " vestlige
del viser, at i hvert ffld en af disse koncentrationer må være tidligneolitisk. Da mikroflæk-
kerne i stikprwen fra den nordligst beliggende af disse er senmesolitisk (se kapitel 9.2.4.),
må det antages,  at den  sydligste er tidligneolitisk og  delvis overlapper det  senmesolitiske
materiale.
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I  "koncentrationshobens" østlige del findes der stort set kun tangespidser af type A, hvorfor
de tre koncentrationer her må være tidligt mellemneolitiske (MN A). Alle de i kapitel 9.2.4.
beskrevne spidstyper forekommer desuden i det blandede område mod øst.

I  den  lille  koncentration  i  udgravningsområdets  sydvestlige  hjørne  forekommer der  såvel
tværpile, enæggede spidser og tangespidser, hvorfor denne må henføres til tidligneolitikum.

Bjcrgø77§ØÆ§cmc (fig. 91.4) underbygger ovenstående indtryk, idet der i forbindelse med den
formodet   tidligneolitiske   koncentration   mod   vest   forekommer   en   tyndnakket   økse,   i
forbindelse med de formodede mellemneolitiske koncentrationer mod nord forekommer der
2  tyknakkede  økser,  og  i  forbindelse  med  den  formodet  mellemneolitiske  koncentration
sydligst   i    "koncentrationshoben"    forekommer   der   en   tyndnakket   økse.    Trindøkser
forekommer primært i det Østlige område,  og er iøvrigt tilfældigt spredt.

Bor, skrabere, stykker med enderetouche og stikler (fig. 92.1 -4) ses tilknyttet alle koncentra-
tioner,  mens slagsten næsten udelukkende forekommer i den Østlige koncentration.

Aktiritetsområder

Som  nævnt ovenfor,  er der ikke  forsøgt tegnet en  detailplan over de enkelte bosættelsers
rumlige  organisering  -  hertil  må  der  forventes  for  mange  overlap  mellem  de  enkelte
koncentrationer. Det er dog muligt at give et billede af de involverede bosættelsers rumlige
g"Jødstruktur.  Således  synes den store boplads R18 at kunne opsplittes i en række mindre
enheder af forskellig alder (fig.93.4),  hvis grundstruktur svarer til den,  der er beskrevet i
forbindelse med de små uforstynede bopladser,  R17,  R23,  R31  og R36.

Splintmaterialet  udskiller  -  suppleret  af  afslagsmaterialet  -  meget  tydeligt  4-5  nærmest
nyreformede huggepladser i R18' s vestlige halvdel. Desuden kan der udskilles en huggeplads
i bopladsens sydvestlige hjørne. I forbindelse med disse huggepladser er der altid et ildsted,
der har været placeret således, at koncentrationerne af produktionsaffild og ildskørnet flint
ikke kan adskilles.

I bosættelsernes periferi - gerne i forbindelse med en tenassekant - er der ophobninger af
tungere affåld, således at man kan formode, at man som forebyggende oprydning har kastet
("toss") potentielt generende materiale udenfor rækkevidde umiddelbart efter brug (Binford
1983).

9.2.7. Bopladsens datering

På grund af fundforhold og mangel på organisk materiale er der ikke foretaget nogen  '4C-
datering af nogen af de involverede enheder.  OSL-datering blev overvejet,  men opgivet, da
der   ikke   er   indsamlet   de   nødvendige  jordprøver.   Materialet   er   derfor   udelukkende
typologi sk/ teknologi sk dateret.

Specielt  i  bopladsens Østlige  og  nordvestlige ende  forekommer  der  store  mængder  meget
regelmæssige mikroflækker af en type, der må forbindes med tidlig senmesolitikum (Ballin
1995a). Sammenfridende med disse er lokalitetens få koniske kerner, af hvilke de fleste er
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af  den  typiske  senmesolitiske  type  med  glat  platform.   Desuden  er  der  i  den  østlige
koncentration fundet to fiskesøk, hvilket er et sikkert senmesolitisk træk (Bjerck 1983 ,  1986).

Sammenffld af tværpile, enæggede spidser og tangespidser indikerer, at R18 har været besøgt
mindst  tre  gange  i  løbet  af  tidligneolitikum.   Dels  er  der  en  koncentration  med  dette
spidsinventar  i  bopladsens  sydvestlige  hjørne,  dels  i  "koncentrationshobens"   sydvestlige
hjøme, hvor der må være et vist overlap med den ene senmesolitiske koncentration. Desuden
forekommer der et tidligneolitisk materiåle i den blandede koncentration mod Øst.

I forbindelse med tre af de udskilte huggepladser forekommer der et spidsmateriale bestående
udelukkende af tangespidser af A-type,  nemlig i de tre bopladser i  "koncentrationshobens"
Østlige del. Dette område er også kendetegnet ved en koncentration af topolede kerner.  Der
forekommer desuden  såvel  tyndnakkede som  tyknakkede bjergartsøkser i  forbindelse med
disse koncentrationer, hvilket kan antyde forskel i tid indenfor tidlig mellemneolitikum (MN
A).

9.2.8. Data om ressourceudnyttelsen og bop]adsens karakter

Ressourceudnyttelsen   kan   pga.   mangel   på   organisk   materiale   alene   antydes   gennem
bopladsens topografiske placering og redskabsinventarets sammensætning.

Bopladsens placering giver således mulighed for en bredspektret økonomisk strategi , idet man
har kunnet udnytte såvel bagland som fiord og hav.

Redskabsinventaret  er  stærkt  præget  af  spidser  og  skrabere  (se  kapitel  12),  hvilket  må
forbindes med en høj  prioritering af jagt,  mens de to fiskesøk indikerer,  at man også har
drevet fiskeri fra lokaliteten.  De bredæggede neolitiske Økser kan have været benyttet ved
rydning af skov (Jørgensen 1953), som antydet af pollenanalyserne (se kapitel 17.1). De små
flækkestumper med dobbelt tværretouche, der forekommer på en række bopladser i området,
heriblandt R18,  kan have været indsat i kornsegl.  Som antydet af pollenanalyserne vinder
korndyrkning i betydring i løbet af mellemneolitikum (se kapitel  17.1).

Selvom nogle af de redskaber, der forekommer på lokaliteten,  muligvis kan forbindes med
agrare aktiviteter (evt.  blot er produceret der),  må R18 klassificeres  som en akkumulation
af  små,  kortvarige  bopladser  med  den  primære  vægt  lagt  på  aktiviterne jagt,  fiskeri  og
sandsynligvis  indsamling  samt  produktion  af  råemner  og  redskaber  i  flint.   Uanset  om
bopladserne  er  mesolitiske  eller  neolitiske,  adskiller  de  sig  i  struktur  ikke  fra  de  små
uforstynede mesolitiske bopladser R17,  R23,  R31  og R36.
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9.2.9. Artefaktliste for Lundevågen R18

F]ækker og afslag
Flækker

Flækker @ > 8m)
Mikroflækker ®[Ssmm)

Afislag
Afslag ( > 10m)

Sær#%flkæeæEearfi:hg

Kernekantafslag
Platformafslag

lrregulære stykker ( > 10mm)
Splinter (afslag og irregulære stk. LS10mm)

3379
2590

42324

397
45

176
14257
31618

Flækker og afs]ag i alt

Kerner
Kerrær med 6n platiorm

Koniske kerner
Ensidige kerner med 6n platform
Flersidige kerner med 6n platform

Kerner med to plaifiorme

S:!iiå#:sE:rk:Fåredtomodståendep,atforme
Flersidige kemer med to modstående platforme

Bipolare kerner
Uregelmæssige kerner
Andre kerner (herunder forarbejder)
Kernefl.agmenter
Flintknolde (råflint)

94786

Kerner i alt

Bjergartsøkser uden skafthul
Slebne trindøkser
Firesidige bjergartsøkser
Andre bjergartsøkser (inkl.  ubest. fl.agmenter)
Forarbejder

Bjergartsøkser uden skafthu] i a[t

Pi]espidser
Enæggede spidser
Tværpile
Tangespidser af A-type
Andre tangespidser

Pilespidser i alt

Borspidser
Afslagsborspidser
Flækkeborspidser

Borspidser i alt

Skrabere
Skiveskrabere
Endeskrabere på afslag

£iåekskktåiear#åafslag
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Andre skrabere
Skraberægfl.agmenter

Skrabere i a]t

Stykker med enderetouche
Afislag

Afslag med skråbuet enderetouche
Afslag med skrå enderetouche
Afslag med ret enderetouche
Afslag med konkav enderetouche

Flækker
Flækker med skråbuet enderetouche
Flækker med skrå enderetouche
Flækker md ret enderetouche
Flækker med konkav enderetouche

Mikroflækker
Mikroflækker med skrå enderetouche
Mikroflækker med ret enderetouche

Stykker med enderetouche i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Andre stykker med kantretouche

Stykker med kantretouche i alt

styA¥seLragmåd±:te:::#:re:thhak
Flækker med retoucheret hak
Mikroflækker med retoucheret hak

Stykker med retoucheret hak i alt

Stykker med tanding
Afslag med tanding

Stykker med tanding i a]t

Stikler
Afslagsstikler
Flækkestikler
Kernestikler
Stikkelafslag

Stikler i alt

Søkker/tyngder
Søkker med fiire

Søkker/tyngder i a]t

Varia
Slibeplader
Sla8sten
Pimpsten

åiiTgrsst:nbema#r#e;åigtesb?eorrgaft

Varia i alt
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10.  Bopladser fra senneolitikum/ældre
bronzealder

Fra  senneolitikum/ældre  bronzealder  er  der  i  projektområdet  kun  udgravet  6n  lokalitet,
nemlig Lundevågen R35.

Perioden dateres til 39/3800-3500 BP (Bruen Olsen 1992) og defineres først og fremmest ved
introduktion   og   udbredt   brug   af   fladehugningstekrik]°3.    Fladehugningsteknikken   ses
primært  benyttet  ved  ffemstilling  af våben  og  kornsegl,  men  ses  også  benyttet  i  et  vist
omfang ved udformningen af mere enkle redskabsformer som skrabere og bor. Perioden er
desuden kendetegnet ved fravær af en egentlig flækkeproduktion.

R35  må  klassificeres  som  en  boplads,  men  som  det  vil  ffemgå  af  spredningsanalyserne
nedenfor,  er der antagelig blot tale om et afffldsområde tilknyttet en boplads.  Lokaliteten
blev udgravet ved en kombination af konvenventionel udgravring og maskinafdækning - i alt
90   m2  -   men  der  blev  desvæne  ikke   fundet  konstruktionsspor.   R35,   der  er  dateret
typologisk/teknologisk,  synes  at udgøre en kronologisk enhed,  og  må forventes  at kunne
bidrage   ved   belysningen   af   senneolitikum/ældre   bronzealders   typologi,   teknologi   og
kron0108i.

På jemalderlokaliteten  Lundevågen  R16  er der  fremdraget  fragmenter af 2  fladehuggede
kornsegl, og på R3, R21/22 og R29 er der hvert sted fundet 6n fladehugget pilespids. På Rl
er  et  askelag  -  og  dermed  muligvis  en  primærgrav  -  i  bunden  af en  gravhøj  dateret  til
senneolitikum,  mens gravhøjen selv antagelig er fra bronzealderen.

De pollenanalytiske undersøgelser viser, at strandlinjen i senneolitikum har befundet sig ca.
4 m.o.h. eller derunder -et forhold der understøttes af de arkæologiske fund. Således er der
fundet 2 fragmenterede kornsegl på R16, der er beliggende på et niveau 3-4 m.o.h. Kystland-
skabet er sandsynligvis blevet mere åbent i løbet af senneolitikum, hvilket antagelig må sættes
i forbindelse med menneskelig aktivitet. Fnimaet har stadig været varmt (Høeg, kapitel  17).

:eE:Lsneånti#stik:iF(u#NhaE)fl#,etu-gghs:psflke:ndhavienkunværetbenytætvedfremstillingenaftidtignætitiskedolksaveog
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10.1. Lundevågen R35

Lundevågen R35 er en lille boplads, hvis artefåktmateriale stort set udelukkende stammer fra
senneolitikum. Et par mikroflækker er givetvis mesolitiske, og lokalitetens eneste ildsted kan
henføres til ældre jernalder]°4.

Som nævnt ovenfor er periodens primære kendetegn udbredt anvendelse af fladehugnings-
teknik og fravær af egentlig flækketeknologi, og disse forhold afspejles da også i materialet
fra R35. Der forekommer både fragmenter af fladehuggede dolke ,og pilespidser, der er stort
set ingen flækker,  og redskabsinventaret er både sparsomt og  simpelt.  Materialet har ikke
kunnet dateres via L4C-analyse, men da et dolkfragment med tosidigt skæfte har højt siddende
skuldre (type VI;  Lomborg  1973),  kan man med forsigtighed anslå alderen til den sene del
af senneolitikum eller ældre bronzealder.

Materialet fra R35  skal  muligvis  ses  som resultatet af oprydning på en  nærliggende  (ikke
fundet)  boplads,  hvilket  peger  på  et  ophold  af en  vis  længde.  Bopladsens  lokalisering  i
landskabet skal sikkert ses i sammenhæng med opdyrkning af engarealerne umiddelbart syd
for bopladsen. Her blev der under udgravringen af R16 fundet 2 fragmenter af fladehuggede
kornsegl.   Da  fortolkningen  af  fundspredningen  på  R35   må  betragtes  som  usikker,   er
materialets værdi først og fremmest af typologisk/teknologisk karakter.

På grund af ovennævnte forhold blev det valgt at katalogisere affåldsmaterialet relativt grovt,
således at der kun blev skelnet mellem afslag og splinter,  ildskørning blev ikke noteret, og
der blev ikke skelnet mellem flint og chert.

I.okaliteten blev første gang registreret og afgrænset i  1992]°5 som led i det ovenfor omtalte
forprojekt (kapitel 3.1 ).  Området syd for artefåktkoncentrationen blev maskinafgravet med
henblik på eventuelle strukturer, men med negativt resultat. Bopladsen er ikke med sikkerhed
totaludgravetl«.

10.1.1.  Topografi

l.okaliteten lå på en ca.  15x20  m stor, jævn,  sydøstvendt terrasse centralt i projektområdet
(fig.2).  Terrassens  overflade befandt  sig  mellem  ca.  5  og  5,5  m.o.h.  Mod  S  og  Ø  fåldt
tenassekanten brat ned mod et jævnt engområde, der lå ca.  1  m lavere.  Mod N og NV var
terrassen  afgrænset  af  en  lav  fjeldvæg.  Mod  SV  var  terrassens  afgrænsning  uklar,   da
planering  i  forbindelse  med  anlægsarbejdet  havde  udvisket  de  oprindelige  topografiske
forhold.  Tenassen har tidligere været opdyrket og fremstod ved undersøgelens start som en
græsbevokset flade.

1°4 T-i0493:  2015±50  BP.

]°5  Indberetning til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel Boaz,10.07.1992.

t°6 Feltarbejdets  dagligc ledelse blev forestået af Ove Olstad.  Indberetning til Universitetets  Oldsaksamling Top.  Ark.  v/
Ove Olstad,  maj  1993.  Indberetning og  fiindmateriale har mus.nr.  C.38033.
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Strandlinjen, der er samtidig med bebyggelsesporene på lokaliteten, har forinentlig befundet
sig sig omkring 30 m fra terrassen. Tenassen har, ud fra den pollenanalytiske undersøgelse,
været overskyllet af havet under den tidligatlantiske transgression.

10.1.2. Udgravningsmetode

Undersøgelsen blev indledt med en række tætliggende prøvehuller tværs over terrassen i NØ-
SV retning. Der blev registreret en mindre flintkoncentration midt på terrassens nordvestlige
halvdel,  hvor  der  derfor  åbnedes  et  udgravningsfelt  på  ca.  25  m2.  Udgravringen  fulgte
projektets sædvanlige principper (se kapitel 6.4).

Lokalitetens  datering  til  senneolitikum/ældre bronzealder gjorde det relevant at  søge efter
anlægsspor som gruber eller stolpehuller på den Ørvrige del af den plane terrasse.  Denne del
af  undersøgelsen  gennemførtes  ved  at  afgrave  muldlaget  med  maskine  og  efterfølgende
afrense  overfladen  af  den  underlejrende  moræne.   Der  blev  imidlertid  ikke  konstateret
yderligere spor efter forhistorisk bebyggelse på terrassen.

10.1.3. Stratigrafi

Terrassen  opviste  en  enkel  stratigrafi:   De  werste  25-30  cm  af  løsmasserne  bestod  af
pløjejord, som sammen med flintmateriale indeholdt store mængder nyere tids materiale som
tegl og glas.  Under pløjelaget fulgte en 3-5  cm tyk horisont,  der bestod af en blanding af
pløjejord og gråt til rødbrunt sand. Dette lag, der udgjorde en delvis forstyrret overgangszone
mellem  pløjelaget  og  den  underliggende  moræne,  indeholdt  hovedparten  af  lokalitetens
flintartefåkter og kun i ringe grad nyere tids materiale.  Overgangszonen blev underlejret af
sterilt, rødbrunt morænesand.

10.1.4. Fundmaterialet

På  R35  blev  der  i  alt  fundet  3583  genstande  af flint  og  sten.  Af disse  er  21  sekundært
bearbejdet,  mens  uretoucherede  flækker og  mikroflækker  udgør 5  stk.  og  kerner  12  stk.
Redskaber udgør såLedes 0,6 % af det samlede materiale, hvilket er en meget lav udnyttelses-
grad sammenlignet med de wrige lokaliteter i projektområdet,  men en årsag kan være,  at
produktion med fladehugningsteknik netop giver meget affåld pr.  produceret redskab.

Rdmøfcrz.ø/e..  Som  nævnt blev der ikke  skelnet mellem råmaterialer ved  gennemgangen af
flintaffåldet,  men i  forbindelse  med analyserne af artefåktmaterialet blev der foretaget en
stikprweundersøgelse på 20 % af afslagsmaterialet. Det viste sig her, at kun 25 % af afslagene
er flint,  mens 75 % er grov chert af samme art som sås i stor mængde på R31.  Som på R31
er det tydeligt, at cherten er stærkt påvirket af frost (sprængt), og også dette forhold må have
haft betydring for den lave udnyttelsesgrad på R35.

Blandt redskaber og  kerner (udelukkende bipolare kerner) er forholdet omvendt,  idet 85 %
er i flint,  15 %  i chert.  Der blev ikke fundet andre materialer end flint og chert.  Fundmate-
rialet er stærkt patineret og frostsprængt,  men ikke vandrullet.
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Kemcr..  På  R35  forekommer  der  i  alt  10  kemer -  alle i  flint  -  og  2  rå  flintknolde.  Alle
kemerne er bipolare,  og meget små (gennemsnitlige dimensioner:  2,2xl ,8xl ,O cm),  og da
der ofte er afspaltet kortbrede afslag af dem,  kan de være svære at skelne fra bopladsens
fladehuggede fragmenter.

Af de 2 flintknolde er den ene tydeligt  "testhugget" ,  mens den anden sandsynligvis blot er
naturligt  til  stede  på  lokaliteten.  På  alle  lokaliteter,  der  grænser  op  til  projektområdets
engarealer (R15, R30, R33, R35 og R37) blev der fundet mange rundede flintknolde, og da
de i  størrelse varierer fra 0,5  cm til ca.  4 cm i diameter,  må de antages at være naturligt
aflejrede under marint maximum (se kapitel  17.1.).  Der blev fundet  1  grov ryg#ÆÆke og 2
p/ø//omø/§/øg, af hvilke det ene stammer fra en konisk storflækkekerne, der må formodes
at være mellemmesolitisk.

4/søg§mø/cn.ø/cJ.. Af uretoucherede afslag og inegulære stykker større end 10 mm foreligger
der  2265,  og  af  stykker  mindre  end  eller  lig  10  mm  (splinter)   1277.  Den  procentvise
fordeling på de to kategorier er 64:36. En del afslag er slået i direkte, hård teknik, men de
fleste afslag er relativt brede og flade og er afspaltet med enten bipolar eller fladehugnings-
teknik.   Det  må  forinodes,   at  der  oprindelig  var  væsentlig  fæne  stykker  til  stede  på
bopladsen,  idet chertmaterialet synes at være de  søndersprængte rester af store afslag  og
grove kemer.

FJÆZÆÆCJ7mien.ø¢f.. Der blev kun fundet 2 flækker og 3 mikroflækker, hvoraf den ene flække
entydigt er neblitisk og de 3 mikroflækker mesolitiske.  1 mikroflække er i chert, de wrige
stykker i flint.

P!./c§pz.d§cr.. Ved  udgravningen af R35  fremkom der i alt 5  pilespidser eller fragmenter af
sådanne (fig. 94).  3 af pilespidseme er kraftigt brændt. De 5 pilespidser er alle fladehuggede
spidser, der typologisk kan henføres til perioden senneolitikum/ældre bronzealder.  1  stk. er
med ret basis,  mens 2 er med konkav basis.  1  stk.  er den yderste od af en spids,  mens det
sidste stykke er for kraftigt brændt til typebestemmelse.

Fig.94.  IJwndevågen R35.  Fladehugget do[ffiagmem (1) og fladehuggede pilespidser (2-5),  1 :1.

Pilespidserne er fladehuggede i varierende grad, idet stykket med ret basis, odfragmentet og
det kraftigt brændte stykke er fuldt fladehuggede.  Af de 2 stykker med konkav basis er det
ene fuldt fladehugget på den ene side (råemnets dorsalside), mens den anden side kun har lidt
fladehugning ved odden og den ene basisflig (modhage). Det andet stykke med konkav basis
er reelt ikke fladehugget men kantretoucheret - det er dog af samme morfologiske type og
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derfor entydigt fra samme periode som de wrige fladehuggede spidser.

F:J!.7ødo/Æe.. Der er fundet 2 samhørende fragmenter af en fladehugget dolk.  Stykket er i god
flint og har tosidigt skæfte og højtsiddende skuldre (type VI;  I.omborg  1973).  Skæftet har
spidsovalt tværsnit,  og  sideme konvergerer let mod  skæftænden,  der er afrundet med  en
retouche, der forbinder de to huggesømme.

§Ænøøcrc.. På R35 er der fundet 3 endeskrabere på afslag. De er alle udført med retouche fra
dorsalsiden,   hvorved   skraberæggen   bliver  en   anelse   spidsere,   end   ved   retouche   fra
ventralsiden.  Der er tale om meget simple afslag,  og  1  stk.  er i chert,  de wrige i flint.

§¢Æker med Æøn/rc/o#cøc.. Stykker med kantretouche er en meget heterogen gruppe, hvor 1
stk.  er på en grov flække,  de wrige på simple afslag.  5  stk.  er i chert,  og 2  samhørende
stykker  er  i  flint.   3  fragmenterede  afslag  kan  ikke  bestemmes  nærmere,   men  et  stort
afslagsfragment og flækken kan have været anvendt som sideskrabere. Afslagsfragmentet har
omvendt retouche som skraberne.

De   2   flintfragmenter   danner   ved   sammenlimning   et   flækkelignende   afslag   med   fin
kantretouche på den ene side og flade afsprængninger på den anden. Dette stykke må have
fungeret som kniv. Distalenden På stykket har dog tillige en markant afrundet spids (kraftigt
abraderet) og en flad afsprængning ved spidsen, der viser, at stykket også har fungeret som
bor.

SøÆÆ€r mcdJzddere/o#cøc.. Udover pilespidser og dolkfragmenter forekommer der 4 stykker
med fladeretouche, der ikke kan bestemmes nærmere. 2 samhørende stykker danner dog et
større  afslag  (8,7x4,8x2,l  cm),  hvis  påbegyndte  fladehugning  af  den  ene  kant  og  ende
antyder, at der kan være tale om et forarbejde til et kornsegl.

10.1.5. Anlægsspor

Under udgravningen af R35  fremkom  der to anlæg  -  et ildsted  og  en grube overlejret af
ildstedet.  Anlæggene er beliggende i bopladsens Østlige periferi umiddelbart op mod en af
stedets 3 flintkoncentrationer (se kapitel  10. 2. 6. ).  Ildstedet er tilnærmelsesvist cirkulært og
fladbundet med dimensionerne 80x80xl5  cm.  Det indeholdt en del  trækul og  skørbrændte
sten,  men da der ikke forekommer trækul på bopladsfladen, kan man formode, at ildstedet
har haft en kort brugstid og ikke er blevet udrømmet. Under ildstedet var der spor efter en
nedgravring, der tydeligt var skåret af ildstedet, og dermed er ældre. Der var dog hverken
trækul eller skørbrændte sten i gruben,  der således ikke kan være et ildsted.

Der er ingen kronologisk sammenhæng mellem ovennævnte flintkoncentration og ildsted , idet
flintmaterialet med sikkerhed er senneolitisk, mens trækul fra ildstedet er dateret til 2015 ±50
BP107.

I den sydlige ende af udgravningsfeltet fremkom et fyldskifte med en uregelmæssig ansamling
af sten,  men da fylden rummede store mængder nyere tids affåld,  er der sandsynligvis tale
om en naturlig  sænkning, hvor pløjelaget blot stikker lidt dybere. Der blev ikke fiindet

io7 T_i0493.
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strukturer ved  maskinafdækning af området syd for udgravningsfeltet.  Alle fyldskifter her
kunne afvises som stenspor. Der var relativt få sten på lokaliteten, og stenspredningen er ikke
signifikant.

10.1.6. Fundspredning

Spredningen af affåldsmaterialet på R35  er  noget atypisk  (se  fig.95.1),  idet  materialet  er
samlet i  3  markante  koncentrationer.  To  koncentrationer ligger umiddelbart ved  siden af
hinanden  i  bopladsens  nordvesuige  hjørne,  mens  den  tredje  koncentration  befinder  sig  i
bopladsens østlige periferi.

På trods af det forhold at fundmaterialet var ligeligt fordelt på pløjelag og urørte lag, er de
3  koncentrationer  snævert  afgrænsede  og  dækker  hver  et  område  på  ca.  0,5-1  m2.  At
ophobningen  er  ekstrem  ses  bl.a.  af  det  forhold,  at  knap  en  tredjedel  af  det  samlede
afffldsmateriale på R35 blev fundet i en enkelt  L/4  m2.  Materialet i de 3 koncentrationer er
homogent   og   rummer   fragmenter   af   fladehuggede   redskaber,   såvel   som   affåld   fra
fladehugning  (fig.95.2-3).

Den snævre rumlige afgrænsning af materialet taler imod, at det skulle dreje sig om hugge-
pladser,  og da specielt når der er tale om materiale fra fladehugning.  Splinter og afslag fra
fladehugring,  der reelt er en form for presteknik,  har en relativt vid spredning  (Vemming
Hansen & Madsen  1983).

Det er derfor mest sandsynligt, at det drejer sig om et møddingsområde,  hvor flintaffåld er
blevet  deponeret  i  eller  fra  "containere".  De  tre  adskilte  koncentrationer  peger  på  tre
deponeringer,   hvilket  antyder  6n   større  eller  flere   mindre  oprydningsepisoder  på  en
nærliggende senneolitisk boplads. Denne blev desvæne iklæ fundet under Farsundprosjektets
udgravningsarbejde i  1992.

10.1.7. Bopladsens datering

Typologisk og teknologisk kan materialet fra R35 henføres til perioden senneolitikum/ældre
bronzealder, dvs.  39/3800-3050 BP (Østmo 1988).  Redskabsinventaret er både sparsomt og
simpelt,   og  rummer  først  og  fremmest  fragmenter  af  og  forarbejder  til  fladehuggede
redskaber.  Hertil kommer simple afslagsskrabere med omvendt retouche.

Kernerne er udelukkende små bipolare kerner, men det ses af afslagsmaterialet, at der også
har været benyttet platformtekrik.  Afffldsmaterialet  synes at være en  ligelig  blanding  af
afslag   fra  platformkerner,   bipolare  afslag   og  afslag   fra  fladehugning.   2   samhørende
dolkfragmenter er fra en dolk af type VI (Ilomborg  1973), hvilket peger på et sent tidspunkt
inden for senneolitikum/ældre bronzealder - antagelig ældre bronzealder.

En '4C-datering af et ildsted gav 2015 ±50 BP]°8,  dvs.  ældre jernalder.

108  T-|0493.
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10.1.8. Data om ressourceudnytteken og bop]adsens karakter

Da  der  ikke  er  fundet  organisk  materiale  i  forbindelse  med  udgravningen  af  R35,  må
vurderingen af ressourceudnyttelse og bopladstype alene baseres på bopladsens redskabsin-
ventar og beliggenhed. Som berørt ovenfor, er der muligvis iklæ tale om en egentlig boplads,
men   måske   snarere  et   møddingsområde,   hvor  affåld   ffa  bl.a.   flinthugring  er  blevet
deponeret.  Den aktuelle boplads må dog have ligget i umiddelbar nærhed af R35.

Da der blandt 21  redskaber forekommer hele 5 pilespisser eller fragmenter af sådanne,  må
jagt forventes at have indgået i aktiviteterne på den pågældende boplads (fladehuggede spidser
er også fundet på R3, R21/22 og R29). Et muligt forarbejde til et kornsegl på R35 samt fund
af kornseglfragmenter på R16 antyder, at engfladen umiddelbart syd for R35 kan have været
opdyrket i senneolitikum/ældre bronzealder, og at aktiviteteme bag bopladsen derfor er en
kombination af bl.a. jagt og agerbrug (se også kapitel 17.1 ). Om bopladsens Øvrige redskaber
har været anvendt til behandling af jagtbytte eller landbrugsprodukter,  kan der intet siges.

Hvis hypotesen om "dumpning" af materiale på R35 er konekt, må det antages at bopladsen,
det stammer fra,  har haft en vis varighed.  Post hoc oprydning  sætter kun ind,  efter en vis
periode,  hvor afffldsmængder er akkumuleret til et generende riveau (Binford  1983).
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10.1.9. Artefaktliste for Lundevågen R35

F]ækker og afs]ag
Flækker

Flækker ® > 8m)
Mikroflækker (bLSsmm)

Afislag
Afslag ( > 10mm)

Sær#§egn#lag
Platformafslag

Splinter (afslag og irregulære stk. :£10mm)

2
3

2265

1

2
1277

Flækker og afslag i a]t

Kerner
Bipolare kerner
Flintknolde (råflint)

3550

Kerner i a]t

H]espidser
Overfladeretoucherede spidser

Pilespidser i alt

Flintdolke

Skrabere
Endeskrabere på afslag

Skrabere i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche

Stykker med kantretouche i a]t

Stykker med fladeretouche

ARTEFAKTER I ALT                                                    3583
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11. Øvrige stenalderlokaliteter

Udover udgravringen af de ovenfor beskrevne lokaliteter, der må betragtes som  "substanti-
elle" , blev der også foretaget en række prwegravninger af "flintpletter" uden egentlige fund-
koncentrationer eller strukturer. På disse lokaliteter blev udgravningsaktiviteten indskrænket
til fra 4 til 28 testruder.

"Flintpletternes" beliggenhed i terrænet varierer fra små, kystnære terrasser eller beskyttede

gryder  (R5,  R15,  R29,  R33,  R37  og  R39)  til  store  plateauer  (R30)  og  højereliggende
områder i baglandet (R19, R20 og R27). De lavereliggende lokaliteter (R15, R29, R30, R33
og R37) er alle forstynet i væsentlig grad af nutidige aktiviteter, der bl.a. har resulteret i et
op  til  50  cm  tykt  pløjelag,  der  geme  går  direkte  over  i  steril  moræne.  Som  det  ses  af
nedenstående fig.96,  varierer fundmængden fra næsten intet (1  stk.) til relativt meget (714
stk. ), men pga. forstyrrelser og mangel på karakteristisk materiale, er ingen af dette kapitels
lokaliteter vurderet værdige til en mere indgående behandling.

Udgravningen af L#ndcvågcn R20]" resulterede kun i  1  afslag.

Lz4ndevdgcn R5]`° lå på en terrasse umiddelbart nedenfor bopladserne R3,  R6 og R36  (ca.
5 m.o.h.). Undersøgelsen resulterede i 30 afslag og flækker, 3 bipolare kerner,  1 kantretou-
cheret  stykke og  1  stk.  pimpsten.  Bopladsen kan enten være et aktivitetsområde for en af
ovennævnte  bopladser  eller  en  selvstændig  enhed  (transitboplads?).  Den  kan  dateres  til
stenalder generelt.

L#ndcvÅgcn RJ5]]]  lå på en lille terrasse 5-6 m.o.h.  ud mod et fladt engareal.  Undersøgel-
sen frembragte 10 afslag og flækker,  1 bipolar kerne og  1  stk. pimpsten. Der kan både være
tale om et aktivitetsområde i forbindelse med landbrugsmæssig udnyttelse af engfladen og en
lille selvstændig enhed.  Den kan dateres til stenalder generelt.

£wmJcvdgcn RJ9]]2  lå på et plateau  12-14  m.o.h.  med jævnt  stigende areal bag  og  sumpet
terræn   foran.   Udgravningen   resulterede   i   89   afslag   og   flækker,   1   bipolar   kerne,    1
kantretoucheret stykke og  1  stykke ukarakteristisk keramik.  Datering udfra beliggenhed og

'°9 Indbereming til Universitetets Oldsaksamhg Top.  Ark. v/ Gunnar Liestøl, 09.09.1987, v/ Joel Boaz,10.07.1992,  og
v/ Niels  Hartmann,  sept.  1993.  Indberetning og  fimdmateriale har mus.nr.  C.38020.

;',oinodrbbee=3ffsuepnti.v:;sjg.æ|:d3::å#åagmo¥EUTå#agnFå|:'hgruånuasr.nLri.esc?!,888§,9-7,v"oe,Boaz,10.07.1992.og

;`;inod£eerne3mÆsuepnti.v:;sjg.æ|:d3:gåamkåagmoTguTdoåå£:t.,ev4aGruåååTn::æc?3,åoo|9j?6-,987,v„oe,Boaz-07.1992,og

" Indberetning til Universitetets Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Gunnar Liestøl, 09.06.1987,  v/ Joel Boaz,10.07.1992, og
v/ Niels Hartmann,  sTt.  1993.  Indberetning og  fundmateriale har mus.nr.  C.38019.
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flækketeknologi :  Antagelig neolitikum.

Z,#¢cvdge« R27]3  lå på en terrasse  16-18  m.o.h.  med en relativt stejl  stigning bag og  et
tilsvarende fåld foran. Udgravningen resulterede i 42 afslag og flækker og  1 kantretoucheret
stykke.  Datering udfra beliggenhed og flækketeknologi:  Antagelig neolitikum.

£#73dcvdgc# R29]]4  lå  nord  for  R23  på et  fladt areal  (4-7  m.o.h.)  mellem  to fjeldknolde.
Udgravningen resulterede i  714 afslag og  flækker,  1  platformkeme,  8  bipolare kerner,  1
fladehugget spids, 1 skraber og 7 kantretoucherede stykker. Materialet er tydeligt en blanding
af mesolitiske og  neolitiske artefåkter,  og det må antages,  at det  neolitiske materiale kan
skyldes aktiviteter i forbindelse med opdyrkningen af det flade engareal øst for lokaliteten.
Det   mesolitiske   materiale  kan   skyldes   såvel  aktiviteter  udgået  fra  R23   som   en  lille
selvstændig enhed.

Lw!devÅgcn  R30]]5  lå  på  et  større  saddelformet  plateau  8-12  m.o.h.  Mod  øst  og  syd  er
lokaliteten afgrænset af et  moseområde,  mod  vest af et fladt engareal,  og  mod  nord  går
plateauet over i et højdedrag. Udgravningen resulterede i 30 afslag og flækker, 6 flintknolde
(der sandsynligvis er naturligt forekommende på lokaliteten),  1  skraber,  1  kantretoucheret
stykke og 4 stykker ukarakteristisk keramik.

De primære aktiviteter på stedet er givetvis neolitiske (tosidig rygflække,  keramik), og kan
skyldes såvel kortvarig bosættelse som alstiviteter forbundet med opdyrkning af plateau og
engareal,  men  et  par  mikroflækker  er  mesolitiske  og  kan  skyldes  såvel  beboerne  på  de
nærliggende bopladser R23 og R31  som en selvstændig enhed.

Z,zfm7cvdgc# R33]'6 lå i en lille fladbundet gryde ca.  4 m.o.h.  og vest for et fladt engareal.
Udgravningen resulterede i 54 afslag og flækker,  1  bipolar kerne,  1 borspids,  2 enderetou-
cherede  stykker  og  1  stikkel.  Udfra  flækketeknologien  er  den  mest  sandsynlige  datering
neolitikum, og aktiviteterne på lokaliteten kan muligvis sættes i forbindelse med landbrugs-
mæssig udnyttelse af engfladen.

L#øevdgcn R37[7 lå på en terrasse (4-5  m.o.h.) kun svagt hævet over de engarealer,  der
ligger  nord  og  øst  for  lokaliteten.  Udgravningen  resulterede  i  248  afslag  og  flækker,   1
platformkerne,  1  bipolar kerne,  31  flintknolde (hvoraf de fleste givetvis har været naturligt
tilstede),   1  borspids,  1  skraber,  6  stk.  med  enderetouche,  8  stk.  med  kantretouche  og  1
stikkel.

De mest interessante stykker i inventaret er 4 stk.  med dobbelt enderetouche,  hvoraf 2 har

::3dlbnedrbee:ehmghoggEnudni:eæmniaieæ#a?l:å*::.mcT3gsgp5P..Ark.v/JoelBoaz,1o.o7.1992,ogv/NielsHartmann,sept.1993.

m lndberetning til Universitetets Oldsaksamling Top.  Ark.  v/ Joel Boaz,10.07.1992, og v/ Niels Hartmann,  sept.1993.

Indbereming og flmdmateriale har mus.nr.  C.38027.

:L5dlbnedr:år#hog tiinTåi:ååiafetehtiaroiduss¥r:mc¥?oZ3?.  Ark. " Joe, Boaz,  10.07.1992, og v, Torben Bauin' sept.  1993.

;l;Fod£eerne3ÆTsuepnti.v:;sjg.æl:d3::åålåagmo¥gfiTååagnFå:'hguånu=.nLri.esc?!,883i?9J987,v„oelBoaz,10.o7.1992.og

''7 Indbereming til Universitetets Oldsaksamhg Top.  Ai.k. v/ Joel Boaz,10.07.1992, og v/ Niels Hartmann,  sept.1993.
Indbereming og fiindmateriale har mus.nr.  C.38035.
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karakteristiske afsprængninger og synlig  "gloss".  Sandsynligvis er der tale om indsatser til
komsegl (seglflækker), og da alle 4 stykker er på flækker, er den mest nærliggende datering
neolitikum. Formodes disse seglflækker at have været benyttet i forbindelse med opdyrkning
af  engfladen,  henviser  de  pollenanalytiske  resultater  genstandstypen  til  den  sene  del  af
neolitikum, og da flækketeknologien i senneolitikum står på et meget lavt stade, er det mest
sandsynligt, at disse stykker skal dateres til sen mellemneolitikum (MN 8). Der forekommer
enkelte  mesolitiske  mikroflækker på  lokaliteten,  og  pga.  terrassens  lave  niveau  må  disse
sandsynligvis  skyldes  den  nærliggende  senmesolitiske  lokalitet  R24,   hvor  de  kan  være
udvasket af udsmidslagene under det marine maximum (ca.  6 m.o.h.).

Lz/ndlevdgc»  R39LLs  er  beliggende  på  en  jævn  flade  mellem  to  fjeldknolde  ca.   6  m.o.h.
Udgravringen resulterede i 61 afslag og flækker,1 bipolar kerne, 2 kantretoucherede stykker
og  1  stk.  pimpsten.  Datering udfra flækketeknologi:  Antagelig mesolitikum.

R-nr ,Ar€efaktcype 5 15 19 20 27 29 30 33 37 39

Flækkemat .Afglag+irregulæreSplinterKerneafslagAfslagsDat.ialtPlatformkernerBipolarekernerAndrekernerKemerialtPilespidserBorspidserSkrabereEnderetoucheKantretoucheStiklerPimpstenKeramikRedskaberialtArtefaktmat.ialt 2 1 3 5 23 3 4 32 3

21 8 34 1 12 467 24 38 174 23

6 1 52 15 221 2 12 42 35

1 3 1

30 10 89 1 42 714 30 54 248 61

1 1

3 1 1 8 1 1 1

1 3 6 1 31

3 1 2 12 6 2 33 1

1

1 1

1 1 1

2 6

1 1 1 7 1 8 2

1 1

1 1 1

1 4

2 1 2 1 9 6 4 17 3

35 12 93 1 43 735 42 60 298 651

Fig.96.  Oversigt over artefak:tmaterialet på de prøvegravede lokatiteter.

;:8dlbnedrbeemråmghogTunudnj:eæråiaieæ#a?lf:*::TCT3gsJ3o7P..Ark.v,JoelBoaz'1o.o7.1992,ogv,o,eLassJensen,aprillgg4.
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12. Udviklingsforløb i sørlandsk stenalder"

12.1.  FTinttypologi og -te]mologi

12.1.1.   Kronologisk  signifikante  typer,   der  markerer  sig  ved  tiLstedevær/fravær
("ledetyper")

De væsentligste typer, der markerer sig ved tilstedevær/fravær, forekommer i redskabsgrup-
perne spidser (herunder mikrolitter),  Økser,  og kerner.

Spz.d§cr  Øe"m7cr ".Æro/j#er/..  Ved  udgravningen  af de  mellemmesolitiske bopladser  fra
Lundevågen (R17,  R21/22,  R31  og R36) fremkom for første gang i Norge bopladser med
markant tilstedeværelse af skævtrekanter.  På R31  og R36 var der kun henholdsvis  1  og 2,
men på R17 var der 12 og på R21/22 hele 106 typesikre skævtrekanter. I Norge forekommer
skævtrekanter kun i mellemmesolitikum.

Skævtrekanterne  fra  Lundevågen  er  nærmere beskrevet  i  kapitel  7.1.4.  og  7.2.4.  samt  i
Ballin  (1995b),   og  de  kendetegnes  generelt  ved  -   sammenlignet  med  sydskandinavisk
materiale -at være relativt store og fremstillet uden brug af mikrostikkelteknik. Både på R17
og R21/22  er skævtrekanternes retouche begrænset,  hvilket i  sydskandinavisk kronologi er
et ungt træk,  men trekanternes  størrelse og den relativt rette kortsidevinkel er samtidig et
gammelt træk (Bille Henriksen  1976:96-126).

Konklusionen må være, at den finere sydskandinaviske trekantkronologi ikke kan overføres
direkte på det norske materiale, men som vist i kapitel 7.1.4. og 7.2.4.  samt Ballin (1995b),
synes der at være kronologiske tendenser i forholdet kortsidevinkel/retouchetype, men dette
bør vurderes på et større statistisk materiale.

Som  en  funktion  af  skævtrekanternes  fremstillingsmåde  er  mikrostikler  fraværende  på
bopladserne i projektområdet.

Der forekommer kun 6n uforstyrret senmesolitisk boplads i projektområdet (R23),  og med
baggrund  i to  ]4C-dateringer (6230±70  BP,  6070±80]2°) og  flækketeknologien  (se kapitel
8.1.4) må denne betragtes som tidlig indenfor fasen.  Svarende til jævngamle bopladser fra
både   øst-   og   Vest-Norge   (Mikkelsen   1975,   Bjerck   1983,1986)   er  pilespidser  i   flint
fraværende.

]]9 Den  følgende fremlægning er udelukkende baseret på materialet fra Lundevågen.

'2° Tua484 og Tua-901.
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I Øst-Norge er der nu med sikkerhed påvist bopladser fra en sen del af senmesolitikum, hvor
tvæpile er eneste repræsenterede spidstype (Evy Berg, mundtl.  medd. ).  Sådanne lokaliteter
er  ikke  fundet  i  projektområdet,  men  på  den  anden  side  er  senmesolitisk  og  neolitisk
materiale i vid udstrækning deponeret på samme lokaliteter, og en boplads med tværpile som
eneste  spidstype  ville  ikke  kunne  udskilles  af  et  materiale,   der  er  blandet  med  eller
overlapper en tidligneolitisk boplads (tvæpile/enæggede spidser/tangespidser).

