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FORORD 

Målet med foreliggende arbeid i dette bindet av Varia-serien er å presentere resultatene fra 
utgravinger i Vestby, Akershus, i 1993 i forbindelse med nytt dobbeltspor for jernbane og 
ny E6. Det framkom 60.617 artefakter av flint og andre bergarter fra til sammen 11 
lokaliteter. Denne rapporten er den første bredere dokumentasjon av eldre steinalder i 
denne delen av Øst-Norge. Kronologisk dekker lokalitetene hele Nøstvetfasen og strekker 
seg inn i overgangsfasen mellom eldre og yngre steinalder. 

Bakgrunnen for utgravingene var vedtatt reguleringsplan for nytt dobbeltspor Rustad -
Smørbekk og ny E6 Vestby - Østfold grense. 

Utgravingsarbeidet foregikk fra juni til oktober 1993 der totalt 42 feltarbeidere på alle 
nivåer deltok . Tiltakshaver besørget oppsetting av brakker og såldestasjoner. 

Styringsgruppen for prosjektet består av professor Egil Mikkelsen (leder), professor Einar 
Østmo, forsker Jan Henning Larsen, konservator Mari Høgestøl, konservator Hilde 
Amundsen og forsker Per Oscar Nybruget. 

Alle plantegninger er rentegnet av Elisabeth Jansen, mens oldsakstegningene er utført av 
Elisabeth Lunde. Roger Grace og Kathrine Bless Karlsen har bistått med fullføring av 
katalogiseringen og utarbeidelse av tilvekstfortegnelse. 

Samtlige personer som har vært involvert i prosjektet takkes herved for innsats og 
engasjement. 

Rapporten er finansiert av NSB, Bane Region Øst, Dobbeltspor Ski - Moss, og Statens 
vegvesen Akershus. 

Oslo, oktober 1995 

Evy Berg 
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1. INNLEDNING 

Bakgrunnen for å etablere Oldsaksamlingens Dobbeltsporprosjekt var de omfattende tiltak 
som ville bli igangsatt gjennom NSB's dobbeltsporprosjekt Oslo - Moss . Denne planen er 
videreført til plan for høyhastighetsbane Oslo - Gøteborg, noe som fra norsk side 
innebærer opprustning av strekningen Oslo - Kornsjø i Akershus og Østfold fylker . I 
tillegg til NSB's arbeider foregår det opprustning av E6 gjennom Akershus og Østfold, til 
dels gjennom samme planbehandling. Tiltakene kommer til å medføre store inngrep i 
gammelt kulturlandskap med betydelig potensiale knyttet til steinalderens, bronsealderens, 
jernalderens og middelalderens kulturlandskap . Universitetets Oldsaksamling ønsket å 
samle alle undersøkelser knyttet til disse inngrepene i et eget prosjekt for å sikre at de 
vitenskapelige verdiene ble ivaretatt ved gjennomtenkte problemformuleringer. I tillegg er 
det inngått avtaler med fylkeskommunenene i Akershus og Østfold om at 
Oldsaksamlingens Dobbeltsprosjekt foretar arkeologisk registrering i forbindelse med 
prosjektet og avgir uttalelse til fylkeskommunene 

Kontrakt mellom Universitetet i Oslo og tiltakshaverne NSB og Statens vegvesen i 
Akershus ble undertegnet juli-august 1993 I henhold til kontrakten skal arbeidet sluttføres 
innen 31 desember I 996, med mulighet for forlengelse dersom det oppstår endringer i 
planene som medfører utsettelser. Statens vegvesen Østfold skulle i utgangspunktet ha vært 
med fra og med 1993 , men arbeidene her ble utsatt til 1994 som følge av manglende 
anleggsbevilgninger. 