På flere lokaliteter optræder tværpile,  enæggede spidser og tangespidser af A-type sammen
(R3,  R6,  R18,  og  R24),  og  der  er  ingen  grund  til  her  at  betvivle  deres  samtidighed.
Dateringen af dette spidsinventar er dog problematisk pga. fundforholdene, men da det oftest
fålder sammen med tilstedeværelse af topolede kemer, som sammen med tangespidser dateres
til   neolitikum  i  Vest-Norge  (Nærøy   1987,   Simpson   1992,   m.fl.),   finder  vi  det  mest
sandsynligt,  at  bopladser  med  samtidig  tilstedeværelse  af  tværpile,  enæggede  spidser  og
tangespidser skal dateres til tidligneolitikum.

Da  der  i  alle  inventarer  med  tvæpile  findes  stort  set  lige  mange  ret-  som  skævæggede
spidser,  må dette forhold formodes at være uden kronologisk betydring i projektområdet.

Både  på  R3   og   R18   kan  der  udskilles  zoner   @opladser),   hvor  tangespidser  dels  er
mangfoldige,  dels  er  eneste  spidstype.  På  R3  og  R18  har  det  været  muligt  at  udskille
bopladser udelukkende med tangespidser af A-type,  og  da disse fålder sammen  med både
topolede kemer og (på R18) firesidige økser (tynd-og tyknakkede), må den mest sandsynlige
datering være tidlig mellemneo|itikum  (MN AL2L).

På R3 er der desuden udskilt et materiale med  samtidigt tilstedevær af tangespidser af A-,
8- og  C-type,  og da disse fålder sammen med  stigende mængder slebne flintafslag (Bruen
Olsen  1992)  og  snorekeramik  (Bruen  Olsen  1992,  Østmo  1984,  1993),  må  dette inventar
henføres   til   sen   mellemneolitikum   (MN   8).   8-   og   C-spidser   forbindes   gerne   med
grubekeramisk kultur, der i Danmark er sikkert dateret til den tidlige del af MN 8 (Tauber
1986).

ØÆfcr..  Som  nævnt ovenfor er  typespektret  i  øksegruppen  næsten  konstant i  mesolitikum.
Gennem hele perioden findes prikhuggede og slebne trindøkser i bjergart, der dog udgår af
inventaret ved overgangen til neolitikum. Tresidige tilslåede økser i bjergart (Nøstvet-økser)
er fundet i flere eksemplarer på R24, og typen synes begrænset til en ikke nærmere defineret
del af senmesolitikum  (Gjerland  1985,  Bruen Olsen & Alsaker  1984).

Ved  neolitikums  start  introduceres  firesidige Økser  af såvel  flint  som  bjergart.  De  slebne
flintafslag er gerne for små til nærmere identifikation,  men de firesidige,  slebne bjergarts-
økser   forekommer i både tynd-  og  tyknakkede eksemplarer,  og  det  må antages,  at disse
øksetyper følger de gængse norske og sydskandinaviske dateringer.  Der er ikke identificeret
nogen bjergartsøkser af Vespestad- eller Vestlandstype.

Kcmcr.. Af kernetyper, der markerer sig ved tilstedevær/fravær, kan der nævnes tre: Koriske
kemer,  kølformede-/håndtagskerner og topolede kemer.  Bipolare kerner er tidligere blevet
henført til senmesolitikum eller neolitikum,  men forekommer i projektområdet gennem alle

'2' Betegnelseme MN 1 og MN 11,  der bl.a.  benyttes af Bruen Olsen (1992). betragtes i dette arbejde som  synonymt med
de sydskandinaviske betegnelser MN A og MN  8.  Se iøvrigt kapitel 9,  note 85.
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faser.

Koniske kerner kan generelt afgrænses til mellem- og  senmesolitikum  (Bjerck  1983,  1986,
Nærøy  1987,  1993),  men  koniske makroflækkekemer er almindeligvis  mellemmesolitiske
(R17 og R21/22).

Kølformede  kemer  og  håndtagskerner  er  sjældne  i  projektområdet  og  kan  formodentlig
henføres til en sen del af senmesolitikum,  men de er sjældne.  Det må derfor antages,  at de
kun forekommer i en relativt kortvarig fase og ikke som eneste kernetype,  men domineret
af de langt talrigere koniske mikroflækkekerner (R6,  se kapitel 8.3.4).

Topolede kerner forekommer almindeligvis sammen md tværpile/enæggede spidser/tange-
spidser  eller  tangespidser  ålene,  og  de  synes  ikke  at  forekomme  i  projektområdet  før
neolitikum.

Som antydet af Knud Andersen ( 1984), synes flækketeknologien -og dermed kernematerialet
- i et vist omfang at være styret af hensyn til spidsmaterialets udformring.

4J!def..  På  de  mellemmesolitiske bopladser  forekommer  der  gerne  en  del  flækker,  der  er
overbrudt  i   enkelt-   eller  dobbeltsidige  hak.   Disse   stykker  har  geme   slidretouche  på
brudhjømer,  eventuelt også længdekanter,  og må forstås som en art stikler.  Der er ofte en
spinkel facet ved et eller flere hjørner, der dog må skyldes slid eller overbrydning,  og i et
morfologisk  klassifikationssystem  -  som  nærværende  -  må  stykkerne  derfor  henføres  til
g"pipe;n stykker med retobwheret hak.

Fiskesøk med linefure er en entydig senmesolitisk type (Bjerck  1983,  1986,  Nærøy  1987),
og forekommer - med undtagelse af R23 - i alle de sammenhænge,  der med sikkerhed kan
henføres til perioden (R6, R18 og R24). Det særegne klæberstensstykke på R21/22 (mellem-
mesolitikum) må udfra sin udformning antages at have haft anden funktion end søk,  og er
snarere en amulet eller et smykke.

2-3 cm lange flækker med dobbelt enderetouche (Rls og R37) er antagelig neolitiske, da de
konsekvent er på møÆHoflækker, og de er sandsynligvis skærper til sammensatte flintægred-
skaber -muligvis kornsegl  (seglflækker).  Flere af dem  har antydning af  "gloss".  Dobbelt-
skrabere forekommer på flere lokaliteter med neolitisk materiale (R3, R6 og R18), og da de
på R3  begrænser sig til de mellemneolitiske koncentrationer,  skal de muligvis henføres til
denne periode.  De er ofte på regelmæssige  flækker,  hvilket  svarer  til  de  flækker,  der er
produceret til 8- og C-pile (dvs.  MN 8).

Der forekommer ingen skiferspidser eller fragmenter af sådanne i projektområdet - spidser
i flint/chert er enerådende.  En enkelt tangespids i rhyolit (Rl8) må antages at være import
fra Vestlandet,  omend  man ikke bør se bort fra den mulighed,  at  spidsen kan have været
indskudt  i  et  migrerende  byttedyr.   Det  forhold,   at  der  ikke  er  fundet  rhyolitafslag  i
projektområdet,  understreger,  at spidsen ikke er lokalt fremstillet.

12.1.2. Kronologisk signifikante typer, der markerer sig ved frekvenser

Som   det   ses   af  ovenstående,   er   ledetyper  udelukkende   undertyper.   De   overordnede
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redskabstyper kan dog også have kronologisk signifikans - dog istedet gennem deres relative
mængde.  I  nedenstående  fig.97  er  forholdet  mellem  de  "egentlige"  redskabskategorier]22
opgjort for alle de væsentlige lokaliteter i projektområdet.

Bop lads                                R3             R6          R17          R 18          R21           R24          R23           R31           R36
Type

Skrabere

Bor

Stikler

Spidser

Stk.   m.   enderetouche

Økser

1alt

25% 43% 38% 32% 36% 34% 8stk 5stk 2stk

5% 4% 20% 3% 20% 5% 2stk 2stk 0stk

1% 3% 9% 7% 14% 2% 6stk 0stk 5stk

56% 45% 18% 40% 17% 36% 0stk 1stk 2stk

11% 4% 14% 15% 12% 18% 3stk 1stk 1stk

3% 1% 0% 2% 1% 5% 2stk 1stk 0stk

101% 100% 99% 99% 100% 100% 21   stk 10  stk 10  stk

Fig.97.  Redskabsfiordeungen på de væsemtigste bopladser ved lii;ndevågen.

En række af de mindre signifikante udsving i redskabsfordelingen må antagelig henføres til
det forhold, at materialet fra Lundevågen er blevet katalogiseret af 5 forskellige personer (se
kapitel  12.1.4) -eksempelvis udsvingene i stikkelgruppen.

Der kan dog  ikke være tvivl om,  at udsvingene i bor-  og  spidsgrupperne er reelle.  På de
lokaliteter,  der er præget af senmesolitisk/neolitisk materiale er 3-5 %  af redskabsinventaret
bor,   mens  de  mellemmesolitiske  bopladser  har  20%   bor.   Hvor  lokaliteter  præget  af
senmesolitisk/neolitisk materiale har 36-56 % spidser, har de mellemmesolitiske bopladser 17-
18%  spidser.

Bjerck (1983,  1986) bemærker, at der på de mellemmesolitiske bopladser er en dominans af
flækkebor i borgruppen. Dette indtryk stemmer godt overens med forholdene i materialet ffa
Lundevågen,   idet   de   mellemmesolitiske   bopladser   har   66-80%   flækkebor,   mens   de
senmesolitiske/neolitiske lokaliteter har  13-50 %  flækkebor.

Rygflækker  forekommer  i  2  typer,  henholdsvis  en-  og  tosidige  (der  begge  er  primære
rygflækker) . De ensidige rygflækker dominerer det mellemmesolitiske materiale fuldstændigt,
mens lokaliteter med senmesolitisk/neolitisk materiale domineres af tosidige.

På grund af fundforholdene i projektområdet har det ikke været muligt med  sikkerhed at
afklare forholdet i det senmesolitiske materiale.  Det er dog vores subjektive indtryk,  at de
ensidige rygflækker også er velrepræsenterede her,  således at de tosidige rygflækker mere
entydigt bliver en neolitisk type. Det bør dog understreges, at der i det mesolitiske materiale
forekommer en del meget grove tosidige rygflækker ffa den indledende kernepræparering.

Bipolare kemer forekommer på alle bopladser i projektområdet,  men andelen er markant
stigende på de senmesolitisk/neolitiske lokaliteter. Her er frekvensen 31 -61 % af den samlede

t22 Stk.  m.  hak,  tanding  og  retouche er diskrimineret,  idet disse kategorier  må betragtes  som  samlegrupper  for mange
forskellige  fi]nktioner samt redskabsfragmenter.
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kernegruppe, mens værdierne på de største mellemmesolitiske bopladser er 28-30 % .  På R6
er der dog bemærkelsesværdigt få bipolare kerner,  men dette må ses som et resultat af den
grovere katalogisering af materialet (se kapitel 8. 3. ).

12.1.3. Kronologisk signifikante tendenser i flintteknologien

Gruriprodukiionen

Grundproduktion  vil  i  den  periode,   fundene  fra  projektområdet  dækker,  primært  sige
flækkeproduktion. Udover den relativt kortfattede gennemgang i kapitlerne ovenfor er emnet
mere  omfattende  beskrevet  i  Bållin  (1995a),  og  i  det  følgende  vil  der  blivet  givet  en
opsummering af grundproduktionens principper i de faser, hvor materialet tillader det. Man
kan  kalde det fasernes feÆ7®o/ogz.§Æe p#oÆ/cr (Ballin  1995a)  eller ope7iø/!.ve §Æemø  (Madsen,
1992).

På grund af lokaliteternes forskellige grad af blanding har det ikke været muligt at udskille
rene flækkeprwer fra alle de faser, der er repræsenteret i projektområdet. Til analysen blev
udvalgt s flækkeprwer fra 7 lokaliteter, således at der er 6n prwe ffa R21, R36, R17, R31,
R23 og R24  samt to fra R18  (R18* og R18**) -ialt ca.  1400 flækker.

Selve analysen er en attributanalyse,  hvori indgik en række metriske og  mere deskriptive
(teknologiske) attributter.  Prweme er af varierende stønelse,  og udfra analyseresultateme
må det fastslås, at en prøves størrelse bør være over 75  stk.  (hele stykker eller proximalen-
der) for at undgå statistiske tilfældigheder.

I alt kunne der udskilles 4 grupper eller teknologiske profiler, hvor gr%ppc J består af R21,
R17, R31  og R36, g"ppc 2 består af R23, g"ppc J består af R24 og Rl8*, og g"ppc 4
består af R18**. Udfra ledetyper og ]4C-prwer kan grz/ppc J henføres til mellemmesolitikum
(R17:   7770   BP]23),   g"ppc  2  til  tidlig   senmesolitikum   (R23:   6150   BP]24),   g"fzpc   3
ligeledes til tidlig senmesolitikum -blot yngre end gruppe 2 (R24:  6190 BP]25) -og grzfppc
4 til tidlig mellemneolitikum (MN A).

G"ppc J.. Flækkerne er regelmæssige og store med gennemsnitlig bredde og tykkelse ca. 8x2
mm. Der er således lige mange makroflækker som mikroflækker (se kapitel 9.1.4. , note 90),
og   som  berørt  tidligere  bør  det  diskuteres,   om  en   sådan  flækketradition  kan  kaldes
mz.ÆrioÆæÆÆefrød!.fz.on  (Bjerck  1983,  1986).  Flækkerne på R31  og  R36  er  mindre,  og  de er
antagelig de yngste i gruppen.

Typisk for  gruppe  1  er  en indgående kernepræparering,  der  indledes  med  produktion  af
standardforarbejder  (1   platform/2  ensidige  lederygge)  med  platformvinkler  på  81-82°.
Afspaltning  af de enkelte  flækker  forberedes ved  z.ndz.vjd#c/ præpørering,  hvori  indgår  1)
§/o#rz.mnz.ng,  dvs.  fjernelse  af  "hornene"  mellem  flækkearrene,  2)  afspaltning  af  et  lille
hængselafslag  bag  det  planlagte  slagpunkt,  antagelig  for  at  finjustere  kantvinklen,  og  3)

i23  Ua-3556.

'24 Gennemsnit af Tua484 og Tua-901.  R23's placering i sekvensen understøttes af attributanalysen i Ballin (1995a).

i25  ua-3558.
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Ø#/n.7»»z.ng/øbxøs7.o»   (slibning)   af   kanten   for   at   forhindre   p/ø#omzko//øpØ.    Mellem
flækkes6rierne justeres platformen ved afspaltning af en eller flere platformskiver/-afslag.

Slagteknikken  har  antagelig  været  direkte  mellemhård,  hvilket  indikeres  af relativt  store
asymmetriske   platformrester,   relativt   mange   slagbulear,   relativt   stor   afstand   mellem
siagpunkterneL26  (5  mm)  og  en  markant  overvægt  af  slagsten  i  sandsten.   Det  må  dog
formodes,  at man har benyttet indirekte teknik (slag-  eller trykstok) ved afspaltning  af de
mindste  og  mest  regelmæssige  flækker,  og  indirekte  tekrik  synes  at  dominere  på  den
formodet yngste boplads i gruppen (R31).  Flækkeme har ofte hverken læbe eller slagbule.

Grztppc  2..  Denne  gruppe  har de  mindste og  mest  graciøse  flækker  i  projektområdet,  og
teknologien  kan  med  rette kaldes en  mikroflækketradition.  Den 'gennemsnitlige bredde og
tykkelse er 6,Oxl ,5  mm.  Sandsynligvis er den indledende kernepræparering foregået som i
gruppe  1  -den gennemsnitlige slagvinkel er 83°.

Den individuelle præparering foregår ved indledende stortrimning fulgt af fln/øcc/Jcrz.ng af
platformfladen med den hensigt at udjævne denne og gøre den "skridsikker" for en eventuel
slag-eller trykstok (Barnes 1947, Bordes 1967). Fintrimning og abrasion forekommer ikke,
og teknikken medfører en større andel flækker med kollapsede platformrester. Som i gruppe
1 justeres platformen mellem flækkeserierne ved platformafslagning (-skiver/-afslag).

Slagteknikken i gruppe 2 må have været indirekte blød, antagelig presteknik, idet flækkeme
har  læbe,  platformresterne  er  meget  små  og  symmetriske,  der  er  få  slagbulear  og  ringe
afstand mellem slagpunkterne (3,5 mm).

Gmppe 3.. Flækkerne i denne gruppe er meget regelmæssige og en anelse større end i gruppe
2.  Gennemsnitlig bredde og tykkelse er ca.  7x2 mm.

Den  indledende  præparering  må  have  været  indgående  som  i  gruppe   1   og  2,  blot  er
slagvinklen nu spidsere -76-77 ° . Den individuelle præparering har været mere lemfældig og
har overvejende bestået af stortrimning fulgt af fintrimning. Almindeligvis har platformregu-
lering indskrænket sig til afspaltning af platformsÆj.ver mellem flækkeserierne (kerneme har
generelt glat platform).

Slagteknikken i gruppe 3 må have været indirekte blød,  som i gruppe 2,  da flækkerne også
her har læbe og  meget  små og  symmetriske platformrester,  få slagbulear og  ringe afstand
mellem  slagpunkterne (ca.  4,5  mm).

G"ppe  4..  Flækkerne  i  denne gruppe er  store  og  grove  og  har  flydende overgang  til  de
flækkelignende afslag. Der er entydigt tale om en storflækketradition, og den gennemsnitlige
bredde og tykkelse er 9,5x2,8 mm.

Den indledende kernepræparering har været lemfældig og involverer stort set kun fremstilling
af grove tosidige rygflækker og platforme.  Da omtrent 40 %  af flækkerne har cortex (mod
10-15 % i de øvrige flækkeprøver) kan generel decortisering ikke have indgået i præparerin-
gen.  Den gennemsnitlige slagvinkel er 76°.

]26 Gennemsnitlig  flækkebredde divideret med det gennemsnitlige antal rygribber pr.  flække.
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Der er ikke foregået nogen individuel præparering, og under flækkeproduktionen er der kun
foregået en relativt grov trimring (over 60 % af flækkerne har ingen trimning overhovedet).
Mellem flækkeserierne er platformen blevet lemfældigt justeret ved grov /øcc//erjng,  men
man har tilsyneladende ikke været i stand til (eller prwet på?) at afslå hele platformskiver.

Slagteknikken må have været direkte hård/mellemhård, hvilket ses af de store uregelmæssige
platformrester,  store slagbulear, egentlige slagbulerL27 og stor afstand mellem slagpunkterne
(ca.  7 mm).

Bipolar teknik har på ingen af bopladserne i projektområdet indgået i produktion af flækker,
som de defineres af Helskog et al.  (1976).

Redskabsproduktionen

Kronologisk signifikante tendenser i redskabsproduktionen begrænser sig  til  to forhold:  1)
Introduktion af slibning og 2) introduktion af fladehugning.

Flintslibning må antages at blive introduceret ved neolitikums begyndelse,  men der er tegn
på,  at  flintslibning  tiltager i  mellemneolitikum,  hvor  større  mængder af slebne  flintafslag
fålder sammen med tilstedeværelsen af 8- og C-spidser og MN 8 keramik (R3).

Fladehugning forekommer først i begrænset omfang i MN 8, hvor teknikken ses anvendt på
8-og C-spidser (R3), men i senneolitikum tiltager og forfines anvendelsen af fladehugning,
der nu anvendes på flere redskabstyper (hjerteformede pilespidser på flere lokaliteter, et bor
på R3,  kornsegl på R16).

12.2. Bopladsernes rumlige struktur

12.2.1. Bopladsorganisation

Størrelse

Første led i analysen af den rumlige orgarisation på en boplads er en vurdering af bopladsens
stønelse (afgrænsning).  Ved projektets start syntes der at forekomme små (ca.  15 m3) såvel
som  store bopladser  (ca.  100  m2)  i projektområdet,  men  som det  fremgår af analyserne i
kapitel 7-11, er alle de tilsyneladende store bopladser akkumulationer af små bopladser med
tilnærmelsesvis samme størrelse og grundstruktur. Sandsynligvis har alle stenalderbopladserne
På de udgravede lokaliteter været på ca.  i5-2o m2128.

]27 0mend  færre  end  forventet,  fordi  der er benyttet en  relativt grov  og  sej  flint/chert med  større  "fiedervirkning"  end
fiiinkomet flint.

åti¥i##;`;ebåopr,ååssehme3fde:noF,rså£ii:ke:Foanråårs::Si.ghiffeern|a,r,k23oo`ofttic¢s.:efiåroengå5tstrid::f.:adnenaæi£Tåvkæor:cgniå'aåFn,e::
der udgraves, men blot ikke har efterladt sig fysisk bevis (se bl.a.  Binford  1983: 109-194).  Man burde forsøgsvis udvælge

åiåÆetitior5afigk?rsoå#.rsapv.er,iÆåeaå'å'åså:vje#ægtnåån:ea£3n:rn|dme:T.:gååno::gnTTti9.3Fn¥nge::åLfeo,rhayt£evoflmhgve:
været Ovf.  model i Fischer og Sonne Nielsen  1987).
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Zbner

På  alle  bopladseme  kan  man  finde  den  samme  grundstruktur  eller  zoneopdeling.  Denne
struktur synes at være universel, og er beskrevet indgående af Binford i forbindelse med hans
studier af Nunamiut-eskimoerne i Alaska (Binford  1978,  1983).

Uanset  hvor  lille en  boplads er,  vil  der  næsten  altid  være  mindst 6t  ildsted.  Betragter  vi
bopladserne  i  projektområdet  synes  reglen  at  være,  at  der  er  et  og  kun  et  ildsted[29.  I
enkelte tilfælde -eksempelvis på R31 -kan der tilsyneladende være flere ildsteder,  men der
er da ikke sikkerhed for samtidighed.  Ingen af de mesolitiske ildsteder i projektområdet er
stensatte.

Omkring det centrale ildsted finder man øÆ}!.w./c/§omriåøcr og a#!#øø§omnÆdcr. Disse områder
kan være svære at skille fra hinanden, men i forbindelse med analyserne af bopladserne ved
Lundevågen har en metode med rod i Binfords "drop/toss-model"  (Binford  1983: 153) givet
gode resultater (fig. 98).  Før metode og resultater bliver gennemgået vil det grundlæggende
begrebsapparat blive præsenteret:

"Drop/toss"-model

Forward
Toss-zone

T ;`]*h^jl T L)rop-zon

_®-

a0
T

EE
®
æ

Ildsted

Person

"Toss-zone

Ell     "Drop-zone

Fig.98.  "Drop/toss"-model -efter Bir[fiord 1978,  1983.

Binford  skelner  mellem  to  former  for  oprydning,  henholdsvis poJ/  Æoc  oprydnJ.ng,  eller
egentlig oprydning, hvor affåld samles sammen og deponeres i et afgrænset møddJ.ng§omrÆde,
og  prflgvenfJ.v  oprydnJ.ng,   hvor  man  bortkaster   større  og   mere  uhåndterlige  genstande
umiddelbart efter anvendelsens ophør (støne knogler,  kerner,  m. m. ).

Post  hoc  oprydning  forekommer  almindeligvis  kun,  hvor  en  bosættelse  har  haft  en  vis
varighed,  således at beboernes tolerancetærskel er blevet overskredet.  Præventiv oprydning
synes derimod at være en universel adfærd, der er foregået på alle bopladser uanset stønelse
og varighed,  omend den markerer sig tydeligst på de små og mellemstore bopladser.

Den præventive oprydnings resultat er en perifer  ''fo§§-zonc ",  der i forhold til den enkelte
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person markerer sig  som henholdsvis en  ''øøcÆwørid fo§§-zonc " og en  'yo7.wørid /o§§-zonc '',
alt  efter  om  personen  har  skilt  sig  af  med  materialet  ved  kast  fremover  eller  bagover.
Umiddelbart  omkring  -  og  specielt  foran  -  personen  vil  der  være  en   "drop-zoj®c"  af
småaffåld,  der er blevet tabt,  og som dels har for små dimensioner til,  at det er muligt at
samle det op,  og dels ikke er generende nok til at blive udsat for oprydning.

Forskellen  på  de  forskellige   zoner  er,   at  affrid   i   møddingsområder  og   "toss-zoner"
almindeligvis har store dimensioner, mens affrid i "drop-zoner" har små dimensioner. Dette
forhold er baggrunden for den metode,  der er benyttet til afdækning af zone-strukturen på
bopladserne ved Lundevågen.

Ses der bort fra den situation, hvor en person har siddet på et tæppe/skind, der efterfølgende
er blevet rystet, vil en "drop-zone" markere sig klarest ved et spredningskort over de mindste
genstande,  hvilket i tilfældet Lundevågen vil sige splinterne.  Selvom de perifere afffldsom-
råder generelt består af tungere genstande,  vil et spredningskort efter vægt dog også blot
markere bopladsens centrum,  blot mere  sløret end  splinterne.  Fremstiller  man derimod et
spredringskort baseret på stykkernes gennc77isnz./wægt i de enkelte udgravringsenheder,  får
man  en   markering   af  de  perifere  afffldsområder,   der  for  de   kortvarige   bopladsers
vedkommende næsten udelukkende vil være  "toss-zoner".

På alle de små, uforstynede bopladser i projektområdet har det været muligt at udskille disse
zoner (R17,  R23, R31  og R36),  der tegner sig som komplementære dele af en helhed.

Splintmaterialet  giver  en  markering  af et  afgrænset  område  ved  ildstedet,  hvor  først  og
fremmest  flinthugring  har  fundet  sted.   Området  markeres  mindre  klart  af  afslags-  og
flækkematerialet, der dels har dimensioner, der gør det potentielt generende for trafikken på
bopladsfladen og  dermed udsat for oprydning,  dels er blevet flyttet omkring i  forbindelse
med brug.

Gennemsnitsvægten markerer en perifer zone omkring aktivitetsområdet, og på alle de små
bopladser fålder denne zone delvis sammen med en terrassekant,  således at en skrænt synes
at være blevet udnyttet som naturlig  "affddsskakt".  Fænomenet ses også i forbindelse med
flere af bopladseme på R18.

Som test af hypotesen om forhistoriske "drop-/toss-zoner" kan man betragte spredringsmøn-
steret på en eksperimentel flintkoncentration fra Lejre (Fischer et al.  1979),  hvor der med
sikkerhd ikke er foretaget nogen form for oprydning.  I publikationen er angivet stk.- og
vægtværdier i de enkelte udgravningsenheder,  og ved beregning af gennemsnitsvægten for
disse enheder opnås et koncentrisk - ikke et periferiorienteret - spredningsmønster. Eller med
aii!die  oid..  Da  der  ik]æ  er fioretaget  nogen  præveniiv  oprydrting  på  den  eksperimentelle
boplads,  er der heller ingen  "toss-zone" !

På R17 synes der desuden at være tegn på en mulig udrømning af et ildsted, hvilket i givet
fåld burde være en indikation på et lidt længerevarende ophold.

Aktivitetsområder

Som nævnt ovenfor markerer koncentrationen af splinter først og fremmest huggepladserne
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på de analyserede bopladser i projektområdet.  De kan være tilnærmelsesvis cirkulære,  men
er oftest  aflange ovale eller vifteformede.  Som  påvist gennem  eksperimentel  flinthugning
(Fischer et al.  1979,  Madsen  1983) vil  splinter og afslag  som regel  sprede sig vifteformet
foran flinthuggeren,  og i de tilfælde,  hvor flinthuggeren er højrehåndet,  med en tendens til
overvægt  mod  venstre.  Splinterne på R3l  danner en  spidsoval  figur,  hvilket kan være et
udtryk for anvendelse af presteknik (Vemming Hansen og Madsen  1983).

Der  har  i  næsten  alle  tilfælde  været  en  enkelt  huggeplads  pr.  boplads  og  i  alle  tilfælde
umiddelbart  foran  ildstedet.   På  R36   synes  der  dog  at  have  været  to,   dels  en  typisk
"huggevifte"  ved det centrale ildsted,  dels en mindre huggeplads i forbindelse med en stor

sten,  der kan  have dannet  sæde.  I dette tilfælde har bopladsen sandsynligvis været beboet
samtidigt af mindst to personer - omend de to koncentrationer kan  skyldes,  at den samme
person  har  skiftet  plads.   På  de  mere  blandede  lokaliteter  er  det  ikke  entydigt,  hvilke
småkoncentrationer,  der hører til  hvilke bosættelser,  men i alle tilfælde har der været en
enkelt,  centralt placeret huggeplads af typisk form.

Spredningsmønsteret på huggepladseme antyder, at de sandsynligvis alle er dannet i fri luft
(se dog R24,  kapitel 8.2.6).  I tilfælde af en hyttes tilstedeværelse burde der have været en
dokumenterbar   /J./øøgeÆø£/73J.ng§cjreÆ},    dvs.    en   zone    md    forhøjet    materialemængde
umiddelbart indenfor væggen (Stapert 1989,  1990, Stapert & Terberger 1989). Endelig blev
der heller ikke iagttaget spor efter nedgravninger,  stolpe-eller pælehuller,  m.m.

Udover  huggepladser  kan  der  kun  i  mindre  grad  identificeres  aktivitetsområder.  På  de
mindste  bopladser  R31  og  R36  synes  de  forskellige  redskabstyper  at  være  blevet  brugt
umiddelbart nær ildstedet, og der kan udskilles nogle generelle aktivitetsområder, der enten
fålder  sammen  med  huggepladserne eller skyder  sig  ind  mellem  huggepladseme og  "toss-
zonerne".

På  R17  kan  der  dog  udskilles  områder  for  skrabende  arbejde,   og  det  ses,   at  de  to
skraberkoncentrationer  på  bopladsen  begge  befinder  sig  mere  perifert  end  redskabeme
generelt. Forholdet er iagttaget før (Stapert 1987) og kan skyldes, at den aktivitet, skrabeme
har indgået i, har været specielt pladskrævende - eksempelvis skindskrabring. På R23 er der
flere perifert deponerede skrabere,  der også kan have indgået i skindskrabning.

På R17 synes afslag mst kantretouche også at befinde sig mere perifert end redskabsinven-
taret generelt,  og  i  dette tilfælde kan årsagen være,  at det pågældende arbejde har været
specielt  snavset  -  eksempelvis  slagtning.  Også  på  R23  forekommer  der  en  del  perifert
deponerede stykker med kantretoche,  der kan antyde slagteaktiviteter.

Pilespidser  befinder  sig  gerne  i  umiddelbar  nærhed  af  et  ildsted,  da  de  dels  kan  være
produceret  der,  dels  være  blevet  udskiftet  der  efter  at  være  blevet  skadet  under  jagt.
Sidstnævnte aktivitet benævnes gerne "retooling" (Keeley 1982) , og det formodes, at årsagen
til aktivitetens tilknytning til ildsteder skyldes behovet for varme til opblødning af den lim
(antagelig birketjære),  der har fastholdt od og æg på pileskaftet.  Som påvist på R3,  R6 og
R18  har  en  del  af  spidserne  skader,   der  må  skyldes  brug  (Fischer  et  al.   1984),   og
tilknytningen  til  ildstederne er påvist på R18 ved en markant højere ildskørningsgrad  (ca.
20 %) end redskabsinventaret generelt (ca.10 %).
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12.2.2. Bopladstype

Ved analyser af stenalderbopladser synes det muligt at operere med et standardiseret sæt af
bopladstyper]3°,  hvor  det  enkelte  begreb  defineres  ved  en  kombination  af  aktiviteter  og
disses  omfang   (involverede  personer/varighed).   En   oversigt  over  bopladstyper   følger
nedenfor:

7Tøwz.føop/dc7ser  er  nærmest  at  betragte  som   "hvil  på  vejen"  og  behøver  ikke  at  være
forbundet med overnatning,  specielle aktiviteter eller ildsteder.  Der kan være foregået en
smule primærproduktion.  De har været kortvarige,  er simple af struktur og rummer meget
lidt knogle- og flintafffld såvel som få redskaber.

"Kz.//  szteJ "/s/øg/ep/dc7scr  er  lokaliteter,  hvor  bytte  er  blevet  nedlagt  og/eller  slagtet,  og

opholdet  har  gerne  været  kortvarigt.  Som  regel  vil  bopladsstrukturen  være  simpel,  og
redskabsspektret vil  begrænse  sig  til  typer,  der har været anvendt enten  vst jagten  eller
slagtringen,  dvs.  beskadigede  spidser  og  knive.  Der  er  ikke  foregået  nogen  omfattende
primærproduktion, så der vil være en høj andel redskaber i forhold til produktionsaffåld. Der
er væsentlig mere knoglemateriale end materiale i flint/sten,  og der kan være et eller flere
ildsteder.

Rd§JOÆ7/dd§cr  /"gz4øm.c§/worÆ§Æop§ ''/  er  bopladser  ved  råstofforekomster,  der  kan  være
primære (brud, klinter, m.m.) eller sekundære (aflejrede i havstok, på flodbred, m.m.). Der
er ofte foregået produktion af kemeforarbejder eller halvfabrikata til redskaber, og der kan
være foregået egentlig speciahceret primærproduktion. Redskabsandelen på disse pladser vil
oftest være ringe,  og der vil være meget produktionsaffild samt mange råemner (flækker)
og halvfabrikata. Der er væsentlig mere materiale i flint/sten end knoglemateriale, og der kan
være et eller flere ildsteder.

"Æ#nf!.ng b/!.ø§" er  steder,  hvor jægeren har ventet på vildtet,  og  der kan  forekomme et

stenbygget skjul og et mindre ildsted, hvis ventetiden er fåldet lang (dog flere ildsteder ved
gentagen brug af lokaliteten).  Inventaret er udelukkende redskaber og stort set kun hele og
beskadigede spidser.

Jøgføopjdd§cr er specialiserede bopladser for jagt,  og da de ofte er forbundet med en eller
flere overnatninger, forekommer der altid et ildsted. Bopladsstruktuen er nu mere kompleks,
da jagtbopladser gerne har haft længere varighed end ovenstående bopladstyper,  og de har
også  ofte  involveret  flere  personer.  Herfra  er  jagtselskaber  udgået  (der  kan  også  være
foregået en vis  indsamling  og  fiskeri),  og  på bopladsen  er  der både  foregået aktiviteter  i
forbindelse  med  behandling  af byttet  samt en vis  -  ofte betragtelig  -    primærproduktion.
Derfor forekommer der relativt store mængder af både knogleaffild og produktionsaffåld i
flint/sten.  Redskabsinventaret vil først og fremmest være præget af spidser og skrabere,  og
der vil være spor efter  "retooling"  i form af beskadiget spidsmateriale.

Endelig er der øaLri.§øop/ød§cr, der kan være store og præget af gentagne besøg. Der vil oftest
være flere ildsteder, store mængder knoglemateriale og produktionsaffild i flint og sten samt
et bredspektret redskabsinventar. Antallet af stikler ses ofte at være større på basisbopladser
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end på de øvrige bopladstyper. Bopladsstrukturen er mere kompleks, og der ses i højere grad
specialiserede aktivitetsområder.  Ligeledes ses der flere egentlige møddingsområder.

Vender vi tilbage til bopladseme fra Lundevågen, er det tydeligt, at flere af bopladstypeme
ikke er repræsenterede. Selvom organisk materiale stort set ikke er til stede, kan det fastslås,
at   "Hunting  blinds"   og   "kill   sites"/slagtepladser  er  fraværende,   men  dette  forhold  er
sandsynligvis  mere  et  resultat af disse bopladstypers  placering  i  landskabet  og/eller  ringe
artefåktmængde.  Eller med andre ord:  De er sværere at erkende.

Råstofpladser er også fraværende i projektområdet, men det må formodes, at de forekommer
i nærheden.  De store mængder flint /chert på bopladserne viser, at der må være råstoflcilder
i  den  umiddelbare  nærhed,   og   specielt  det  forhold,   at  der  på  mange  af  bopladserne
forekommer store mængder ubearbejdet råflint, indikerer dette. Havde råstofkilden befundet
sig i større afstand fra bopladserne,  måtte man have forventet, at transporten var foregået i
form af kerneforarbejder eller egentlige råemner.

Da alle de  store lokaliteter har kunnet opsplittes i  mindre bopladser,  synes også egentlige
basisbopladser at være fraværende. De mellemmesolitiske bopladser R17 og R21/22 har dog
flere af de elementer, der indgår i definitionen af denne bopladstype, og kan med forsigtighed
betragtes  som  små  basisbopladser.   Der  er  i  forhold  til  de  senmesolitiske  og  neolitiske
lokaliteter et mere bredspektret redskabsinventar, der på R17 underbygges af indikationer fra
slidsporsanalyse på et bredspektret aktivitetsmønster.  Ligeledes er der begge steder foregået
en intensiv primærproduktion, og den rumlige struktur synes mere kompleks med tendens (på
R17) til specialicerede områder og udrømning af ildsteder. Sidstnævnte forhold er et tegn på
bosættelse af en vis varighed.

De fleste  af bopladserne  må  dog  henføres til  transit-eller jagtbopladser.  R31  og  R36  må
nærmest betragtes  som  transitbopladser,  da de begge er meget  små,  har en  simpel  rumlig
struktur (ingen specialiserede aktivitetsområder) , og har stærkt begrænsede redskabsinventa-
rer,  og  også primærproduktionen  har  haft et  meget begrænset omfang.  Mange af de  små
"flintpletter"  i projektområdet (se kapitel  11) kan tænkes at være transitbopladser.

De wrige bopladser må i vid udstrækning have været jagtbopladser, omend det ikke altid er
muligt at skille de enkelte bopladser på de blandede lokaliteter.  Der er foregået en intensiv
primærproduktion , og redskabsfordelingen på de senmesolitiske/neolitiske lokaliteter er først
og fremmest præget af spidser og skrabere, og en del af spidserne ses at have brugsskader,
der  er  tegn  på  "retooling".  På  flere  af bopladserne  er  der  desuden  fundet  fiskesøk,  der
indikerer at jagten er blevet suppleret af fiskeri.

Selvom der ikke er fundet egentlige spidser på R23 (sådanne forekommer ikke i den tidligste
del af senmesolitikum),  må denne dog også betragtes som en lille jagtboplads, da de mange
producerede mikroflækker må være til brug  som  skærper i  sammensatte flintægredskaber.
8 af bopladsens 21  "egentlige"  redskaber er desuden skrabere.

I løbet af den periode, genstandsmaterialet fra projektområdet dækker (mellemmesolitikum-
mellemneolitikum), kan der iagttages en tendens til større bopladskontinuitet, idet alle små,
ublandede lokaliteter er  fra  mellemmesolitikum  eller  den  tidligste  del  af senmesolitikum,
mens bopladserne fra midten af senmesolitikum til mellemneolitikum i almindelighed findes
på de samme lokaliteter.
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Forholdet   kan  ikke   forklares   med   strandlinjeforskydning,   idet   R21/22   er  den  eneste
mellemmesolitiske  boplads,   der  ligger  lavere  end  de  senere  bopladser.   Måske  skyldes
forholdet en  ændring  i  erhvervsstrategien,  der har gjort  større flader mere attraktive i de
senere perioder? Således ligger alle bopladser fra senmesolitikum  (med undtagelse af R23)
og neolitikum på større, relativt jævne flader, mens bopladserne fra mellemmesolitikum og
tidlig  senmesolitikum  ligger på  mindre  terrasser  (R17,  R31  og  R36)  eller  mere  kuperede
flader (R23).

I senneolitikum ændres mønsteret igen, og der findes dels fladehuggede pile spredt over hele
området   såvel   som   landbrugsredskaber   (kornsegl)   i   forbindelse   med   de   lavtliggende
engarealer.

12.3. Ressouceudnyttelse

Man kan benytte  sig  af 4  sæt informationer ved vurderingen af ressourceudnyttelsen ved
Lundevågen gennem ældre og yngre stenalder,  nemlig:  1) Organiske levn,  2) bopladsemes
artefåktmateriale,   3)   bopladsernes   topografiske   placering   og   4)   resultaterne   fra   de
pollenanalyti ske undersøgel ser.

12.3.1. Organisk materiale

Af organisk materiale var der bevaret uhyre lidt.  Der er fundet små mængder brændt ben
(127 fragmenter),  som blev vurderet på Zoologisk institutt i Bergen ved cand.  real.  Anne
Karin Hufthammer (se kapitel  17.3.).

Fra  gravhøjen  R1  (4  fragmenter)  kunne  alle  bestemmes  som  pattedyr,  og  2  som  mulig-
vis/sandsynligvis   menneske.   Fra   R21/22   kunne   det   eneste   fragment   bestemmes   som
pattedyr/fugl.  Fra  R24  (6  fragmenter)  kunne  alle  bestemmes  som  pattedyr.  Fra  R6  (116
fragmenter) kunne kunne kun 2 fragmenter bestemmes sikkert, henholdsvis til odder (L#/ritz
/g(/rø) og alk (A/cø to7itzø).  10 stk.  kunne bestemmes som fugle, og 91  stk.  som pattedyr.  Af
pattedyrknogleme var  1  stk.  muligvis odder,  1  stk.  muligvis menneske og  6  stk.  muligvis
sæl.  4  stk.  er sandsynligvis fisk.

Da R6  udover det senmesolitiske materiale har et væsentligt tidligneolitisk indslag,  er det
uheldigt,  at de mange pattedyrknogler ikke kunne henføres til enten vilde dyr eller tamdyr.
Det  må  dog  betragtes   som   sandsynliggjort,   at  der  fra  R6   -   og  antagelig   de  øvrige
stenalderbopladser  i  projektområdet  -   er  drevet   fiskeri   samt  jagt  på  fugle,   land-   og
havpattedyr (kød- og pelsvildt).

Herudover er der af orgarisk materiale kun fundet nogle brændte hasselnødskaller,  men da
det på de fleste lokaliteter er umuligt at forbinde mzddeskallerne med  specifikke bopladser
pga.  sammenblanding af de forskellige bopladsinventarer, kan man kun sige med sikkerhed
at hasselnødder er blevet indsamlet i de faser, der er dateret ved acceleratordatering af netop
brændte hasselnøddeskaller.

Indsamling   af   hasselnødder   er   på   denne   måde   dokumenteret   i   mellemmesolitikum,
senmesolitikum, tidligneolitikum samt senneolitikum og ældre bronzealder. Eller med andre
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ord:   Hasselnødder   er   blevet   indsamlet   gennem   hele   stenalderen   (mellemmesolitikum-
senneolitikum).

12.3.2. Artefaktmaterialet

Betragter vi fig. 97 over redskabsfordelingen på de væsentligste bopladser ved Lundevågen,
fremgår det tydeligt, at jagt har været en dominerende aktivitet i forbindelse med opholdet.
På  de   mellemmesolitiske  bopladser  udgør   spidser  således  ca.   20%   af  de   "egentlige"
redskaber,  mens tallet  for de senmesolitisk/neolitiske lokaliteter er ca.  50 %.  Hertil  må  så
lægges de mange mikroflækker i  mellem- og senmesolitikum,  der har indgået i flintægred-
skaber,  men som pga.  manglende retouche er henført til affåldsmaterialet.

Almindeligvis vil man også forvente en høj andel af skrabere og knive i forbindelse med jagt
(slagtning,   behandling  af  skind  og  huder)  (Madsen   1983),   og   specielt  skrabergruppen
markerer sig på bopladserne ved Lundevågen med 30-40 % af de "egentlige" redskaber. Både
blandt  stk.  m.  enderetouche  (10-15 %)  og  uretoucherede  flækker  og  afslag  kan  der være
genstande,  som har været benyttet som knive (Juel Jensen  1985).

Fiskeri indikeres af fiskesøk i  klæbersten,  af hvilke der er fremdraget ialt 4  (R6,  R18  og
R24;  klæberstensgenstanden fra R21  er ikke medregnet,  se kapitel 7.2.4.).  De er foreløbig
kun sikkert dokumenteret i senmesolitiske kontekster og skal muligvis ses som et udtryk for
en anderledes .fiskeriteknik end i perioderne før og efter, hvor artefåkttypen ikke forekommer
(linefiskeri  ct.  netfiskeri,  Bruen  Olsen  1992).  Det  må  dog  betragtes  som  muligt,  at  den
funktion,  fiskesøkkene har haft,  i  mellemmesolitikum og neolitikum er blevet varetaget af
genstande i  andet  materiale,  og  at de  fiskeritekniske  forskelle  mellem  faserne derfor  har
været mindre,  end antydet af fiskesøkkenes tilstedevær/fravær.

En type,  man nok bør tildele mere opmærksomhed,  er stykker med dobbelt enderetouche
(R18 og R37) -sandsynligvis er der tale om skærper til sammensatte kornsegl.  De er lavet
på  flækkefragmenter,  er ca.  2-3  cm.  lange  og  oftest rektangulære  til  trapezoide  af form.
Desuden  har  flere  af  dem  meget  karakteristiske  hak  og  flade  afsprængninger  på  æggen
kombineret med synlig  "gloss"  (Juel Jensen  1994).

Typen  er  ikke  blevet  sikkert  dateret  via  ]4C-analyse  eller  kontekst,  men  da  råemnerne
konsekvent er mÆroflækker må de antages at være neolitiske.  Desuden peger det forhold,
at R37 er beliggende mellem kote 4 og 5 på neolitikumL3L,  mest sandsynligt MN 8,  hvilket
stemmer  godt  overens   med   flækkernes  kvalitet  og  pollenundersøgelsernes  udsagn  om
komdyrkring.

I R37's tilfælde kunne der være tale om opdyrkning af den inderlavning,  der er beliggende
umiddelbart nord og nordvest for lokaliteten (se kort, fig.2).  Lavningen umiddelbart øst for
R37  kan  have  været  opdyrket  i  senneolitikum/ældre  bronzealder,  hvilket  indikeres  af 2
fragmenterede fladehuggede kornsegl,  der blev fundet i dette engområde (R16).

De  firesidige  økser  er  blevet  set  som  et  udtryk  for  den  skovrydning,  der  indledes  i

'3]   Den  eneste  anden  mulighed  på  strandforskydningskurven  ville  være  den  tidhgste  del  af  senmesolitikum,   hvor
flækkeinventaret stort set udelukkende består af meget smalle mikroflækker, se eksempelvis matcrialet fra R23 , afsnit 8 .1.4. )
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begyndelsen af neolitikum i forbindelse med husdyrhold (Jørgensen  1953).  De forekommer
på alle de større neolitiske bopladser (R3,  R6,  R18 og R24),  og da pollenundersøgelserne
indikerer skovrydning fra den tidligste del af neolitikum, kan økserne udmærket have indgået
i denne sammenhæng.  Man bør dog ikke udelukke, at de også kan have fungeret som f.eks.
jagtøkser efter at trindøkserne gik ud af produktion.

En del redskabstyper af organisk materiale må forventes at være gået til grunde - eksempelvis
buer, pile-og spydskafter, fælder, liner, net, fiskekroge, benodde, m.m. -hvorved der intet
kan siges om de aktiviteter de indgik i.

12.3.3. Bopladsemes topograriske placering

Der  er  ikke  foretaget  nogen  indgående  "site-catchment"  analyse  af bopladserne  og  deres
umiddelbare  omgivelser,  men  strategien bag bopladsernes placering  er dog  alligevel  klar.
Alle  bopladserne  ligger  således  umiddelbart  ved  den  daværende  kystlinje  (10-50  meters
afstand,  dog  antagelig  ca.  100  meter  for  R31's  vedkommende),  hvorved  bopladserne  får
adgang til tre forskellige Økologiske zoner:  1) Det kystnære,  skovdækkede landskab, 2) den
beskyttede fjord og 3) åbent hav.

Bopladsernes placering  indikerer herved en bredspektret økonomisk  strategi,  der  sandsyn-
ligvis  har  involveret  både  indsamling,  fiskeri  og jagt  (land-  og  havpattedyr  samt  fugle),
omend det ikke er muligt at sige noget om forholdet mellem disse tre aktivitetssæt.

Flere af de flade eng-og moseområder kan i neolitikum have dannet basis for korndyrkning,
hvilket  også  indikeres  af de  tilknyttede  fund  af høstredskaber  (seglflækker,  fladehuggede
se8l).

At området har været rigt på subsistensmuligheder,  vidner alene bopladsernes tæthed  om.
Indenfor projektområdets ca. 80.000 m2 er der således fundet en halv snes mere substantielle
lokaliteter,  der hver består af fra  1  til ca.  10 bosættelser.  Hertil  skal  så lægges  områdets
mange små "flintpletter",  samt de "pletter"  og bopladser,  der -på trods af et stort registre-
ringsarbejde - ikke blev fundet i løbet af feltperioden.

12.3.4. Polleiianalytiske undersøgelser

Af  aktivitetsindikerende  materiale  i  pollenprøverne  fra  Lundevågen  og  dens  nærmeste
omgivelser bør man specielt hæfte sig ved tre fænomener:  1) Kulstøv,  2) græsringsindika-
torer (bl.a. pollen af lancetbladet vejbred (P/ønføgo /ønceo/ø/ø)) og 3) korndyrkningsindika-
torer (pollen af korn).

Kulstøvet i pollenprøverne kunne antyde,  at Lista var besøgt/beboet af mennesker allerede
umiddelbart efter isens tilbagetrækning,  dvs.  ca.  13.-13.500 BP.  Dette bør dog tages med
forbehold,  idet der bl.a.  kan være tale om skovbrande og resedimentation.  De arkæologiske
udsagn fra Norge i almindelighed antyder, at den tidligste bosættelse antagelig er sket i løbet
af yngre dryas,  dvs.  godt  10.000 BP  (Bjerck  1994).
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Græsningindikeresaftilstedeværelseaflancetbladetvejbred(PJønJøgoZønceoÆZJø),nårdenne
forekorimer  sammen  med  Øgning  i  pollen  og  sporetyper  som  græsser  (Poaceae),   syre
(Rzmcx),  bynke  (A#cmz.§[.ø),  melde  (Chenopodiaceae),  nælde  (U#z.cø),  kohvede  (Me/aJn-
py"m)  og  Ørnebregne  (J*cn.dz.zim).   På  denne  baggrund  ser  husdyrhold  ud  til  at  være
introduceret i løbet af tidligneolitikum og antagelig i denne fases tidligste del (Skjoldnes, myr
1:  5310 BP,  Fjellestad,  myr 11:  4900 BP,  Jølletjønn:  4790 BP).  Ved Jølletjønn er der tegn
på intensiv græsning omkring 3940 BP.

Korndyrkning synes at være optaget senere end husdyrbrug, idet tidligste datering for havre
(Avenø)   er   3940   BP   (Jølletjønn),   tidligste  datering   for  byg   (HOHtJc#m)   er   3750   BP
(Jølletjønn), tidligste datering for hvede (/rz.f[.cztm) er 3125 BP (Fjellestad, myr 1) og tidligste
datering  for rug  (§cca/c)  er  1800  BP  (Fjellestad,  myr 1).  Hør  (Z,!.n#m) er påvist  3600  BP
(Jølletjønn),  mens boghvede (Føgopy"m) er påvist 2200 BP (Jølletjønn).

I forbindelse med de pollenanalytiske undersøgelser er der også opstillet en strandforskyd-
ningskurve, og det må betragtes som sikkert, at vandstanden i den periode af stenalderen der
er fremdraget artefåktmateriale fra (mellemmesolitikum-senneolitikum) , har stået højere end
i  dag.   I  perioden  senmesolitikum  til  tidlig  mellemneolitikum  (MN  A)  har  vandstanden
antagelig  været  omkring  4   m.o.h.   eller  mere,   hvorved  kystlinjen  er  blevet  væsentlig
forlænget ved dannelse af bugte og småøer.  Det må antages,  at der herved er blevet bedre
livs- og ynglebetingelser for såvel pattedyr, fugle og fisk med bedrede jagt- og fiskerimulig-
heder for mennesker ved Lundevågen. Det generelt varmere klima i den pågældende periode
vil have virket i samme retning.

For detaljeret beskrivelse af de pollenanalytiske undersøgelser omkring Lundevågen, se Høeg
i denne rapports kapitel  17.1.
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13. Regionalitet i sydnorsk stenalder

Efter  Farsundprosjektets  udgravninger  ved  Lundevågen  foreligger  der  nu  et  omfattende
materiale  fra  Sørlandsk  stenalder.   Sørlandet  kan  nu   sammenlignes  med  de  to  øvrige
sydnorske regioner,  Vestlandet og  Østlandet,  og placeres i en overregional  sammenhæng.
Den følgende sammenligning vil blive afgrænset til perioden mellemmesolitikum til senneoli-
tikum, emnerne råmateriale, teknologi og typologi, samt artefåkter fremstillet i flint og sten.

13.1. Råmaterialer

Ved sammenligringen af anvendte råmaterialer vil det være praktisk at opdele fundstoffet fra
Farsundprosjektet i  1 ) spaltbare materialer, der primært er benyttet til produktion af flækker
og afslag,  og 2) grovere materialer,  der primært er benyttet til økser,  m.m.

I gruppe 1 forekommer der praktisk talt kun flint og chert (89,4 %-99,5 %), og grov chert ses
kun  anvendt  i   større  omfang  på  to  bopladser  (R31   og  R35).   Bjergkrystal  og   kvarts
forekommer i intet tilfælde i mængder over  1 %  hver.  Kvartsit er praktisk talt fraværende,
mens rhyolit kun forekommer i 6t stk.:  En A-spids (R18).

I gruppe 2 forekommer der i øksegruppen (baseret på professor H. Furnes' håndklassificering
af 43 bjergartsøkser) primært basalt (diabas) suppleret af lidt finkornet sandsten og porfyrit
(procentvis fordeling:  60:33:7),  mens slagsten og amboltsten er i  sandsten eller kvartsit og
slibesten  i   sandsten  eller  skifer.   Skifer  har  z.ÆÆc  været  anvendt  til  pile-/spydspidser  på
projektområdets bopladser.

Sammenlignes dette billede md det generelle billede af råstofvalget på henholdsvis Vest- og
Østlandet (situationen kan naturligvis variere lokalt) , skiller det vestnorske materiale i gruppe
1   sig  ud  ved  en  imponerende  variation  i  råmaterialevalget]32  (varierer  fra  fase  til  fase,
Bruen  Olsen  1992:80f),  mens  det  østnorske  materiale  er  præget  af  samme  ensidighed  i
råmaterialevalget,  som  ses  i  Farsundmaterialet  (primært  flint  suppleret  af  lidt  bjergkry-
stal/kvarts -bjergkrystal/kvarts udgør godt 2 % ,  Mikkelsen  1975:40).

I  gruppe  2  er  der på  Vestlandet en entydig  dominans  af grønsten  og  diabas  fordelt på to
"råstof-provinser" med meget lidt overlap: Grønsten i Rogaland og Hordaland, diabas i Sogn

og  Fjordane og  Møre og  Romsdal  (Bruen Olsen  &  Alsaker  1984:84).  På Østlandet  synes
øksematerialet  primært  at  være  diabas  og  hornfels  suppleret  af  lidt  sandsten  (Mikkelsen
1975:61ff).

'32 De væsentligste er flint,  bjergkrystal, kvarts,  kvartsit,  mylonit og rhyolit.
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For sammenligringen med det sørlandske materiale er det væsentligste resultat af professor
Furnes' undersøgelse (mundtl. medd.), at han med sikkerhed kunne sige, at basalten ikke var
grønsten og ikke fra Vest-Norge, men snarere af Østlig proveriens. Der kan således være tale
om enten Sørlandsdiabas eller diabas fra Oslo-feltet - sidstnævnte må givetvis findes i Vest-
Agder i form af istransporterede blokke.

Alsaker påviser (1987: 101fD, at der er et meget lille overlap mellem den sørlandske "diabas-
provins" og "grønstensprovinsen" nordvest herfor, hvilket antyder tilstedeværelsen af en for
datiden  betydningsfuld  territoriegrænse  få  mil  vest  for  Lista.  Forholdene øst  for  Lista er
mindre afklarede, da publicerede fund fra stenalderen mellem Agder-fylkerne og Øst-Norge
er  få.  Med  artefåktmaterialet  i  Oslo-feltet  har  det  sørlandske  materiale brugen  af diabas
fælles,  men der ses ingen hornfels i materialet fra Farsundprosjektet.

Det er indlysende,  at råmaterialevalget - og først og fremmest i gruppe  1  - må være styret
af  de  lokale  ressourcer,  og  den  konstante  dominans  af  flint  og  chert  gennem  hele  den
sørlandske  stenalder er  givetvis  et  resultat  af denne  ressources  rigelige  tilstedeværelse på
Sørlandets kyster.  Forholdet er det samme på Østlandet,  mens der generelt er mindre flint
til rådighed på Vestlandet, med det resultat, at flinten her må suppleres med andre materialer.

I gruppe 2 - det vil primært sige Øksegruppen - spiller dette forhold også ind,  men da økser
antagelig har været omgærdet med mere prestige end de gængse dagligdags redskaber, er de
blevet udvekslet over store områder,  således at råmaterialernes spredning i øksegruppen kan
antages at markere sociale territorier (kulturgrupper, jvf.  Jørgen Jensen  1979:38ff;  se også
Bruen Olsen & Alsaker  1984:94ff).

Den enlige rhyolitpilespids fra R18 lader formode,  at også pilespidser har været omgærdet
med  en  vis  prestige,   der  har  gjort  dem  til  objekter  i  en  vidtstralst  udvekslingskæde.
Rhyolitspidsen  må  stamme  fra  Vestlandet,  og  antagelig  fra  Bømlo-området  (se  kort  over
spredringen af tildannet rhyolit på Vestlandet i Alsaker  1987:60).  Der forekommer ingen
skiferspidser  i  Farsundprosjektets  materiale,  hvorimod  de  er  almindelige  i  det  neolitiske
materiale fra såvel vest (Nærøy  1987:61) som Øst (Østmo  1988: 139-199).  Et fragment af en
skiferspids er dog fundet i forbindelse med registrering på Engøy,  der ligger ca.  2 lm øst
for projektområdet (Lil Gustafson,  mundtl.  medd.).

13.2.  Telmologi og typologi

Melle""3solitikum

Der  er  desværre  udgravet  og  publiceret  relativt  få  bopladser  fra  denne  faset33,  hvilket
hæmmer  sammenligningen  af  de  tre  regioner.   Der  kan  dog  alligevel  drages  en  række
væsentlige konklussioner af det sparsomme materiale.

Betragtes  spidsmaterialet  fra  mellemmesolitikum,  fremgår  det  heraf,  at  der  i  såvel  Vest-
Norge (Bjerck 1983) som på Sørlandet udelukkende anvendes skævtrekanter, mens der i øst-
Norge forekommer både skævtrekanter (Rørmyr 11: Skar og Coulson 1987) og hullingspidser
(Tørkop: Mikkelsen 1975). Med de østnorske hullingspidser knyttes der an til det vestsvenske

133 Se b|.a.  Bjerck  (1986:104fD.
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kompleks (in casu: Sandarnakulturen), omend det ikke kan afklares, om Øst-Norge er en del
af dette kompleks eller blot har kontalst med det.

Både på Vestlandet og Sørlandet fremstilles skævtrekanter uden brug af mikrostikkelteknik
(Ballin 1995b), mens forholdene i Øst-Norge er ukendte. Mikrostikkelteknik kendes dog fra
det vestsvenske kompleks (Påsse  1988).

Håndtagskerner forekommer iklæ på Vestlandet og Sørlandet i denne fase, men er fundet på
Tørkop og i det vestsvenske kompleks, hvilket underbygger ovennævnte spekulation om Øst-
Norges (muligvis kun Østfolds) tilknytning til det vestsvenske kompleks.

Sermsolitikum

Situationen  i  senmesolitikum  er  svær at  håndtere pga.  problemer  med  sikker  datering  af
bopladsinventarer  omkring  overgangen  mesolitikum/neolitikum.  Som  påpeget  i  kapitel  s
mener nærværende arbejdes forfattere, at Østlandets fase 4 er dateret på for svagt grundlag
(Mikkelsen  1975,  Østmo  1976)  og  antager at den  snarere  må  placeres  i  tidligneolitikum.
Herved   kommer   tangespidsens   introduktion   i   Øst-Norge   kronologisk   til   at   svare   til
introduktionen i Vest-Norge (Nærøy  1987).

I stedet indikerer nyere udgravninger (Dobbeltsporprosjektet,  mundtl.  medd.  Evy Berg),  at
der i den sene del af mesolitikum forekommer en underfase, hvis spidsmateriale udelukkende
er  tværpile,  således  at  senmesolitikum  deles  i  to:  Tidlig  senmesolitikum  uden  egentligt
spidsmateriale og sen senmesolitikum med tvæpile. Bopladser fra sen senmesolitikum i Øst-
Norge indeholder relativt mange tværpile,  mens litteraturen antyder,  at tværpile er mindre
almindelige i Vest-Norge (se bl.a. Bruen Olsen 1992:Datadelen). På Sørlandet er situationen
uklar,  da bopladser fra senmesolitikum og tidligneolitikum er mere eller mindre blandede.
Herved bliver det umuligt at  skille eventuelle inventarer med  tværpile fra inventarer  med
tværpile/enæggede spid ser/tangepile.

For  øksematerialet  gælder,  at  den  typiske  tresidede  Nøstvetøkse  er  fundet  på  flere  af
bopladserne  i  Farsundområdet  (i   størst  mængde  på  R24),   mens  de  er  fraværende  på
Vestlandet.    Herved   knytter   projektområdet   an   til   Øst-Norge,   hvor   Nøstvetøkser   er
almindelige i  senmesolitikum.  Spidsnakkede trindøkser er fundet på flere af bopladserne i
Farsundområdet, hvorved projektområdet knytter an til Vest-Norge:

"Dette indikerer at vestgrensen for økser av NØstvettypen går på søndre del av

Jæren,  mens den  spissnakkede trinnøksen har sin maksimale østlige utbredelse
ved Lista"  (Alsaker  1987: 101).

Neolitikum

Det tidligneolitiske spidsinventar på Sørlandet og Østlandet rummer såvel tvæpile, enæggede
spidser  og   tangepile  af  A-type   (Mikkelsens  fase  4,  jvf.   diskussionen  ovenfor),   mens
spidsmaterialet på Vestlandet i tidligneolitikum domineres af tangepile af A-type (Simpson
1992,  Bruen  Olsen  1992:Datadelen).  På de tidligneolitiske bopladser fra Kotedalen  er A-
spidser mangfoldige,  mens tværpile og enæggede spidser i almindelighed kun forekommer
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i 6t eksemplar pr.  boplads.

På R3  (MN  8)  er der relativt  mange  spidser  fra gruppen B/C/D-pile.  Forholdet  mellem
B/C/D-pile  og   A-pile  på  hele  R3  er  således   1:14  -på  hele  Kotedalen  (Bruen  Olsen
1992:Datadelen)  blev  der  kun  fundet  6n  B-pil,  mens  forholdet  mellem  de  to  grupper på
Slettabø er 1 :44  (Skjølsvold  1977:51).  Hvis vi udelukkende betragter den sandsynlige MN
8 boplads i R3's sydvestlige hjørne er forholdet her  1 :7.

De  gængse  spids-,  tynd-  og  tyknakkede  økser  samt  Vestlandsøksen  synes  at  forekomme
overalt i Syd-Norge (Gjerland 1985), mens Gjerlands stikprweundersøgelse i Øst-Norge viste
at Vespestadøksen ikke forkommer der (Gjerland 1985 : 134). Øksematerialet fra Farsundom-
rådet rummede  såvel tynd-  som tyknakkede økser,  men der kunne ikke udskilles Økser af
Vestlands- eller Vespestadtype. Derimod har en undersøgelse af Agderfylkerne foretaget af
Alsaker  vist,   at  Vestlandstypen  forekommer  i  området   (Alsaker   1987:103).   Økser  af
Vespestadtype blev ikke identificeret i Farsundmaterialet.

Det  senneolitiske  materiale  fra  projektområdet  er  desvæne  for  sparsomt  til  regionale
vurderinger.

13.3. Opsummering

Det kan således konkluderes, at Sørlandet i stenålderen indtager en særstilling mellem Øst-
og  Vest-Norge.  Råmaterialevalg  og  typologi  antyder,  at  der  går  en  markant  (territorie-)
grænse  umiddelbart vest  for  Lista,  bl.a.  understreget  af grønsten/diabas-forholdet,  men  i
eksempelvis mellemmesolitikum er der større ligheder med Vest-Norge end med Øst-Norge,
der synes at være tilknyttet det vestsvenske kompleks.

At Sørlandet i den ene stenalderfase har størst lighed med Øst, og i den næste fase med vest,
er antageligt tilfældigt.  Sørlandet kan bedst forstås som et selvstændigt scx)ialt territorium -
en kulturgruppe - indenfor et større sydnorsk teknokompleks  (Jørgen Jensen  1979:38fD.  I
nogle faser kan de tre regioner ses som ligeværdige dele i dette fælles teknokompleks, mens
Østlandet i  f.eks.  mellemmesolitikum  sikkert forstås bedre  som  en  del af det vestsvenske
kompleksl34.

13.4. Fors]mingsprojekt 1995

Som en fortsættelse af Farsundprosjektet vil der i 1995 blive gennemført et forslmingsprojekt,
hvis formål er at sætte de sørlandske stenalderbopladser ind i deres regionale sammenhæng
gennem primærstudier.

Der vil blive udvalgt en serie bopladser fra de forskellige faser og regioner, der derefter vil
blive sammenlignet i synkrone snit for at undgå sammenblanding af regionale og kronologi-
ske forhold.

]34 Der således kunne være tjent med en mere "up-to-date" betegnelse. Komplekset (Hensbacka-Sandama-Lihult) er desværre
ikke fyldestgørende udforsket.
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I  dette  projekt  vil  der  som  ovenfor  blive  analyseret  artefåkter  i  mineraler  og  bjergarter
indenfor temaerne  1) råmaterialevalg,  2) teknologi og 3) typologi.
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14. Senere aktiviteter i området

Af de oprindeligt registrerede 33 lokaliteter er næsten alle fra stenalderen. Af de forhistoriske
lokaliteter  er  kun  R1,   R10  og  R16  yngre,   og  kan  typologisk/radiologisk  henføres  til
henholdsvis  bronzealder  og  førromersk/romersk  jernalder.   Dette  forhold  skal  dog  ikke
fortolkes på den måde, at området lå øde hen efter stenalderen: Af 28 '4C-dateringer er kun
12 fra stenalderen, mens 16 kan fordeles på bronzealder og ældre jernalder. 3 af sidstnævnte
16  dateringer  er  fra  ældre  bronzealder,   mens   13   danner  en  ubrudt  kæde  fra  yngste
bronzealder til den tidligste del af romersk jernalder (se fig.121).

Disse  16  sene  dateringer  repræsenterer  i  intet  tilfælde  egentlige  bosættelser,  da  der  ikke
forekommer artefåktmateriale eller husrester, der kan knyttes til dem. Snarere er der tale om
aktivitetsområder forbundet med en anden form for ressourceudnyttelse end stenalderens. Ud-
trykkene  for de  senere aktiviteter  ved  Lundevågen vil  blive  beskrevet  og  diskuteret  i  det
føl8ende.

14.1. Lundevågen RI

Lundevågen Rl  er en gravhøj  beliggende i projektområdets  nordøstlige del.  Gravhøjen er
placeret  på  toppen  af  en  forhøjning  26  m.o.h.  og  med  vid  udsigt  over  Lundevågen  og
projektområdet.  Kun mod nord begrænses udsynet af Rokkefjellet.

Der  blev  under  udgravningen  af  Rl   fundet  i  alt  10  flintafslag,  2  flækkefragmenter,  2
kvartsafslag,   1  kværnsten  og  4  stk.  brændt  ben  usystematisk  spredt  i  gravhøjen.  Hertil
kommer  1 metalnål (7,3xO,3xO,2 cm) med rundt tværsrit i den spidse halvdel og kvadratisk
tværsnit i den stumpe halvdel. Midt på det kvadratiske parti er der et ca.  1 cm langt fladtrykt
område  -  sandsynligvis  beregnet  på  skæftning  (sammenlign  med  Broholm  1949:Planche
6.12).

Nålens  materiale er på Oldsaksamlingens konserveringslaboratorium blevet bestemt til tin.
Nålen er hul, hvilket antyder, at den muligvis ikke er støbt, men bøjet sammen af bronzeblik,
som eksemplarerne i Aner og Kersten (1976:Tafel 36.825).

Flint,  kvarts og kværnsten må formodes at være tilført med højfylden,  mens nålen snarere
må  tilhøre  gravgodset.  Af de brændte ben  er  to  fragmenter  bestemt  til  menneske  og  må
stamme  fra  graven  (se  Hufthammer,  kapitel   17.3).  Der  kan  muligvis  have  været  mere
gravgods tilstede,  da gravhøjen bar tydelige spor af plyndring.

Gravhøjens  dimensioner  var  ved  udgravningens   start  ca.   7,5x6,Oxl,O   meter,   hvorved
omridset bliver ovalt.  Den ringe højde kan skyldes to forhold:  1) At der ikke var praktiske
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grunde til at gøre gravhøjen højere, da der umiddelbart under den fandtes en mindre grund-
fieldssænkning på 0,4-0,5 meters dybde,  hvori et eventuelt lig kunne lægges, og 2) med en
markant høj beliggenhd (ca. 26 m.o.h.) vil selv en beskeden gravhøj tage sig imponerende
ud.   Den  ovale  form  er  tildels  sekundær,   idet  sten  fra  et  dybtgående  plyndringshul  i
gravhøjens nordøstlige kvadrant var smidt umiddelbart nordøst for gravhøjen og i forlængelse
af denne.  Qprindelig har gravhøjen formodentlig været tilnærmelsesvis cirkulær.

Gravhøjen var placeret umiddelbart ovenpå en NØ-SV orienteret grundfjeldssænkning med
en dybde på 0,4-0,5 meter og flademål på lx2 meter. Det må antages, at et eventuelt lig kan
have   været   placeret   heri.   Over   grundfjeldssænkningens   fyld   og   dækkende   en   tynd
væksthorisont under det meste af gravhøjen fandtes et askelag. Dette askelag kan tænkes at
skyldes en rituel afbrænding.

Gravhøjen  selv  var  opbygget af ensartede  sten  (omtrent  hovedstørrelse)  blandet  med  gult
sand, og hvor stenene kan være opsamlet i gravhøjens umiddelbare nærhed, må sandet være
tilført  fra  en  lidt  større  afstand.  Herved  er  flint  og  stenmateriale  endt  i  gravhøjens  fyld.
Kværnstenens tilstedeværelse antyder, at der kan have været en bebyggelse i nærheden, der
blot ikke blev lokaliseret under Farsundprosjektets udgravningsarbejde i 1992. Gravhøjen var
dækket af et tørvelag,  men om dette tørvelag skyldes naturlig tilgroning af højfylden,  eller
om det er et tilført tørvelag, kunne ikke afgøres.

Kun  to  elementer kan benyttes  til  datering  af gravhøjen,  nemlig  nålen og  trækul/aske  fra
grundfieldssænkningen og dens dækkende askelag. Nålen er af en simpel type, hvis datering
ikke kan indsnævres mere end til bronzealder generelt, mens trækul fra askelaget kunne ]4C-
dateres  til  3870±95  BPL35,  hvilket  vil  sige  senneolitikum.  Er  L4C-dateringen  korrekt,  må
der være  tale  om  en  grav  fra  senneolitikum  eller tidligere,  der  i  bronzealderen  er  blevet
overlejret af en gravhøj.

14.2. Lundevågen R10

Lokaliteten er beliggende på en plan flade afgrænset mod nord af en stejl fjeldvæg og åben
mod syd - mod Lundevågen.  Under udgravningsarbejdet blev der afdækket ialt ca.  140 m2,
heraf 47 m2 manuelt og godt 90 m2 med maskinel36.

Der blev ikke fremdraget stolpehuller eller andet,  der kunne fortolkes  som husrester,  men
derimod  en  række  fyldskifter og  gruber af varierende  form  og  stønelse.  Af disse  kunne
enkelte afvises som rester af overliggende lag, men de fleste havde det fælles præg, at de var
uregelmæssige  af  form,  relativt  flade  og  rummede  trækul  eller  en  blanding  af  trækul,
ildskørnede sten og ristet myremalm.  I enkelte tilfælde var myremalmen, iblandet småslag-
gerl37.

i35  T.i0478.

]36 Se indberetninger ffa registrering til Universitetets Oldsaksamling Top. Ark. v/ Gunnar Liestøl, 09.06.1987, og v/ Joel

Pnodabz:,el!#åiggu2riivFe:lsT:bæeideoidfååh;gme|i#gå.b:kvk.:oJ;s,åå:,a5æh|å;n;#d.svrisedltiå:ag?ieå#Leasosg,eonlse.nTaas;rie|ngs;Z:
Indberetning og  fiindmateriale har mus.nr.  C.38011.

]37 De mulige slagger er desværre gået tabt i forbindelse med kemisk analyse af jordprøveme fra R10.
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Enkelte  af de  mindste  og  mest regelmæssige  fyldskifter  kan  være  stolpehuller  eller  små
kogegruber (diameter ca.  15-30 cm/dybde ca.  5-20 cm).  De større og mere uregelmæssige
fyldskifter må derimod knyttes til jernudvinding (diameter op til ca.  2,5  m/dybde ca.  5-20
cm). I de tilfælde, hvor fylden udelukkende består af trækul, kan der tænkes at være foregået
trækulproduktion  til jernudvinding,  mens  de  gruber,  der  rummer  en blanding  af trækul,
ildskørnede sten og myremalm/småslagger må forbindes med ristning af myremalm.  Et op
til  30  cm  tykt  trækulholdigt  lag,  der  dækkede  store  dele  af  lokaliteten  (bl.a.  gruberne)
dokumenterer den udbredte brug/produktion af trækul.

I  forbindelse med udgravningen af fyldskifteme blev der udtaget en række jordprøver,  af
hvilke 4 prøver fra konstruktioneme  14 og 20 blev indsendt til Elkem Mangan til analyse.
En  af  prøverne  indeholdt  en  meget  høj  andel  jern  (57,6%)  med  Si02  (sten)  og  A1203
(aluminium) som andre væsentlige bestanddele. Hypotesen om anlæg for myremalmsristning
må således betragtes som plausibel.

Det  dækkende  trækullag  og  en  underlejrende  kulgrube  (konstruktion  3)  er  dateret  til
henholdsvis 2230±80 BP og 2|65±6o Bpl38.

14.3. Lundevågen R16

R16 er beliggende på en plan engflade, der er afgrænset mod øst og vest af stigende terræn.
Mod  syd  er  6ngområdet  åbent  ud  mod  Lundevågen,  mod  nord  udvider  det  sig  i  vest-
nordvestlig   retning.   Højden  over  dagens   havniveau   er  4-5   meter.   Kvartærgeologiske
undersøgelser  foretaget  af professor  Bjørn  G.  Andersen  viser  strandvoldsdannelser  langs
engfladens  kanter,  og  da  pollenanalysen  (kapitel   17.1)  har  vist,  at  højeste  vandstand  i
området har været godt 6 meter over dagens niveau, må engfladen i senmesolitikum og dele
af neolitikum have udgjort en lille vig.

Der  blev  i  alt  udgravet  ca.  400  m2  ved  en  kombination  af  konventionel  udgravning  og
maskinafdækning,   men   udover  en  koncentration  af  ildsteder   blev   der   ikke   iagttaget
konstruktionsspor. En serie fyldskifter blev klassificeret som stenspor, og stammer antagelig
fra stensamling i forbindelse med agerbrug.

I alt blev der fundet  12 ildsteder fordelt på 3 rumligt adskilte grupper.  Ildstedeme er mere
eller mindre uregelmæssige af form, varierer mellem tilnærmelsesvist cirkulær og langstrakt
oval,  og  største dimension  svinger  mellem 0,5  og  knap 2  meter.  Indholdet var trækul og
stærkt opløste,  skørbrændte sten.  De må alle karakteriseres som kogegruber.

Fundmaterialet udgøres af 816 stk.  flint og sten,  et knust lerkar og  1  guldring.  I flintmate-
rialet er der tydeligvis både mesolitiske mikroflækker og neolitiske flækker - et indtryk, der
bekræftes  af  kernematerialet.  Redskabsinventaret  er  begrænset  og  består  af  borspidser,
skrabere,  stykker  med  kantretouche  og  stikler  -  2-3  stk.  af hver  type.  Eneste  ledetype  i
flintmaterialet er 2 fladehuggede kornsegl fra senneolitikum/ældre bronzealder, som definitivt
ikke hører sammen med hovedmassen af fund.

Sammenholder vi det teknologiske indtryk af flintmaterialet med pollenanalysens forslag til

138  T.io480  og  T-10481.
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strandforskydningskurve  (se  afsrit   17.1),   må  det  mesolitiske  materiale  være  enten  fra
mellem-eller senmesolitikum, og uden tvivl omlejret, mens det neolitiske materiale kan være
fra MN 8 og dermed ikke nødvendigvis omlejret.

Det knuste lerkar (23 stykker) er af en simpel form uden ornamentik. Der er desværre ikke
bevaret dele af randpartiet, men enkelte skår antyder dog, at der må have været tale om en
udsvajet munding. Karsiden har været omkring  1 cm tyk, og der er tale om en relativt grov
magring.  På indersiden var der et markant lag madskorpe.

I  pløjelaget  på  den  vestlige  del  af  R16  er  der  desuden  fundet  en  guldring  -  muligvis
betalingsguld  fra  folkevandringstid]39.  Ringen  er tydeligvis  hamret,  og  har  ydre  diameter
på  1  cm,  indre diameter på 0,75 cm.

3  af lokalitetens  ildsteder er  ]4C-dateret til  1850±80  BP,  1955±65  BP og  1970±65  BP.
Madskorpen fra lerkarret er dateret til 2020±55 BP, hvilket er i god overensstemmelse med
dateringen af det ildsted,  det blev fundet i  (1970±65 BP)L4°.

14.4. Anden aktjvitet i bronze- og jemalder

Som nævnt ovenfor er hele 16 af de i alt 28 ]4C-dateringer fra projektområdet fra bronze-og
jernalder:  3  fra  ældre bronzealder og  13  i  en ubrudt række fra yngste bromzealder til  den
tidlige del af romersk jernalder.  Herefter er der ikke dokumenteret aktivitet i området før
historisk  tid  (med  undtagelse  af en  lille  hamret  guldring,  der Æø#  være  betalingsguld  fra
folkevandringstid).

En  datering  fra  R31  er baseret på  en brændt hasselnød,  fra R10  er der  2  dateringer  fra
henholdsvis et brandlag og trækul fra en grube, fra R24 er en datering baseret på et barklag,
mens der fra R16 er en datering baseret på madskoipe fra et lerkarskår.  De resterende  11
dateringer er alle på trækul fra stensatte ildsteder eller kogegruber]4].

Med  undtagelse  af keramik  fra  R16  er  der  ikke  fundet  noget  artefåktmateriale,  der  kan
knyttes  til  de  daterede  ildsteder.  Dateringen  af  madskorpe  på  denne  keramik  (2020±55
BP'42)  svarer fuldstændig]43 til dateringen af trækul fra det ildsted,  hvori  keramikken blev
fundet (ildsted 2,  gruppe 2:  1970±65  Bpl44).

R16 er beliggende på et fladt engareal midt i projektområdet, og opholdet her kan tænkes at
have  forbindelse  med  opdyrkning  af engfladen.  Med  undtagelse  af  struktureme  fra  R10
optræder alle wrige ]4C-daterede bronze- og jernalderstrukturer som forurening af områdets

!39 Sammenlign med  guldringene  fig.14,  Petersen  1954: 13.

!4° T-10482,  T-10483,  T-10484  og  Ua-3555.

:4t'uDr:tg:ELææis#ts#mrTd¥ieåodåsææ*ågfflåæd:a:::eermflgdes|mtedæslsipgåeLflå:dåveårg:rna¥:n(z¥-2:g±jle5i:apdpe'rT-1o49o,.Ildstedethar

i42 ua-3555.

t`3 Dvs.  at der er sammenfald indenfor  1  standardafvigelse.

i44 T_|0483.
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stenalderlokaliteter (R3,  R6,  R21,  R24,  R31  og R35).

Ildstederne varierer fra små kogegruber med diameter ca.  0,5  m til  store velkonstruerede
ildsteder med diameter  1-1,5  m (se eksempelvis beskrivelsen af ildstederne på R21, kapitel
7.2.5. ).  Da der hverken forekommer artefåktmateriale eller er udført makrofossilanalyser i
forbindelse med ildstederne, kan der intet siges om de aktiviteter, der ligger bag bronze- og
jernalderens ophold på lokaliteterne.

14.5. Nyere tid

Fra perioden  yngre  romersk jernalder  til  det  17.  århundrede  foreligger der  ingen  fund  i
projektområdet.  Det betyder naturligvis ikke,  at området ikke har været udnyttet til f.eks.
græsning, men først fra det 17. århundrede kan der atter dokumenteres udnyttelse af området
via artefåktmateriale.  Det drejer sig om markante ansamlinger af kridtpibefragmenter, dele
af karafler,  glas,  flasker,  porcelæn,  marmorkugler,  forrustede jerngenstande  med  meget
mere.

I almindelighed begrænser disse fund sig dog til pløjelaget på lokaliteter i eller ved engflader
(eks. R 15) eller større plateauer (eks. R30). De egentlige stenalderbopladser, der oftest ligger
på terrasser eller små plateauer uden nævneværdigt mulddække, er kun berørt i ringe grad.
Tilsyneladende  aftager affåldsdeponeringen  i  begyndelsen  af dette  århundrede.  Tre af de
undersøgte  lokaliteter  viste  sig  at  være  fra  nyere  tid,   henholdsvis  to  lokaliteter  med
rydningsrøser (R12 og R38) og en nyere tids hustomt (R25).
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15. Status og diskussion

Her ved afslutringen af Farsundprosjektet er det naturligt at spørge, hvad der kom ud af de
mange ressourcer,  der er investeret:  Hvilke spørgsmål har vi fået belyst,  og hvilke ikke?

Som det fremgår af de foregående kapitler er resultateme mangfoldige, men det fremgår lige
så  tydeligt,  at  der  er  spørgsmål,  vi  ikke  fik  besvaret.  Kunne  vi  have  fået  svarene  ved
benyttelse af andre metoder eller ved en anden organisering af arbejdet? Er d6t materiale,
der kunne have givet os de manglende svar,  tilintetgjort af tidens tand? Eller har svarene
aldrig været til stede i det arealmæssigt begrænsede projektområde?

Pcr7.odcnzæsJz.g/ spænder fundene vidt, idet alle faser fra mellemmesolitikum til senneolitikum
er repræsenteret.  Men fund fra senpalæolitikum og præ- og tidlig boreal tid mangler.

At den seneste del af senpalæolitikum er repræsenteret i Norge, er der næppe tvivl om, og
manglen af fund fra denne tid og fra Fosna-fasen,  kan skyldes to forhold:  Enten har Lista
ikke været beboet på denne tid, eller sporene efter opholdene er tilintetgjort eller dækket af
sedimenter/hav.

Mest   sandsynlig   er   sidstnævnte  mulighed,   idet  undersøgelser  ved  Sigersvoll  på  Lista
(Sollesnes og Fægri  1951 :41ff) har påvist, at havet i den pågældende periode antagelig stod
mindst 4 m lavere end idag.  Antager vi således,  at bopladser i senpalæolitikum og præ- og
tidlig  boreal  tid  var  placeret  i  samme  forhold  til  kystlinjen  som  bopladserne  i  perioden
mellemmesolitikum-senneolitikum,   må   eventuelle   tidlige  bopladser   i   dag   ligge   under
havniveau.

En  undersøgelse  af  Lundevågens  bund  foretaget  af  Norsk  Sjøfartsmuseum  august  1992
resulterede ikke i fund af bopladser, men man fandt dog en enkelt ildskørnet sten 30 cm nede
i  gyttjen.  Bundforholdene i  Lundevågen er dog  ikke befordrende  for fund af stenalderbo-
pladser, idet disse må forventes at være overlejret af op til flere meters mudder og gyttje.

Et andet problematisk tidsafsnit er perioden omkring skiftet mesolitikum/neolitikum. Baseret
på artefåktmaterialet ved vi, at såvel senmesolitikum som tidligneolitikum er repræsenteret,
men uheldigvis overlejrer de enkelte bopladser hinanden.  Herved bliver der problemer med
at adskille senmesolitiske bopladser med tvæpile fra tidligneolitiske bopladser med enæggede
spidser/tværpile/tangespidser,  og det typologisk/kronologiske rammeværk for området må
betragtes som relativt svagt hvad angår denne periode.

At problemet overhovedet eksisterer, skyldes det forhold, at området Økologisk set har været
rigt og dermed attraktivt for jægere/fiskere kombineret med den ringe strandlinjeforskydning
på Lista:  I perioden mellemmesolitikum-senneolitikum har havet maksimalt svinget 4-5  m,
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således  at  de  kystbundne  bopladser  har  en  større  tendens  til  genbebyggelse,  end  det  for
eksempel ses i Øst-Norge,  hvor strandlinjeforskydningen må måles i hundreder af meter.

Indenfor  opo/ogz.,  /cÆ7!o/ogz.  og  Ærono/ogz.  er  der  generelt  opnået  gode  resultater,  og  der
foreligger med materialet fra Farsundprosjektet de første væsentlige brikker til opbygning af
et kronologisk rammeværk for den sørlandske stenalder.  Specielt er der opnået et detaljeret
billede  af artefåktmaterialet  fra  mellemmesolitikum,  da bopladseme  fra denne periode  er
relativt uforstyrrede,  mens eksempelvis perioden omkring neolitikums start står svagere.

Til belysning af de svagest dokumenterede faser i området må der findes og udgraves små,
rene bopladser med tilstrækkeligt bevaret organisk materialet til L4C-datering.

De  små,  uforstyrrede  bopladser  fra projektområdet  har  givet  interessant  information  om
øop/dd§emc§ orgøn!.§ø/z.on og -ope, og der synes at kunne dokumenteres næsten universelle
mønstre  i  bopladsernes  g"J3østruktur.  Det  har  dog  ikke  været  muligt  at  opbygge  mere
detaljerede  bopladsplaner  -  først  og  fremmest  fordi  artefåktmateriålet  begrænser  sig  til
genstande i flint og sten.  Organisk affåld og ikke mindst redskaber i organisk materiale ville
være uvurderlige hertil,  men uheldigvis opløses organisk materiale - i den udstrækning, det
ikke er brændt - i Listas sure podsoljord.  Der er kun bevaret små mængder brændt ben og
brændte hasselnødskaller.

Re§§o#rcezønyJteÅ§cn i området er svagt belyst,  igen på grund af det manglende organiske
materiale.   Det  har  kun  været  muligt  at  anslå  ressourceudnyttelsen  udfra  bopladsernes
topografiske placering kombineret med redskabssammensætningen og  suppleret af brændte
hasselnødskaller og få stumper brændt ben.

Ved en vurdering af økonomien i de forhistoriske samfund, ville det have været af uvurderlig
værdi at få informati6n om, på hvilket tidspunlst af året bopladserne var beboet,  men denne
information  kan  udelukkende  opnås  gennem   fund  af  organisk  materiale.   Der  er  stor
sandsynlighed for, at bopladserne ved Lundevågen kun repræsenterer en del af en årscyklus,
hvor væsentlige økonomiske aktiviteter er foregået i baglandet eller på højfjeldet. Men i den
nuværende situation kan der kun spekuleres herom.

De po//cnønø/yfJ.§Æe zmdcrsøgc/§cr ved Lundevågen har bidraget med nyttig viden omkring
strandlinjeforskydringer, menneskelig aktivitet, og vegetationsforhold/klima. Men på grund
af forholdene  i  de  moser,  der har  afgivet pollenprørver,  er prweserien  ikke  komplet,  og
eksempelvis mellemmesolitikum er meget dårligt dækket ind.

Det har dog været muligt, at opstille en foreløbig strandforskydningskurve, der på væsentlige
punkter  korrigerer/ajourfører  tidligere  opstillede  kurver  (Hafsten   1963,   1983,   Sørensen
1985).  Den opnåede strandforskydningskurve suppleres af kvartærgeologiske undersøgelser
foretaget i forbindelse med Farsundprosjektet.