I Vestby kommune i Akershus ble utbygging av nytt dobbeltspor og ny E6 samlet i en 
felles trase fra Vestby sentrum til Smørbekk et par km nord for Akershus/ Østfold grense. 
Reguleringsplanen ble vedtatt våren 1993 , og undersøkelsene gjennomført samme år. 
Fellestraseen inneholdt totalt 61 forhistoriske lokaliteter, deriblant 43 steinalderlokaliteter. 
11 steinalderlokaliteter ble helt eller delvis undersøkt i 1993 , i tillegg ble 4 lokaliteter fra 
jernalder - middelalder undersøkt. De sistnevnte viste seg å være dels fra nyere tid, dels 
gav ikke undersøkelsene positive funn (Ellen Marie Næss 1993). Denne rapporten 
omhandler derfor resultatene fra steinalderundersøkelsene. Steinalderlokalitetene dateres til 
eldre steinalder fase 3 Nøstvet (9 lokaliteter) og fase 4 ( I lokalitet). Samlet inneholdt de 
et rikt materiale som kan belyse kulturforholdene og utviklingen i senmesolittisk tid. 

1.1. Prosjektets målsetning og prio1ite1inger 

Steinalderfunnene i Follo var fram til midten av 1980-tallet hovedsakelig konsentrert til 
området ved Pollevannet på gården Nøstvet i Ås kommune. Som en følge av intensiv 
registreringsvirksomhet i de senere årene er det framkommet et stort antall 
steinalderlokaliteter både i Ås, Vestby og Frogn kommuner. Før undersøkelsene i Vestby 
ble igangsatt var svært få boplasser fagmessig undersøkt. Lite var kjent med hensyn til 
den kronologiske utviklingen, artefaktmaterialets sammensetning, råstoffutnyttelse og 
boplassenes størrelse. Hvorvidt lokalitetene representerte korttidsopphold eller bruk 
gjennom lengre tid var også ukjent. 

Gården Nøstvet i Ås kommune har gitt navn til den første erkjente eldre steinalders kultur 
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i Norge (Rygh 1879, A.W. Brøgger 1905 ;1906, Hansen 1904). Det er derfor beklagelig at 
lite har skjedd innen forskningen i det klassiske Nøstvetområdet siden begynnelsen av 
dette århundret. I Østfold, dels også Vestfold, har det vært gjennomført større og mindre 
undersøkelser de siste 20 årene (Mikkelsen l 975a,b, Lindblom l 984, Østmo 1976). Som 
en følge av denne virksomheten bygger moderne kronologi og inndeling av eldre 
steinalders faser på materiale fra de ovennevnte fylker. 

Undersøkelsen i Vestby gav derfor en god anledning til å få kunnskap om kronologi og 
kulturutvikling nær den klassiske Nøstvetkulturens "opphavsområde" og å få funnmateriale 
som kan utfylle bildet av regional utvikling innenfor eldre steinalder. 

Rekonstruksjon av forhistorisk topografi og naturutvikling er en viktig forutsetning for de 
arkeologiske undersøkelsenes verdi . Det er tidligere utført naturvitenskapelige 
undersøkelser av strandforskyvingen og den botaniske utviklingen i det aktuelle området 
(Sørensen 1979; 1990, Hafsten 1956, Danielsen 1970), slik at det viste seg unødvendig å 
gjennomføre separate undersøkelser i regi av prosjektet. 

1.2. Rapportens formål 

Formålet medforeliggende arbeid er å presentere steinalderlokalitetene som ble undersøkt i 
forbindelse med Dobbeltsporprosjektet i Vestby. Ved bearbeidingen av materialet er det 
tatt sikte på å presentere materialet slik at det kan anvendes i videre studier. Dette 
medfører at hovedvekten er lagt på å beskrive selve funnmaterialet og dokumentasjon av 
funnforholdene . Den analytiske delen begrenser seg til vurderinger av hvorvidt 
lokalitetene representrerer en eller flere bosetningsfaser, utskillelse av mulige strukturer, 
gjennomgang av redskapsinventar og råmaterialer, samt analyser av aktivitetene ut fra 
funnspredningen . 