Det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt at behandle de ncg7.o»ø/c pnob/emr/z.//z.nge7.
via primæranalyser, men det har dog været muligt at få et første indtryk af Sørlandets stilling
i   Syd-Norge.   Meget  tyder  på,   at   Sørlandet  må  betragtes   som   et  selvstændigt  scx)ialt
territorium indenfor et sydnorsk teknokompleks,  men hvor meget sørlandsk stenalder reelt
adskiller   sig   fra  de  øvrige   sydnorske  regioner,   kan  først  belyses  detaljeret  med   det
forskningsprojekt,  der vil følge Farsundprosjektet op i  1995.
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Gentagne besøg på samme lokalitet er almindeligt, og som beskrevet ovenfor udgør dette et
problem  for  udredringen  af  de  kronologiske  forhold  såvel  som  den  rumlige  struktur.
Kj.øeÆn.ø.JÆ kan man inddele bopladserne i fire grupper efter udsagnsværdi:  1 ) Uforstynede
bopladser  (eks.:  R23),  2)  lokaliteter  med  overlejring  af bopladser  fra  samme  fase  (eks.:
R21/22), 3) lokaliteter med overlejring af bopladser fra forskellige faser (a. total overlejring,
eks. : R6; b. mulighed for inddeling i kronologiske zoner: eks. : R18), og 4) bopladser berørt
af pløjning  (eks.:  R15).

På bopladstyperne  1-3  er der fundet  spor efter ophold i bronze- og jernalderen i  form af
stensatte ildsteder,  mens der tilsyneladende ikke forekommer stensatte ildsteder i ældre og
tildels yngre stenalder. Om manglen på stensatte ildsteder i den sørlandske stenalder er reel,
eller der er tale om §cnc#e /or§oJ#t?Åfcr,  er et forskningsprojekt i sig selv.

245



16. Projektevaluering og erfaringstal

16.1. Projekteva]uering

Vurderes   Farsundprosjektet  alene  udfra  de  faglige  resultater,   der  kan  opregnes  efter
projektets afslutning,  må projektet ubetinget kaldes en  succes  (se afsnit  15.).  Farsundpro-
sjektet bør dog også vurderes som projekt, dvs.  som administrativ enhed, og nedenfor følger
en evaluering af projektets enkelte faser, samt en kvantificeret gennemgang af de indhøstede
erfringer (eriringstal) :

Udgravringsfiasen

Feltarbejdet indledtes med en hektisk indkøringsperiode, der bar præg af, at Oldsaksamlingen
havde  haft  meget  kort  tid  til  at  etablere  projektets  administrative  rammer,  forberede  de
praktiske  detaljer  (materiel,  bolig,  m.m.)  og  ansætte  medarbejdere.  De  egentlige udgrav-
ninger   måtte   således  startes,   før  projektledelsen  havde  £ået   "føling"   med  projekt  og
projektområde, og det må erkendes, at en kort indledende koordineringsfase ville have været
8avnli8.

Fagligt set var det uheldigt, at man fra Oldsaksamlingens side havde været nødt til at indgå
aftale med bygherren om etapevis frigivelse af fortidsminderne (område for område).  Dette
betød,   at  lokaliteterne  måtte  undersøges  i  en  forudbestemt  rækkefølge  og  ikke  kunne
prioriteres  efter  arkæologisk  værdi.  Flere  af  projektområdets  vigtigste  lokaliteter  måtte
således undersøges i feltperiodens slutning,  hvorved de ikke altid fik den tid,  de fortjente.

I stedet for den etapevise frigivelse af fortidsminderne burde man have tilstræbt at opnå en
samlet vurdering af projektområdet ved prweudgravning af samtlige lokaliteter for herefter
at have prioriteret lokaliteterne med henblik på egentlig udgravning. Det ville dog have været
ideelt,  om  et  projekt  af  Farsundprosjektets  stønelse  kunne  have  været  fordelt  over  to
feltsæsoner,  således at der var en katalogiserings- og evalueringsfase imellem.

For   Farsundprosjektet   ville   sidstnævnte   model   givetvis   have   medført   en   anderledes
prioritering.  Sandsynligvis ville flere af de meget store og blandede bopladser være blevet
nedprioriteret, således at der her kun blev foretaget "sampling " efter daterende ledetyper. En
boplads som f.eks R6 har været for tidkrævende i forhold til sit forskningsmæssige potentiale
-  både  under  feltarbejde  og  katalogisering.  Omvendt  burde  flere  af  de  mindre  og  rene
bopladser have været gravet længere ud i periferien i et forsøg på at finde de små specialice-
rede  " satellitter"  og diskrete strukturer,  man almindeligvis ikke når.
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I  forhold  til  det  konkrete prioriteringsarbejde på  den  enkelte  boplads  må  det  tilrådes,  at
projektemes feltledere ikke lægger al deres arbejdstid i felten, men afsætter tid til vurdering
af planer og fundmateriale.  På stenalderudgravninger kan det bl.a.  dreje sig om forsøg på
foreløbig  datering  udfra ledetyper  og  flækketeknologi  samt afgrænsning  af materialekon-
centrationer ved udarbejdelse af spredringskort baseret på vægt pr. udgravningsenhed (hurtigt
og effektivt).

Aftalen om etapevis frigivelse va]. naturligvis ønsket af byghenen,  så byggearbejdet kunne
påbegyndes straks, og for udgravningarbejdet medførte dette, at der måtte udgraves side om
side   med   store   entreprenørmaskiner.   Gældende   sikkerhedsregler   er   naturligvis   blevet
overholdt,  men i enkelte situationer kunne man have ønsket en lidt større margin mellem
udgravningspersonale og maskiner (eksempelvis støjmæssigt).

Maskinerne  havde dog  også en umiddelbar uheldig  virkning,  idet det  meget  sjældent var
muligt  at  gå  tilbage  til  en  lokalitet  for  at  foretage  supplerende  undersøgelser  (f.eks.
naturvidenskabelige).  Det var ikke ualmindeligt,  at en boplads var halvt bortgravet dagen
efter,  at  frigivelsesattesten  var  afsendt.  Ligeledes  betød  maskinernes  nærhed,  at  fejl  og
misforståelser kunne påføre ikke-udgravede lokaliteter  skade -  et enkelt  sprængningsuheld
dækkede således to bopladser med nedfåldne klippeblokke.

Endelig har også vejret haft en negativ effekt:  August,  september og oktober var stort set
problemfrie,  men  i  november  satte  det  ind  med  regn,  sne  og  frost.  Med  regnen  fulgte
oversvømmelser,  sneen dækkede felterne,  og ffosten umuliggjorde eksempelvis nedtagning
af profiler. Hertil kommer så problemer med lysforholdene, idet det i november er for mørkt
til udgravning tidlig morgen og sen eftermiddag, og generelt er lyset i november for dårligt
til fotografering.

Trods ovenstående problemer fungerede projektet dog godt gennem hele feltsæsonen,  såvel
admiristrativt som fagligt.  Dette skyldes primært følgende forhold:

1)  Man  havde  fra  Oldsaksamlingens  side  lagt  op  til  en  god  organisatorisk/administrativ
struktur  for  projektet,  bl.a.  baseret  på  erfåringer  fra  tidligere  projekter  -  eksempelvis
Dokkaprosjektet.

2) Det var af stor betydning, at der var et tæt samarbejde indenfor projektledelsen, men også
mellem projektledelse og  styringsgruppe.  Projektledelsen har fået en stor administrativ og
faglig opbakning fra styringsgruppen.

3) For arbejdet indadtil i projektet har det været af stor betydning, at der under feltarbejdet
blev  holdt  regelmæssige  møder  for  alle  medarbejdere.  Desuden  har  den  administrative
struktur med udstralst sekretærhjælp i felten haft stor gavnlig indflydelse.

4) De materielle og praktiske forhold i felten var gode som følge af et fornuftigt budget.

De nævnte positive forhold har naturligvis ikke kun haft betydning for feltarbejdets forløb,
men har haft lige så stor indvirkning i projektets følgende faser.
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Katalogiseringsf icw§en,  generelt

Det største problem for katalogiseringsarbejdet var de uventet store fundmængder, der skulle
behandles. Her var man under projektplanlægringen fremkommet med et for lavt skøn - og
dermed fejlbudgetteret både økonomisk og mandskabsmæssigt. Oprindelig påregnede man at
kunne afslutte katalogiseringen ved udgangen af april  1993 ,  men katalogiseringsfasen måtte
forlænges to gange og kunne først afsluttes ved udgangen af oktober  1993.  Forklaringen på
fejlskønnet  er   1)  at  Farsundprosjektet  er  Oldsaksamlingens  første,   store  projekt,   hvor
stenalderen   står  i  centrum,   og   2)  at  forundersøgelserne  pga.   den  hastige  opstart  var
utilstrækkelige.

De gentagne  forlængelser af katalogiseringen har bl.a.  betydet,  at en  feltleder pga.  andre
engagementer ved Oldsaksamlingen, har måttet afbryde katalogiseringen af de lokaliteter, han
selv har udgravet. Herved er enkelte lokaliteter blevet katalogiseret af flere personer, hvilket
er uheldigt for klassificeringens kontinuitet (se nedenfor). Ligeledes betød dette, at de wrige
feltledere   måtte   forlænge  deres   ansættelser  yderligere.   Set  under   6t  har  de  fortsatte
kontraktforlængelser medført vanskeligheder med personlig planlægning for de løst ansatte
feltledere.

I forhold til museumsafdelingen savnede projektledelsen retningslinjer for katalogiseringen.
Fravær af retningslinjer giver naturligvis det enkelte projekt behageligt frie hænder til at
oprette egne regler og rutiner for katalogiseringen, men med henblik på sammenlignelighed
mellem projekternes materialer er det uheldigt.  Her kunne man eventuelt udarbejde en art
"minimums"   katalogiseringsmgle,   en   standardtypologiL45   og   et   EDB-baseret   standard

katalogiseringssystem.  Disse tre bør dog alle være så åbne,  at der kan justeres i forhold til
uforudsete forhold,  nye genstandstyper m.m.

Katalogisering af f f intartef iiakter

1 forbindelse med katalogiseringen af Farsundprosjektets godt 600.000  stykker flint er der
gjort en række værdifulde erfringer af Æøfø/ogz.§cn.ng§/eÆ".§Æ art.  Disse eriringer knytter
sig først og fremmest til pexøowpørgsmd/cf og går i korthed ud på, at katalogisering af flint
er  kompliceret  og  kræver  omtanke,  hvis  man  skal  undgå,  at  materialer  katalogiseret  af
forskellige personer bliver usammenlignelige.

For at modvirke tendensen til usammenlignelighed blev der i begyndelsen af katalogiserings-
processen  gennemført  en  række  /e§/-Æø/ø/ogz.§cr7.ngcr,   hvor  de   samme  fundposer  blev
katalogiseret  af deltagerne  med  efterfølgende  sammenligring  og  diskussion  ØJiæ-ÆonffioD.
Ligeledes  er  alt  redskabsmateriale  efter  endt  katalogisering  blevet  kontrolleret  af  de  to
projektledere,  således at klassifikationer har kunnet ændres,  hvis der var tale om egentlige
misforståelser eller fejl ØoJ/-ÆonJroD.

Under præ-kontrollen viste det sig,  at der var store forskelle mellem  de enkelte personers
metriske grænser,  således at fordelingen på f.eks.  afslag/splinter og  flækker/mikroflækker
varierede meget. Dette blev justeret ved en strengere metrisk kontrol af råemnerne. Ligeledes
blev der strammet op omkring definitionen af ildskørning,  således at der skal være tale om

]45  Se eksempelvis  lndrelid  1990  og  Bruen Olsen  1992:Appendiks  6.
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enten total hvidbrænding eller tydelig krakelering  ("som gammel porcelæn"),  før et stykke
betegnes  som  ildskørnet.  Endelig  blev  også  begrebet  slidretouche  samt  afgrænsningen  af
forskellige typer diskuteret.

Mere  ovenaskende  viste  det  sig  under  post-kontrollen,  at  der  også  er  meget varierende
opfattelser af keme- og redskabstyper.  Således er bipolare kemer - og  specielt fragmenter
af  sådanne  -  problematiske,  og  grænsen  mellem  en-  og  flersidige  kemer  synes  at  være
flydendet46.  Da  stikler  ofte  er  produceret  på  meget  uregelmæssige  stykker,  kan  de  være
svære  at  udskille,  og  stikkelafslag  i  særdeleshed.  Grænsen  mellem  skrabere  og  skraber-
ægfragmenter er ligeledes flydende]47,  mens sideskrabere kan blive klassificeret som  såvel
skrabere som stykker med kantretouche.

For stykker med kantretouche gælder, at det er meget forskelligt, hvilken grad af retouche
de  enkelte  personer  kræver  for  at  acceptere  et  stykke  som  retoucheret.   Desuden  må
fænomenet  slidretouche  nævnes  som  et problematisk begreb.  Enkelte  stykker  med  kraftig
slidretouche på en længdekant har tydeligvis været benyttet som skrabere,  men da redskaber
er defineret ved sekundær bearbejdning (modificering)/Ør brug, bør de reelt klassificeres som
stykker med  slidretouche for at undgå,  at  skrabergruppens fundament  skrider  (det vil  i  et
klassifikationssystem som nærværende medføre, at de registreres som uretoucherede stykker).

Vd katalogiseringen af de mellemmesolitiske bopladser -specielt R17 og R21/22 -blev de
mange flækker  med hak indgående diskuteret.  De synes i vid udstrækning at været blevet
overbrudt i  hakket  (-ene)  for at  frembringe et æghjørne  til brug ved  stikling,  men  da det
benyttede klassifikationssystem er morfologisk og ikke funktionelt, må stykkerne klassificeres
som  stykker med hak -ikke som  stikler.  Stykkerne betegnes ofte øxÆønÅÆ»z.ve i litteraturen
(Becker  1952,  K.  Andersen  1982,  Larsson  1978,  Bokelmann  1985),  men  da dette begreb
synes  at være en kombination  af en  morfologisk og  en  funktionel  klassificering  (retouche
og/eller slidspor), bør dette begreb undgås.

Det kan således fastslås,  at katalogisering af flint er en kompliceret proces,  hvor en række
forhold bør overvejes nøje inden start:  1) Vil man benytte en morfologisk eller en funktionel
klassifikation? I sidstnævnte tilfælde må man konsekvent benytte slidsporsanalyse. 2) Indgår
der flere personer i en katalogiseringsproces, bør arbejdet samordnes,  og der bør foretages
både præ- og post-kontrol. 3) Katalogiseringen bør afstemmes efter tidligere katalogiseringer
på institutionen, evt. ved hjælp af en detaljeret liste over typer (ajourføring af Helskog et al
1976 og lndrelid 1990). 4) Endelig bør kun personer med et indgående kendskab til flinttypo-
logi,  -teknologi og -kronologi deltage i en sådan proces.

Undlader  man  at  opfylde  ovenstående  4  punkter,  er  der  stor  sandsynlighed  for,  at  det
katalogiserede materiale ikke vil kunne sammenlignes med andet materiale - og arbejdet har
reelt været spildt.

;:%eetsbf?::åÆiæb|åg¥=df.€issk.uflæardees:åyiå#iedåte:vf::hsoe#a::årtirå`3Laåtgaådsf;E3sgåkeFm6,nriaorgdgte:åiddi;;nkhe£iesrri¥å:

i%n=!ågifgmb:n'grngf;moamtisån,*åFå::Pcelaungngeeltedp,4,%¢d,e#ågghlfsoezoeta:u::e:jTden.De„erharbetydnhg-
[47 Det foreslås her, at stykker, hvor der er bevaret partier af længdekanteme, defmeres som fragmenterede skrabere, mens
et skraberægfragment kun har selve æggen bevaret.
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16.2. Erfrigstal

Udgravring

Der blev samlet udgravet ca.  1490 m2 svarende til 0,63 m2 pr. dagsværk,  når admiristrativt
personel ikke medregnes. Det udgravede areal er beregnet på grundlag af en lagtykkelse på
30-40 cm. Hvis der kun regnes med den effektive felttid, d.v.s. , at feltpersonalets rejsedage,
træfældring , møder, rundvisninger og lignende fratrækkes tidsforbruget, er der udgravet 0 , 71
m2 pr.  dagsværk.

Ca.  1030 m2 blev undersøgt manuelt,  dvs.  udgravning med ske i ]/4 m2 og  10 cm tykke lag
efterfulgt af vandsoldning af den opgravede masse.  Ca. 460 m2 blev undersøgt ved hjælp af
maskinkraft. Hvis der udelukkende regnes med manuel udgravring, blev der anslået udgravet
0,5 m2 pr. dagsværk totalt og 0,6 m2 pr. dagsværk i effektiv felttid. Udgravningshastigheden
kunne dog svinge betragteligt fra boplads til boplads afliængigt af tre forhold:

1) F»m7/æføcde#.  Opsamlingen af artefåkterne fra  solden er ret tidskrævende -  særlig  når
artefåkterne  er  meget  små  (splinter  og  mikroafslag).  Den  opgivne  udgravningshastighed
gælder bopladser med en "normal" fundtæthed, dvs. gennemsnitlig 200-600 artefåkter pr. m2.
På bopladser med en meget høj fundtæthed,  over 2000 artefåkter pr.  m2, blev der udgravet
omkring 0,3 m2 pr.  dagsværk,  når der regnes med effektiv felttid.

2)  Ve/.r/z.g  og  drff7.d.  I  perioder  med  dårlige  vejrfold,  typisk  i  slutningen  af oktober  og  i
november måned,  måtte udgravningerne periodevis afbrydes pga.  kraftig vedvarende regn
eller sne.  Samtidig betød lysforholdene i november måned,  at arbejdsdagen måtte afkortes
med ]/2 til  1  time.  Dette har ikke blot indflydelse på den enkelte udgravning,  men også den
opgivne,  gennemsnitlige udgravningshastighed.

3 ) Udgrøvn!.ngen§ vørjgÆcd. Alle beregnede udgravningshastigheder omfatter også opbygning
af soldestationer,  udlægning af målesystem m.v.  En stor og langvarig udgravring er derfor
mere effektiv end en lille og kortvarig, da det indledende arbejde stort set er det samme.

Katalogisering

Til katalogisering, rapportarbejde, fundvask og fundnummerering er der totalt brugt ca.  165
ugeværk.   Projektleders  andel  i  dette  arbejde  er  indregnet.   Derimod  er  administration,
udvikling af databasesystemet m.v. ikke talt med.  Omregnet tilsvarer dette et tidsforbrug på
0,35  ugeværk  til  katalogiserings-  og  rapportarbejde pr.  ugeværk brugt  i  felten.  Regnet  i
tidsforbrug  i  forhold  til  antal  artefåkter  er  der  totalt  anvendt  2,58  ugeværk  pr.   10.000
genstande.

Den  effektive  katalogisering,   hvor  rapportarbejde,   fundvask  m.v.   ikke  medregnes,   er
naturligvis langt hurtigere. Under katalogiseringen blev fremdriften løbende opstort. Tallene
herfra viser, at der ret konstant kunne katalogiseres 500-600 enkeltnummerede artefåkter pr.
ug£værk (hver artefåk tilsvarer en post i databaseskemaet) eller ca. 5000 stk.  flintafftid pr.
ugeværk (tilsvarer ca.  100 poster i databaseskemaet). I den sidste del af katalogiseringsfasen
var  det  ikke  ualmindeligt  med  en  daglig  katalogiseringskvote  på  200  enkeltnummererede
artefåkter daglig eller  1000 stk. pr.  ugeværk.
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Bemærkrtinger til eif iaringstal for udgraming og katalogisering.. De;t "Å "deism[eges, a:i de
anførte oplysringer gælder for den konkrete udgravnings- og katalogiseringssituation. Lokale
forhold   som   fundtæthed,   fundmaterialets   art   og   tilstand,   jordbund   og   stratigrafisk
kompleksitet   samt   katalogiseringens   detaljeringsniveau   spiller   en   væsentlig   rolle   for
tidsforbruget.  Samtidig er et stort,  sammenhængende projekt som Farsundprosjektet mere
effektivt  under  både  udgravning  og  katalogisering  end  små,  enkeltstående  udgravninger.
Tallene kan derfor kun bruges som en grov vejledring i den fremtidige planlægning.

Tegrtingsarbejde

1 forbindelse med projekt og projektrapport er der dels blevet udført gcn§føJsd§/cg#J.ng (Mieko
Matsumoto),  dels  nen/eg«z.ng  af plan-,  profil-  og  detailtegninger  (Elisabeth  Jansen).  Til
genstandstegring var der afsat i alt 413 timer og til rentegning 300 timer.

Før tegring af genstande påbegyndtes, blev der foretaget en test,  hvor tegneren udførte en
fuldt færdig tegning af en genstand af "middelsværhed" (en regelmæssig korisk kerne). Den
forbrugte tid inklusive alle faser i tegningsarbejdet (omrids , skyggelægning , rentegning) beløb
sig til 120 min. Dagligt skulle det således være muligt at tegne mellem 3 og 4 genstande, og
på denne baggrund blev genstande udvalgt til tegning.

Da de udvalgte genstande var illustreret, var der tegnet i alt 167 flækker, kerner og redskaber
(af hvilke de fleste er bragt i dette nummer af Varia).  Dette giver et gennemsnit på 2 t 30
min pr.  genstand eller 3 genstande pr.  dag.  Den effektive ydelse efter indlæringsfasen har
antagelig ligget på ca.  4 genstande pr.  dag.

Et forhold man her bør tage i betragtning er arbejdets kontinuitet, idet en ikke-professionel
tegner   må  påregne   "genoptræning"   efter  længerevarende  afbrydelser.   Nyligt   indlærte
færdigheder svækkes hurtigt,  hvis de ikke bliver brugt.

Efter forbrug af de budgetterede 300 timer til rentegning var der færdiggjort 75 tegninger.
Gennemsnittet pr.  tegring er således  1  tegning pr. 4 timer eller 9,4 tegninger pr.  ugeværk.
De færdiggjorte tegninger fordeler sig på  1) tegninger,  der kunne tænkes at skulle bruges i
Variarapporten (25 stk.), og 2) tegninger til arkiv (50 stk.). Tegningerne, der var udskilt for
eventuel publikation,  fordelte sig ligeligt på plan- og profiltegninger,  mens tegringerne til
arkiv udelukkende var plantegringer.

Kravene til de to sæt tegninger var vidt forskellige,  idet tegringer til publikation blev lavet
uden koordinater og rivellementer,  mens tegninger til arkiv påførtes såvel koordinater som
nivellementer.  En yderligere forskel var tekstringen,  der på tegninger til publikation blev
udført med letraset,  mens tegninger til arkiv blev håndtekstet.

De forskellige krav markerer sig tydeligt i den forbrugte tid, idet tegningerne til publikation
(25  stk.) var færdiggjort efter knap 200 timer,  mens tegningerne til arkiv (50 stk.) har lagt
beslag på godt  100 timer.  En tegring til publikation har altså taget gennemsnitlig  s timer,
mens  en tegning  til  arkiv  i  gennemsnit har taget 2  timer.  Man bør dog være varsom ved
anvendelse  af  disse  gennemsnitstal,  idet  tegningerne  har  meget  varierende  kompleksitet
(forskelle i profillængde,  lagantal,  feltstørrelse, antal sten,  antal ildsteder,  m.m.).
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SUMMARY

Presented  in this volume of Varia are the results of the Farsund projects investigations at
Lundevågen, Lista,  SW Norway.  The results are of the archaeological excavations over an
80.000 m2 area of the N side of Lundevågen,  supplementd by scientific investigations.

Chapters  1-6 present the Farsund project and the background to the investigation.  Chpfer
J describes the project, its aims and priorities, and the project report.  C%øp¢cr 2 explains the
local  community  and  economic  background  to  the  project,  ie.  the  industrial  building  at
Farsund;   and  outlines  the  organisation  of  the  project,   the  internal  workings,   and  the
relationship  to  the  commissioning  body  and  the  building  contractors.  Gbøpfcr  3  gives  a
resume of the earlier archaeologial fieldwork and excavation in the area.  Cøøp/er 4 describes
the fieldwork priorities and their practical implementation in the period  10th August to 27th
November  1992.

Gbøpfer 5 gives an overview of the project area's topography and geology,  as well as the
natural associations in post-glacial times eg.  sea-level changes and vegetational history.  In
addition, the recorded and excavated localities are listed, and the representativity of the sites
is discussed in relationship to the recording methods used ie.  test-pits.

Stone  Age  sites  which  have  been  selected  for  more  thorough  analysis  are  presented  in
Chøp/er 6.  The  sites,  four middle Mesolithic,  three late Mesolithic and three Neolithic all
lay between 5-9  m above present  sea-level.  A  general picture is given of the  settlement's
topographical and relative situations, and their podsolic stratigraphy is described. In addition,
the standardized excavation methods are described as well as the principles of cataloguing
which were set up in connection with the post-excavation work.

Chapters 7-10 describe the project's chief Stone Age sites.  Chøp/cr 7 deals with the middle
Mesolithic sites (R17, R21/22, R31 and R36), O!øpJer s with the late Mesolithic (R23, R24
and R6),  C%øp/cr 9 with the early and middle Neolithic (R3 and R18) and C%øpJcr JO with
the only locality from the late Neolithic/early Bronze Age (R35).

Ctiøp¢cr  7.J.  deals with R17.  The site (54.5  m2) lay on a small terrace facing  Lundevågen
to the south-west. The artefact assemblage is characterised by conical cores with straight edge
angles,  regular blades and microblades,  scalene triangles,  blade borers and  flake scrapers.
Two  definite  flint  knapping  areas  were distinguished  and  they  both  belong  to  the  middle
Mesolithic.  A  [4C  date of 7770  BP possibly  dates one,  or both,  of these knapping  areas,
while a date of 6400 BP  (late Mesolithic) cannot be connected with any of the artefactual
material.  A fragment of a tanged point with clear grinding shows that the terrace had been
visited in the Neolithic.
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Ctiøpfer  7.2.  examines  R21/22.  The  site  (136  m2)  lay  north-east  of  a  small  outcrop  of
bedrock  on  a  large  level  area.  The  distance  to  R17  was  less  than  40  m.  The  artefact
assemblage compares well to the material from R17,  and as many as  106  scalene triangles
were found at R21/22.  The majority of the artefacts ffom the site must be assigned to the
middle Mesolithic,  but a small group of conical microblade cores with plain platfoms and
acute edge angles are without doubt late Mesolithic. There are no L4C dates which put a date
to the middle Mesolithic elements, but the late Mesolithic material can possibly be connected
to a  [4C date of 6400 BP.  Of the site's  five stone-set fireplaces,  four are  ]4C  dated to the
Bronze and lron Ages.

R31 is described in CbøpJcr 7.3. The site (15 m2) lay on a small terrace facing east towards
a  moss,  and  less  than  100  m  from  the coastline of that  time.  The  artefact assemblage  is
characterised by corical microblade cores with straight edge angles, regular microblades and
very few tools.  Only a single fragment of a scalene triangle was found.  Typologically and
techrically,  the assemblage is assigned to the latter part of the middle Mesolithic,  but two
]4C dates suggest that the site was also visited in the Neolithic,  even though no artefactual

material remained ffom these events. All the finds suggest a single typical flint knapping area
with a small secondary concentration.

C%øpfer  7.4.  examines R36.  The  site  (17  m2)  lay on a  small  terrace facing  south-west to
Lundevågen. The artefact assemblage is represented by conical microblade cores with straight
edge angles,  regular  microblades  and  almost  no tools.  2  scalene triangles  were  found.  It
appears to have been a  single typical  flint knapping  site,  with  a  smaller less well defined
knapping area.  A ]4C date of 5445 BP must originate from a later brief visit, as the artefact
assemblage,  both  typologically  and  techrically,  belongs  to  the  latter  part  of  the  middle
Mesolithic.

R23  is  described  in  Chapfcr 8.J.  The site  (41  m2) 1ay  on a  small plateau  directly on the
coastline of that time.  The artefact assemblage is characterised by corical microblade cores
with  straight  edge  angles,   regular  microblades  and  few  tools.   Almost  all  the  artefact
assemblage was associated with a single typical flint knapping area which can be ascribed to
the earlier part of the late Mesolithic. This dating is supported by two ]4C dates of 6070 BP
and 6230 BP..

R24 is examined in C%øp¢cr 8.2. The site (87 m2) lay on a platform that sloped towards the
south-west,  which  had  been quite close to  the  coastline of that time.  Chronologically  the
artefactual material can be attributed both to the late Mesolithic and to the early Neolithic.
The late Mesolithic  material is characterised by conical  microblade cores  with acute edge
angles,  regular microblades,  Nøstvet axes and line sinkers;  and that of the early Neolithic
by opposd platform cores, single edged points, transverse arrowheads, tangst points of A-
type and 4-sided axes.  Fragments of scrapers and  truncated pieces were also  found at the
settlement.

A series of flint knapping areas can be separated, of which the majority belong to the early
Neolithic,  whilst only one with certainty can be ascribed to the late Mesolithic.  The latter
was sealed by stone clearing activities in the Neolithic. In addition, some definite refuse areas
can be distinguished, which lie in connection with and around the flint knapping areas, while
others are more outlying dumps. Four ]4C dates are available of which one is late Mesolithic
(6190 BP), two effly Neolithic (5000 BP and 4625 BP), and the last is from the older lron
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Age (a working platform of oak bark dated to 2330 BP).

C%øpJer 8.3.  deals with R6. The site (17 m2) lay on a level area directly on the coastline of
the time.  The artefact assemblage is from both the late Mesolithic and the early Neolithic.
Finds  from  the  former  include conical  microblade  cores  with  acute  edge  angles,  simple
keeled cores,  regular microblades and line sinkers.  Finds from the latter are characterised
by opposed platform cores,  single edged points, transverse anowheads, tanged points of A-
type, 4-sided axes and ground flint.  The finds from these two phases are completely mixed.
One of the settlement's two stone-set fireplaces is ]4C dated to the early Bronze Age.

R3  is  described  in  Ctipfer 9.J.  The  site  (140  m2)  lay  on  a  large  level  area close  to  the
coastline of the time. The majority of the finds can be attributed to the early Neolithic, MN
A and MN 8,  but some late Mesolithic material was also  found.  The latter is typified by
corical  microblade  cores,   regular  microblades  and  oval  axes  ('trindøkser');   the  early
Neolithic material by single edged points, transverse arrowheads and tange9 points of A-type;
the early middle Neolithic (MN A) material by A-points alone; and the late middle Neolithic
(MN  8)  material  by  A/B/C  type  arrowheads,  ground  flint  and  cord  decorated  pottery.
Opposed platform cores occuned in all the Neolithic phases.

Several  knapping  areas can be distinguished,  but the material  from the different phases  is
thought to overlap considerably.  Only an MN 8 concentration,  which lay a little distanced
from the other concentrations, is thought to be clean. Two stone-set fireplaces were ]4C datd
to the older lron Age. The sites R4 and R11, which lay on the slope facing Lundevågen, are
possibly refuse areas derived from R3.

G%øpfcr 9.2.  examines R18.  The site (77 m2) lay on a small plateau close to the coastline of
the time.  A  series of concentrations can be distinguished,  of which one is presumably late
Mesolithic, two are early Neolithic and three are middle Neolithic (MN A). Towards the east
an area was found where material from all phases was mixed. The late Mesolithic assemblage
contains conical microblade cores with acute edge angles and regular microblades; the early
Neolithic has opposed platform cores, single edged points, transverse arrowheads and tanged
points of A-type; and MN A material by opposed platform cores, tanged points of A-t)pe and
4-sided thick butted axes. Below the slope, west of R18 lies site R7/26, which must be refuse
derived from R18.

R35 is discussed in Ctiøpfer JO.J. The site (c 90 m2) lay on a small south facing terrace close
to the coastline of that time, and a nearby meadow area could have been cultivated as   flat-
flaked  sickles  from  R16  suggest.  The artefact assemblage is either late Neolithic or older
Bronze  Age,   and  is  characterised  by  flat-flaking  technique  and  the  absence  of  blade
technology.  At R35  a fragment of a flat-flaked dagger  (type VI)  was  found,  as well as 5
arrowheads with concave bases. The artefact assemblage is limited to three small but sharply
defined concentrations,  which suggest that the site is not a settlement but a dump.

C7!øpJcr JJ  examines the Stone Age sites which were only tested and  not fully excavated.
They all had a low research potential.

C%øp/er J2 brings together the research results which relate to the development sequence in
Sørlandet's  flint  typology  and  technology  (C7!øp. J2. J. ),  the  settlements'  spacial  structure
(C%øp.J2.2.) and resource exploitation and utilization (C%øp. J2.3. ).
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Chøp¢er J2. J.  examines the development of the diagnostic artefact types. Amo"Æcød§ begin
in the project area with the middle Mesolithic's non-microlithic scalene triangles, which are
followed  by  an  early  late-Mesolithic  phase  without  flint  points.  A  late  Mesolithic  phase
possibly  follows  characterised  by  transverse  arrowheads  (so  far  the  phase  has  only  been
distinguished  in  Østlandet),  but  this  phase  cannot  be  separated  from  the  early  Neolithic
material with single edged points, transverse arrowheads and tanged points of A-type. In MN
A the points are made up exclusively of A-points,  while those in MN 8 consist of A-,  8-,
C-,  and D-type points.  The sequence is terminated in the late Neolithic /early Bronze Age
with flat-flaked points with concave bases.  Slate points are not found in the project area.

The flxc mø/en.ø/ is,  throughout the whole of the middle and late Mesolithic,  characterised
by pecked and ground oval axes ('trindøkser'). In one phase of the late Mesolithic these are
however supplemented by NØstvet axes. In the Neolithic 4-sided axes were introduced in both
flint and rock (thin and thick butted).  Vespestad or Vestlands type axes are not found.

Three diagnostic types occur in the core mø/en.ø/ - conical,  keeled and opposed platform
cores.  Conical  microblade cores can be ascribed to  the  middle and late Mesolithic,  while
corical macroblade cores alone derive from the middle Mesolithic. Keeled cores presumably
derive from a relatively brief period in the late Mesolithic, while opposed platform cores are
almost exclusively Neolithic.

Other  diagnostic  types  were:  blade  burins  probably  made  on  intentionally  broken  blade
fragments (middle Mesolithic),  line sinkers with grooves (late Mesolithic) and small sickle
blades with double end retouch (probably MN 8). A single rhyolite point is presumably an
import from Vestlandet.

C%øpfer J2.J.2.  examines the development of the freqency of the different artefact types.
Tool type percentages for the principal sites in the project area show that points and scrapers
were the dominant tool types throughout most of the Stone Age.  There are however no true
'points' in the early late- Mesolithic, but probably slotted bone points with flint inserts. The

number  of points  in  the  middle  Mesolithic  was  lower  than  in  the  Neolithic.  On  middle
Mesolithic  sites  there are considerably  more borers  than  on  later  sites.  One-sided  crested
blades  belong  primarily  to  the  Mesolithic,  whilst  two-sided  crested  blades  belong  to  the
Neolithic.  Bipolar  cores  are  found  in  all  phases,  but  were  most  frequent  at  Neolithic
settlements.

Gbøp/cr J2. /.j.  examines the development of flint technology, where four different groups
or blade technologies can be distinguished.

Grio#p J is of middle Mesolithic date and is characterised by regular blades and microblades
produced  on  conical  cores  with  straight  edge  angles.  The  platform  remnant  is  generally
facetted and the platform edge finely trimmed or abraded.

Gnoz/p 2 is early late-Mesolithic and is delineated by almost 'graceful' microblades producst
on conical  microblade cores with  straight edge angles.  The platform remnant is generally
finely  facetted  and  as  the platform  edge  is  often  unprepared  microblades  with  collapsed
platforms occurred.
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Griowp 3 is also e"ly late-Mesolithic in date and characterised by regular microblades, which
are a little more robust than those in Group 2. They are made on conical microblade cores
with acute edge angles, and the platform remnant is generally plain.  The platform edge is
finely trimmed.

Gnowp 4 is from MN A and is distinguished by large coarse blades with fluid transitions to
blade-like flakes. They are produced on opposed platform cores with acute edge angles. The
platform remnant is generally roughly facetted, while the platform edge is either unprepared
or roughly trimmed.

C%pf# J2.2. deals with the sites' spacial structure, and in C7!øp/er j2.2. J . , the organisation
of  those  lokalities  within  the  project  area  is  described.  Site  size  is  seen  to  be  constant
throughout the whole of the Stone Age, ie. cl5-20m2. The large sites within the project area
are seen as an accumulation of many smaller ones.

All the sites are organised according to the same, almost universal principles. There was, for
example, always a fireplace at a site, and rarely more than one. Round the fireplace was one,
seldom  more,  knapping  areas,  together  with  different  activity  areas.   Outermost  was  a
periphery zone of refuse, which was thrown out of the settlement immediately after use ('toss
zones').  Actual midden areas can be found in connection with the larger sites.  'Toss zones'
and middens often occur in relation to slopes which have functioned as  'refuse chutes'.

To  throw  light on  the  sites'  organisation Binford's  'drop/toss  model'  is  applied  @inford
1983). Flint knapping areas are distinguished primarily by means of distribution maps of the
splinters, as flint knapping produces many small splinters which are not subject to any kind
of contemporary site maintenance. The activity areas are distinguished by distribution maps
of the different tool categories. The refuse zone is distinguished by distribution maps of the
average weight of the single grid units, as material that has been subject to preventive as well
as post-hoc maintenance is characterised by great weight.

The sites at Lundevågen have almost all been small and very short-lived, and only rarely can
specialised activity areas be defined. Often only a fan-shaped knapping area can be separated
and a general work area where the different tools have been found together. On some of the
larger sites there appears an almost universal dispersal tendency;  in that arrowheads occur
nearest the fireplace (for retooling), whilst scrapers which have been used for preparing skins
and hides,  and also edge retouched pieces,  used for butchering,  were mostly  found in the
settlement' s periphery.

C%øp/cr J2.2.2.  defines a number of site types and it is discussed how those at Lundevågen
should be classified.  The majority of locations must be transit or hunting  sites,  while only
a  few  are  thought  to  have  been  so  large,  long  lasting  and  differentiated  in  their  activity
patterring that they can be designated as home bases.

Stone Age resource exploitation and utilization is discussed  in  G%øpfer J2.3.  The orgøJ®z.c
møfen.ø/  consists  only  of  some  burnt  hazelnut  shells,  which  indicate  gathering,  and  127
fragments  of bumt bone.  The bone  material is  divided  into  fish  and  fowl,  sea  and  land
mammals, and indicates fishing and the hunting of birds and animals for meat and fur.
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The  ø#c/øcJzfø/ 77!ø/en.ø/ points  primarily  towards  hunting  as  20-50 %  of the artefacts  are
arrowheads, and 30-40 % are scrapers. Line sinkers indicate line fishing, whilst sickle blades
and  flat-flaked  sickles  suggest cereal  cultivation,  or harvesting of other plants.  The broad
edged 4-sided axes from the Neolithic period would have been used for woodland clearance.

The sites' Jopogrøp%z.c §jf#ø/j.on underlines the above factors, in that they are stratigraphically
placed at the point of intersection of more ecological zones.

The po/Æ7n ønø/y§e§  show primarily three things:  1) that there is charcoal dust in  samples
dated to as early as 13.000-13.500 BP, which suggest that in these cases the source must be
other than human, 2) it is thought that grazing began at the beginning of the early Neolithic
and  3)  that  cereal  cultivation  is  ascribed  to  the  middle  Neolithic.  It has  in  addition been
possible to put forward a local curve for sea-level changes at Lista,  where it has been 3-6
m above the present day  sea-level  in  the periods covered by  the archaeological  finds  (see
Chap.5.2  and  16.1).

C%øpfer J3 compares the information obtained about Sørlandet's Stone Age with that from
Vestlandet  and  Østlandet.  The  cÆoz.cc  o/ mM;  møfen.øZJ  for  artefacts  is  probably  mainly
govemed  by  the local  ressources.  In Sørlandet  flakes  and  blades  were almost exclusively
produced on flint and chert (as in Østlandet),  whilst in Vestlandet a greater variety is seen.
In Sørlandet, diabase and sandstone have mainly been used for the production of stone axes.
In Rogaland and Hordaland greenstone was the prime resource, and in Østlandet diabase and
hornfels were used.

Sørlandet  and  Vestlandet  in  the  middle  Mesolithic  are  /ec%»o/og7.cø//y  ø7zd  Øpo/og7.cø//y
different to Østlandet, in that arrowheads in Sørlandet and Vestlandet are dominated by non-
microlithic scalene triangles, whilst in Østlandet,  'hullingspidser' of West Swedish type are
also seen. Handled cores do not occur in Vestlandet or Sørlandet in this period but are found
at middle Mesolithic sites in eastern Norway and western Sweden. In the late Mesolithic the
conditions  are uncertain  because of inconclusive phase divisions  (Mikkelsen's  Phase  4  in
particular;  Mikkelsen  1975).  It is certain however,  that at Lundevågen pointed butted oval
axes ('trindøkser') existed which are not found in Østlandet, and Nøstvet axes, which are not
found in Vestlandet.

On the early Neolithic sites at Lundevågen are single edged points,  transverse aiTowheads
and  tanged  points  of A-type  (as  in  Østlandet),  whilst  single  edged  points  and  transverse
arrowheads  in  Vestlandet  are  rare.  The  same  conditions  are  valid  in  MN  8,  where  in
Sørlandet and Østlandet A/B/C/D-points occur. In Vestlandet A-points are almost exclusively
found.  Pointed,  thin  and  thick  butted  axes  and  Vestland  axes  occur  over  the  whole  of
southern Norway,  while Vespestad axes do  not appear in East Norway.  However,  neither
Vestland  nor Vespestad axes are found in the project area.  Slate points are also not found
within the project area, but a single fragment was found during recording on Engøy, Farsund
(pers.  comm.  Lil Gustafson).

The regional conditions in southern Norway will be the theme of a research project which
will be carried out at .0ldsaksamlingen in  1995.

C»øpJcr J4 examines the project's finds from later periods.  The most substantial are:  1) a
buriål  mound from  the Bronze Age,  which  was possibly constructed over a late Neolithic
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grave  (R1).  The  mound  was  disturbed,  but  a  tin  needle  and  a  couple  of  human  bone
fragments were found.  2) An iron working area from the older lron Age (R10), with traces
of charcoal, roasted bog-ore and slag, in connection with a series of small pits. 3) An activity
area ffom the older lron Age (R16),  with a series of small cooking pits.  In one of them a
large portion  of a clay vessel  was  found.  In addition in  R16,  a gold  ring  was  recovered,
which was presumably  'currency'  gold from the Migration Period.

C%øpfer J5 sums up the Farsund projects archaeological results and C%øp/er J6 evaluates the
project' s administration.

(Translated by Beverley Ballin Smith)
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17.1.1. Innledning

1  forbindelse  med  "Farsundprosjektet",  Farsund  kommune  i  Vest-Agder  er  det  utført  en
pollenanalytisk undersøkelse. Formålet med undersøkelsen var å få klarhet i vegetasjons- og
jordbruksutviklingen  og  holdepunkter  for  en  ny  strandforskyvringskurve  for  Lista.  Det
eksisterer  en  slik  fra  før  (Sørensen  1985).  Den  viser  et  transgresjonsmaksimum  i  Eldste
Dryas/Bølling på ca.  8 m,  et nytt på ca.  6 m i Yngre Dryas-Preboreal, et tredje i Atlantisk
på ca 2 m,  et fjerde i Subboreal på ca.  8 m og et femte i Subboreal på ca.  4 m.

Dette stemmer ikke over ens md en transgresjon funnet på Lista av Hafsten (Nydal  1962,
Hafsten   1983).   I  Røyrtjørn,   7  m  o.h.,   er  det  marint  (transgresjon)  fra  6770±150  til
4850± 100 BP,  dvs.  i Senatiantisk tid og litt inn i Subboreal (kalibrert ca.  7550-5600 BP).
Andersen   (1960)   antyder   også   en   strandforskyvningskurve   for   Lista.   Den   viser   et
transgresjonsmaksimum  i  Bølling  på  ca.  7  m,  et  nytt  på  ca.  5  m  i  Allerød,  et  tredje  i
Atlantisk  tid  på  ca.  5  m  og  et  fjerde  i  Subboreal  på  ca.  8  m.  Kurven  er  gitt  med  stor
usikkerhet, særlig i senglasial tid. Denne kurven kan være forenelig med Hafstens resultater.