Artefaktmaterialet er i hovedsak typologisk bestemt ut fra morfologiske kriterier. Videre 
ble det utført datagenererte spredningsanalyser av materialets horisontale fordeling på 
boplassene. Slike spredningsplaner gir informasjon om aktivitetsområder av ulike slag, 
lokalitetsstørrelse og boplasstyper. Ideelt sett skulle spredningsanalysene vært kombinert 
med sammenliming av materiale og identifikasjon av slitespor, men slike analyser er for 
tidkrevende til at det kunne inngå i prosjektet. 

De framlagte resultater må derfor sees på som foreløpige, idet videre analyser av 
materialet kan gi andre resultater. 
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2. PROSJEKTHISTORIKK 

Før undersøkelsene i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor og ny E6 ble samlet 
til et prosjekt, var enkelte områder og parseller undersøkt som enkeltstående objekter. Det 
gjelder undersøkelsene av bosetningsspor og gravhaug fra eldre jernalder langs E6 på 
Korsegården i Ås kommune (Uleberg 1990), utgraving av gravhaug fra eldre jernalder på 
Finstad i Ski kommune og undersøkelse av middelaldertuft på Holstad i Ås kommune i 
forbindelse med utbygging av dobbeltsporet innberetning vÆspen Uleberg 1991 ), samt 
undersøkelse av bosetningsspor fra eldre jernalder langs E6 parsellen Korsegården S -
ÅsNestby grense i Ås kommune (innberetning v/MagneThorleifsen 1992). 

I 1993 ble Oldsaksamlingens Dobbeltsporprosjekt igangsatt med de første større 
undersøkelsene i Vestby. Siden det ikke tidligere er undersøkt steinalderlokaliteter i dette 
området ble hovedinnsatsen konsentrert omkring steinalderundersøkelsene. Det fantes også 
en del kulturminner som kunne være fra jernalder - nyere tid, hovedsakelig røyser. De 
undersøkelsene som ble foretatt av slike kulturminner, viste de trolig er fra nyere tid. 

2.1. Kjente automatisk fredete kulturminner før unde~økelsene 

Vestby kommune ble registrert for Økonomisk Kartverk i 1979-1980. Registreringene 
omfatter hovedsakelig faste automatisk fredete kulturminner som gravhauger, gravrøyser, 
og bygdeborger, derav 120 R-markeringer og 57 X-markeringer. Det var ikke registrert 
steinalderlokaliteter i kommunen på dette tidspunkt, derimot fantes det en del løsfunn fra 
eldre og yngre steinalder. Fornminnebestanden i Vestby var således dominert av 
gravminner fra jernalderen. 

2.2. Registrering i forbindelse med Hurum-prosjektet 1989 

I 1989 ble det foretatt omfattende registreringer i forbindelse med konsekvensutredning av 
ny hovedflyplass på Hurum. Registreringene var knyttet til flyplassområdet , hovedtraseene 
for tilbringertjenesten (veg og jernbane), jernbanens dobbeltspor Ski - Kambo og diverse 
reguleringsplaner i de berørte områdene (Skar 1990:25). Den første registreringen langs det 
planlagte dobbeltsporet i Vestby gav 17 steinalderlokaliteter (innberetning v/Bera Moseng 
1989). Ny E6-trase inngikk ikke i disse planene. 