Ved Sigersvoll på Lista er det funnet torv ca.  4 m under dagens havnivå.  Den er analysert
av A. F. Sollesnes og resultatene er tolket av Fægri (Sollesnes & Fægri 1951). Det foreligger
ingen dateringer av torven.  Det er likevel klart at torven stammer fra tiden før til like efter
A/n"-innvandringen,  dvs.  fra boreal tid, eventuelt boreal tid og første del av atlantisk tid.
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I dette tidsrommet må havet ha stått minst 4 m lavere enn i dag.  Dette er forenelig med de
andre kurvene, også med resultatene fra denne undersøkelsen.

Det foreligger også en strandforskyvningskurve for Brusand, på Syd-Jæren (Bird & Klemsdal
1986).  Den burde ha store fellestrekk med en kurve for Lista, da avstanden er liten mellom
de to stedene.  Kurven for Brusand viser et havrivå på ca.  4 m i Eldste Dryas,  -5  m i Eldre
Dryas,  ca.  2  m  i  Yngre  Dryas,  -2  m  i  Boreal  og  et  totoppet  maksimum  på  ca  5  m  i
tidsrommet 7000-3500 BP (kalibrert ca.  7800-3800 BP).

Lista ble tidlig isfritt. I havet like utenfor, og tildels på tørt land ved Nordhassel og Lista fyr,
ligger Listamorenen.  Den er antatt å være dannet i Eldste Dryas,  ca.  13000 BP (Andersen
1960,  kalibrert ca.  15450 BP),  ca.  13500  BP  (Kristiansen &  Sollid  1989,  kalibrert  16150
BP).  Chanda  (1965)  har en  datering  av  de eldste orgariske  avsetningene i Brøndmyra på
Jæren på 13000±400 BP (T-149A, Nydal  1960, kalibrert 16040-14780 BP).  Området må ha
blitt isfritt minst noen hundre år før det. Brøndmyra ligger innenfor en morene som er antatt
å være av samme alder som Listamorenen. Listamorenen bør derfor ha en alder på nærmere
13500 BP (kalibrert ca.  16150 BP).  Spangereidtrinnet ligger innenfor,  der Lyngdalsfjorden
møter  Åptafjorden,   kanskje  også  ved  Sigersvoll.   Den  er  noe  yngre,   12600-12000  BP
(Andersen  1960,  ca.   14800-14000  BP  kalibrert)  eller  ca.   13000  BP  (Kristiansen  &  Solli
1989,  kalibrert ca.  15450 BP).  Den neste morenen,  Lyngdaltrinnet,  er antatt å ha en alder
på  12300 BP (Kristiansen & Solli  1989,  kalibrert ca.  14350 BP),  mens   Kristiansandtrinnet
innenfor dette igjen er datert til  12550±200 BP (kalibrert 15070-14400 BP), på overgangen
Eldste Dryas/Bølling (Andersen 1960). Kristiansen & Sollid ( 1989) antar 12000 BP (kalibrert
ca.  14000 BP) på dette trinnet. Ra-trinnet ligger langt innenfor med en alder på 10900-10800
til  10300-10200 BP  (kalibrert  12800-12700 -12150-11950 BP).

Det  er  også  gjort  en  undersøkelse  på  Vest-Lista,  ved  Penne.  Her  var  formålet  generell
vegetasjonshistorie,    bosetringshistorie    og    jordbrukshistorie.    Resultatene    fra    begge
undersøkelsene er tatt med her.

17.1.2. Feltarbeid

Feltarbeidet ble utført 28-29/4,  19-20/5  og 25-27/8-92.  Det ble samlet inn prøveserier fra
følgende lokaliteter (Fig. 99):
Fjc//e§Jød,  myr J,  58° 05'  N,  6°  48'  Ø,  UTM LK 697404,  4,53 m o.h.(nivellert),  2,45  m
prweserie.
F/.e//e§fø,  myr JJ,  58°  5'  N,  6°  47'  Ø,  UTM LK 692406,  4,88 m o.h.(rivellert),  5,00 m
prweserie.
§Åjoøne§,  myr J,  58°  4'  N,  6°  49'  Ø,  UTM LK 709393,  3,77 m o.h.(nivellert),  10,22 m
prweserie.
§Åjoøne§,  vøn7! JJ,  58°  4'  N,  6°  47'  Ø,  UTM LK 695396,  ca.  8,5  m o.h.,  prweserie fra
1,35  m-5,71  m.  (Fra sjøbunnen og ned).
§Ljoøne§, myr JJJ, 58° 4' N, 6° 48' Ø, UTM LK 698396, ca. 6 m o.h., 2,91 m prweserie.
(Dette er antagelig Hafstens Røyrtjøm. )
Røynr/.Ø77!, 58° 4' N,  6° 48' Ø,  UTM LK 700388, ca.  2 m o.h., prøveserie fra 0,50 m-5,30
m.
L#øemyr,  J,  58°  05'  N,  6°  47'  Ø,  UTM  LK  689401,  0,88  m  o.h.(nivellert),  2,73  m
prweserie.
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L#m7cmyr,  JJ,  58°  05'  N,  6°  47'  Ø,  UTM  LK  689401,  0,15  m  o.h.(nivellert),  3,79  m
prøveserie.
/Ø/Æ7fjønn,  58°  9'  N,  6°  37'  Ø,  UTM LK 601471,110 m o.h.,  9,39 m prweserie.
Mo",  58°  8'  N,  6°  37'  Ø,  UTM LK 593460, 29,5  m o.h.,1,50 m prweserie.
j%fø, 58°  6' N,  6° 40' Ø, UTM LK 619426, 6-7 m o.h., 2,11  m prweserie.
Det ble også innsamlet prøveserier ffa 3 jordprofiler i et utgravringsområde ved Lundevågen.

Prøvene fra jordprofilene er innsamlet ved å stikke prøveglass inn i  de rensede loddrette
profilene.  De andre prøveseriene er innsamlet med russerbor.

17.1.3. Laboratoriearbeid

Fra prøveseriene innsamlet med russerbor er det tatt ut prøver til preparering.  Prøvene er
preparert efter standardmetodene (Fægri & Iversen 1950,  1966, 1975 , Stockmarr 1972, Høeg
1979). Hver prwe var på 1 cm3 og det ble brukt 2 Lycopod].#m-piller/prwe. Hver inneholdt
12077 ± 374 Lycopodi.zim c/øvøf#jn-sporer, dvs.  24154 ±264 sporer/prøve.

Det er preparert og analysert 95 prøver fra Skjoldnes, myr 1, 34 prwer fra Fjellestad, myr
1, 40 fra Fjellestad, myr 11 og 95 prøver fra Jølletjøm. Videre er det preparert 25 prøver fra
Skjoldnes,  vann 11 hvorav  17 er analysert.
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Alle prweseriene untagen Jølletjønn lå så lavt at det var mulig, eller til og med sannsynlig
ut   ffa   eksisterende   strandforskyvningskurve,   at   den   nederste   delen   var   marin.   Alle
prøveseriene begynte også nede i en tett blå leire som så marin ut. De nederste prøvene fra
hver  serie  ble  tatt  ut  slik at  den  nederste  eller de  nederste burde  være  marine.  Det  ble
preparert prøver videre oppover med tanke på å finne transgresjoner.  De var ikke synlige i
felt-

Døfcr7.nger..  Det  er  utført  13  ]4C-dateringer  ved  l,aboratoriet  for  Radiologisk  Datering  i
Trondheim,  3 ved Svedberg l.aboratoriet i Uppsala og 9 ved Beta Anålytic lnc.  i Florida.
Det er 3 dateringer fra Fjellestad,  myr 1,  10 ffa Skjoldnes,  myr 1,  3  fra Fjellestad,  myr 11
og 9 fra Jølletjønn. Dateringene er kalibrert efter Stuiver & Reimer (1993). Alle dateringer
videre i teksten er oppført ukalibrert, men med den kalibrerte i parentes. Dateringene er som
følger,

Nr.                  Nivå               Alder BP            Kalibrert BC        Kalibrert BP

Fjellestad, myr I
T-10504              1,00   m
T-10505              1,10   m
T-10494A          1,85   m

3125 ±70                 1440-1310
7815 ± 95                6700-6475
9055 ± 100              8095-8010

Fjellestad, myr 11
Ua-3827             0,61    m              3635±70             .  2125-1890
Ua-3828             1,245  m             6835 ±85                5735-5595
T-11029              1,315  m             7060± 110              5985-5765

Skjoldms, myr I
T-10495A         3 ,575
T-10496A         3,70   m
T-10497A         5,30   m
T-10498A         7,20   m
T-10499A         8,675  m
T-10500A*       8,775  m
T-10501A*        8,815m
T-10502A*       9,125  m
T-10503A*       9,325  m
Ua-3882  *        9,55   m

Jø[htjøm
8-59435             0,90   m
8-59436             4,60   m
8-59437             5,60   m
8-59438             5,90   m
8-59439             6,50   m
J}-59440              7,20   m
J}-59441               7,60   m
8-59442             7,70   m
8-59443              8,15   m

3760+105
3960±120
5310±125
7095 + 130
7385 ± 110
7175±75
7405±95
8050±90
9365 ± 120

11475 ± 80

2530±60
2710±70
3940±130
4790±80
6840±90
8360 ± 110
9250±120
9880 ± 110
11710+110

2320-1985
2585-2285
4325-3980
6025-5775
6360-6050
6105-5955
6365-6065
7045-6770
8585-8215

11560-11335

795-530
910-805
2580-2205
3650-3385
5740-5595
7500-7270
8415-8090
9255-9025
11865-11550

Nivåene merket med * må justeres med -14 cm.   Se under Skjoldnes, myr 1.
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3390-3260
8650-8425

10045-9960

4075-3840
7685-7545
7935-7715

4270-3935
4535-4235
6275-5930
7gn5-]72;5
8310-8000
8055-7905
8315-8015
8995-8720

10535-10165
13510-13385

2745-2480
2860-2755
4530-4355
5600-5335
7690-7545
9450-9220

10365-10040
11205-10975
13815-13500



Til datering er det vanligvis sendt inn 5 cm av prøveserien, fra 2,5 cm nedenfor oppgitt nivå
til 2,5 c,h ovenfor med unntagelse av T-10501A som bare var på 3 cm, fra 8,80-8,83 m. Til
akseleratordateringene,   Ua-3827,   Ua-3828  og  Ua-3882,   er  det  bare  sendt   1   cm.   Alle
dateringene virker  sannsynlige  untagen  8-59435,  0,90  m.  Denne  er opplagt  for  gammel.
Årsaken  er resedimentasjon.  Kanskje  er  flere av  dateringene  fra Jølletjønn  for  gamle  av
samme årsak.  Se senere.

Begrunnelsen for dateringene er som følger:

T-10504      0ver brudd i sedimentasjonen
T-10505      Under brudd i sedimentasjonen
T-10494A   Cory/#§-innvandringen
T-10495A   lsolasjon fra havet,  slutt på brakkvannsfase
T-10496A   Begynnende korndyrking, begynnelse på brakkvannsfase
T-10497A   P/ønføgo /øncco/ø/ø,  husdyrhold
T-10498A   Zt./i.ø-innvandringen
T-10499A   Transgresjonsstart *
T-10500A   Yngre enn transgresjonsstart
T-10501A   Transgresjonsstart *
T-10502A   A/7£M-innvandringen
T-10503A   Cory/ø4§-innvandringen
Ua-3882      Befw/ø-innvandringen
Ua-3827      Isolasjon fra havet,  slutt på brakkvannsfase
Ua-3828      Transgresjonsstart, begynnende marin fase
T-11029      Transgresjonsstart,  slutt på fersk fase
8-59435       Toppen av hovedserien
8-5 94 3 6       Kull støv maksi mum
8-59437       Cerealia,  korndyrking
8-59438       P/ønføgo /ønccozøJø,  husdyrhold
8-59439       7l./z.ø-innvandringen
8-59440       A/7®M-innvandringen
J}-59441        Cory/#£-innvandringen
8-59442       Bt7/z4/ø-oppgang
8-59443       Befzt/ø-innvandringen

* Da begge transgresjonene i Skjoldnes, myr 1 i følge dateringene begynte samtidig, og da hendelsene forekom
i hver sin russerborkanne, og da ingen ting hverken i følge pollenanalysen eller diatomeanalysen utelukker at
det er samtidighet, smrere tvert i mot, er det antatt at det dreier seg om samme transgresjonen. Gjennomsnitts-
tidspunkt for transgresjomstart er 7395 ±70 BP, kalibrert 8300-8025 BP.

Diagrammene fra Lista bør kunne sammenlignes innbyrdes da avstanden mellom lokalitetene
er liten.  Dette gjelder i særdeleshet diagrammet fra Jølletjønn som er godt datert.

Om man holder seg til Kristiansen & Sollid (1989) når det gjelder datering av morenetrinn,
og ellers bruker dateringer fra Andersen (1960), Chanda 1965 og Hafsten (1958,  1963,  1983)
i tillegg til egne dateringer,  kan man anta følgende kronologi for Lista:

Lz.sfø/rz.»#cf  13500 BP,  kalibrert  16150 BP.
SpøngerejdJJ7.nnc/  13000 BP,  kalibrert  15450 BP.
JnfcrJJødz.øJfz.d  12600-12300 BP,  kalibrert  14800-14350 BP,  (Bølling).

270



LyJ3gdø//n.nne/  12300 BP,  kalibrert  14350 BP,  (Eldre Dryas).
Krz.§f!.øn§øøfr7.nnc/  12000 BP,  kalibrert  14000 BP,  (Eldre Dryas).
Jn/erfJødz.ø/  11500-10800 BP,  kalibrert  13400-12750 BP,  (Allerød).
Hovedfn.nnef  10800-9900 BP,  kalibrert  12750-11000 BP,  (Yngre Dryas).
Va!J7%e/j.d fra 9900 BP,  kalibrert  11000 BP,  (Preboreal).
Cory/"-innvandring 9200 BP,  kalibrert  10200 BP,  (Ca.  Boreal).
A/n"-innvandring 8200 BP, kalibrert 9150 BP,  (Ca.  Atlantisk).
7t./z.ø-innvandring 7000 BP, kalibrert 7800 BP.

Diagrammene kan videre  sammenlignes med et diagram fra Åsen i Forsand,  Svartetjønn,
Hauge i Sokndal, Ersdal i Flekkefjord, Augland ved Kristiansand, Barlindtjern ved Lillesand
og Verevann i Birkenes.  Innvandringen på disse stedene skjedde som følger:

Forsand
Sokndal
Flekkefjord
Kristiansand
Birkenes

Ffflibrert
Forsand
Sokndal
Flekkefjord
Kristiansand
Birkenes

Corylus            Pinus
9240±160       8490±120
9775±285
ca.  9000
9490±180       9000
8900                  8900

Corylus            Pinus
10375-10030  9525-9380
11540-10480
ca.  10000
10930-10230   10370
ca.  9900           ca.  9900

Alnus
7990±100
8905±235
8440 ± 1 80
8400
8200

Alnus
8990-8590
10040-9555
9530-9240
ca.  9400
ca.  9150

Tilia
8200±80

7000
7790 ± 1 1 0
7200

Tilia
4840-4570

ca.  7800
8645-8410
ca.  7950

Allerød er videre datert fra Høylandsmyr på Lista til 11500±300 BP (Hafsten 1963,  13770-
13100 BP kal.) og fra Brøndmyr på Jæren til 11300±250 BP til 10800±300 (13480-12960 -
13020-12410 BP kal)  og  underkant av  Bølling er datert til  12650±300  BP  (Chanda  1965,
Nydal   1960,   15375-14415  BP  kal).   For  den  nederste  delen  av  diagrammene  kan  jeg
sammenligne  med  hva  som  er  kjent  om  generelle  klimasvingninger  i  senglasial  og  tidlig
postglasial tid.  Bølling og Allerød var varmere perioder,  mens Eldre- og Yngre Dryas var
kjøligere.  Ca.  10000 BP (11150 BP kal), på overgangen til Preboreal, begynte den endelige
klimabedringen.

7t./vcÆ5Jdz.øgxtzm.. For hver prøveserie er det tegnet et diagram som viser sammenheng mellom
dybde og alder.  Alle L4C-dateringene er inntegnet med ett standardawik, ukalibrert (stiplet)
og kalibrert (heltrukket).

I tillegg til dateringene fra den aktuelle prøveserien er det også brukt overførte dateringer fra
de andre diagrammene i området.

En ]4C-datering har en usikkerhet.  Den er oppgitt med ett standardavvik som er på 60-130
år for den ukalibrerte alderen eller et intervall på 85-370 år for den kalibrerte alderen. Hele
dette intervallet er omtrent like sannsynlig som alder på prwen. Den daterte prwen var i de
fleste tilfellene 5  cm høy.  Dateringen er oppført på midtnivået for prøven,  men kan ligge
over eller under,  avhengig av om konsentrasjonen av karbon er jevn eller ujevn gjennom

271



prøve.  Mellom dateringene er det trukket rette linjer.  Dette behøver ikke være riktig.  Fra
disse tilvekstkurvene er alle analyserte nivåer i hver enkelt myr gitt en alder.  Enhver  slik
alder kan på grunn av de ovenfor nevnte usikkerhetene være både 200 og 300 år gal. Dette
må man ha i tankene når man leser diagrammene og de oppgitte aldre.

Menne§Æc/z.g øÆfJ.w.fe/.. Jegere og samlere gjør ikke inngrep i vegetasjonen som er store nok
til at de kan sees i pollendiagrammene, men de har brent bål. Kullstøv fra disse bålene stiger
med den varme røken og fåller ned i omgivelsene,  bl.a.  i myrer og tjern.  Her oppbevares
disse  partiklene  like  godt  som  pollenkornene,  og  de  telles  sammen  med  dem.  Kullstøv  i
prøvene kan også stamme fra skogbranner. naturlige og påsatte. Hvis det har brent på stedet,
vil det imidlertid ikke bare være kullstøv,  men også større kullbiter.  Dette vil ligge som et
lag, og ikke være spredt ut over mange cm av prweserien.  Dette kan jo representere flere
hundre år.  Kull kan blåse med vinden,  men hvis det er meget kullstøv må man regne med
at det er lokalt.

Husdyrhold setter heller ikke alltid de største sporene efter seg på vegetasjonen,  men ofte
følger det bestemte planter med beitende husdyr.  Det gjelder særlig  P/an/øgo /øweo/øJø,
P/ønføgo medz.ø og P/ø#/øgo n®ø/.or (Høeg 1987,  1989, Iversen 1941), men man får også ofte
en  økning  for  pollentyper  som  J#n!.pc"§,  Poaceae,  R#mex,  Arfem!.§z.ø,  Chenopodiaceae,
U#z.cø, Å4c/ømpynm og j¥er7.d!.zfm (Berglund,  1966, Florin 1957, Hafsten 1956,  Høeg 1990,
1994, Høeg & Mikkelsen 1979, Iversen 1949, Mikkelsen & Høeg  1979, Moe 1973, Vorren
1979). Når man finner pollen fra kornslagene Ho#deztm, Avenø, Z7t.fz.c#m eller §ccø/e har det
ganske   sikkert  vært  drevet  korndyrking   i  området.   Hont7e#m,   Avenø  og   rri/z.c#m  er
selvbestøvere,  og  meget  lite  pollen  slipper  ut  av  blomsten.  Pollen  fra  disse  artene  tyder
derfor på dyrking i umiddelbar nærhet.

17.1.4. Resultater

Skjoklnes, myr I

Pa "yie;n voksm3 Myrica, Narthecium, Erica tetralix, Andromeda polifiolia og C:ype;raiæaie.
Rundt myren,  også i kanten, vokste noen Be/w/ø.  Det ble samlet prøver med russerbor ned
til 10,22 m. Det viste seg imidlertid under analysearbeidet at dybdene måtte justeres med -14
cm   fra 8,75  m og ned.  Bunnen får en dybde på  10,08 m.

Bakgrunnen for denne antagelsen er som følger.  Det ble funnet to transgresjoner,  først en
kort,  dernest en  langvarig.  Starten på  den  første,  8,83-8,80  m  er datert  til  7405±95  BP
(8315-8015  BP kal),  8,80-8,75  m  til 7175±75  BP  (8055-7905  BP kal)   og  starten på den
neste,   8,65-8,70  m  til  7385±110  BP  (8310-8000  BP  kal),  dvs.   begge  transgresjonene
begynner samtidig.  I følge den pollenanalytiske og den diatomeanalytiske undersøkelsen er
det ikke noe i veien for at det fåktisk er den samme transgresjonen.  Forklaringen på dette
er  som  følger:    Under prwetagning brukes vekselvis to hull  med ca.  0,40  m avstand da
spissen på boret roter rundt i sedimentene ned til ca.  10 cm under det nivået som samles. Fra
det ene hullet ble det bl.a.  samlet inn en serie fra 8,05 til 8,80 m,  fra det andre fra 8,75 til

9,50 m.  Overflaten på myren kan være noe ujevn,  og lagene nede i myren behøver heller
ikke ligge horisontalt.  I  tillegg kommer  muligheten av at boret har gått loddrett  ned i det
første tilfellet.  Derfor kom borkannen litt ned i de ferske sedimentene under de marine fra
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transgresjonen.  Da den neste prøveseriedelen skulle samles (fra det andre hullet) kan boret
ha gått litt skjevt ned.  (I,angs hypotenusen i en trekant.)  I denne retningen er det noe lenger
ned til de ferske lagene enn om boret hadde gått loddrett ned. Derfor fikk vi med litt av det
marine laget øverst i kannen og tolket det i første omgang som en kortvarig transgresjon. Dcf
drc7.er §cg dc#or Æz/n om c# /rø"g#e§/.on. Starten på denne kan settes til gjennomsnittsalderen
på de to dateringehe,  dvs.  7395±70 BP (8300-8025 BP kal).

Prweserien bestod av §pøøgnzim-torv ned til ca.  1,50 m, gytje videre nedover.  Gytjen var
mer eller mindre siltholdig fra 3,80 m til 8,66 m og fra 9,21 m og ned.  Fra 9,34 m til 9,39
m og fra 9,42 m til  10,08 m bestod prweserien av varvig leire.  De nederste 4 prøvene ble
under prepareringen behandlet med HF.

Dette er den best analyserte myren.  Den er analysert fra  10,06  m og opp.  Den analyserte
delen av prøveserien kan inndeles i følgende soner hvor den kalibrerte alderen er oppført som
et  gjennomsritt  for  alle  lokalitetene  når  det  gjelder  tiden  frem  til  7%.ø-innvandringen
(Fig.100,101,102):

S one          Nivå
A1        10,06-9,83m
A2         9,83-9,67 m
A3         9,67-9,56 m
A4        9,56-9,37 m
A5         9,37-9,32 m
A6         9,32-9,18 m
A7         9,18-8,98 m
A8         8,98-7,05  m
A9        7,05-5,35  m
A10      5,35-3,60m
A11       3,60-2,35m
A12       2,35-1,00m
A13       1'00-0'00m

Alder BP
13200-12600
12600-12300
12300-11500
11500-10800
10800-9900
9900-9200
9200-8200
8200-7000
7000-5300
5300-3800
3800-2500
2500-1100
1100-

Alder BP, kal
15750-14800
14800-14400
14400-13400
13400-12700
12700-11000
11000-10200
10200-9150
9150-7800
7800-6150
6150-4150
4150-2700
2700-1100
1100-

Sone A1,  10,06-9,83  m.  Av treslagene er det P!.n% som dominerer med ca.  30-35 %.  Det
er meget Bcf#/ø nønø, og i øverste del av sonen også meget Sø/z*. Det er en del Cyperaceae
og   Rz/mcx,    og    meget   Poaceae,    Ar}cm7.s7.ø,    Chenopodiaceae,    Rosaceae,    F7./z.pe7adzf/ø,
Helianthemum,  Sphagnum,  Lycopodium  annotinum og Dryopteris.  Dst e;i  Lriid+efiid ogstL
pollen av Cory/", 4/n#§, Pj.ceø,  U/m", g#crcM og 7l./!.ø. Dette er pollentyper som må være
resedimentert fra Eem  interglasialtid,  for  130000-110000  år  siden  (Mangerud  & al.  1981,
Andersen & al.  1983, Andersen & al. manuskr.). De tre prøvene i denne sonen inneholdt alle
Æy£/n.x, en marin indikator. Det er imidlertid ikke uvanlig å finne marine indikatorer i tildels
store høyder både i Vest-Agder og Rogaland. På Høgemork i Rogaland er det funnet marine
avsetninger som tyder på at havet har stått minst 200 m høyere enn i dag på Jæren (Andersen
& al.  1991).  Dette er i interstadialavsetninger,  men det viser at minst en gang under siste
istid, for kanskje 70000 år siden, stod havet så høyt. Også i Svartetjønn,  155 m o.h. , Hauge
i Rogaland (Titania-1anddeponi) og i Jølletjønn,  110 m o.h. er det funnet marine indikatorer.
Her er det i senglasiale avsetninger, og sammen med pollen av bl.a.  Cory/g45, 4/nw§ og P}.cccz.
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0                          2000                     4000                     6000                    8000                     10000                   12000                  14000               ÅRBP

Fii g.100. Tiiilyekstdiagra]'n f ior Skjoldnes , myr 1. Alh ]4C-dateringene er inmegnet med 1 stomdardawik.
Stiplet laÅrve angir ukaubrerte aure, heltrukket Unje kalibrerte aure.

Det er ingen tvil om at det dreier seg om resedimentert materiale. Pollenkomene er fra Eem
og de marine indikatorene f.eks.  fra en interstadialtid i tidlig Weichsel (Høeg upubl.).

På Lista er det av enkelte tidligere antatt en meget høy marin grense, iallfåll på 70 m (Øyen
1926 og nevnt i Bjørlykke  1929).  Det forekommer terrasser både ved denne høyden og ved
andre høyder som har vært tolket som  strandvoller.  Øyen nevner bl.a.  terrasser vd 91,3-
92,4  m  o.h.,  102,3  m  o.h.,  104  m  o.h.  og  148  m  o.h.  Dette  behøver ikke  være marine
avsetringer, og om det er, antar han at de er av meget høy alder, fra tidlige interstadialtider
eller interglasialtider.

Når det gjelder marine indikatorer i senglasiale avsetninger i Skjoldnes,  myr 1, 3,77 m o.h. ,
er det vanskelig  å  si  noe helt sikkert.  Det er utført diatomeanalyse på de  samme prøvene
(Henningsmoen). De nederste prørvene, opp til 9,96 m, inneholdt ikke diatomeer, de ovenfor
bare ferske,  og for det meste i små mengder og tildels som bruddstykker.  Overgangslagene
mellom de diatom6tomme lagene og de med ferskvannsflora,  9,90 og 9,87 m, inneholdt en
masseopptreden av Frtzgz./ørjø §pp.  Disse artene har gjerne masseopptreden nær isolasjonen
(Henringsmoen  pers.med.).   Prøvene  opp  til   9,81   m  inneholdt  meget  Hys/n.x  og   lite
Pedz.ø§fr%m  og  Bo/ryococcøÅg,  mens  prøvene  over  iklæ  inneholdt  Æy§/n.x,  men  en  kraftig
økning  for  PcdJ.ø§/"m  og  Bofryococc#§.  Vi  kan  med  sikkerhet  si  at  pollenkornene  av
Corylus, AlniÆ,  Picea, Ulmus, Quercus og Tilia ei resediimerTætie, og a;t  Hystrix kan væie
det,  i  særdeleshet når man finner Hy§/n* i over  100 meters høyde i Jølletjønn på Lista fra
samme tidsinterval.  Det er likevel fl.a diatom6analysene og forholdet mellom HyJfrz]f og
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ferskvannsalgene  Pedz.ø§f"m  og  Bo/ryococcz4s  antatt  at  de  nederste  prøvene  virkelig  er
marine,  med overgang fra marine til ferske lag ved 9,93 m.

De store mengdene pollen fra J*.nw kan være fierntransporterte.  Den lokale pollenproduk-
sjonen var jo minimal på den tiden.  Mest sannsynlig er også en stor del av disse pollenkor-
nene  resedimenterte.  Når  det  mest  sannsynlig  dreier  seg  om  marine  avsetninger  i  denne
sonen, kan marin overrepresentasjon av PJ.n" også være en årsak. Pollenkorn av Pj.n#§ fåller
ned på havoverflaten,  flyter og bringes inn i vikene med pålandsvind. Der sedimenteres de.

PoLlen a:N Ephedra strobilaceae , Ephedra distacya og Comus ei miest sa;"isvnlig ffi]em+ra:ns-
porterte,  mens  mesteparten  av  buskene  og  urtene,  bl.a.  He/!.øniÆemz/m  nok  har  vokst  i
området.

Det  er  840-970%  kullstøv  i  prwene.   Kullstwet  er  regnet  i  prosent  av  EP,   og  siden
pollensummen er lav, behøver nødvendigvis ikke kullmengden være så stor. Det er imidlertid
også et maksimum i influxdiagrammet.

Området  har  vært  skogløst.  Det  har  ikke  vokst  et  tre  i  området,  bare  urter  og  busker.
Kullstøvet i de nederste fire prøvene kan være resedimentert sammen med pollenkornene fra
Eem eller en interstadialtid. For alle prøvenes vedkommende kan det være fjerntransportert
fra syd eller fra Nordsjøkontinentet.

Går  man  i  d.ag  langs  strendene  på  f.eks.   Svalbard,   finner  man  tildels  store  mengder
drivtømmer. Dette har kommet over polhavet med isen. Den gangen da isen gikk lenger syd,
kom  dette  drivtømmeret  kanskje  helt  ned  til  kysten  av  Rogaland,  Agder  og  Telemark.
Kanskje har også drivtømmer kommet fra syd med havstrømmer derfra.

Det er ofte meget kullstøv i marine prøver like under isolasjonen. Det kan virke som om det
er marin ovenepresentasjon også for kullstøv. Hvis kullstøvet ikke er resedimentert, må det
komme fra bål, og således fra menneskelig aktivitet da det ikke var noe skog hvor det kunne
oppstå naturlig skogbrann.

Jeg anser det som  svært sannsynlig at det allerede så tidlig som  13000 BP  (15450 BP kal),
eller  kanskje  nærmere   13500  BP  (15750  BP  kal),  var  mennesker  på  Lista,  jegere  og
fangstfolk som kom over fra Nordsjøkontinentet,  selvom spor efter bosetring så tidlig ikke
er  påvist  av  arkeologene.   Eventuelle   strandnære  leirplasser  fra  denne  tiden  vil  være
vanskelige å finne, da havet i en senere periode, 7400-3800 BP (8200-4150 BP kal) har stått
høyere og vasket bort eventuelle spor.  (Se senere.)   Avstanden fra Nordsjøkontinentet var
ikke så stor.  På Lista var det sikkert muligheter for fangst på både fugl, sel og fisk. En liten
del av kullstøvet kommer med sikkerhet fra bartrær da det ble sett typiske bartre-ringporer
på bitene.  En betydelig større del,  kanskje de fleste,  kommer antagelig fra bartrær selv om
sikre kjennetegn ikke ble sett.  Ingen biter kunne med sikkerhet sies å komme fra løvtrær.

Vi  befinner oss  i  en kjølig  tid,  antagelig  eldste Dryas.  Alderen på denne  sonen kan godt
strekke seg  ned mot  13500 BP (16150 BP kal) og opp til  12600 BP (14800 BP kal).

Sone A2,  9,83-9,67 m.  Blant treslagene er det fortsatt J*.n#J som dominerer.  Det er meget
Betula   nana,   Salix,   Juniperus.   Cype;ia!ceiNe,   Thalictrum,  Poaiæa!e,   Rumex,   Arterrtisia,
Chenopodiaceae, Rosaceae, Filipendula, Jiø«z/#cz//AÅ§ , Apiaceae, Gø/z.ztm , Liguliflorae, ZØ/zÅ5,
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Equisetum, Sphagnum, Lycopodium annotinum og Dryopteris . De;t e;i Hystri:x ± den medeism5
prøven.  Det var litt mer Be/#/ø i denne sonen enn i den foregående.  Det har vært en åpen
vegetasjon.  P}.n"-pollenkornene  er  fjerntransporterte,  resedimenterte  eller  et  resultat  av
marin overrepresentasjon.  Det er mindre pollen av  CoryJ#§, A/n#§,  PJ.ccø,  U/mg4§,  gzfc#cz4f
og 71./z.ø.  Vi befinner oss fortsatt i en kjølig tid. Be/zfÆz har kanskje kommet litt nærmere,  så
det kan ha vært noe varmere enn i foregående sone. Vi er kanskje i Bølling eller Brøndmyr
interstadial  tid,  12600-12300  BP  (14800-14400  BP  kal).  Det  er  marine  indikatorer  i  den
nederste  prøven  i  sonen.   Det  er  meget  ferskvannsalger  i  den  øverste  prøven,   særlig
Pedz.aff"m. Overgangen mellom marine og ferske sedimenter er i såfåll mellom 9,81 og 9,73
m, midt i Bølling. Det mest sannsynlige er imidlertid at overgangen marine/ferske sedimenter
ved 9,93 m,  i Eldste Dryas, dette ut fra diatom6analysen.

I denne sonen er det 2700 % kullstøv i begge prøvene. I den werste er det iallfåll ikke snakk
om  marin overrepresentasjon.  Det er  sannsynlig  at det har vært  mennesker i  området på
denne tiden.

Sone  A3,  9,67-9,56  m.  Det er  fortsatt  P!.nM§  som  dominerer blant  trærne.  Det  er  meget
poHen aN Betula nana, Salix, Carex, Thalictrum, Poa!ceaie, Rumex, Artemisia, CheriopotiLa=
ceaie, Caiyophy[]aiF3eaie,  Saxiftaga nivalis os Dryopteris. Det ei også po\1en aN  Hippophae ,
den eneste gangen denne pollentypen opptrer i diagrammet. Muligens har den vokst på Lista
i senglasial tid. I såfåll er den innvandret til Vest-Agder og Rogaland direkte fra Nordsjøkon-
tinentet. Den ble utkonkurrert og døde ut igjen her da BeJ#/ø ekspanderte på overgangen til
A11erød eller Preboreal tid.  Det er samtidig med at Æ.ppop%øe innvandret til Oslofjordom-
rådet fra Syd-Sverige og/eller Danmark. BeJ#Zø har et lite mirimum i denne sonen. Det kan
virke som om det er blitt noe kjøligere fra foregående sone,  selvom vegetasjonen stort sett
er som før, med meget busker og urter. Det er iklæ resedimenterte pollentyper eller marine
indikatorer, og det er meget ferskvannsalger, særlig Ped!.ø§f"m. Det er noe mindre kullstøv
i denne sonen, ca. 580 % . Det har fortsatt bodd folk i området. Sonen representerer antagelig
Eldre Dryas,12300-11500 BP (14400-13400 BP kal).

Sone A4, 9,56-9,37 m.  I denne sonen er det et tydelig maksimum for Befw/ø.  Det er ingen
tvil om at den er innvandret.  Det er meget pollen av Ericales,  og E773pe/"m er innvandret.
De;t e;i poNLen a:N  Chrysanthemum,  Epilobiw'n,  Polygonum viviparum os Helianthemum os
s;poiei a:N Botrychium, Lycopodium selago os Thelypteris , el+eis ei det s"å £oia;rudrirLsei £ra.
foregående sone. Det er 500 % kullstw i den nederste prwen og 65 % i den werste. Det har
fortsatt vært mennesker i området.  Det er fremdeles bare 55 %  trepollen.  Skogen har vært
svært åpen.  Vi er fortsatt inne i en kjølig periode, men varmere enn i foregående sone.  Det
er  sannsynlig  at  vi  er  i  Allerød,  noe  også  dateringen  ved  9,41  m  viser,   11475±80  BP
(13510-13385  BP kal).  Sonen har en alder på  11500-10800 BP  (13400-12700 BP kal).  Det
er ikke marine indikatorer,  og det er meget ferskvannsalger,  både PedJ.ø§f"m og Bofryo-
coccus .

Sone A5,  9,37-9,32  m.  I denne  sonen er det et minimum for Be/#Jø og et maksimum  for
PJ.ng4f . Hc/!.ønf%em#77'! er nå blitt borte fra vegetasjonen.  Ut over det er det små forandringer
i vegetasjonssammensetningen fra foregående sone. Det må ha blitt kjøligere.  Vi er i Yngre
Dryas,  10800-9900 BP (12700-11000 BP kal). Det er ikke marine indikatorer,  men fortsatt
meget ferskvannsalger.  Det er ca.  100 %  kullstøv i prøven.

Sone A6, 9,32-9,18 m.  I denne sonen er det et kraftig Bef#/ø-maksimum, opp til over 50 % .
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P!.nnLr har bare ubetydelige verdier. Popz{/m§ er innvandret. Det er lave verdier for U/mM og
Oz/cncz4j,  uten  at  disse artene  er  innvandret.  Det er  fortsatt  meget Befz(/o  n}ø»ø,  Sø/ix og
Jz/n7.pc/74r.  /zf»z.pc7øÅr har et maksimum på over 20 %.

77zø/z.cJ"m har ikke lenger sammenhengende kurve, og Ur}z.cø er innvandret.  Det er fortsatt
ga;risherniege;t£e;istK`ia;r[rrsaLgciogTypha/Spargarium,Potamogeton,Nymphæa,Myriophyllum
ø//er»zJZorzim og Jsocfes er innvandret. Av disse kommer ^Dt77cp%aeø sist. Det er et maksimum
for Dryop¢erz.§.  77!e/ypfen.§  sees ikke videre opp i diagrammet.  Skogen tetner  til gjennom
Sonen.

Det  virker  som  om  klimaet  har  bedret  seg  vesentlig.  Sonen  representerer  første  del  av
Preboreal tid,  fra 9900 BP til Cory/zi§-innvandringen,  9200 BP (11000-10200 BP kal).

Det er bare små mengder kullstøv i prøvene, henholdsvis 12 % , 0 % og  1 %, regnet nedenfra.
Med untagelse av i den første tiden virker det ikke som om det har vært menneskelig aktivitet
i området.

Sone A7,  9,18-8,98 m.  Sonen begynner med fortsatt høye verdier for Bef#b,  men Cory/M
er innvandret og blir raskt et dominerende treslag.  Busker og urter er kraffig redusert,  og
skogen blir tettere.  Cø//zc»ø forekom ved 9,06 m.  Samtidig er  Z//mzcs innvandret,  muligens
også FxflLx7.»zÅr. Ved 9,01 m er også Oz/encz/s innvandret. Det er ikke marine indikatorer, men
små mengder ferskvannsalger og avtagende mengder vannplanter. Det er pollen av Pb#føgo
møntz.J%ø,  noe som tyder på strandnære forhold.  Overgangen A7/A8, A/n#§-innvandringen,
er datert til  8050±90 BP  (8995-8720  BP kal).  Dette er på overgangen mellom Boreal  og
Atlantisk  kronosone.  Dateringsresultatet  virker  noe  ungt,  og  fra  dateringen  av  A/n"-
innvandringen  til  Jølletjønn,  vil jeg  anta en alder på  8200  BP  (ca.  9150  BP  kal).  Sonen
omfatter  tidsrommet  fra   Cory/z4§-innvandringen  til  A/n%-innvandringen,   9200-8200  BP
(10200-9150 BP kal).

Det er 4-7%  kullstøv i sonen.  Det har ikke vært stor menneskelig aktivitet i området.

Sone A8,  8,98-7,05 m. A/nw er innvandret og blir raskt dominerende med opp i 40 %.  Det
er ca.  30%  Be/#/ø,  og  skogen er tett.  Fra 8,66 m er det Økende mengder Pi.nM5,  fra under
10%  til over 25 %.  Z//mzts blir vanlig og har et maksimum opp til  8,50  m på opp til  10%.
Oz/cncz/J  blir  et  dominerende  treslag  fra  8,10  m  med  ca.15 %,  og  FrdLx7.»zÅf  forekommer
såpass jevnt gjennom hele sonen,  selvom verdiene er lave,  at jeg antar den er innvandret.
Cø//#nø innvandret ved 8,96 m eller tidligere. Sonen varer til 7t./!.ø-innvandringen eventuelt
noe efter.  7l./z.ø innvandrer et sted mellom 7,70 m og 7,00 m.  Det spiller liten rolle hvilket
nivå vi  setter til  å representere innvandringen,  da tilveksten av  sedimentet har vært meget
rask.  8,65-8,70 m er datert til 7385± 110 BP (8310-8000 BP hl) og 7,20 m til 7095± 130
BP (7975-7725  BP kal).  Sonegrensen er satt ved 7,05  m,  ca.  7100 BP (7800 BP kal).

Gjennom hele sonen er det spredte forekomster av klimaindikatorer. Det er pollen av ViJczim
ved 8,96 m,  8,76 m og 7,90 m og av Hedcrt3 ved 8,70 m, 7,30 m og 7,00 m.  Vz.§cz/m krever
en gjennomsrittstemperatur på minst  16-18°  i årets varmeste måned,  mens Hede7iø krever
en  gjennomsnittstemperatur på minst  -1,5°  i  årets kaldeste  måned  (Iversen  1944,  Hafsten
1957,  1972).  VjJcztm forekommer bare i denne sonen. Dette tyder på at sone As har hatt det
gunstigste klimaet i Postglasial tid. Hcdertz vokser på Sørlandet også i dag, og vintertempera-
turen på Lista er antagelig  fortsatt høy  nok til  at Hedcrø kunne eller kanskje vokser der.

280



Gjennomsrittstemperaturen på Lista fyr 1961-1990 for februar er  +0,5°  (DNMI), fra 1841
til   1890   var   den   +0,2°   (Bjørlykke   1929).    Vz.§cø4m,   derimot,   vokser   nå   bare   rundt
Oslofjorden.  Somrene på Lista er ikke varme nok. Varmeste måned, august, har et snitt på
14,6°  (DNMI)  (15,0°  fra  1841  til  1890).  Sommertemperaturen bør ha vært  minst  1°,  og
helst 3°  høyere i sone A8.

Det er også pollen  av  P"n#§,  Friøng#/ø  og Lo#z.ccrtz,  og  av A#cmi.§J.ø,  Chenopodiaceae,
Humulw/Camabis , Litorella, Planiago im;ritima, Plantago major, Avena-type og d;Ne;ise
urter.

Gjennom  hele  sonen  er  det  ferskvannsalger  og  pollen  fra  vannplanter,  men  bare  i  små
mengder.  I denne sonen forekommer imidlertid også marine indikatorer.  Første gang disse
opptrer er ved 8,66 m.  Det er  ''Æy§/n.x" og DJ.§corøz.nø.  De forekom ikke ved 8,70 og 8,69
m. Fra 8,66 til 3,60 m forekommer en eller begge disse typene i alle analyserte rivåer med
untagelse av ved  8,61  m.  Fra  8,50  m  til 5,30  m  forekommer også  77i.centz/z.z/m i  de  fleste
nivåene.  For å få inn disse typene  må man ha saltvann inn på lokaliteten.  Dette forklarer
også de økende verdiene for PJ.n" fra 8,66 m.  Dette er marin overrepresentasjon.  I  noen
nivåer er det pollen av Jtz/ppz.ø. Dette er en brakkvannsart, og pollen av den forekommer ved
8,30 m, 4,10 m, 3,60 m og 3,50 m.  Ferskvannsalgene og pollenkornene fra vannplanter har
enten  kommet  med  bekkevann  ut  til  den  analyserte lokaliteten eller at  det  ikke  har vært
saltere forhold enn at de har kunnet vokse der fortsatt.  I hele prøveserien,  med større eller
mindre avstand mellom prøvene, er det også utført diatom6-analyse,  fra 10,08 m og opp til
3,40 m.  Analysene er utført av førsteamanuensis Kari Henningsmoen.  Både pollenanalysen
og diatomeanalysen viser det samme.  Vi har hatt en transgresjon fra 8,66 m.  Den varer til
3,60  m,  muligens 3,50  m, på overgangen sone A10/A11.  Forekomsten av Rz/ppz.ø tyder på
at det har vært brakkvann iallfåll ved de 4 rivåene.