2.3. Registrering av dobbeltspor/E6-trase i 1992 og 1993 

I 1991 forelå planer om felles trase for jernbane og E6 på strekningen Rustad - Smørbekk 
gjennom Vestby, og i 1992 ble denne traseen registrert (innberetning v/Joel Boaz 1992). 
16 nye steinalderlokaliteter framkom . Tidligere kjente lokaliteter ble oppsøkt og forsøkt 
avgrenset ved prøvestikking. Våren 1993 ble det gjennomført tilleggsregistrering i 
områder som var aktuelle til deponier innenfor forslag til reguleringsplan for ny 
E6/dobbeltsporet jernbane gjennom Vestby. Det ble funnet 17 nye steinalderlokaliteter 
(innberetning v/Joel Boaz 1993 ). 
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Totalt var det kjent 46 steinalderlokaliteter og 24 mulige lokaliteter fra jernalder - nyere 
tid i og ved fellestraseen i Vestby, i følge det opprinnelige forslaget til reguleringsplan. 
Ingen av jernalderlokalitetene var av monumental karakter, det dreide seg om felter med 
rydningsrøyser og funn i dyrket mark . I traseens nærområde er det kjent et stort antall 
gravhauger og gravfelt fra jernalder, men ingen av disse ble berørt av utbyggingen . 
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3. ARBEIDSMETODER 

Målsetningen med undersøkelsene var å registrere og undersøke et representativt utvalg av 
lokaliteter innenfor utbyggingsområdet. Traseen strekker seg fra Vestby sentrum nord til 
Vestby/Østfold grense i syd gjennom Vestby kommune og ble registrert i 1989, 1992 og 
1993.. Geografisk og topografisk er dermed et representativt utsnitt av Vestby registrert. 

Registreringene ble utført med prøvestikking etter fornminner under markoverflaten og 
overflatesøking etter synlige kulturminner. Prøvestikkene var to spadebredder store ( ca. 
3 5x3 5 cm) og ble gravd ned til berggrunn eller ugjennomtrengelig leirgrunn. Massene ble 
kun såldet der dette var mulig. Det finnes lite overflatevann og få bekker som kunne 
benyttes. Prøvestikkene ble tatt ved utvelgelse av egnede områder i forhold til terrenget. 
Problemer med registrering av skogsområder er at det er vanskelig å lese landskapets 
topografi i forhold til tidligere strandlinjer og å få tatt prøvestikk etter systematiske 
avstander, sammenliknet med åpne beitelandskaper. 

Alle lokalitetene ble funnet ved registrering. De grupperer seg i alle høyder fra ca. 25 m 
o.h. og oppover. Lokalitetstettheten er særlig høy i intervallet 40 - 60 m o.h. 

Det er ikke mulig å finne alle forhistoriske kulturminner ved en slik registrering, og det 
var heller ikke målsetningen. Lokalitetene som ble funnet vurderes som representative for 
Vestby lokalt og Follo regionalt. Lokalitetsfordelingen anses som reell, men med en 
feilkilde i og med de nevnte problemer med registrering i skogsområder. Dette medfører at 
små lokaliteter er vanskelige å finne, og dermed være underrepresentert. 

Topografiske faktorer som karakteriserer lokalitetene er: De ligger i tilknytning til gamle 
viker, undergrunnen er forholdsvis jevn med god drenering, og de ligger gjeme inntil 
høydedrag som har gitt ly for vind. 

3.1. Forundersøkelser 

Lokalitetene i selve fellestraseen ble grovt avgrenset ved prøvestikking i 1992. Det ble 
ikke opprettet koordinatsystem disse arbeidene. 1 deponi Sm6 ble lokalitetene 
forundersøkt for å få et grunnlag for videre prioritering. På en lokalitet, Knapstad R 114, 
ble det opprettet koordinatsystem og tatt prøvestikk i form av 1/4 m2 ruter med jevne 
mellomrom. De øvrige ble forsøkt avgrenset ved prøvestikking. 