Det er lite kullstøv i de nederste nivåene i sonen, opp til 8,76 m, men fra 8,70 m, og særlig
fra 8,66  m,  er det Økende mengder opp til  8,10 m med 220%.  Det er avtagende mengder
videre opp,  men fortsatt stort sett over 25 %.  Bare ved 7,70 m og 7,60 m er det ca.10%.
Kullet stammer temmelig sikkert fra menneskelig aktivitet, men man kan ikke se bort fra noe
marin ovenepresentasjon.  Fra 8,10  til  8,00  m  har det antagelig vært en boplass like ved.
Pollenkornet av Avcnø-type stammer mest sannsynlig  fra et villgress med pollen av denne
typen,  selvom det også er pollen av P/ønføgo mø/.or som er regnet som en sikker beite- og
tråkkindikator. Forekomstene er for tidlig til at det er sannsynlig med jordbruk, også beitende
husdyr. Vi har tilsvarende fenomener ved Ersdal i Flekkefjord, Uleberg i Evje og Hornnes,
Koland i Bygland og Breive i Bykle (Iversen  1993, Høeg manuskr.).

Sonen omfatter tidsrommet fra 4/7!z4§-innvandringen til litt efter 71./z.ø-innvandringen,  8200-
7000 BP  (9150-7800 BP kal).

Sone A9,  7,05-5,35 m.  77./jø har vært et viktig treslag på Lista i dette tidsrommet.  Det har
også BeJ#/ø,  Cory/#§, A/#zÆ og g#c#cø/§.  Det er høye verdier for P}.nz4§.  Det har det vært fra
7,70 m.  Årsaken er mest sannsynlig marin ovenepresentasjon.  Gjennom hele sonen er det
både ferskvannsalger, pollen fra vannplanter og marine indikatorer.  Lokaliteten har vært en
fjordarm.   Overgangen  A9/A10  er  satt  ved  første  pollenkorn  av  P/øJ®føgo.   Pollentypen
forekom  riktignok  også  ved  10,06  m  og  ved  8,40  m  og  8,10  m.  Ved  10,06  m  er  den
antagelig  resedimentert  da pollentypen var vanlig  i  Eem  (Høeg  manuskr.).  Ved  de andre
nivåene  har  den  vokst  i  nærheten,   uten  nødvendigvis  å  ha  forbindelse  med  jordbruk.
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Overgangen   til   sone  A10   er  datert  til   5310±125   BP   (6275-5930   BP   kal)   og   sonen
representerer tidsrommet 7000-5300 BP (7800-6150 BP kal).

Gjennom sonen er det 30-97 % kullstøv.  Dette skyldes til en viss grad marin overrepresenta-
sjon,  men kullet må komme fra et sted.  Det har vært mennesker i området.

Sone A10, 5,35-3,60 m.  Sonegrensen er satt noe tilfeldig. Det sees et lite, men brått fril for
U/mMJ.  Samtidig begynner  forekomst av PJøn/øgo mø/.or ved 5,30  m.  Ved  3,70  m  er det
pollen  av  4vcnø.  Dette  rivået  er  datert  til  3960±120  BP  (4535-4235  BP  kal).  Samtidig
begynner en brakkvannsfase.  Transgresjonen nærmer seg slutten.

Ved 3 ,60 m skjer det forandringer i pollensammensetningen. J*.«ris fdler til under 5 % . 4/»z#
og Bc/#/ø Øker. Denne forandringen skjer samtidig med at det er slutt på marine indikatorer.
Det er Ri4pp!.ø ved 4,10 m,  3,60 m og 3,50 m.  Dette representerer en brakkvannsfase.  Den
marine overrepresentasjonen av J*.n}z45 avtar fra 4,00 m til 3,55 m og kullstøv fra 4,00 m til
3,90   m.   Nivå   3,60-3,55   m   er  datert  til   3760±105   BP   (4270-3935   BP  kål).   Nå   er
transgresjonen over og lokaliteten er igjen blitt et tjern.

Opp til 4,00 m er det ca. 30 % kullstøv, videre under 10 % . Dette er lite til å representere noe
særlig  menneskelig  aktivitet.   Ved  5,30  m  er  det  pollen  av  J%#føgo  mø/.or,  datert  til
5310 ± 125 BP (6275-5930 BP kal). Husdyrholdet er begynt. Kurven for P/øn/øgo /ønceo/ø/ø
begynner ved 4,70 m, ca. 4750 BP (5460 BP kal). Den er tilnærmet sammenhengende videre
opp. Det er pollen av Horit7ezim ved 4,60 m og 4,40 m, 4650 og 4450 BP (5350 og 5100 BP
kal),  og  4venø  ved  4,30  m,  4300  BP  (5050  BP  kal).  Korndyrkingen  er  begynt.  Sonen
omfatter tidsrommet 5300-3800 BP (6150-4150 BP kal).

Sone A11, 3,60-2,35 m.  I denne sonen er Bef#/ø, A/nøÅf og g#crc" de viktigste treslagene.
Det er også noe Cory/zts og Popzf/zÅ5.  7l./z.ø blir mer eller mindre borte midt i sonen.  Skogen
er fortsatt tett,  noe den har vært siden 4/ØzÅ5-innvandringen. Det kan imidlertid sees en liten
åpning gjennom denne sonen.

Ved 2,80 m er det pollen av JJcx og Hederø.  Dette tyder på milde vintre.

Gjennom   sonen  er  det  økende  mengder  RzØ7ecx  og  nesten  sammenhengende  kurve  for
P/øn/øgo  /c}ncco/øfø.  Det er pollen av Horit7czim og Avcnø ved 3,55  m,  3750 BP  (4050 BP
kal)  og  av Avcnø  ved  3,00  m,  3250  BP  (3450  BP kal).  Det er lave verdier  for kullstøv.
Sonen omfatter tidsrommet 3800-2500 BP (4150-2700 BP kal).

Sone A12, 2,35-1,00 m. Sonen kan omtales som en Befz(/ø-sone.  Det er opp til 80 % Bcfz4/ø.
A/n#§ avtar,  og det er fortsatt noe Cory/#§ og  gz4crczÆ.  Skogen åpnes ytterligere noe.  Det
skyldes  vesentlig  Cørex.  Ved  2,00  m  er  det  slutt  på  alger  og  andre  vannplanter,  mens
§pÆøgnztm Øker.  Tjernet er grodd igjen.

Det er lite kullstøv, og kornpollen mangler i sonen,  men det er tilnærmet sammenhengende
kurve for P/øn/øgo  /ø#ceo/øfø.  Sonen omfatter tidsrommet 2500-1100  BP  (2700-1100  BP
kal).

Sone A13,  1,00-0,00 m. I denne sonen har man hatt tilnærmet dagens vegetasjon i området.
Skogen har vært åpen,  med Bc/#/ø,  Cory/#§, A/nM og O#crcz4§ som de viktigste om ikke de
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eneste  treslagene.  I  de  2  werste  prøvene  er  det  15-20%  P}.n#£  og  0,5%  P}.ccø.   Dette
representerer antagelig  helt  ny  tid,  antagelig  bare de  siste 50  år.  På myren  har det vokst
Myrica, Carex, Eric*es, Calluna og Sphagn:im'L.

Det er høye verdier for Poaceae og P/øn/øgo /øncco/øfø og økende verdier for kullstøv. Det
er pollen  av  korn  fra 0,90  m,  både Æoridez4m,  Avenø,  77t./z.c!Æn!  og  Sccø/c.  Den  kraftigste
korndyrkingen  er  yngre  enn  svartedauen,   mest  sannsynlig  300-50  BP.   Sonen  omfatter
tidsrommet fra  1100 BP kal og frem til i dag.

Skjoklnes, vam 11

Prøveserien ble innsamlet med russerbor fra flåte.  Det var åpent landskap rundt vannet med
noe  Ericales,   Poaceae,   7tÅ§Jz./øgo,  Befø4/ø  og  P}.n".   Det  ble  samlet  prøver  fra   1,35  m
(vanndybden) til 5,71  m.  Den analyserte delen av prweserien bestod av torv ved 3,10 og
3,30 m,  gytje 3,55-4,35 m,  sandholdig gytje ned til 5,20 og leire videre ned til 5,71  m.

Det er ikke utført dateringer på denne prøveserien. Den analyserte delen av prweserien kan
inndeles i lokale soner (Fig.103,104,105):

Sone        Nivå
E1        5,20-5,00m
E2       5,00-4,75m
E3       4,75-4,55m
F4       4,55-4,35m
E5        4,35-4,10m
E6        4,10-3,10m

Ander BP     Alder BP, kal
12600-12300   14800-14400
12300-11500   14400-13400
11500-1080013400-12700
10800-9900     12700-11000
9900-8200      11000-9150
8200-ca.7200  9150-ca. 8000

Sone  E1,  5,20-5,00  m.  BGfz4/ø  dominerer  med  25 %  og  var  antagelig  det  eneste  treslaget.
Skogen har vært svært åpen.  Det er bare ca.  50 %  trepollen i prøvene.  Det er meget Be/zt/ø
nana,  Salix,  Juniperus,  Cype:ia;cea!e,  Ericales,  Ehpetrum  (Calluna  ei  L:]d£!e  ±rLrNandiet.),
Poaiceaie, Rumex, Artemisia, Chenopodiaice&e os Lycopodium selago . Det ei poLlen aw Urtica,
Plantago maritima , Tkosa:cea!e, Filipendula . Ranunculus , A;ri\aicead=, Galium , CaryophyThcea!e,
AisteÆsif )eaie, Bias§Ncadcea!e.  Soxiftaga oppositif iolia,  S.  rivatis og Dryas.  Hetiamhemum gom
ikke finnes  i  Norge  i dag,  var innvandret  før den  werste prøven.  Prwene  kan være  fra
Allerød,  men er  helst eldre,  fra  Bølling.  Prøvene inneholdt  ikke  marine  indikatorer,  men
meget £eis:lcvaHnsalgei, bbde Pediastrum og Botryococcus.  PoLlen £ra. Plantago maritima ±
bunnprøven tyder på at området var strandnært. I dette diagrammet er det ikke resedimenterte
pollenkorn.  Pollenspektrene  skulle derfor gi  et riktig bilde av vegetasjonen,  også i  denne
første sonen.

Det  er  over  100%  kullstw  i  bunnprøven,  2  og  20%  i  de  neste.  Det  har  også  her  vært
mennesker  i  området  svært  tidlig.  Jeg  antar  sonen  har  en  alder  på  ca.12600-12300  BP
(14800-14400  BP  kal),  euer Bølling.  Lokaliteten  ligger imidlertid  mellom  Listatrinnet  og
Spangereidtrinnet,  og  Sone El  kan ha en alder på mellom  13500  og  13000  BP  (16150 og
15450 BP kal).

Sone E2, 4,90-4,80 m. Prwene inneholdt ikke pollen. Ved 4,90 m så jeg en Ericales og ved
4,80 m en Be/#/ø nø#ø. Begge prwene inneholdt meget ferskvannsalger og ingen marine in-
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8000                      10000                    12000                    14000 ÅR  BP
Fig.103 . Tilvekstdiagræ'n for Skjoldnes , vam 11. Alh ]4Cdaieringeræ er ir[megnet med 1  stamdardcw-
vik.  Stiplet kurve angir ukalibrerte aure, helmÅkket ljnje kalibrerte aklre.

dikatorer.  Sandlaget uten pollen kan ha helt lokale årsaker og kan være avsatt i løpet av et
kort tidsrom,  men det  store antållet ferskvannsalger tyder på at det er avsatt over et  noe
lenger tidsrom.  I såfåll må pollenproduksjonen i området ha vært helt minimal.  Det må ha
vært tilnærmet skogløst og antagelig helt vegetasjonsløst. Det virker som om det må ha blitt
svært kjølig, og kanskje har det også vært et brefremstøt nesten frem til lokaliteten. Prøvene
kommer  sannsynligvis fra Eldre Dryas,12300-11500  BP  (14400-13400  BP kal),  men  skal
et  bretrinn  ha  hatt  så  sterk  innflytelse  på  denne. lokaliteten  uten  å  ha  hatt  inflytelse  ved
Skjoldnes, 1, må det nesten ha vært Spangereidtrinnet, og sonen blir 1000 år eldre, fra 13000
BP (15450 BP kal).

Sone E3,  4,75-4,55  m.  Det er små forandringer i pollensammensetringen fra sone E1.  Et
tydelig Bc/#/ø-maksimum fra 4,70 til 4,60 m kan påpekes. Det er opp til 60 % trepollen. Det
var ett pollenkom av  Cø//z4nø ved 4,60 m,  men planten er ikke innvandret.  Det er fortsatt
pollen av Hc/7.ø»/Æemz/m, som må ha vokst i området. Det var også pollen av P/ø»/øgo mø/.or
ved  4,70  og  4,60  m.  Det virker  som  om den har vokst naturlig  i den åpne vegetasjonen.
Også i denne sonen er det ca.  20%  kullstøv.

Det var ingen marine indikatorer i prøvene,  men meget ferskvannsalger.  Prøvene stammer
fra en varmere periode,  antagelig Allerød, dvs.  sonen har en alder på ca.  11500-10800 BP
(13400-12700  BP  kal).  Hvis  Sone E2  har  samme alder  som  Spangereidtrinnet,  må denne
sonen ha begynt kanskje  12600 BP og vart frem til  10800 BP (14800-12700 BP kal).  Sonen
omfatter da både Bølling, Eldre Dryas og Allerød.
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Sone  E4,  4,55-4,35  m.  Bc/#/ø  er  fortsatt  det  dominerende  treslaget.  Det  er  likevel  et
minimum for Befzf/Ø sammenlignet med under og over, og et minimum for trepollen på ca.
40 % . Pop#/z4r innvandret ved 4,40 m. Det er maksimum for Poaceae, R#n!cx, Arremz.§J.ø og
Chenopodiaceae,   og  prøvene  var  pollenfattige.   Også  i  denne  sonen  er  det  pollen  av
Hc/!.ø#f%cmg4m og EPÆedrø. Den siste har ikke vokst i området. Det virker som om vi her er
inne  i  en  kjølig  periode,   men  ikke  kjøligere  enn  sone  E1,  Bølling  eller  en  tidligere
interstadialtid.  Sonen representerer temmelig  sikkert Yngre Dryas.  Det er fortsatt ca.  20 %
kullstw i prwene.

Det  var  ikke  spor  efter  marine  indikatorer,  men  meget  ferskvannsalger.  Ved  4,50  m  er
Nymphaea irLrNa;ndie;t, o8 ved 4,40 " ogst Myriophyllum alterrtiflorum. O`ie;igaingen FA/F5
har antagelig en alder på ca.10000 BP (11000 BP kal),  kanskje noe yngre ved at Cory/%
er innvandret i neste prøve.  Sonen representerer tidsrommet  10800-9900 BP  (12700-11000
BP kal).

Sone E5, 4,35-4,10 m. Bef#/ø har et nytt maksimum i denne sonen, ved 4,30 m, men nå er
også  Corylus,   Ulmus,   Quercus,   Callma,   Potamogeton,   Gyrmocarpiimb,   Polypodium,
J¥en.d!.w! og Jsoefc§ innvandret. Det er pollen av Hi.ppop%øc ved 4,30 m. Buskene, utenom
J«»z.pe7w , og urtene går tilbake. Både 77!ø/z.c/"m , 4rfcmz.sz.ø , Chenopodiaceae, Caryophylla-
ceae, Hc/!.ønfÆcm#m , Z,ycopodJ.#m ønno/z.nwm og L. sc/øgo blir borte. Prøvene blir pollenrike.
Sonen omfatter deler av Preboreal og boreal tid, ffa en gang efter 9900 BP (11000 BP kal)
til 4/n"-imvandringen,  8200 BP (9150 BP kal). Det er ikke spor efter marine indikatorer,
men  en  del  ftrskvannsalger  og  pollen  fra  PoJøncogc/on,  ^D7mpÆøca  og  Å4yrz.op7!y//i4m  og
spole;I aN  lsoetes.

Kullmengdene er avtagende gjennom sonen,  fra  15 til 5 %.

Sone E6, 4,10-3,10 m.  Sonen omfatter tiden fra A/»z4r-innvandringen og oppover, men ikke
så langt som til 7t./z.ø-innvandringen.  Det har vært tett Be/#/ø-skog i området, med 4/n" på
fuktige steder. Det har videre vært litt Cory/#§, Popw/%,  UJmz4§ og O#cncz4§. Det er ikke spor
efter  marine  indikatorer.   Det  er  ferskvannsalger  og  vannplanter,   bl.a.   Cerø/opøy//#m
§#ømcrswm-type opp til 3,55 m.  Ved 3,30 m er det et maksimum for fpøøgni4m som tyder
på  at  tjemet  har  vokst  igjen.  Ved  3,10  m  er  det  over  65%  pollen  fta A/n"  og  60%
Dryopfen.§.   Det  tyder  på  at  4JnM  nå  vokser  ut  over  myrflaten  med  Dryoptcn.§  som
undervegetasjon. Når det i dag er et tjern, med 1,35 m vanndyp, kan man lure på om vannet
er demmet opp  i  nyere tid og  at terskelen er kunstig.  I  såfåll har kanskje dette vannet en
terskel på i overkant av 5 m og ikke 8,5 m som oppgitt på Økonomisk kartverk.

Prøveserien virker fullstendig meget langt tilbake i senglasial tid. Enten terskelen for vannet
er 8,5 m eller lavere, f.eks. 5 m synes det klart at ingen senglasial transgresjon på Lista har
nådd så høyt. Det er imidlertid ikke utelukket at en postglasial transgresjon kan ha nådd opp.

I  denne  sonen  er  det  stadig  mindre  kullstøv,  fra  5%  og  ned  mot  0%.  Sonen  omfatter
antagelig tidsrommet 8200-ca.7200 BP (9150-ca.8000 BP kal).

Fjellestad, myr I

Myren var en liten gressmyr, preget av beiting. Kanskje har den også vært slått tidligere. På
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rriyre;n og ± shogkm:hen vokste Scirpus lacustris , Poaiceaie, Caltha palustris , Viola palustris ,
Æ4mex og mose. Det var kort avstand til tidligere dyrkede områder. Skogen rundt bestod av
Pinus Tnied "oe Betuh, Juriperus , Picea, Quercus , Salix caprea, Salix og Sorbus aucuparia.
Det ble samlet prwer med russerbor ned til 2,45 m. Prweserien bestod av torv ned til 1,67
m,  gytje ned til  1,92 m,  sandholdig gytje ned til 2,08 m og leire videre ned til 2,45 m.

Det er analysert 34 prøver fra denne myren. Det er vanligvis 10 eller 5 cm vertikal avstand
mellom de analyserte prøvene. Det foreligger tre ]4C-dateringer fra prøveserien, hvorav den
midterste virker noe for ung da den daterer et nivå som er eldre enn A/nM-innvandringen.
Fra dateringene i deme og de andre prweseriene, kan vi anta følgende aldre på en del nivåer
i denne prweserien.

2,08 m har antagelig en alder på ca.  11000 BP (12750 BP kal)
2,06 m en alder på ca.  10000 BP (11150 BP kal)
1,85  m en alder på 9200 BP (10200 BP kal)
1,80 m en alder på ca.  9100 BP (10100 BP kal)
1,10 m en alder på 8200 BP (9150 BP kal)
1,00 m en alder på 3125±70 BP (3390-3260 BP kal)

Prøveserien kan inndeles i lokale soner (Fig.106,  107,  108):

Nivå               Alder BP
2,40-2,25  m
2,25-2,08 m
2,08-1,95  m
1,95-1,85  m
1,85-1,65  m
1,65-1,05  m
1'05-0'00 m

12300-11500
1 1500-10800
1o8oo-99oo
9900-9200
9200-9000
9000-8200
3100-

Alder BP, kal
14350-13400
13400-12700
12700-11000
11000-10200
10200-10000
10000-9150
3300-

Sone H1, 2,40-2,25 m. Sonen omfatter 2 prøver.  Området har antagelig vært skogløst, men
dekket med busker som Æe/z(Æz »ø»ø og Sø/J* og meget urter som Cyperaceae,  77}ø/7.c//z47?'z,
Poaice"e,  Rurnex  os  Artemisia.  De;t  vai  ogsÅ  po"en  aN  Hippophae,  Juniperus,  Carex,
Eriophorum, Scirpus , Che;"opod:]aiceaie. Plantago maritima , F\osa;ceaie, Potentilla. A+ri\aiceae,
Galium,    CaryophyLlaiceaie,    diverse    Asteiajcea!e,    Bia.ssLcaucea!e,    Epilobium,    Polygonum
vivipaTum,   Parnassia,   Dryas,   Soxiftaga  oppositifiotia  og  Helianihemum.  DeÆ  vai   "oe
Dryopferz.s og meget alger,  særlig Pedz.øs/rzfm.  Det var ikke spor efter marine indikatorer.

Antagelig har det vært mennesker i området.  Det er ca.10%  kullstøv.

Prøvene rq)resenterer en kjølig periode,  antagelig Eldre Dryas,12300-11500  BP  (14350-
13400 BP kal).

Sone H2, 2,25-2,08 m.  Sonen omfatter to prwer. Det er nå ca.  30 % Bef#/ø.  Antagelig har
det vært en åpen Be/z4Zd-skog  i  området,  men det er fortsatt  meget busker og  urter,  bl.a.
Ericales og Ænpcf"m.  I første del av sonen er det fremdeles pollen av Hc/j.øn£%c/ni4m.  Det
er  meget  aiger  og  cå.   io%  kuiistøv.  Sonen  omfatter  et  noe  varmere  tidsrom,  antageiig
Allerød,11500-10800 BP  (13400-12700 BP kal).
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Fig.106. TilNekstdiagræ'nf ior Fjeuestad, myr 1. Alle ]4C-dateringem er ir[megnet med 1 stamdardawik.
Stiplet lai;rve angir ukalibrerte aure, heltrukket Unje kaubrerte aure.

Sone H3,  2,08-1,95 m.  Sonen omfatter 2 prwer.  BeJ#/ø er det viktigste treslaget,  men det
er mindre enn i foregående sone.  Cory/#§ er heller iklæ innvandret.  Det er meget pollen av
Betula nana, Salix, CypeiaiceÆue, Ericties, Empetrm, PoaiceÆHe, Rumex og Artemisia. Callu:na
er   fortsatt   ikke   innvandret.   Den   werste   prøven   inneholdt   pollen   av   Å4yn.opÆy//#m
alierrtiflorum.

Prøvene  inneholdt  ikke  marine  indikatorer,  men  meget  ferskvannsalger  (Pedi.au/"m  og
BOJryococc#§). Prøvene er avsatt i ferskvann. Det er utført diatomeanalyse på prøver fra 2,10
til 2,45  m.  Det ble ikke sett marine diatomeer.  Det er fortsatt ca.10%  kullstøv i prwene.
Prøvene i sone H3 representerer mest sannsynlig Yngre Dryas,  10800-9900 BP ( 12700-11000
BP kal).

Sone H4,1,95-1,85  m.  Sonen omfatter 2 prwer.  Her er Be/#/ø det dominerende treslaget
med  opp  i  60%.  Pop#/z4§  er  innvandret,  det er  meget Jz4#z.pc"§  og  fortsatt  meget  BcØ/ø
nønø,  Sø/z*,  Ericales,  Empc/"m,  Poaceae,  R#mcx og Arfemz.§z.ø.  Skogen  er tetnet til  mot
st"hen aN so"en.  Potamogeton e;i L"va.ndiet, og det e;i meget Myriophyllum alterniflorum.
Det  er  fortsatt  meget  Bo/ryococcM.  Prwen  er  avsatt  i  ferskvann.  Soneovergangen,  ved
innvandringen av Cory/", er datert til 9055 ± 100 BP (10045-9960 BP kal). Dateringen kan
være  noen  hundre  år  for ung.  Cory/M-innvandringen  er datert  til  9365± 120  BP  (10535-
10165 BP kal) ved Skjoldnes,1. Kullmengdene er uforandret. Sonen representerer første del
av Preboreal,  9900-9200 BP (11000-10200 BP kal).

Sone H5,1,85-1,65 m.  Sonen omfatter 2 prøver.  Også i denne sonen er Befz//ø det viktigste
treslaget,  men nå er Cory/z4§,  Przin#§ og  Cø//#nø innvandret.  I den nederste prøven var det
pollen av H7.ppop%øc, det yngste i denne serien.  Det er fortsatt en del Sø/!.x og J#nJ.pc"§ og
r"ege;*   Potamogeton,   Nymphaea,   Myriophyllum  og  Botryococcus.  Pi"e"e  e;i   aNs"f:1  ±
ferskvann.  Kullmengden var uforandret fra foregående sone.  Sonen representerer siste del
av Preboreal og kanskje første del av boreal,  9200-9000 BP (10200-10000 BP kål).

Sone  H6,   1,65-1,05   m.   Sonen  omfatter   14  prwer.   BCJ#/ø  og   Cory/z/§  er  de  viktigste
treslagene.  Det har vært noe Pop#/z/§ og kanskje en og annen P}.ni#§,  men ikke i umiddelbar
nærhet.  Z/Jm#J er antagelig innvandret, kanskje også gø4crczi£. Den har imidlertid ikke vokst
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i nærheten. Det er fortsatt en del Sø/z*,  men mindre og tildels sterkt varierende mengder av
andre busker og urter bl.a. P"n". Skogen har vært ganske tett, men det forekommer likevel
ett pollenkorn av Epøcdrtz dj§ftzcÆyø. Det er slutt på pollen av vannplanter og også på alger.
Forekomst av Hc/o/z.«m, A}sz//z.na og 4»epøz./nemø viser at det lille tjernet er grodd igjen.  Vi
har fått en myr.  I en prøve midt i sonen, litt før 9700 BP kal, er det 60 % kullstøv, ellers er
det som i de tidligere sonene eller noe mindre,  særlig  fra 8700 BP (9700 BP kal) og opp.
Sonen tilsvarer en del av Boreal tid, en tørr periode med fare for uttørking av små tjern med
myrdannelse som resultat. Nivå 1,10 m, like under overgangen H6/H7, er datert til 7815 ±95
BP (8650-8425 BP kal), kanskje fortsatt noe ungt, eftersom A/nw iklæ er innvandret. 4/nM-
innvandringen er datert til 8050±90 BP (8995-8720 BP kal) ved Skjoldnes,1, og også dette
virker noe ungt.  1,10 m bør iallfåll ha en alder på minst 8200 BP (9150 BP kal), og sonen
får en alder på 9000-8200 BP (10000-9150 BP kal).

Sone  H7,  1,05-0,00  m.  I  denne  sonen  er 4/nM  det viktigste  treslaget.  Det  har vært  noe
Be/wø og små mengder Cory/%,  Popzt/ø4f og g#e#cz4§.  Det var forventet at det skulle være
A/»zÅJ i denne sonen,  da A/»zÆ innvandret i Boreal tid.  Uventet var det derimot at det var
pollen av PJøn/øgo /øncco/øJø, Horit7e#m og  rrz./z.ci477!.  Det var også meget kullstøv.  Det er
sammenhengende kurve for primære jordbruksindikatorer gjennom hele sonen med untagelse
av ved 0,70 m, og det er Sccø/c fra 0,40 m. Dette nivået må være yngre enn 2000 BP,  1,00
m bør være yngre enn 5000 BP (5750 BP kal). Nivået er datert til 3125 ±70 BP (3390-3260
BP kal).  Dette vil si at vi mangler sedimenter fra et tidsrom fra før 4/»øÅs-innvandringen til
efter at jordbruket begynte,  dvs.  fra før 8200 til ca.  3100 BP (9150-3300 BP kal).

Enten  har det  ikke vært avsatt  sedimenter i  dette tidsrommet,  som  var  en  relativt  fuktig
periode,  ellers  er  sedimenter  avsatt,  men  fjernet  itien,  f.eks.   av  en  transgresjon.   Det
merkelige er imidlertid at man ikke kunne se tegn til brudd eller forandringer i prøveserien
mellom 1,10 og  1,00 m hverken i felt, da prwene til pollenanalyse ble tatt ut på laboratoriet
eller da man visste om bruddet og tok ut prøver til  L4C-dateringer.  Prøvene i denne sonen
består av torv og sonen tilsvarer deler av subboreal tid og subatlantisk tid.

Fje[hstad, m;yr 11

På rn;yre;n vo;ks;Åe Poaiæa!e, Rubus idaeus , Ri»!nex. Filipendula ulmaria, Valeriam, Angelica
archangelica, Ranunculus acris og Caltha palustris . Cah L0 m £[a. boiestedet vai det en hekk
av  CxøføcgzÅs.  Rundt myren var det jorder og  skog av Be/zf/ø og litt P}.»z4s.  Det ble samlet
prøver ned til 5,00 m,  men myren var så hard at alle kannene ble tatt fra samme hull.

Prøveserien bestod  av  torv  ned  til  0,49  m,  gytje,  vekselvis lys og  mørk,  ned til  4,72  m,
siltholdig gytje ved 4,72 m og leire videre ned. Det er analysert 40 prøver fra denne myren.

Denne  myren  var  lenge  vanskelig.   Cory/#§  var  innvandret  vd  4,30  m.  Innvandringen
skjedde,  9200 BP (10200 BP kal). 4/n#§ innvandret mellom 3,80 og 3,60 m.  Dette skjedde
ca.  8200 BP (9150 BP kal).  7t./i.ø innvandret først ved  1,25 m, ca.  7000 BP (7800 BP kal).
Husdyrhold så ut til å begynne ved 0,50 m og korndyrking ved 0,40 m.  Det virket som om
det var store mangler i serien fra et sted ved 7T./i.ø-innvandringen til opp i Subboreal tid, som
ved  Fjellestad,  myr  1.  Tettere analyser viser at  hele  serien antagelig  var  tilstede,  men  at
tilveksthastigheten har vært meget forskjellig, fra 20 cm/100 år fra 8200 til 7000 BP (9150-
7800 BP kal) til  1,8 cm/100 år på de siste 7800 år, altså under tiendeparten. Det ser likevel
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ut til å være slik,  noe også tre [4C-dateringer bekrefter,  og da kan dateringer overføres.

5,00 m har en alder på  10800 BP (12750 BP kal).
4,75 m har en alder på 9900 BP (11000 BP kal).
4,50 m har en alder på 9200 BP (10200 BP kål).
3,70 m har en alder på 8200 BP (9150 BP kal).
1,315  m har en alder på 7060± 110 BP (7935-7715  BP kal).
1,245  m har en alder på 6835±85 BP (7685-7545 BP).
0,61  m har en alder på 3635±70 BP (4075-3840 BP).

Diagrammet kan deles inn i  s  soner (Fig.109,  110,  111).

Sone         Nivå              Alder BP     Alder BP, kal
G1         5,00-4,75   m    10800-9900
G2        4,75-4,50   m     9900-9200
G3         4,50-3,70   m     9200-8200
G4         3,70-1,25   m     8200-7000
G5          1,25-0,61    m     7000-3600
G6         0,61-0,425  m    3600-1900
G7       0,425-0,225  m    1900-1000
G8       0,225-0,00   m     1000-

12700-11000
11000-10200
10200-9150
9150-7800
7800-3950
3950-1850
1850-950
9500-

Sone G1,  5,00-4,75  m.  Sonen er preget av en busk-og  urtevegetasjon med  særlig  meget
Betula   rwna,   Satix,   Cypeiaiceaie,   Eric*es,   Thalictrum,   Poaioe&e,   Rumex,   ALrtemisia.
Chenopodiaceae,  U#J.cø,  Rosaceae,  Røn#nc#/M,  Caryophyllaceae og Liguliflorae.  Det  ser
ikke ut til å ha vokst trær i området. I bunnprwen var det pollen av EPÆcdriø. Det var åpent
vann med meget Pedz.øs/"m.  Det var ikke marine indikatorer. Det var meget kullstw, opp
i  360%.  Det har vært mennesker like ved.  Sonen representerer Yngre Dryas,  10800-9900
BP  (12700-11000 BP kal).

Sone G2, 4,75-4,50 m. I denne sonen er Bef#/ø innvandret for fullt. Det var BeJ#/ø-skog med
litt innslag av Popzf/z4s, fortsatt med ganske meget Bef«/ø »ø«ø, Sø/ri og Jz/»z.pc7w, men med
sterkt  avtagende  mengder  urter.  Skogen  blir  ganske  tett.  Vannplanter  som  Pofømoge/on,
Nymphaea os Myriophyllum alterniflorum ei LTinNandiet.1 va"et vai det elleis meget tigei,
men med overgang fra en overvekt av Pedz.ø§/J7m! til overvekt av BOJryococc".  Heller ikke
i denne sonen var det spor efter marine indikatorer.  Det var bare ubetydelig med kullstøv.
Det virker iklæ som om det har vært mennesker i nærheten. Sonen representerer Preboreal,
9900-9200 BP (11000-10200 BP kal).

Sone G3, 4,50-3,70 m. Nå er Cory/z4§ innvandret og ble raskt det dominerende treslaget. Det
var et lite innslag av Pop#/#§ og  U/m#§.  Buskene var redusert,  og  skogen var tett.  Det er
betydelig mindre Be/zf/ø og Pj.n" her enn ved Fjellestad,  myr 1.

Det  har  fortsatt  vært  åpent  vann,  da  det  er  pollen  fra  vannplanter,  både  Po/ømogeJon,
^Dwipøøcø og Å4yJ7.opÆy//#m.  Det er bare ubetydelig med alger,  men heller ikke sporer og
andre mikroorganismer som indikerer torv. Det var ikke spor efter marine indikatorer. Det
er lite kullstw i prøvene,  bare ved 3,80 m er det noe mer, ca.  20%.  På dette tidspunktet,
like  før  A/n"-innvandringen,  har  det  vært  mennesker  i  nærheten.  Sonen  representerer
tidsrommet 9200-8200 BP (10200-9150 BP kal).
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Fig.109.  TiilNekstdiagram fior  Fjellestad,  myr 11.  Alle ]4C-dateringene  er inmegræt med  1  standard-
avvik.  Stiplet laÅ:rve arigir ukalibrerte aldre, heltrukket tinje kalibrerte aklre.

Sone G4,  3,70-1,25  m.  4/#zfs er innvandret og er blitt det dominerende treslaget.  Det har
vært noe Cory/zf§ og litt UJm#J. Mot slutten av sonen har det først vært en økning for Befzi/ø,
så et kraftig maksimum for Cory/M, ca. 7100 BP (7800 BP kal). Det har fortsatt vært en del
Sø/z.x i området,  men ellers lite busker.  Skogen har vært tett.  Det har antagelig stått 4/»z4s
på selve myren.  Det er ikke spor av alger eller andre vannplanter.  Heller ikke av marine
indikatorer.  Det er ca.  10 % kullstøv opp til 2,60 m, ubetydelig videre.  Sonen representerer
tidsrommet  8200-7000  BP  (9150-7800  BP  kal).  Kullet  i  den  nederste  delen  av  sonen  er
samtidig med dateringene av R  16 og R  17 som ikke ligger så langt unna.  Det kan være en
forbindelse her.

Sone G5,1,25-0,61  m.  I  denne sonen er det et maksimum  for P}.nø4§.  Det er fortsatt høye
verdier  for  Cory/#§  og  A/nø4s,  men  også  for  gwercM  og  ZT./!.ø.  Det  har  fortsatt vært  noe
Populus og Ulmus ± om;r&de;t.

Ved  1,20 m er det et pollenkom av P/ønføgo mø/.or og ved 0,90 m av 4vcnø.  Det er litt
Bo/ryococcM fra  1,20 m til 0,80 m,  og Æy§/n.x og Dz.§corøz.nø fra  1,20 m til h.h.v.  1,00 m
og  0,80  m.  I prwene  fra  1,20  m  til 0,70  m ble det under pollenanalysen også  sett  store
mengder diatomær. Kari Henningsmoen har gjort diatomanalyse på prøver fra denne delen
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av  prøveserien.  Den viser at prøveserien er klart  marin  fra  1,20  til  0,70  m.  Det er også
marine diatomær ved  1,25  m,  1,24 m og  1,22 m og ved 0,68  m,  0,66 m og 0,65  m.  Ved
0,65 m er det et maksimum for Sc7.pw (sivaks). Dette er planter som ofte står i brakkvann.
Vi  har en  transgresjon  fra  1,27  m  til  0,63  m.  Det er en  ]4C-datering  fra den klart ferske
delen av serien,1,34-1,29 m, på 7060± 110 BP (7935-7715 BP kal), og en like over,  i den
marine delen, ved  1,25-1,24 m, på 6835±85 BP (7685-7545 BP kal). Disse daterer starten
på transgresjonen til 7000 BP (7800 BP kål).

Det ble datert en prøve under og en over overgangen da det var mistanke om at det kunne
mangle en liten del av prøveserien i  forbindelse med starten på transgresjonen.  Daterings-
resultatene viser at det ikke er sannsynlig.  Ved overgangen fra marint til ferskt var det en
jevn overgang, både når det gjaldt pollen og diatomeer. Det er bare datert en prøve, og den
var fra den ferske siden av overgangen, ved 0,61  m. Alderen ble 3635±70 BP (4075-3840
BP kal), eller ca.  3950 BP kal. Transgresjonen sluttet derfor litt før dette tidspunktet. Dette
er  sammenfållende  mst  hva  vi  kunne  forvente  ved  å  sammenligne  med  dateringene  av
transgresjonen i Hafstens Røyrtjønn,  når høydeangivelsen senkes med minst en meter.  Det
er derimot noe for ungt når vi sammenligner med transgresjonsslutt i Skjoldnes, myr 1, som
er datert til 3760± 105 BP (4270-3935 BP cal),  altså tidligere,  selvom myren ligger lavere.
Det  skulle vært  omvendt  da  et  høyereliggende  rivå  må  ha  kommet  opp  av  havet  før  et
lavereliggende. Dateringen i Fjellestad, myr 11, er utført på en prwe 2 cm over isolasjonen.
Det kan bety et par hundre år. Hvis vi også benytter ytterkanten av dateringsintervallene, den
eldste i Fjellestad,  myr 11 og den yngste i Skjoldnes,  myr 1,  kan det tegnes en kurve,  men
den blir bratt. Kurven Q]ig.  115) er istedenfor trukket mellom dateringene og noe mer skrått.

Maksimum  for  Jt.»w  i  denne  sonen  skyldes  det  som  kalles  marin  ovenepresentasjon  av
PZ.»z4f .  Det har således ikke vært noe mer JI.«zÅs i denne sonen enn i  sonene før.  Økningen
for Ozfcncz4f og  77./z.ø er imidlertid reell.

Pollenkornet  av  P/ønføgo  møjor  må  komme  fra  planter  som  har  stått  ved   stranden.
Pollenkornet av 4ve»ø er antagelig ikke fra 4vc7€ø,  men fra et villgress.  Det har imidlertid
vært spesielt stort og kraftig. Her skal man ikke glemme at det i flere diagram fra Rogaland
og ALgdei ei fuTinet pollen æw bbde Plantago major, Plantago lanceolata og Ceiea+ia. (Avena-
type) i tiden før man regner med at det har vært jordbruk. Så langt regner vi imidlertid ikke
med at det skyldes jordbruk. I denne sonen er det meget kullstøv, 30-60 % . Muligens skyldes
også  dette  marin  overrepresentasjon.  Det  er  også  noe  høyere  verdier  for  Poaceae  i  den
marine fasen enn under og over. Det kan kanskje skyldes at bl.a. P%røgmz./c§ har vokst rundt
bukten.

Sikre  tegn på husdyrhold  sees  først ved  0,65  m,  ca.  3800  BP  (4200  BP  kal).  Der er det
pollen av P/ø#1øgo /øncco/ø/ø.  Like efter Øker kurven for Rz4mex og det er en tilbakegang
for skogen.  Sonen omfatter tidsrommet 7000-3600 BP (7800-3950 BP kal).

Sone G6, 0,61-0,425 m.  Skogen har fortsatt vært preget av A/nM, med opp i 65 % ved 0,50
m. Det har vært noe Z/ftn% og g#cnc#§ opp til 0,55 m mens 7l./i.ø får en tilbakegang ålt ved
0,60 m.  Et tilsvarende almeffll er datert til ca.  3800 BP (4100 BP kal) både ved Jølletjønn
og ved  Skjoldnes,  myr  1.  Det  har  vært  meget  Fz./z.pc»dlzt/ø,  og  ved  0,50  m  svært  meget
Dryopfen.J. Det har vært oreskog med en undervegetasjon av mjødurt og bregner på stedet.

I  denne  sonen er det  lite kullstøv,  ca.  2%,  men  det  er  spor  efter  husdyrhold.  Det  er en
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oppgan8 £oi Rumex ved 0,60 m, og Plantago major og Plantago lanceolata ved O,S0 m, caL.
2580 BP kal.  Ved Fjellestad,  myr 1 var det jordbruk inklusive korndyrking 3100 BP (3300
BP kal), muligens også tidligere. Ved 0,45 m, ca. 2000 BP (1950 BP kal), var det pollen av
P/øi#øgo ønceozøfø.  Sonen representerer tidsrommet 3600-1900 BP (3950-1850 BP kal).

Sone  G7,  0,425-0,225  m.  Det  virker  som  om A/nzÅ5  må  ha  vært  det  eneste  treslaget  av
betydring. Det har vel stått en og annen Befzf/ø og Cory/zÆ i området. På myren har det vokst
A47r7.cø og  litt Sø/ix.  Nå har vi  fått en åpning av  skogen.  Det er nærmere 40%  pollen av
Poaceae og  ca.  3%  Rwmex,  og  meget  Ge#m,  Røn#nc#/"  og  diverse andre urter.  Det er
meget kullstøv i alle prøvene,  fra 66%  til  193%.  Ved 0,40 m,  ca.1800 BP,1750 BP kal,
var det en økning for Cø//z{w og pollen av Hont7cztm, 4ve»ø og 77t.Jz.cz4m. Ved 0,35 m,  1550
BP (1500 BP kal), var det også pollen av SecøÆ?. Det er meget kornpollen i prwene ffa 0,40
m og opp.  Sonen representerer tidsrommet  1900-1000 BP (1850-950 BP kal).

Sone G8, 0,225-0,00 m. I denne sonen, som varer frem til i dag, har området vært skogløst.
Det er 55 % pollen av Poaceae,  10 % R#mejr, 20 % F!./!.pcndlz//ø og meget av andre urter.  Det
er  bare  ca.   10%  trepollen.  Det  er  ubetydelig  med  pollen  fra  J*.ceø.  Det  er  ca.   10-30%
kullstøv.  Ved  0,20  m  er  det  ca.   10%  kornpollen,  mest  Horideø4m.  Sonen  representerer
tidsrommet ffa  1000 BP (950 BP kal) og frem til i dag.

Jølletjøm

Jølletjønn ligger over senglasial og postglasial marin grense. Lokaliteten så i felt ut til å være
meget godt egnet for en pollenanalytisk undersøkelse.  Den øverste delen,  fra 0,00 til 0,75
m under overflaten ble samlet fra et stst nær land. Den bestod av torv ned til 0,32 m, gytje
videre.  Resten  av  serien,   fra  0,75  til  9,35  m  ble  samlet  fra  et  sted  så  langt  ute  på
hengesekken som det var forsvarlig å gå.  Her fikk vi ikke med de øverste 0,75 m.  Videre
ned var det gytje til 7,75 m,  leirholdig gytje til 8,15  m og leire videre.

Det fantes ikke skog eller trær i området. På myren vokste En.op%o"m,  Cøn€x, fpÆøgm/m,
Com(iaru]'n palustre , Menyamhes , Viola palustris , Oxycoccus , Amdromeda potifiotia og Myrica
gale,±mv[ka:r[ænVacciniummyrtillw,Vaccinii«nuliginosum,Vacciriumvitis-idaea,Callum
vulgaris , Erica tetralix, Arctostaphylos wa-ursi, Motiria cærulea os Salix. Pa boH]e;n "oid
for myren har det nylig, som i gamle dager, vært forsøkt lyngsviing. Syd for myren var det
beLte og gårdei. Me\lom "yren og gåideme vokste Pedicularis palustris , Inthyrus montanus
og "ege;* Planiago lanceolata.

De nederste 16 prøvene, fra 9,35 til 7,90 m, var så fulle av sand og silt at de ble behandlet
med flussyre.

Noen prwer var pollenfattige.  Det dreier seg om de nederste  13 prwene,  opp til 8,20 m,
7,90  og  7,80  m,  6,30  og  5,80  m  og  0,30-0,00  m.  De nederste  15  prøvene  har  naturlige
årsaker til å være pollenfattige, likeså de 4 øverste. Det skyldes h.h.v. liten pollenproduksjon
og rask torvvekst. Prwene ved 6,30 og 5,80 m, derimot var egentlig pollenrike, men deler
av prwene ble mistet under prparering. Pollenkomene i denne delen av prøveserien var også
endel konoderte. Det var derfor uforholdsmessig tidkrevende å telle flere pollenkom i disse
prwene.  I de andre prøvene er det talt 750-1000 pollenkorn/prwe.
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Det er utført 9 ]4C-dateringer fra prøveserien.  Disse virker rimelige opp til 4,60 m. Prøven
fra O,90,` m er for gammel. Mange prwer inneholdt større eller mindre mengder silt, prwene
fra 9,35' til 7,90 m så meget at de ble behandlet med flussyre.  Prøvene fra 7,80 og 7,70 m
inneholdt også meget silt, 7,60-7,50 m noe. Videre opp var det spor av silt ved 7,20 m, 6,50
m,  5,00  m,  4,50-4,00  m,  3,60-3,50  m,  3,10-2,90  m,  2,70-2,10  m,  1,90-1,50  m,  noe  til
meget  1,10-0,90 m,  spor 0,70-0,40 m og 0,20-0,00 m.

Silt er kommet fra områdene rundt tjemet.  Det har vært erosjon.  Deler av jordsmonnet er
rent  ut  i  vannet.  Dette  gjelder  særlig  i  den  første  tiden,  opp  til  7,50  m,  før  det  ble  et
skogdekke og  orgariske avsetninger med røtter på land  som  kunne  holde på løsmassene.
Plantedekket  har  holdt  på  løsmassene  videre  fremover  inntil   skogen  igjen  ble  borte.
Avskogningen har nok skjedd gradvis fra ca.  5,80 m,  men noe særlig erosjon har det ikke
vært  før ved  4,50  m.  Ved  4,40  m  må det ha vært en kraftig  brann.  Det er over  1000%
kullstøv.  Det er litt silt fra 4,50 m og i de fleste nivåer videre opp.

Fra 5,40 m,  og særlig fra 5,00 m inneholdt prwene også meget kullstøv, ca.  50%, dvs.  at
det er halvparten så meget kull som det er pollenkorn. Dette kullstøvet er også kommet ffa
land.  Det er kommet ut i vannet delvis med vind og delvis med vann.  Kullet er et resultat
av  bl.a.  skogrydding  med brann,  lyngsviing  og  naturlige  skogbranner.  Den  menneskelige
virksomheten er nok her den viktigste.

Meget av kullet efter en brann blir liggende i jordsmonnet,  men hvis brann,  beite og/eller
jordbearbeiding ødelegger plantedekket, vil vann kunne frakte med seg deler av jordsmonnet
ut i tjemet hvor det resedimenteres. Øket nedbør kan også Øke resedimentasjonen ved å øke
erosjonen.  Silten fra 4,50 m og opp er resedimentert.  Sammen med den er det helt sikkert
også  resedimentert organisk materiale,  bl.a.  kull  og  pollen.  Dette orgariske  materialet er
eldre enn nivået i tjernet skulle tilsi. Det er derfor mulig og sannsynlig at prwene fra 5,40
m,  og  særlig  fra  4,50  m  vil  gi  for  høy  alder  ved  L4C-datering.   Det  er  sannsynlig  at
resedimentert  materiale  er  årsaken  til  at prøven  fra  0,90  m  er blitt  alt  for  gammel.  Da
antagelig  alle  prwene  over  4,50  m,  kanskje  helt  fra  5,40  m,  inneholder  resedimentert
materiale, har det ingen hensikt å datere flere nivåer i denne delen av prweserien.

Tilvekstkurven (Fig.  112) ansees å være riktig iallfdl opp til 5,60 m, kanskje til 4,60 m. De
werste 0,70 m av prweserien kommer fra et annet sted,  nærmere land. De werste 0,30 m
bestod av pollenfattig torv.  Den har vokst fort.  Pollensammensetningen skilte seg klart fra
alt nedenfor. De neste 0,40 m bestod av gytje. Prwene var pollenrike, og de skilte seg ikke
fra prøvene ned til  1,10  m.  De kan enten være en fortsettelse av prøveserien eller fåktisk
delvis  en  repetisjon  ved  at  det  begge  steder  er  snakk  om  toppen  av  gytjen.  Serien  skal
kanskje se slik ut i toppen: 0,00 m, 0,10 m, 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m, 0,50 m, 0,80 m, 0,90
m osv.  Ved at de øverst 0,30 m er meget pollenfattige, er det sannsynlig at torven har vokst
svært fort. Disse 0,30 m representerer få år. Dette er det tatt hensyn til i tilvekstdiagrammet.
Det er ikke noen nivåer som utpeker seg umiddelbart som å representere en Ødegårdsfase
efter  svartedauen,  men  svartedauen burde ligge et  sted  mellom  1,60  og  1,10  m.  Nivåene
1,40-1,20 m inneholdt ikke silt.  Derimot var det svært meget fra  1,10 til 0,90 m sammen
med et maksimum for kullstøv og en økning for 4/nw.  Det er ikke utenkelig at vi her ser
spor  efter  redusert  bruk  av  utmarken  efter  svartedauen  (1,40-1,20  m)  og  en  intensiv
nyrydning (1,10-0,90 m). I såffll kan svartedauen, AD 1350, settes mellom 1,50 og  1,40 m.

Fra det foreløbige tilvekstdiagrammet ser vi at det har vært omtrent konstant tilvekst fra 6,50
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m, 6840±90 BP (7690-7545 BP kal), til 5,60 m, 3940± 130 BP (4530-4355 BP kal), kanskje
helt  fra  7,60  m,  9250±120  BP  (10365-10040  BP  kal).  Det  er  ikke  utenkelig  at  denne
tilveksthastigheten har fortsatt frem til vi begymer å få resedimentert materiale ut i tjernet.
Fra da av vil tilveksten øke. Kanskje vil den være ujevnt økende, kanskje tilnærmet konstant,
bare høyere.  Fra dette kan man konstruere et nytt tilvekstdiagram  som  forhåpentiigvis er
riktigere.  Forskjellen ved 4,60 m blir liten,  ca.  200 år,  nivået får en alder på ca.  2400 BP
(2600 BP kal) istedenfor 2600 BP (2800 BP kal).  Knekkpunktet på tilvekstkurven blir ved
5,15 m. Her blir forskjellen mellom kurvene stor, ca. 750 år, fra 3450 til 2800 BP (3700 til
3000 BP kal).  Stor forskjell er det mellom 5,40 og 4,70 m.  For resten av den øverste delen
av diagrammet er forskjellen i stønelsesorden at prwene blir mindre enn 200 år yngre. Jeg
anser dette for å være den riktigste tilvekstkurven.

Diagrammet kan inndeles i  10  lokalsoner,  J1-J10  (Fig.113,  114).

Sone        Nivå               Alder BP      Alder BP, kal
J1          9,35-8,25  m
J2         8,25-7,95  m
J3         7,95-7,75 m
J4        7,75-7,60 m
J5         7,60-7,20 m
J6        7,20-6,55  m
J7         6,55-6,25  m
J8         6,25-5,60  m
J9        5,60-4,60 m
JIO       4,60-1,15m
J11        1,15-0,35m
J12      0'35-0'00m

13200-1 1500
11500-10800
10800-9900
9900-9200
9200-8200
8200-7000
7000-6000
6000-3900
3900-2400
2400-450
450-200
200-

15750-13400
13400-12700
12700-11000
11000-10200
10200-9150
9150-7800
7800-6700
6700-4450
4450-2600
2600-450
450-200
200-

Sone J1,  9,35-8,25  m.  I denne sonen er det høye verdier for P}.nM,  30-45 %.  Det er en del
poMen  a:N   Betula,  Corylus,  ALlnus,  Picea,  Hippophae,  Betula  nana,  Satix,  Cype;iaicÅXLe,
Ericties,  Thalictrum,  Elymus , Poa!cea!e,  Artemisia,  CheTwopod:iaiceÆwe,  Plantago  lanceolata,
Littorella  mif lora,  Tkosa!ceaie,  Dryas ,  Ranunculus ,   A[duaiceae,  Gatibim,  CaryophvT+aceai!e,
Helianthemum  og  Cornus   (i:kke  C.   suecica-+ype).  De;t  vai  osstL  s:poiei  aN   Sphagnum,
Lycopodium anrwtinum og Dryopteris . Det vai "egct Pediastrum , Botryococcus , r:ld£!e så ie;rit
lite EDtsfr7.x og litt D7.Jcoxbz.«Ø.  Det var tildels meget kullstøv,  særlig i de nederste prwene.
Her er det ikke snakk om marin ovenepresentasjon av kullstøv. Kullet kan være resedimen-
tert,  fjerntransportert eller forårsaket av mennesker på stedet.  Jeg antar det siste som mest
sannsynlig. Prøvene var pollenfattige. Sonen representerer en kjølig periode, antagelig Eldre
Dryas eller Eldste Dryas,  Bølling  og  Eldre Dryas,  ca.13200-11500  BP  (15750-13400  BP
kal).

Sone J2,  8,25-7,95 m.  Denne sonen skiller seg fra den foregående ved at det er et Be/#/ø-
maksimum på ca.  40%.  Be/«/ø  er  som  eneste  treslag  innvandret.  Det er  lite PZ.»zÅs,  under
10%.   Corylus,  Alnus  og  Hcea  mangler.  Det  ei  meget  Betula  nana  og  Salix  og  Litt
Hz.ppopøøe.  /z(«z.pe/74s  er  innvandret.  Det  er  et. maksimum  for  Rz/mcx,  over  10%,  og  et
mirimum  for  4rfcmz.sz.ø  og  Chenopodiaceae.   Det  er  fortsatt  meget  Poaceae  og  en  del
Thalictrum. Dryæ bL±r borte L +øpet æv sonen, Helianthemun`b og Cornus (L:kk!e C. suecica) £øi
sonen begynte.  Uidentifiserte pollen er gått kraftig tilbake og Æy§fn* og Di.§corøi.7!ø er blitt
boT®e. Mænge t:ypei £oiekommei foi £øiste gang, £.eks.  Urtica, Potentilla,  Chrysanthemum,

303



DYBDE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0                           2000                      4000                      6000                     8000                      10000                    12000                    14000                 ÅR  BP

Fig.112. TiilNekstdiagra]'nf ior Jølletjøm. Alh ]4 Cdæeringeræ er inmegnet med 1 standardawik. Stiplet
kurve angir ukaubrerte aure, heurukket linje kaubrerte aure.

Astragalus,  Epilobium;  I;ysimachia,  Polygonum  vivipamm,  Sedi»n.  ILotus,  Equisetum  os
Gym#ocørpz.«m. Sa]fz#zzgø oppoJz./z/o/z.ø har et maksimum i denne sonen. Det var et minimum
for  kullstw,  men  det  er  fortsatt  så  meget  at  man  må anta  at  det  har  vært  mennesker  i
området, særlig tatt i betraktning av at Bc/zf/ø er innvandret. Prøvene var noe mer pollenrike.
Sonen representerer en varmere periode.  Dateringen tyder på at det dreier seg om Allerød,
11500-10800 BP,  (13400-12700 BP kal).

Sone J3,  7,95-7,75  m.  Mengden av Be"/a er halvert.  Det er fortsatt meget Bef#/ø nønø,
SØ/ri og Jzf»z.pcrz45.  Oprz.ø dz.gy»Ø forekommer i denne sonen.  Særlig A#emz.sz.ø,  men også
Chenopodiaceae  er  Øket,  A#cmz.§!.a!  til  nærmere  30%.  Det  er  meget  Poaceae,  R#mcx  og
Thalict"m os poH+en aN  Littorella unif lora,  Plantago  lanceolata,  Ranu":ulus ,  A;ri"cÅ:a!e,
Gø/i.ø477'z,   Caryophyllaceae,   §cd#m  og  Bofryococc"  har  maksimum  i   sonen.   Det  var   1
pollenkorn  av  Epøcdriø  dz.§Jøcøyø.  Prwene  var  pollenfattige,  og  det  er  et  mirimum  for
trepollen.  Mengden  av  kullstøv  Øker  noe.  Sannsynligvis  er  dette  et  resultat  av  minsket
pollenproduksjon. Det har fortsatt vært mennesker i området.  Sonen representerer en kjølig
periode,  Yngre Dryas,10800-9900 BP (12700-11000 BP kal).

Sone J4, 7,75-7,60 m. Det er et maksimum for Bef#/ø i denne sonen. Pop#/m innvandret ved
begynnelsen av sonen om ikke allerede i sone J2.  Cory/w innvandret midt i  sonen.  Det er
fortsa;kt meget  Betula  nana,  Salix,  Juniperus,  Cypeia!cezue,  Poaceae  og Rumex.  Det e[  et
mLakstmum foi Ericties, Empetrum os Filipendula.  Calluna vulgaris , Geum og Hypericum
er innvandret.  77zø/z.cf"m blir borte.  4r}cmz.sz.Ø  og  Chenopodiaceae  fåller til  lave verdier.
Plantago rnajor oprptiei £or £øiste gang. Vanripla.n[tene ei osså kommet, Myriophyllum alter-
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riflorum og Potamogeton føist, stL Nymphæa og lsoetes . De;t e;i ei m;ak:stmum £oi Dryopteris ,
og  Po/}podz.z(m  og  JYen.d!.zfm  er  innvandret.  Det  er  fortsatt  noe  kullstøv.   Prøvene  var
pollenrike. Det er blitt varmere. Dateringene tilsier at sonen representerer Preboreal, 9900-
9200 BP  (11000-10200 BP kal).

Sone J5, 7,60-7,20 m. Sonen er preget av Cory/M med opp til 40 % . Det er et lite maksimum
for  PZ.»AÅs,  men  ikke  på  mer  enn  15%,  dvs.  omtrent  som  i  dag.   Z//mz{s,  g»cncz«,  4ccr,
Å4c/ømpy"m og S#ccz.§ø innvandret ved begynnelsen av sonen,  g#cJic" kanskje litt nede i
sone J 4. A/#z(s innvandret på overgangen til neste sone.  Æeffl/ø nønø, Sø/z* og J#n)J.peJt4r er
gått   tilbake.    Det   er   også   Cyperaceae,   Ericales,   Æ7cpe/"m,   Poaceae,   Anfemz.§J.ø   og
Chenopodiaceae. P/øn/øgo møn.fjmø forekommer for første gang, og det er et pollenkom av
P/øn/øgo  /øncco/ø/ø.  Det  er  maksimum  for  J§ocfc§.  Også  i  denne  sonen  er  det  en  del
kullstøv,  omtrent  som  i  foregående  sone.  Prwene var pollenrike,  og  skogen er blitt tett.
Sonen representerer slutten av Preboreal og største delen av Boreal,  9200-8200 BP (10200-
9150 BP kal).

Sone J6,  7,20-6,55  m.  Dette er A/nnL§-sonen,  med opp til 40 % A/nw.  Det er fortsatt meget
Betula og CoTylus.  en de\  Ulmus og +±tt Quercus og Populus.  Fraxinus ±"nNandret tid+i8 ±
sonen  og  7T./z.ø på overgangen  til  neste  sone.  Buskene er gått ytterligere tilbake.  Det er  1
pollenkorn  av  CrøJøeg"  mot  slutten  av  sonen.  Urtene  er  også  gått  tilbake.   77i/o/J.zJm
forekommer for første gang.  P/øn/øgo mørz./z.mø blir borte.  Det er lite kullstøv,  prwene er
pollenrike og  skogen var på det tetteste fra denne sonens begynnelse.  Sonen representerer
tidsrommet 8200-7000 BP  (9150-7800 BP kal).

Sone J7,  6,55-6,25  m.  Sonen skiller seg fra den foregående med lavere verdier for A/nM,
tildels også for Bef#/a.  Det er litt mer Cory/",  og J§oefe§ blir borte.  I denne sonen er det
ett  pollenkorn  av  Hcdcrø  og  det eneste  som  er  funnet  av  Hz/m#/#§/Cønnøøi.§.  Det  er  lite
kullstøv  i  denne  sonån.  Skogen  har vært  tett.  Sonen  omfatter  tidsrommet  7000-6000  BP
(7800-6700 BP kal).

Sone J8, 6,25-5,60 m. Sonen begynner med en nedgang for U/m#§, et almefåll, og en kraftig
oppgang  for  gz(c#cM.  Denne sonen kan kalles  gø4ercM-sonen.  Det er på det meste nesten
20%  Quercus.  De;t e;r  mieget  13etula,  Corylus  og Alnus,  og li+t Populus,  Ulmus,  Tuia og
Fra"inus.  Prunus, Rhamnus fiangula og Lonicera ei ±"Nandret og det du:]dæi opp enk!eLte
pollenkorn fra planter som ikke vokste der den gang, f.eks. Pi.ccø, Føgz4§ og Cørpz.n#s. Disse
pollentypene  er  fjerntransporterte.  Urtene  Øker  igjen,  særlig  ved  5,70  m,  hvor  Cø//#nø
v#/gørz.J og Poaceae Øker.  Det er mer R#77cejr, Arremz.§i.ø og  Um.cø gjennom hele sonen enn
i sone J 7. Det er et pollenkorn av Hedcriø nederst i sonen. Det er lite kullstøv, men det øker
litt mot slutten.  P/øn/øgo /øncco/ø/ø forekommer fra 5,90 m,  4790±80 BP (5600-5335 BP
kal).  Jordbruket  er  begynt  i  form  av  husdyrhold.  Prøvene  var  fortsatt  pollenrike.  Sonen
omfatter tidsrommet 6000-3900 BP (6700-4450 BP kal).

Sone J9, 5,60-4,60 m. Sonen skiller seg fra den foregående ved at det er noe mindre Uh"
og  Oz/crcwJ og  mer Cørex,  Cø//#nø,  Poaceae og Å4c/ø7%pymm.  Skogen blir mer åpen.  Det
ei  £or  £ørste  gang  po+len  a.v  Scrophulariaceae,  Parnassia  palustris,  Lythrum  salicaria,
Narthecium ossiftagum og Drosera.  Plantago  lanceolata btiii va;"ig £ra, S ,40 m, 3]SO FIP
(4100 BP kal). Avcnø kommer første gang ved 5,60 m,  3940± 130 BP (4530-4355 BP kal),
Ho#dc#m ved 5,40  m,  3750 BP  (4100  BP kal),  og Li.nwm ved 5,30  m,  3600 BP  (3950 BP
kal).  Dette er det eneste pollenkorn av Lj.n#m som er sett. Kullstøvet øker fra 5,50 m,  3900

308



BP (4300 BP kal),  og kommer opp i 75 %  ved 4,90 m,  3100 BP (3300 BP kal).  Det er nå
fullt jordbruk i området,  med både husdyrhold og dyrking av korn og lin.  Sonen omfatter
tidsrommet 3900-2700 BP (4450-2800 BP kal).

Sone J10, 4,60-1,15 m.  Denne sonen skiller seg lite fra den foregående. Det er noe mindre
gzfcnczÅf og Popzf/zÅr og efterhvert også Fntzxz.7zziJ. Å47r7.cø gø/c innvandret,  muligens så tidlig
som ved 3,60 m. Det er noe mer Føgz(§ og Cørpz.nM, noe mer Cyperaceae,  Cø//#nø v%/gøn.§
og Poaceae. Det er pollen av P/ø»/øgo Æzncco/øfø i aLle nivåer. Det var pollen av Føgopy77«7'z
ved 3,70 m, 2150 BP (2250 BP kal).  rn./!.c#m forekommer første gang ved 3,30 m, 2050 BP
(2000 BP kal), og Sccø/c ved  1,40 m,  900 BP (850 BP kal).  Dette er også et indisium på at
nivå  1,40 m er yngre enn 2000 BP (kal) da Sccø/e efter hva vi så langt vet ikke ble dyrket
i Norge tidligere.  Det er kornpollen i mange nivåer bl.a.  fra 3,80-3,00  m,  2200-1850 BP
(2300-1800  BP  kal),  og  2,70-2,40  m,   1700-1500  BP  (1650-1450  BP  kal).  Det  mangler
kompollen fra 2,20 til 2,00 m,  1350-1250 BP (1300-1200 BP kal). Det er pollen av Hcdcrtz
ved  1,70  m,  1050 BP  (1000 BP kal).  Dette kan være resedimentert.  Det er meget trekull
gjennom hele sonen,  mest ved 4,40 m,  2500 BP (2700 BP kal),  og noe mindre fra 2,20 til
1,40 m. Prwene var pollenrike. Sonen omfatter tidsrommet 2400-450 BP (2600-450 BP kal).

Sone  J11,   1,15-0,35  m.  Her  skjer  det  igjen  en  forandring.  4/n#§  blir  det  dominerende
treslaget på bekostning av Bcf#/ø. Å4}7n.cø gø/e får kontinuerlig kurve. I nedre del av sonen,
ved 1,00 m, 400 BP kal, er det et maksimum for kullstw på opp til  150 % . Det er pollen av
PJø#/øgo og Cerealia. Også i denne sonen var prøvene pollenrike, og skogstettheten var som
i de to foregående sonene.  Sonen omfatter tidsrommet 450-200 BP kal.

Sone J12,  0,35-0,00 m.  Her er det skjedd store forandringer.  Cory/" og A/nz45 blir nesten
helt borte. Bef#/ø går kraftig tilbake. Pi.n#s Øker og J*.ceø kommer opp i  1-0,5 % . Det er 1 %
FøgzÅ5  i  topprøven.  A4yrz.cø  gø/e  er  vanlig  gjennom  hele  sonen,  og  det  er  meget  Sø/ir  i
topprøven.  Cyperaceae Øker kraftig,  særlig  Cq!ncx,  likeså Poaceae og Rz/mcj¥.  Det er meget
kullstøv, opp i over 500 % . Prøvene er pollenfattige.  Området må ha vært omtrent skogløst.
Det har vært drevet beiting og korndyrking også i denne sonen som omfatter de siste 250
årene.

17.1.5. Konkhiston

Vcgc/«/.owÆJ.s/orz.c..  Pollendiagrammene  omfatter  forskjellige  tidsrom.   Skjoldnes,   myr  I
13200 BP (15750 BP kal) til i dag, Skjoldnes, vann 11  12600-7000 BP (14800-8000 BP kal),
Fjellestad,  myr 1,  12300 BP (14400 BP kal) til i dag,  Fjellestad,  myr H,  10800 BP (12750
BP kal) til i dag og Jølletjønn  13200 BP (15750 BP kal) til i dag.

Eldste  D]yas,   13200-12600  BP  (15750-14800  BP  kal)  er  representert  i  diagrammene  ffa
Skjoldnes, myr 1 og Jølletjønn. Vegetasjonen på Lista har i dette tidsrommet bestått av Befz/Æz
nana, Salix, Carex, Eriophorui'n, Scirpus , Ericties, Thalictrum, PoaicÅXNe, Rumex, ALrterisia,
Chenoipodiaiceaie, Rosaceaie, Filipendula , Dryas , Ranunculus , ALpia!ceae, Galium , Caiyophyl-
TaicezN3 , Aiste;iaiceae , ChTysamhemum , Biasshcaiæa!e;, Heliamhemum , Sphagmm , I,ycopodium
ø7!J!oft.J3i4nc og Dryqpfcrz.§. Hc/i.øn£%e#!i4nc er lyskrevende.  Den forekommer i Skjoldnes,  myir
1 i Eldste Dryas og Allerød,  i Skjoldnes,  vann 11,  i Eldre Dryas,  Allerød og Yngre Dryas,
i Fjellestad, myr 1, i Eldre Dryas og Allerød og i Jølletjønn i Eldste Dryas, Bølling og Eldre
Dryas.  På overgangen til Ppeboreal ble den skygget ut.  I dag vokser planten ikke i Norge,
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men  man  finner  den  bl.a.  rundt  Østersjøen.  Både  prøveseriene  ffa  Skjoldnes,  myr  1  og
Jølletiønn inneholdt resedimentert pollen, av Cbry/i4r, 4/riø4s, P}.ccø, gite7icz4s og Z7Æ.ø. Pollen
ffa PJ.nM og EPÆedritz er temmelig sikkert fiemtransporterte.  Ep%edlHt}, både E.  §inoøz.Æzccøe
og  E.   di§føcyø,  forekommer  bare  i  Eldste  Dryas  i  Skjoldnes,   myr  1,  i  Yngre  Dryas  i
Jølletjønn,  Skjoldnes,  vann  H og  Fjellestad,  myr H og  i Atlantisk tid  i  Fjellestad,  myr 1.
Z:Disr7i]f og DJ.scorbJ./eø er med  sikkerhet resedimentert i Jølletjønn,  men kan høre hjemme i
Eldste Dryas i Skjoldnes,  myr 1.  Lista har vært skogløs og klimaet har vært kjølig, kansl{je
som på Svalbard i dag.

BØuing,  12600-12300 BP (14800-14400 BP kal), er representert i de samme to diagramene,
men også i Skjoldnes, vann 11. I diagrammene ffa Skjoldnes, myr 1 og Jølletjøm er det små
forandringer p.g.a. store mengder resedimentert materiale. I diagramet ffa Skjoldnes, vann
11, derimot, er det lite resedimentert materiale. Dette diagrammet viser at BemÆz og /zf/zz.per74s
vai L"Na;rudie;t. De;Å vai ogstL Empet"m, Koerigia, Urtica,  Plantago maritirm,  Sc"ifraga
oppositif iotia , S. rivalis . Alisma , Botrychii»'n, Lycopodium selago , Eqwisetum os Lycopodib[m
øJ3J3o#.Ji!477'!.  Det  er  ikke  fjerntransporterte  EjÆedrtz-pollen  i  denne  sonen.  Det  er  fortsatt
Æy§frå]f og Dj.§coJø!.J3ø i  seriene fi Skjoldnes,  myr 1 og Jølletjønn.  Nå er de resedimentert
begge steder (Se senere.)   Det er ferskvannsalger i vannene, Pøz.arirz¢m er den vanligste.  I
denne sonen har det vokst Be"b på lune steder,  men vegetasjonen har fortsatt vært åpen.
Klimaet må ha bedret seg betydelig.

Eldre Dryas,  12300-11500 BP (14400-13400 BP kal), er også representert i Fjellestad,  myr
1.  Mengden av  resedimentert materiale er betydelig  redusert.  I  Skjoldnes,  myr 1  ser vi  et
maksimum i  fiemtransportert PZ.»w på bekostning av Befz/Æz.  Befz//lcz er antagelig dødd helt
ut.  Hippophae,  Potentilla,  Polygonum viviparum os  Parrmsia e;i  L"r[Na;rNdie;Å.  Hippophæ
forekommer bare i Eldre Dryas i Skjoldnes, myr 1, i Eldre Dryas og boreal i Fjellestad, myr
1,  i Eldre Dryas  og  Allerød  i  Jølletjønn og  i  Boreal i  Skjoldnes,  vann  H.  Så dør den ut.
Denne ekstremt lyskrevende busken imvandret tidlig direkte ffa Nordsjøkontinentet til Lista
og Jæren for så å bli skygget ut de fleste stedene allerede i Allerød og ellers senest i Boreal.
På  østlandet  innvandret  den  først  i   Preboreal  og   predde   seg   ffa  Oslofiordområdet
sydvestover til Telemark og ellers vestover og nordover.  I dag vokser den noen få steder i
hhøyfiellet,  bl.a.  i Ilom  1100 m o.h.  og ute ved kysten ffa Sør-Trøndelag til Troms.

I  serien fia Stioldnes,  vann 11,  inneholdt prøvene ffa deme sonen ikke pollen,  bare store
mengder alger,  særlig PBøz.øsf»4»e.  Eldre Dryas var en kjølig periode,  kanskje  så kjølig at
området rundt Skjoldnes, vann 11 må ha vært tilnærmet vegetasjonsløst.

Allerød,  11500-10800 BP (13400-12700 BP kal), er representert  i de samme diagrammene.
Bemø  er igjen  imvandret og  var vanlig  ved  alle  lokalitetene.  Det er pollen av  Popi4/!4s,
Plantago lanceolata, Plantago major, Astragalus , Epilobium, Lysimæhia, Sedum, Papaver
og Zo/iz4s som viser at disse artene var imvandret.  Det er slutt på resedimentert materiale i
prøvene.  Skogen var fortsatt åpen,  men det er nå blitt betydelig vamere.

Ymre  Dryas,10800-9900  BP  (12700-11000  BP  kal),  er representert  i  alle diagrammene.
Son-en er  markert med et  maksimum  i  fjemtransportert pollen ffa J).«zÅ5 på bekostning  av
lokalprodusert pollen ffa BcmÆz.  Særlig  urtene,  bl.a.  A#em7.J7.Ø,  har et maksimum,  skogen
har et minimum. I deme sonen begynner vannplantene å imvandre, først 7}pÆø/fpørgøJ!z.i4n!
og  AØJn.opÆy//zt»e  øøem:#lo/z4»'z  og  så  Jwmpkø.  Det  er  blitt  betydelig  kjøligere  i  deme
sonen,  men antagelig ikke kaldere em i Bølling.
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Preboreal,  9900-9200  BP  (11000-10200  BP kal),  representerer  starten på den postglasiale
varmetiden.  Æeizz/lø får et nytt maksimum,  ved Fjellestad,  myr H og Fjellestad,  myr 1,  det
kraftigste gjennom hele diagrammene.  Pop#/gÆ blir vanlig,  busker og urter går tilbake,  og
shogen ®e*"ei  tll.  Geum,  Melampyrum,  Cirsium,  Sedum,  Potai'nogeton,  Gymnocapium,
Poøpodz.ø4m og J§ocfeJ er innvandret.  Det er blitt betydelig varmere.

BQE§a!,  9200-8200 BP (10200-9150 BP kal), er også representert i alle 5 diagramene.  Nå
er Cbryk,  LJhi4r og gi¢enci4s innvandret. Buskene går ytterligere tilbake, og skogen tetner
ti:l.  Prmus,  Callma,  FabibaiceÆNe,  I*eridium,  Caltha,  Trientalis,  Campanula,  Hypericim'b,
Å4emti og Szøcjsø er innvandret. Klimaet behøver ikke nødvendigvis ha blitt bedre, selvom
floraen blir mer artsrik.  Plantene trenger tid for å innvandre,  og det blir stadig en tettere
vegetasjon de må konkumere om plassen i.

8200-7000 BP (9150-7800 BP kal) er representert i alle diagrammene untagen Fjellestad, myr
1. A/riiÅr er innvandret,  og det er tildels meget  ZJ"zÆ,  noe gz4e7ic!4r og litt F7itz]fz.7!z4s.  Skogen
e;s nÅ pÅ de;Æ WMf este.  Frangula.  Craiaegus , Hedera, Viscum,  Humulusl Cannabis , Trif iolium
og Lj.w!øeø er imvandret.  Av disse er lÆsc!477'! den mest interessante.  Den vokser i dag bare
rundt Oslofiorden,  i  Borre,  på Hurum og på Jeløya ved Moss.  Denne  snyltebusken  stiller
store krav til sommertemperaturen. Det er den som er for lav nedover Sørlandskysten i dag.
Somrene må minst ha vært  1-2° vamere den gang.  Visce4»'! er bare funnet i Skjoldnes,  myr
1,  og  bare  i  denne  sonen.  Det  må  antaes  at  denne  sonen  hadde  de  vameste  somrene  i
postglasial tid. H¢c7iø er funnet i flere av lokalitetene, foruten i As er den funnet i A11, G5,
J7,  Js  og  J10.  Det  er  også  fumet  pollen  av  Jlle]f,  men  bare  i  A11.  Både Æøderø  og  JJlax
krever  milde  vintre,  /l!dx  er  den  mest  krevende  med  en  gjennomsnittstemperatur  i  årets
kaldeste måned på minst 0,5°  C.  Æødørtz kan klare seg ned til -1,5°.  Begge artene finnes
langs Sørlandskysten i dag, kanskje også på Lista,  men forekomstene av pollen kan tyde på
at de mildeste vintrene var i tidsromet 8200-2500 BP (9150-2700 BP kal).  Fumet av J/la]f
kan tyde på at de aller mildeste vintrene var i tidsrommet 3800-2500 BP (4150-2700 BP kal).

7000-5300 BP (7800-6150 BP kal) er representert i Skjoldnes,  myr 1, Fjellestad,  myr 11 og
Jølletiønn.  Nå er 7iÆ.ø innvandret og har de høyeste verdiene i denne sonen.  Z7Æ.ø har vært
betydelig mer vanlig ved Skjoldnes, myr 1 og Fjellestad, myr 11 em ved Jølletjøm.  ø.eJiccÅr
har høye verdier i denne sonen ved alle lokalitetene,  og FriflLxz.n)iÅr var også vanligst i denne
sonen. I Skjoldnes, myr 1 og Fjellestad, myr 11 er det betydelig mer P!.nw em i sonen under.
Dette er marin overrepresentasjon, og har ikke noe med forandringer i vegetasjonen å gjøre.
Skogen var tett. I denne sonen er også ZÆpnz.ccrø og Wd/lerz.øncz innvandret. Klimaet har fortsatt
vært optimalt.

5300-3800 BP (61504150 BP kal) er representert i Skjoldnes,  myr 1, Fjellestad,  myr 11 og
Jølletjønn.  Ved Jølletjøm  har det vært  noe  mindre  Z/Ø7cz4s,  noe  mer  77Æ.ø  og  Fntzxz.»zis  og
meget  mer  g!icn",  ellers  er  det  små  forandringer  ffa  foregående  sone.  Den  viktigste
hendelsen er tilnærmet sammenhengende kurve for P4czniøgo.  Mot slutten av  sonen er det
ogsÅ po+len a:w  Cerealia og Nuphar.

3800-2500  BP  (4150-2700  BP  kal)  er  representert  i  Skjoldnes,  myr 1,  Fjellestad,  myr  1,
Fjellestad,  myr 11 og Jølletjønn.  I Skjoldnes,  myr 1, blir det nå lave verdier for Pj.nz4s.  Det
er slutt på den marine oveiTepresentasjonen.  Det blir lavere verdier for  Uhi4s,  og høyere
verdier for Befi4/lø og A,/nz4r. Disse treslagene har vokst rundt tjernet. Ved Fjellestad,  myr 11
sees de sainine forandringene i  skogssammensetningen med  samme årsak.  Her er det også
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en tilbakegaiig  for øieJ'ici4r og  7izj.ø.  Ved Jølletjønn blir det mindre  L7hiAr,  øieJic!ts,  ZTÆ.ø
og Fxflx2./!z4r og mer Poaceae.  Skogen går tilbake både ved Fjellestad,  myr 11 og Jølletjønn.
rib  e;i ' Sc;ropLH]ari:aiæa!e,   Parna:sia,-Lythrim'i  os  Narihecium,   Iris   og   Ceraiophyllum
innvandret.  Fremdeles må det ha vært varmt,  med både JJex og Æødlørø.

2500-1100 BP (2700-1100 BP kal) er representert i de samme fire lokalitetene. Jølletiønn er
lite interessant i denne sonen, da sedimentet inneholder meget resedimentert materiale, bl.a.
pollen. Ved Skjoldnes, myr 1 var det i dette tidsrommet et kraftig maksimum for ÆeÅzfÅø, ved
Fjellestad, myr 11 et mindre. 4/7!z4s går tilbake. Urtene, og særlig Poaceae, går kraftig ffem.
Skosen bL±i betydeLig mei &pen.  Geimium,  Valeriana,  Stachys,  Polygonum persicaria,  P.
convolvulus ,  Fagopyrum,  Mercurialis ,  Caltha og Drosera e;i LnnNa;r.die;t.  Foiandringeme i
vegetasjonen kan skyldes både klimaet og menneskers påvirkning'.  Antagelig er begge deler
årlsak, ved at det nå er blitt et kjøligere og fuktigere klima og et intensivt jordbruk,  særlig
ved Fjellestad,  myr H.

1100-BP  er  representert i  de  samme  diagrammene.  Utviklingen er helt  forsl{jellig  på de
forsl{jellige stedene. Ved Skjoldnes, myr 1, er Be"b gått tilbake. Tjemet er grodd igjen og
på myren vokser det SjphøgJ!!4m og Å4)7rz.cø.  CW/iinø og Poaceae er øket kraftig,  og skogen
er blitt meget åpen, kanskje omtrent som i Allerød. Ved Fjellestad, myr 1, er det noe av det
samme bildet,  men det  har vær[ mer 4/7zø4s.  Ved  Fjellestad,  myr 11 har det vært  skogløst,
med over 50 %  Poaceae,  Ri4neex,  Æ./!.pend:b//d og andre urter.  Ved Jølletjønn er det først en
Ølming for A/l«øÅ5 før området blir nesten skogløst,  som i Allerød og i dag.

McnncJÆe/f.g aLÆtz.v7.fef .. Rester efter menneskelig aktivitet sees som kullstøv i prøvene og pollen
fia  det  de  har  dyrket  og  ugress  de  har  vært  plaget  av.  Feilkilder  her  er  for  det  første
naturlige skogbranner, dernest resedimentasjon, noe som i allffll har gjort seg gjeldende ved
Jølletjønn i tiden efter at jordbruket begynte, fjerntransport og muligens marin overrepresen-
tasjon av kullstøv,  noe som  sees tydelig i Fjellestad,  myr 11.

Den menneskelige aktiviteten har vært forskjellig fra sted til sted,  men man må regne med
ut fra kullmengdene at det må ha vært mennesker på Lista iållfåll så langt tilbake som 13200
BP  (15750 BP kal).  Disse menneskene kan være kommet til Lista fra Nordsjøkontinentet.
Avstanden over Norskerenna har vært i størrelsesorden  10 mil,  ingen umulig avstand over
isen vinterstid eller med kano  sommerstid.  De har brent drivtømmer  som kan ha kommet
med elvene, f.eks. Rhinen, Elben eller Wista fra nåværende Mellom-Europa. Spor efter disse
menneskene er imidlertid ikke funnet av arkeologene.

Man må her huske på at den høyeste vannstanden var mellom 6900 og 3600 BP (7700-3950
BP kal). Har boplasser fra før 7000 BP ligget med tilknytning til havet, vil bare untagelsesvis
spor efter disse menneskene være bevart,  se fig.115).  Boplasser vil være vasket bort mens
havet på et senere tidspunlst stod høyere. Man kan til og med forvente at det ligger boplasser
ned til 2-3  m under dagens havnivå fra tidsrommet 9000-8000 BP (10000-9000 BP kal) og
kanskje også fra ca.  12000 BP (i40oo BP kai) 148.

I denne forbindelse kan nevnes lokalitet R16, 3-4 m o.h. Den inneholder omleiret mesolitisk

:Ærhså#ååiåsoepi::åe£bfirågf?rbaovræ=::dgebå#odtevråaidusnydnetijåeg,e=emne:viaåea,:gNhofgeesiEJpe:cækofg;å;.bfisoæmtæml::rEabÆdoegt
Lass Jensen]
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flint. Denne boplassen ble omrotet av havet som på et senere tidspun]st stod høyere. Norinalt
er det liten forskjell på flo og  fjære på Lista.  Høstjevndøgns spring høyvann ved Tregde
(58°00'  N og 7°34'  Ø) er 0,20  m.  Høyeste observerte vannstand er imidlertid på  1,12  m
(Norges Sjøkartverk, Tidevannsoppgaver 1991). Boplassen bør ha ligget minst ca.  1 m over
middelhavnivå da den var i bruk.  Fra strandforskyvningskurven må den da være eldre enn
7700  BP.  Neolitisk  flint  og  2  komsigder  som  også  er  fundet  på  denne  boplassen  kan
vanskelig være eldre enn 3000 BP da havet i følge dateringene stod like under 4,88 m o.h.
3635±70 BP (3950 BP kal) og like under 3,77 m o.h.  3760± 105 BP (4100 BP kal). Havet
må iallfåll ha sunket til under 3,0 m o.h.  før boplassen ble bebodd]49.

R37,  4-5  m o.h.,  kan vanskelig ha en alder på 4000 BP.  Alderen bør ligge nærmere 3500
BP (3750 BP kal). R35, 5-6 m o.h. , kan imidlertid godt være fra senneolitikum, 3800-3500
BP   (4150-3750   BP   kal).   Rl8,   7-8   m   o.h.,   typologisk  datert   til   senmesolitikum   til
mellomneolitikum 11, understøtter påstanden om at marin grense i postglasial tid må ha ligget
mellom  6,0  og  6,5  m  o.h.,   siden  havet  ikke  har  nådd  opp  til  dette  nivået.  De  andre
boplassene ligger så høyt at havet aldri har nådd opp.

Mest kullstøv er det i prøvene som følger i år BP:

Skjoklnes l     Skjoldnes ll    Fjellestad l     Fjelhstad ll     Jølhtjøm
13200-10500   12600-10100   12300-9000     10800-10250     13200-8350
7400-4100                                   8900                  8350-7500         3900-
650-                                             8700                  6600-4000

3100-                 2000-

Kalibrert:
Skjoldnes l      Skjoklnes ll    Fjellestad l     Fjellestad ll     Jølletjøm
15750-12100   14800-11300   14350-10000   12750-11600     15750-9300
8200-4700                                  9900                  9300-8400        4300-
600 -                                            9700                 7400 -45 00

3300-                  1950-

Periodene 13200-12800 BP (15750-15050 BP kal) og 7400-4100 BP (8200-4700 BP kal) ved
Skjoldnes, myr 1, og 6600-4000 BP (7400-4500 BP kal) ved Fjellestad, myr 11, kan skyldes
marin overrepresentasjon. Periodene 13200-12500 BP ( 15750-14600 BP kal) vst Skjoldnes,
myr 1 og 13200-12000 BP (15750-14000 BP kal) ved Jølletjønn kan skyldes resedimentasjon.

Spesielt  stor aktivitet  ser  det ut  til  å ha vært  12600-10100  BP  (14800-11300  BP  kal)  vst
Skjoldnes, vann 11,  12300-9055 ± 100 BP (14350-10000 BP kål) ved Fjellestad, myr 1,  12000-
10500 BP (14000-12100 BP kål) ved Skjoldnes, myr 1,  12000-8350 BP (14000-9300 BP kal)
ved Jølletjønn,  10850-10250 BP (12700-11600 BP kal) vd Fjellestad, myr 11, 8900 BP (9900
BP kal) ved Fjellestad,  myr 1,  8700 BP (9700 BP kal) vd Fjellestad, myr 1, 8350-7500 BP
(9300-8400 BP kal) ved Fjellestad, myr 11, 6600-4000 BP (7400-4500 BP kal) ved Fjellestad,
myr 11, 3900-BP (4300-BP kal) ved Jølletjønn, 3125 ±70 BP (3300-BP kal) ved Fjellestad,
myr  1,  2000-  BP  (1950-  BP  kal)  ved  Fjellestad,  myr  11  og  650-  BP  (600-  BP  kal)  ved
Skjoldnes,  myr 1.

åge3ir::raefhd¥e:dfloaåeohgusågdå:F.uåg:g¥,,da:rs:ånf:orreskffya*ehnåsåiike:mbgrui:sdæe=sauy.dre:EgfiegrsekE:|t:fng:å:gebgr:snføå[åår:
Det ene af komseglene er med sikkerhed z.Æ*c vandrullet.  P[omm. :  Ballin og Lass Jensen]
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PZø#føgo  /øncco/ø/ø  regnes  som en  nokså sikker beiteindikator.  P/ø#/øgo mø/.or indikerer
tråkk.  Disse pollentypene forekommer imidlertid spredt fra  13200 BP til 6600 BP (15750-
7400 BP kal).  Dette representerer neppe noen form for jordbruk, men kanskje bosetring og
tråkk.  Pollen av P/ø#øgo er også funnet andre steder i prwer som er så gamle at det ikke
burde være snakk om jordbruk, både i Hordaland (Simonsen 1980), Rogaland og Agder, og
for den saks skyld i prøver fra Eem (Høeg manus.).

Jordbruk er mer sannsynlig når disse pollentypene forekommer sammen med en Økning for
andre  pollen-  og  sporetyper  som  Poaceae,  Rø4mejr,  4#cmz.§i.ø,   Chenopodiaceae,   U#!.cø,
Å4c/ømp)Jmm  og  J*en.dz.ø4m.  Man  kan  fra  dette  anta  jordbruk  ved  Skjoldnes,  myr  1  ca.
5310± 125 BP (6100 BP kal) og 4200-BP (4900-BP kal), ved Fjellestad,  myr 1 iallfåll fra
3125 ±70 BP (3350 BP kal) og frem til i dag, ved Fjellestad, myr 11, kanskje 4900 BP (5650
BP kal),  og  fra 3850 BP  (4200 BP kal) og  frem til i dag,  og ved Jølletjønn 4790±80 BP
(5500 BP kal) og fra 3940± 130 BP (4450 BP kal) og frem til i dag. Dette er i overensstem-
melse med hva som er funnet på Lista av Hafsten og Prøsch-Danielsen (Prøsch-Danielsen
pers.med.).

Korndyrkingen  begynte  i  følge  mine  undersøkelser  noe  senere,  men  Hafsten  og  Prøsch-
Danielsen  har  spor  efter  korndyrkingtilbake  til  5300  BP  (6100  BP  kal).   Dette  settes  i
forbindelse  med  at  dannelsen  av   store  strandvoller  på  denne  tiden  førte  til  at  store
landområder ble tønlagt og lå der klar til å dyrkes (Prøsch-Darielsen pers.med.).

Ved  Skjoldnes,  myr 1  er det Avcnø-type 3960±110,  3760±105,  3250 og  1000 BP  (4400,
4100, 3450 og 950 BP kal). 650 BP (600 BP kal) er det Horidc#m og 300 BP og i dag er det
pollen fra alle kornslagene.

Ved  Fjellestad,  myr 1,  er  det  Ho#t7c#m  og  rn./!.c#m  3125±70  BP  (3350  BP  kal)  og  alle
kornslagene fra 650 BP (600 BP kal).  Ved Fjellestad,  myr 11 er det Avcnø 4900 BP (5650
BP kal) og tildels intensiv korndyrking med dyrking av både Hondc#m, 4vena,  77t.ø.ci4r7! og
Sccø/c fra 1800 BP (1750 BP kål). Ved Jølletjønn er det Avc#ø 3940± 130 BP (4450 BP kal),
HoritJcø4m 3750 BP (4100 BP kal), Avenø 3250 BP (3450 BP kal), 2950 BP (3150 BP kal) og
2400 BP (2600 BP kal) og Æorit7czfm 2550 BP (2750 BP kal) og 2350 BP (2550 BP kal).  Fra
2200  BP  (2300  BP  kal)  til  1850  BP  (1800  BP  kal)  er  det  en  fase  med  vekselvis  både
Æondcz(m, Avcnø og r77./i.cø/m.  Det er en ny fase  1700-1500 BP (1650-1450 BP kal) md de
samme kornslagene  og  en  siste fra  1200  BP  (1150  BP  kal)  og  opp  til  i  dag.  Også andre
planter kan ha vært dyrket.  Det er pollen av Ljn#m '3600 BP (3950 BP kal) og Føgopy"m
2200 BP (2300 BP kal) i Jølletjønn.  Kanskje har også både Chenopodiaceae og  U#!.cø vært
dyrket for henholdsvis mat og fiber.

Det ser ut til å ha vært den mest hektiske beiteaktiviteten kombinert med lyngsviing rundt
Jølletjønn fra 3940 ± 130 BP (4450 BP kal). Den kraftigste korndyrkingen sees ved Fjellestad,
myr 11  fra  1900  BP (1850 BP kal) og i noe mindre skala ved Skjoldnes,  myr 1 fra ca.  450
BP.  Det  er  meget  stor  forskjell  mellom  Fjellestad,  myr  1  og  Fjellestad,  myr  11,  selvom
avstanden bare er noen hundre meter.  Dette tyder på at de viktigste korndyrkingsområdene
lå i nærheten av Fjellestad,  myr 11,  kanskje mindre enn  100 m fra,  men på den siden som
ligger lengst borte fra Fjellestad,  myr 1.
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Sfriønd/or§¢"z.ng.. Et hovedpoeng med undersøkelsen var strandforskyvringen.  Skulle man
fått en skikkelig kurve for den,  måtte vi hatt mange bassenger i høyder fra minst 5  meter
under dagens havnivå til minst 7 meter over. Man måtte ha en sikker terskel for bassengene,
og bassengene måtte være lite eksponert for sjø og vind. Både Skjoldnes, myr 1 og Fjellestad,
myr 11,  er gode bassenger som ligger beskyttet til.  Terskelen var det imidlertid verre med.
Ved Skjoldnes,  myr 1, lå den under veien og ved Fjellestad,  myr 11, var det ikke noen klar
terskel.  Begge steder er det myroverflaten som er blitt nivellert.

MO.H

Fig.115.   En  amatt  stramdfiorskyvringskurve fior  ljsta.   Alder  er  opgitt  i  ukalibrerte  ]4C-dr.   ]4C-
daieringem  er  angitt med  1  standardav\rik.  X  7 m.o.h.  angir  Hafistens  dmering fi.a  "Røyrtjøm".
Kurvefiorløpet fi.a 12500-8000 BP er baseri på Bird & Klemsdal (1986) og Souesnes & Fægri (1951).

Diatom6undersøkelser viser at det er sannsynlig at havet stod høyere enn 3,77 m (Skjoldnes,
myr 1) fra  13200-12750 BP (15750 til  14950 BP kal).  Vi vet ikke senglasial  marin grense,
da Fjellestad,  myr 11,  4,88  m  o.h.  og  Fjellestad,  myr 1,  4,53  m  o.h.  ikke er analysert  så
langt  tilbake.  Den  neste  pålitelige  observasjonen  er  fra  Sollesnes  og  Fægri  (1951).  Ved
Sigersvoll på Lista stod havet minst 4 meter lavere enn i dag i et tidsrom rundt 9000-8000
BP  (10000-9000  BP kal).  Videre  stod havet  minst  3,77  m høyere enn i dag  i  tidsrommet
7385±110-3760±105   BP   (8150-4100   BP  kal)   og   minst  4,88   m   høyere  enn  i   dag   i
tidsrommet 6900-3635 ± 70 BP (7700-3950 BP kal). En undersøkelse utført av Hafsten ( 1983)
på en prøveserie  fra Røyrtjønn  (sannsynligvis  Skjoldnes,  myr 111)  tilsier at havet har  stått
minst 7 m høyere enn i dag i tidsrommet 6770 ± 150-4850± 100 BP. Dateringene er antagelig
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riktige, men efter nyere målinger ligger bassenget lavere, ca. 6 m o.h. , og det var mer utsatt
for bølgeaktivitet.  Det er ikke sannsynlig at havet i postglasial tid har stått mer enn 6-6,5 m
høyere enn i dag.  Sammenligner vi disse observasjonene med strandforskyvningskurven for
Brusand på Syd-Jæren (Bird & Klemsdål  1986), kan man tenke seg en kurve for Lista som
burde ligge i nærheten av  sannheten (Fig.115).
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Liste over latinske og norske plantenavn

Abies
Acer
Alism
Alnus
Alnus glutinosa
Amphitrem
Andromri polifolia
Angelica archmgelica
Apiaceæ
Arcella
Arctostaphylos uva-ursi
J"risia
Assulina
Astragalus
Avem
Betula
Betula -
Botrychium
Botryococcus
Brassicaceae
Cdlum vulgaris
Caltha palustris
Calystegia
Campanula
Cambis
Carex
Capinus
Caryophyllaceæ
Cemtaurea cyanus
Ceratophyllm
Chenopodiaceae
Chrysanthemum
Cirsium
Cladium
Co- pdustre
Comus
Comus ¢amel type)
Corylus
Cyperaceae
Discorbina (Foramiriferae)
Drosera
Dryas
Dryopteris
Elymus
Empetrum
Ephedra distachya
Ephedra strobilaceae
Epilobium
Equisetum
Erica tetralix
Ericales
Eriophorum
Fabaceae
Fagopyrum
Fagus silvatica
Filipendula
Fragilaria spp.
Frangula
Fraxinus excelsior
Galium

edelgran
løm
Vass8ro
Or
svartor
encellet dyr
hvitlyng
kvam
skjemplantefåmilien
encellet dyr
melbær
buot, mlurt
encellet dyr
mjelt
havre
bjerk
dvergbjerg
marimkkel
alge
korsblomstfrilien
røsslyn8
bekkeblom
strandvindel
blåklokke
hamp
starr
agnbøk
nellikfårilien
komblomst
homblad, vorteblad
meldefrilien
prestekrave, ryllik
tistel
storik
myrhatt
skrubbær
komell
hassel
halvgressfånrilien
nrint dyr
soldugg
renrose
bregner
strandrug
krekling
en steppebusk
en steppebusk
geiterams, melke
snelle
klokkelyng
lyng
myrull
erteblomstfårilien
bokhvete
bøk
mjødurt
diatomær
tromegg
ask
mure
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Gerarium
Geum
Gymocarpium
Hedera
Helianthemum
Helotium
Hippophae
Hordeum
Humulus
Hypericum
"Hystrix "  (Dinoflagelat cyste)

Ilex
lris
lsoetes
Ju8lans
Juriperus communis
Knautia
Kænigia
IJarix
hthyrus montanus
Liguliflorae
Limea
Linum
Lonicera
Lotus
Lycopodium
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Lycopodium selago
Lysimchia
Lythrum
Melampyrum
Mentha
Menyanthes
Mercurialis
Molinia
Montia
Myrica gale
Myriophyllum alterni florum
Narthecium
Nymphaea
Nynphaeaceae
Nuphar
Onobrychis type
Osmuda
Oxalis
Oxycoccus
Oxyria
Papaver
Parmssia palustris
Pediastrum
Pediculari s palustri s
Picea
Pinus
Plmtago lanceolata
Plantago major
Plantago nritima
Plantago media
Poaceae
Polygonum convolvulus type
Polygonum persicaria type
Polygonum viviparum
Polypodium
Populus

storkenebb
hunneblomst
filgletelg
eføy
solrose
SOPP
tindved
bygg
humle,  (hamp)
perikum
nrin alge
kristtom
sverdlilje
brasmegress
valnøtt
ener
rødknapp
dvergsyre
lerk
knollerteknapp
tugekronede kurvplanter
limea
lin
vivendel , leddved
tiriltunge
kråkefot
stri kråkefot
myk kråkefot
lusegress
ffedløs, gulldusk
kattehale
nrimjelle
mynte
bukkeblad
skogbingel , ugressbingel
blåtopp
kildeurt
Pors
tusenblad
rome
hvit vannlilje
vannliljefrilien
gul vannlilje
esparsett
kongsbregne
gaukesyre
tranebær
fjellsyre
valmue
jåblom
alge
vanlig myrklegg
gran
filru
smalkjempe
groblad
strandkjempe
dunkjempe
gressfårilien
vindelslirekne , tungress
hønsegress
harerug
sisselrot
OSP
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Potamogeton
Potentilla
Prunus
Pteridium aquilinium
Quercus
Ranunculus
Ranunculus acris
Ranuculaceae
Rosaceae
Rubus chamaemorLis
Rubus idaeus
Rumex
Rmex longifolius
Ruppia
Salix
Salix caprea
Saussuea
Saxifiaga nivalis
Saxiffaga oppositifolia
Scheuchz£ria palustris
Scilpus
Scirpus iacustris
Scrophulariaceae
Secale
Sedum
Selaginella
Sorbus aucuparia
Sparganium
Spergularia
Sphagnum
Stachys
Succisa
Thalictrum
Tilia
Triceratium
Trientalis europaffl
Trifolium
Triticum
Trollius
Tubuliflorae
Tussilago
Typha
Typha latifolia
Ulmus glabra
Urtica
Vaccinium myrtillus
Vaccirium uliginosum
Vaccirium vitis-idaea
Valeriana
Vibumum
Vicia
Viola palustris
Viscum

tjønnaks
mure
kirsebær, hegg
einstape
eik
soleie
engsoleie
soleiefanrilien
rosefrilien
multe
bringebær
Syre
høymole
havgress
vier,  selje
selje
Celltistel
snesildre
rødsildre
sivblomst
sivaks
sjøsivåks
maskeblomstfåmilien
rug
bergknapp
dvergjamne
rogn
piggknopp
tunbendel
torvmose
svinerot
blåknapp
fiøstjeme
lind
saltvannsalge
skogstjeme
kløver
hvete
ballblom
rørfomede kurvplanter
hestehov
dunkjevle
bred dunkjevle
alm
nesle
blåbær
blokkebær
tyttebær
vendelrot
krossved
vikke
myrfiol
nristeltein

321



17.2. Fosfatanalyser ved Lundevågen

Niels Hartmam

I  tilknytning  til  Farsundprosjektet blev  der  i  mindre  målestok udført  fosfatanalyse på  en
række lokaliteter. Analyserne blev i første omgang udført ved hjælp af spottestmetoden, men
senere suppleret med parallelanalyser på udvalgte jordprøver ved to forskellige analyselabo-
ratorier.

17.2.1. Spottestanalysen

Spottestanalysen blev foretaget af undertegnede sideløbende med udgravningsvirksomhed , og
kunne  således  først påbegyndes  et  godt  stykke  tid  efter  projektets  start,  hvor  presset  på
udgravningsvirksomheden var aftaget.

Som konsekvens af fosfatanalysens lidt sene start og anlægsarbejdets hurtige inddragelse af
færdigundersøgte arealer,  var analyse af en række af lokaliteterne derfor udelukket.  I god
overensstemmelse med  forventningerne var de først udgravede lokaliteter dog af gennem-
gående mindre kulturhistorisk interesse.

Fosfatkarteringen blev derfor koncentreret om de fire stenalderlokaliteter Lundevågen R17,
R21/22,  R23 og R24.

Ved  tidspunktet  for  påbegyndelse  af karteringen  var  udgravningerne  på  disse  lokaliteter
påbegyndt,  og  udtagning  af jordprøver  til  analyse  kunne  derfor  på  de  tre  af pladseme
foretages  direkte  fra profil,  dog  i  mindre omfang  suppleret  med  boreprøver på  R17.  På
R21/22  blev  udelukkende  udtaget  boreprwer  i  umiddelbar  tilknytring   til  det  frilagte
udgravningsområde.

Med  dette  omfang  var  der  for  alle  fire  lokaliteter  blot  tale  om  en  første  orienterende
prweudtagning.  Spottest-analysen af de udtagne jordprwer gav helt gennemgående indtryk
af et meget lavt fosfatniveau for alle fire undersøgte pladser.

Ved  betragtning  af  nedenstående  spottest-værdier  skal  således  gøres  opmærksom  på,  at
skalaen  for  spottestværdierne  fra Farsund er  "justeret"  i  forhold  til  den  skala jeg  normalt
bruger,   således  at  Farsund-udslagene  under  mere   "normale"   forhold  ville  være  blevet
vurderet lavere i værdi.
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R17150

Sum 8  --  Sum korrigerei for forskel i lagtykkelse og deraf f iølgende varimion i prøveamal f ior de eriketie prøveudiagn;ings-
punkter.
Sumn'cen korrigeret med gen;nemsniisværdien f ;or de cmalyserede prøver for de  evenmeu  "mamglende "  udiagningsdybder i
f iorhou tti længste prøveserie.

S,    T   og  U   Testl5l:

S R17 55/104,    40   cm 4

T R17 61/104,    55   cm 5

U R17 55/104,    45   cm 4

;sLp:uååegmnaheg=åy3åe:?gkvaertkad;*sppro%esuj£Edni¥sPøuknæeT:næd:Laåeæg3l:rmf::e=Xsæ:Ft:tftrieenkelælokahteæ-amt
S:?ri:å;n%:r;ifkme=e:umerdelsangivetmeddenfktiskesumogdekensumkorrigeretforforskeliudtagningslagenes

:5ø'rsæpoa=:|?å?.`yfssååni:;#o::#t%tigrf:vreLå::;nd:,åemai##,erhvfflorhdbeormfob=dfflgååFydsee.vg:uåønggettnbår:#o=effl
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TB:2.l ! 2;2.

45221600200200403534

P  09  R  Test:

P R22 ca.   52/39,   40   cm 3

R R22 ca.    52/39,    70   cm 3

Sum
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R24

M,   N  og  0   Test:

M R24 46/100,    20-30   cm 0

N R24 44/100,    70-75   cm 2

0 R24 42/100,    60-85   cm 0

17.2.2. Udtegninger

Nedenstående skematiske udtegninger af fosfatanalysens resultater er foretaget på baggrund
af den korrigerede fosfatsum  (sum 8).]52

'52 Med fremhævede tal er angivet summer hvori indgår enkeltværdier større end eller lig 3 .
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R23

110/103   -   12

R17

0

0

2         0         01         0-117/103

4

55/1°°io    i4    io    22      4       i     i2    i7     i2       7       o5|/L°°

12

10

10

0

4

R21/22

40/38-2         0        0        2         0        0        612        2        5        4-62/38

0040353

4

R24

2

38/100-16131618        4        018        9-52/100

0

326



På alle fire pladser var der en vis variation i fosfatfordelingen, på ingen af pladserne syntes
denne variation dog at knytte sig entydigt til artefåktspredningen.

På  R23  lå  den  mest  markante  fosfatsum  i  udgravringsområdets  vestlige  udkant  udenfor
artefåktkoncentrationen.  På  R17  1å  den  andenstørste  fosfatsum  helt  udenfor  udgravrings-
området, hvor det ved efterfølgende kontrol ikke var muligt at finde artefåkter overhovedet.
Variationen i fosfatsummen på R21/22 er så beskeden, at det ikke giver større mening at gå
ind i en vurdering af dennes relation til artefåktspredringen.  På R24 syntes fosfatsummens
størrelse delvis at hænge sammen med undergrundens topografi med tendens til større fosfat-
mængder i tilknytning til sænkninger.

Resultatet af spottestanalysen var således lidt problematisk.  Resultatet kan udmærket tolkes
som en afspejling af aktiviteter i stenalderen - eksempelvis en deponering af affdd marginalt
i forhold til bopladsområderne.  Men i kraft af det generelt lave fosfatniveau,  som kom til
udtryk   gennem   spottestanalysen,   kan   fosfatspredningen   tillige   tolkes   som   tilfældige
fosfatansamlinger uden forhistorisk relation.

En afklaring af dette forhold ville have krævet en systematisk prøveindsamling i områderne
et godt stykke rundt om de undersøgte lokaliteter, og ud fra erfringerne med udtagring af
boreprwer på  R21/22,  hvor  boringerne  i  betydeligt  omfang  var vanskeligstort  af sten  i
undergrunden,  skønnedes dette arbejde at blive tidsmæssigt for omfattende i forhold til de
forventede  resultater  og  øvrige  arbejdsopgaver  under  projektet.  Spottestkarteringen  blev
derfor indstillet på dette tidspunkt.

17.2.3. Labomtorieanalysen.

På baggrund af disse resultater blev det besluttet at få udført en serie laboratorieanalyser på
jordprøver fra et udvalg af Farsundprosjektets lokaliteter.

Med udgangspun]st i  spottestanalysens resultater blev der derfor udtaget en serie formodet
repræsentative prøver fra områder og dybder,  hvorfra der tidligere var udtaget prøver til
spottest.  Disse prøver blev  (suppleret  med  en række prøver  fra  undersøgelserne iwrigt),
indsendt  til  analyse  på  to  forskellige  laboratorier  med  anvendelse  af  forskellige  analy-
semetoder.  På Analysesentret blev jordprøverne således analyseret i overensstemmelse med
de forskrifter,  som i  sin tid blev udviklet på Arkeologisk museum i Stavanger,  mens Finn
Christensen,  Silkeborg Museum anvendte en anden analysemetode.

Forud for indsendelse til laboratorierne blev jordprwerne analyseret med spottest.

Nedenstående  er  anført  resultatet  af  de  forskellige  analyser  (fig.116),  samt  foretaget  en
simpel vurdering af det numeriske forhold mellem disse (fig.117).
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1 2 3 (3) 1/2 1/3* 2/3*

A 547 94 1

0

5,8 5,5 4,7
8 378 77 1 4,9 3,8 3,9
C 496 102 1 4,8 5,0 5,1
D 104 38 1 2,7 1,0 1,9
E 302 61 0 5,0 12,0 12,2
F 41 24 0 1,7 1,6 4'8
G 601 80 1 7,5 6,0 4,0
H 198 39 0 5,0 7'9 7,8
J 61 40 0 1,5 2,4 8,0
K 14 11 0 1,3 0,6 2,2
L 137 37 0 3'7 5,5 7,4
M 160 42 0 3,8 6,4 8,4
N 1047 159 2 3 6,6 5,2 4,0
0 1322 406 0 32 3,3 52,9 81'2
P 779 95 3 8'2 2'6 1,6
R 864 103 3 8,4 2,9 1,7
S 828 112 4 7,4 2,1 1,4
T 1270 166 5 3 7,7 2,5 1,7
V 888 105 4 1 8,5 2,2 1,3

Fig.116

1                Fosf ia"ærdier -Silkeborg. Værdierne angivet i ppm svovlsyreopløselig f iosf iai.
2                Fosf iamærdier -Aml;ysesemret. Værdierne cmgivet i mg/ 100g  sdlisyreopløselig f iosf iai.
3                Spottesiværdier. Skah f ta o-5  med 5 som maJ¢imal.
1 /2            Dei numeriske f iorhold mellem  l  og  2.
1 /3*         Det mmeriske-forhou meuem værdierne f ior l detimed loo og værdiemef ior 3. Spottestværdien o er i dette ttif iæue

sai til værdien  114.
2/3*         Det rmeriske f iorhou meuem værdiernef ior 2 deti med 20 og værdierne f ior 3. Spottestværdien o er i dene tilf iæue

sai iti værdien  1/4.

(3)             Spottestværdier fia oprirdelige boreprøver udiaget på samme sted og i  "samme dybde".

SV-lige  halvdel  af  ildsted  nr.1  plantegning  3.
Fra  og  under  barklaget  nr.2  plantegning  3.
Fyldskifte  nr.3  plantegning  3.
Fyldskifte  nr.1  plantegning  4.
Anlæg  5,   56-57   x/39   y.
Ildsted  J.
Ildsted  3  i  gruppe  2.
Ildsted  1  i  gruppe  2.
Ildsted  A.
Ildsted  E.
Ildsted  D.
6/100,    20-30

:/100,    70-75
100      60-85

39,    70
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0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 52-82

1/2 3 4 5 4 32
1 11/3* 3 7 4 3

2/3* 6 2 5 2 1 1

Fig.117.  Spredningen af de ruimriske relatiorær mÆ!1,1,em de forske[mge fiosfaiamialyseresuliaier

Enheder

ABCDEFGHJKLMNOPRSTU

Silkeborg  museum (enhed  =  100  ppm)

Analysesent,ret          (enhed  =  20  mg/100g)

Spot,test                        (enhed  =  1/4  spottestværdi)

Fiiig.  118. Udtegring af resuliaierm i f ig.117.
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Som det fremgår af udtegningen på ovenstående fig.118 er der en rimelig overensstemmelse
mellem  de  tre analysemetoders  resultater,  på enkelte punkter viser der  sig  dog  markante
forskelle.  Hvis man ser bort fra de to mest markante afvigelser mellem spottestanalysen og
analyseresultateme fra Silkeborg Museum i ovenstående sammenligning mellem analyseresul-
taternes numeriske relationer, synes det at være mellem disse to metoder, der er den bedste
overensstemmelse mellem resultateme.

Det  er  her  på  sin  plads  at  gøre  opmærksom  på,  at  den  mest  markante  afvigelse  for  de
numeriske relationer ligger på prøve 0,  men at denne forskel fremkommer som resultat af
et spottestresultat 0 forud for indsendelse til laboratorieanalyse, på trods af at jordprwe 0
blev  udtaget  på  baggrund  af et  oprindeligt  spottestresultat  fra  dette  område  på  3.  Dette
relativt markante fosfatindhold kommer også klart til udtryk ved laboratorieresultaterne, men
ved testanalysen  med  spottestmetoden forud  for indsendelsen,  er der tilsyneladende blevet
udtaget jord med lavt indhold fra den større samlede jordprwe 0.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på,  at det ikke er helt rimeligt at foretage en
sammenligning mellem laboratorieresultater og spottestresultater,  så at sige i forholdet  1 : 1.
Spottestmetoden er (eller burde i det mindste være) karakteriseret ved analyse på prøveserier,
og en mere rimelig sammenligning mellem metoderne burde derfor foretages på baggrund
af flere  spottestanalyser på  de  enkelte  laboratorieanalyserede  prøver.  Ideelt  set  burde  en
sammenligning mellem metoderne iwrigt foretages på analyser af jordprwer, hvor man ved
tørring,  soldning  og  blanding  har  opnået  en  højere  grad  af  ensartethed.   Dette  blev  af
praktiske grunde ikke tilstræbt med prøverne fra Farsund.  Disse forhold kan tildels forklare
de indbyrdes forskelle mellem analyseresultaterne.

Går  man  ind  i  en  nærmere vurdering  af laboratorieresultaterne,  så  giver  resultaterne  fra
Analysesentret ikke indtryk af specielt højt fosfatindhold sammenlignet med andre undersø-
gelser  i  Norge.  Dett6 resultat  står i  skap  kontrast til  resultaterne  fra  Silkeborg  Museum,
hvor analysens resultater peger på et tildels meget markant fosfatindhold]53.  Fosfatindholdet
er således i flere tilfælde større end tilfældet var på en dansk lokalitet Katrinelund,  som gav
sig  klart  til  udtryk  gennem  markant  forhøjet  fosfatindhold  ved  laboratorieanalysen  ®å
SIJ:keb;boig Muse"m) , og hvor spottestanalyse i god overemtemmelse rned dette tigeledes gav
kraf tige udslag.

En forklaring  på disse forskelle  mellem resultaterne kan iflg.  Finn Christensen,  Silkeborg
Museum, være en forskel i humusindholdet, hvor jordprøveme fra Farsund muligvis havde
et væsentligt højere humusindhold, end tilfældet var for prøverne taget på Katrinelund. Større
humusindhold skulle kunne resultere i en binding af fosfat i en form, som ikke i samme grad
kan påvises med spottestmetoden og Stavangermetoden, i forhold til den metode der anvendes
på  Silkeborg  Museum,  hvor  man benytter  svovlsyre  som  opløsningsmiddel  til  forskel  fra
saltsyre i de to andre metoder.

17.2.4. Konklusion.

Med  udgangspun]st i  de meget markante fosfattal  fra Silkeborg-analysen er det rimeligt at
antage,  at disse knytter sig til den forhistoriske aktivitet på lokaliteterne.  Det burde derfor

153  |fø|ge  samtale med  Finn  Christensen,  Silkeborg  Museum.
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ved evt.  kommende undersøgelser i området være muligt at foretage brugbare fosfatkarte-
ringer af lignende pladser - endog  med anvendelse af spottestanalyse,  hvor man enten må
acceptere, at forholdsvis store fosfatkoncentrationer kommer til udtryk som svage udslag eller
om muligt modificere metoden.

Som tidligere nævnt må man være forberedt på et omfattende tidsforbrug ved indsamling af
jordprøverne.

Analyseresultaterne peger også på behovet for at gå ind i undersøgelser omkring problemer
med anvendelse af forskellige analysemetoder, idet Stavangermetoden muligvis ikke er opti-
malt anvendelig under alle forhold i Norge.
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17.3.En analyse av beinmaterialet fra fire lokaliteter i
Lundevågen på Lista - Farsundprosjektet

Anne Karin Hufthammer

Jnn/cdnJ.ng..  Det  er  i   Farsundprosjektet   samlet  inn  bein  fra  4   ulike  lokaliteter:   en
bronsealders  gravhaug  (R1),  en  mellommesolittisk  boplass  (R21/22)  og  to  hovedsaklig
senmesolittiske boplasser (R6 og R24).

Mcfodc  og  J}cøfen.ø/c..  Under  de  arkeologiske  utgravringene  ble  jordmassene  vannsåldet
gjennom netting med 3  mm maskevidde,  og bein ble samlet inn fra såldene.

Som for de fleste forhistoriske åpne boplasser i Sør-Norge er det kun funnet brente bein på
lokalitetene i Lundevågen.  De organiske komponentene i bein vil forbrenne i kontak med
sterk varme. Forsøk på å datere brente bein radiologisk ('4C) viser at det noen ganger nesten
ikke finnes karbon igjen i dem.  De små hvitbrente beinfragmentene består omtrent bare av
kalsium og det gir dårlig grunnlag for fonåtnelsesprosesser. Dette er sannsynligvis en av de
viktigste årsakene til at dersom det finnes bein på åpne boplasser,  så er disse nesten alltid
brente. De ubrente beina, som trolig oftest fantes i store mengder på boplassene, er brutt ned
av sol, regn og ikke minst råte og alle synlige spor etter dem er borte. At de engang var der
kan gjerne påvises gjennom kjemiske metoder, eksempelvis fosfat-analyse.

Vi  kan  altså  si  at  brenning  på  et  vis  konserverer  bein.  Men  om  den  på  den  ene  side
konserverer,  så vil den på den annen side redusere mulighetene for at beina kan artsbestem-
mes.   Når  bein  utsettes  for  varme  sprekker  de  opp,  dess  sterkere  varme,  dess  høyere
fragmentering.  Dette gjelder spesielt for større arter (store bein),  og  spesielt for pattedyr.
Små bein av store arter og bein av små arter vil ofte krympe uten å fragmentere så mye at
artskarakterene forsvinner.

Det er ikke mulig å si om de brente beinfragmentene er et representativt utvalg av hva som
opprinnelig fantes på boplassen.  Det er eksempelvis mulig,  men kanskje ikke sannsynlig, at
bare spesielle arter eller beinslag ble kastet på ilden eller kom i kontakt med varme. I så fåll
kan beinfunnene være lite representative for hva en spiste og fangstet.  Hva som imidlertid
er sikkert er at de brente beinfragmentene reflekterer aktiviteter knyttet til boplassen og de
gir oss derfor et glimt inn i litt av forhistoriens kultur.

Fra de fire lokalitetene er det i alt samlet inn  127 beinfragmenter,  med vekt vel 28 gram.

Beinmaterialene er bestemt til art eller gruppe ved en visuell  sammenligring  med bein av
kjente arter.

Lokalitet  R1,  gravhaug fia  bronsealderen..  Det  ei  lam  £u"iet  4  beiTLfia.gmenbei  som  til
sammen veier ca.  1 gram i denne gravhaugen. Ingen av beina kan helt sikkert artsbestemmes,
men  for  ett  beinfragment  er  det  notert  at  det  øøy§/  §ønn§yn/z.g  cr  øv  mcnnc§Æe.   Dette
fragmentet stammer fra selve det somatiske skjelettet, dvs. ikke fra kraniet eller underkjeven.
Det  er  også  funnet  ett  fragment  som  er  "bestemt"  til  mzc/z.g  mennc§Æc  og  for  de  to  siste
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fragmentene kan det kun bemerkes at de er av pø#Gdyr.

Gravhaugen  er  omrotet  og  beina  er  funnet  i  usikker  kontekst.  Men  ettersom  det  høyst
sannsynlig er menneskebein som er funnet sannsynligtiør det at beina er rester av gravens
opprinnelige  beinmateriale.   Det  hverken  mulig  å  angi  alder  eller  kjønn  ut  fra  disse
beinfragmentene.

I.okalitet R21 /22,  mellommesolittisk boplass.. Det ei \nLr\ £uT[met ett beir[fraLgmerit på denme
boplassen.  Fragmentet,  som veier mindre enn 0,5 gram,  kan ikke bestemmes til annet enn
pø£Jeøtr/flig/. Det ene beinfragmentet gir ikke grunnlag for noen videre diskusjon. I alle flll
ikke utover den selvsagte konklusjonen at, ettersom beinet er brent, må det ha vært gjort opp
ild på boplassen.

ZÆ}Æø/z.ref R24,  se»mcJo/z./fz.sÆ bop/øss.. Ingen av de 6 beinfragmentene som er funnet på lok.
R24  kan  artsbestemmes,  men  det  kan  fastslås  at  alle  er  av pø/tedyr.  I  alle  fåll  ett  av
fragmentene  stammer  fra en  større art (hjort,  bjørn,  svin).  I  alt veier beinffagmentene  3
gram.

ZØÆø/z./€f R6,  sc»mcøo/z.#z.£Æ øop/øss..  I  alt er det på denne boplassen  funnet  116  beinfrag-
menter som tilsammen veier vel 24 gram. To arter er med sikkerhet identifisert, oter og alke.
Men stønelse og form indikerer at det i materialet også er bein av andre arter, eksempelvis
sel og store landpattedyr (tab.  1).

Sannsynligvis fisk

Fisk eller pattedyr

Fugl ubestembart
Alca torda ailk!e

Fugl  eller pattedyr

Pattedyr ubestembart
Lutra lutra c}ter
Mulig Oter
Mulig menneske
Mulig  sel
Pattedyr terrestre,  størrelse sau/geit/svin/hund
Pattedyr terrestre,  størrelse elg/hjort/svin
Pattedyr trolig terrestre,  størrelse ubestembart

Sum  beinfragmenter

Fti g.120.  Fumf iortegnelse f ior bei"!nmeriaht f i.a lokalitet R6, IiAndevågen på ljsta.

Det er ikke funnet bein som med sikkerhet kan bestemmes til fisk i noen av lokalitetene i
Lundevågen. Dette kan synes uventet ettersom en skulle tro at for mennesker som bodde så
og si i sjøkanten ville fisk være ettertraktede ressurser.  Men en sammenligning med andre
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sør-norske kystboplasser viser at innslaget av fisk varierer mye fra boplass til boplass,  fra
ingen  fiskebein  til  over  50%.   Fig.121   gir  en  oversikt  over  sør-norske  boplasser  som
innsamlingsmetodisk og kronologisk kan sammenlignes med boplassene på Lista.

Lok  1  Saugbruks,  Østfold
Lok 2  Saugbruks,  Østfold
Lok 2a Saugbruks,  Østfold
Lok 3  Saugbruks.  Østfold
Lok  5  Saugbruks,  Østfold
Lok 2  Austbø,  F`ogaland
Lok  12A Austbø,  Rogaland
Kotedalen  Hordaland,  fase  2-5
Kotedalen  Hordaland,  fase  11 -15

0
0
0

0,1
0

1,5

3,0
56,5
42,0

99,8                  614
99,98             3930
100                        96
98,6             12962
96,5                   371
95,0                  140
68,0               1682
41,5             54061
52,0             111118

Fig.121.  Prosemvis fiordeting aw fisk .. ftgl  :  pattedyr i noen åpne  sør-norske steim,lder boplasser.
Materiaht  fta  Austbø  (Huftha]"ner  1991)  er  såklet  med  3  og  2mm  rmskevidde  fi.a  Saugbruks
(Hufthammer 1989) med 3 rrim rimskevidde og Kotedalen  (Hufthammer 1992) med henhouwis 4 og
2 mm maskevidde. Dateringsræ'i!i]'mne er..  Saugb"ks li)k 1,  2,  2a og 3  ca.  5600-3500 f.Kr.  og lok
5  ca.  3500-300Q f.Kr., fior Austbø lok.  2 ca 6800-6100 f.Kr.  og lok 12A ca.  4200-2600 f.Kr.  og fior
Kotedalen fiasene 2-5  ca.  6600-5600 og fiasem  11-15  ca.  5100-4200 f.Kr.

Det kan være flere årsaker til den store forskjellen mellom de ulike boplasser i frekvensen
av fiskebein.  Undersøkelser av brente beinfunn,  bl.  annet fra Kotedalen, har vist at særlig
virvler  og  kjevebein  av  fisk  ofte  er  overrepresentert  i  forhold  til  andre  fiskebein  og
tilsynelatende  er  disse  beinslagene  mere  resistente  mot  nedbrytning.  Resultater  fra  flere
undersøkelser kan også tyde på at disse beina er minst like resistente mot nedbrytring  som
eksempelvis pattedyrbein. Det er imidlertid meg bekjent ikke tiort systematiske undersøkelser
for å teste om  denne antagelsen er  riktig.  Det er  således  lite  trolig  at  en  lav  frekvens av
fiskebein kan forklares ut fra manglende resistens mot nedbrytning for brente fiskebein.

En årsak til  mangelen på fiskebein kan være at fiskebein ikke havnet i ilden og ble brent.
Som  argumentert  for tidligere vil ubrente bein lettere råtne og  forsvinne enn brente bein.
Denne forklaringen er selvsagt mulig  men lite sannsynlig.  Det er i alle ffll usannsynlig at
ingen fiskebein havnet i ilden dersom det fantes mange fiskebein på boplassen.  Funnmøn-
steret tyder derfor på at om det fantes fisk på boplassen så var det relativt mye mindre av
det enn av pattedyr.

En annen mulig årsak til manglende bein av fisk er at det ikke ble fisket,  eksempelvis fordi
sjøen var frosset. Denne hypotesen kan ikke testes fordi den ikke kan skilles fra en situasjon
hvor det ble deponert relativt lite fiskebein i forhold til pattedyrbein.

Høye frekvenser av fisk er funnet i Kotedalen (Hufthammer 1992) hvor boplassen ligger ved
en meget fiskerik strøm. For de andre boplassene (Hufthammer 1989,  1991) som også ligger
ved sjæn, men ikke ved særlig fiskerike strømmer, er det funnet få eller ingen fiskebein. For
disse lokalitetene kan det tyde på at beinfunnene reflekterer hvilke ressurser som  som var
lettest tilgjengelige.  Selv om beinmaterialet er lite, er det ikke urimelig å konkludere med at
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det  fra lokalitetene i  Lundevågen  trolig  ble jaktet relativt  mye mere pattedyr enn  det ble
fisket.

Litteratur:

Huf"Hmme;i , A.K.19&9.. Det osteologiske materialet fra 5 steinaklerlokalitet ved Saugbruks
!. Høøc#.  Upubl.  rapport,  Zoologisk museum,  UiB.

Hu"zi"mei,  A.K.  1991..  Beinmaterialet fra  steimklerboplcw]sene på ALustbø i  Rogaland.
Upubl.  rapport,  Zoologisk museum,  UiB.

Hufthammer, A.K.  1992: De osteologiske undersøkelsene fra Kotedalen. I Hjelle et al. (red)
Kotedahn  -  en  boplass  gjemom  5000  år  -  Naiurvitenskapelige  undersøkelser.  S.  9-6S.
Historisk museum,  UiB
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|7.4. L4C-dateringer

Alle dateringer er foretaget i  1993.  T-numre identificerer dateringer udført på Låboratoriet
for  radiologisk  datering,  Trondheim,  mens  Ua-numre  identificerer  dateringer  udført  på
Svedberg  laboratoriet,  Uppsala.  Tua-numre  identificerer  dateringer  udført  på  Svedberg
laboratoriet,  men formidlet gennem l.aboratoriet for radiologisk datering.

Dateringer udført på l.aboratoriet for radiologisk datering er konventionelle ]4C-dateringer,
mens dateringer udført på Svedberg laboratoriet er accelerator-dateringer.

Alle kalibreringer er foretaget på Laboratoriet for radiologisk datering, Trondheim.

Nr.                      Kmrdinat                    Kmtekst

Rl  (C.38005\  Gravhøi

T-10478

R3  (c.38006` Boolads

Ua-3553                 44x/53 l y

UaT3554                  47x/53 l y

Askelag

Ildsted C

ndsted J

R6 fc.38009` Boolads

T-10479                 52x/104y                            lldsted ll

RIO  (C.3801 l)  Aktivitetsområde i  fbrb.  m.  iemudvindin

T-10480                  98x/ 107y

T-10481                   90x/ 106y

R16  (C.38016\  BODlads

T-10482                   7lx/112y

T-10483                   7lx/119y

T-10484                  7l x/127y

Ua-3555                  71x/l lgy

Brmdhg

Kulgrube.
konstr.  3

ndsted 2.
gruppe  1

ndsted 2.
gruppe 2

nds,ed  1,
gruppe 3

ndsted 2.
gruppe 2

R17  (C.38017`  Boolads

Tua-900                56x/106y  sø 3                Bopladslqg

Ua-3556                  54x/105y NØ 3                BopladslQg

R21/22  /C.38021) Boi)lads

T-10485                  50x/37y                               lldsted AI

T-10486                 54x/36y                             ndsted An

T-10487                  44x/33y                              lldsted AIII

Prwe

Trækul æ4)
Birk,  hassel  (1,7 g.)

Trækul æ)
Hassel  (220  mg.)

Trækul  æl2)
Birk  (180  mg.)

Trækul ¢1)
Birk,  hassel  (3,0 g.)

Trækul  ac2)
Div.  lwtræ (4,6 g.)

Træhl ®)
Birk,  hassel  (4,0 g.)

Trækul  ac2)
Hassel,  birk (3,4 g.)

Trækul æ)
Birk,  hassel  (2,3 g.)

Trækul ¢7)
Birk,  hassel  (3,5 g.)

Madskorpe ffa keramik
ac13.  i6o mg.)

Brændt hassel nødskd
æ.  100 mg.)

Brændt hasselfiødskal
acl.100  mg.)

Trækul  0[77)
Hassel  (3,4 g.)

Trækul  @168)
Hassel, birk  (4,0 g.)

Trækul  æl70)
Hassel,  birk  (3,7 g.)
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Ukal.dat.          Kal.dat.

3 870 + 95            BC2475-2200

2065 ±55             BC 160-5

2205 ±70            BC375-170

2545 + 80            BCS05-540

2230 + 80            BC395-190

2165 +60            BC365-120

1850 ± 80             AD70-245

1970 + 65             BC50-AD85

1955 ± 65             BC40-AD115

2020 + 55            BC55-AD65

6400 ± 70            BC5430-5265

7770 +75            BC66106465

3140+75              BC1515-1325

2200 +70             BC385-175

2435 + 40            BC760-405



59x/38y                            ndsted AIV

5lx/36y  s 3                      Bopladslag

52x/37y N 4                    Bopladslag

R23  /C.38022` BODlsds

Tua-484                 114x/103y Nø 3             Bophdslag

Tuar901                 113x/104y sv 2              Bopladslqg

R24 (C.38023` BODhds

T-10490                 38x/ 100y                            ndsted l

T. i o49 i           52x/9798y               #T*Ljid

Uar3557                 40x/100y sv 3                Bopladslag

Ua-3558                 44x/ 10qy  sv 3                 BopladslQg

R3l  /C.38029` BODlads

T-10492                 59x/1qy sø 3                  Bopladslqg

UaT3264                 59x/10y  sø 3                   Bopladslqg

R35  (C.38033` BODlads

T-10493                 6lx/10 ly                           ndsted l

R36  (C.38034` Boolads

T-11367

;£:::;åz3:
Bopladshg

Trækul æl7l)
Hassel,  birk  (1.5  g.)

Brændt hasselnødskd
æo.  120 mg.)

Brændt hasselnødskd
æl87, 90 mg.)

Brændt hassel nødskd
¢1, 300 mg.)

Brændt hasselnødskd
ac13,  100  mg.)

Trækul  ac50)
Hassel, birk  (300 mg.)

Bark ¢70)
Eg?  (4,2 g.)

Brændt hasselnødskd
æ9.  60 mg.)

Brændt Hasselnødskd
ac58.  6o mg.)

Trækul  (serie  1 : Kl +K25)
Birk,  hassel  (900 mg.)

Brændt hasselnødskd
æ4. 60 mg.)

Trækul «1)
Birk,  hassel  (3,5 g.)

Trækul æl)
Birk,  hessel  (500  mg.)
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Fig.122. ]4Cdaferingernes tidsmæssige spredning.
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3275 ± 80            BC1695-1460

3980 + 60            BC2570-2410

6400 + 65            BC5430-5270

6230 ± 70            BC5240-5085

6070 ± 80           BC50604855

4625 ± 155          BC3625-3100

2330 ± 100          BC520-265

5000 ± 65            BC3930-3705

6190 + 70            BC5225-5050

4250 + 175          BC3090-2605

3445 ±60             BC1870-1680

2015 +50            Bc l oo-AD25

5445 + 130          BC4450-4100
