3.2. Utgraving 

Utgravingene av de prioriterte lokalitetene ble foretatt ved at det ble gravd stratigrafisk i 5 
cm lag, i enkelte tilfelle 10 cm lag. Hver m2 ble inndelt i 1/4 m2 ruter. Lokalitetene er 
dokumentert med lokalitetsskisse, plantegninger for alle eller flere av lagene i målestokk 
1 :20 eller 1 :50, og profilsnitt. 
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3.3. Katalogisering 

Klassifikasjonssystemet følger Heiskog, Indrelid og Mikkelsen fra 1976, supplert med 
Indrelids katalogiseringsnøkkel fra 1990. Systemet er tidligere anvendt av Farsund
prosjektet (Ballin og Lass Jensen 1995). Flint og steinavfall er registrert for hver 
utgravingsenhet (felt, kvadrant og lag) . Avfallet er inndelt i kategoriene avslag > 1,0 cm, 
splinter < 1,0 cm og irregulære stykker, mens uretusjerte flekker er inndelt i mikroflekker 
< 0,8 cm og flekker >0,8 cm bredde. De forskjellige kategoriene er pakket i plastposer 
merket med C nummer og løpenummer som refererer til rutenummeret i funndatabasen. 
Materialet er innført i Universitetets Oldsaksamlings tilvekst etter gjeldende prinsipper for 
denne. 

3.4. Fremstilling av funnfonlelingskart 

Databasekatalogene er overført til GIS-programmet Arclnfo for konstruksjon av 
isoritmekart. PcArclnfo er benyttet ved uttegningen. Programmet omgjør X-, Y- og Z
verdier til et regulært rutenett. Antall funn i en rute utgjør Z- koordinaten . 
Verdiene for de ulike isoritmene ble satt etter mengden funn på lokaliteten. En feilkilde 
ved denne typen spredningsanalyser er at koteverdien må settes på forhånd. Det medfører 
at man kan få konsentrasjoner på en lokalitet som ikke er reelle dersom verdien settes for 
lavt, og tilsvarende at man "utvisker" aktivitetsområder dersom verdien settes for høyt. 

Funnområder er det arealet på lokalitetene der redskaper og avfall er framkommet, og 
beregnes på grunnlag av antall utgravde 1/4 m2 ruter med funn. Et funnområde inneholder 
ett eller flere aktivitetsområder. Det presiseres her at det er foreløpige tolkninger som 
presenteres. Dette er utgangspunkt for eventuelle videre analyser. Avgrensningen er basert 
på visuelle vurderinger av funnfordelingen, der særlig markerte funnkonsentrasjoner og 
funn knyttet til strukturer er vektlagt. 

3.5. Postdeposisjonelle forstyrrelser som feilkilde ved spredningsanalyser 

Det finnes også andre feilkilder ved denne typen spredningsanalyser. Den metodiske 
diskusjonen har hovedsakelig vært sentrert rundt den kulturelle dannelsesprosessen av en 
boplass (Kristoffersen 1990: 16). Et annet viktig moment er postdeposisjonelle prosesser 
som påvirker innholdet i en boplass etter at den er forlatt . I denne sammenhengen legges 
det særlig vekt på naturlige prosesser som kan flytte materiale horisontalt og vertikalt. 
Materiale inkluderer også trekull og forkullete hasselnøttskall . 

Faunaturbasjon: Dyr som lever på overflaten og eller i undergrunnen påvirker jord og 
sedimentlagene på en lokalitet etter at den er blitt forlatt og kan medføre at hele eller store 
deler av den blir forstyrret både horisontalt og vertikalt (Schiffer 1987:208). 

Floraturbasjon skyldes først og fremst levende planter og trærs røtter. Voksende trerøtter 
forflytter artefakter og forstyrrer strukturer. En rot som råtner på stedet vil etterlate seg en 
rotkanal som kan inneholde nyere materiale. Røtter og gravende dyr forårsaker minimal 
horisontal forstyrrelse, mens fallende trær kan forårsake store forstyrrelser både horisontalt 
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og vertikalt. I slike tilfeller kan lagfølgen forstyrres kraftig ved at jord og artefakter henger 
fast på røttene når treet rives opp. Materiale fra dypere lag kan bli redeponert på 
overflaten. Rotvelter kan også feiltolkes som konstruksjoner (Schiffer 1987:212). 

Kryoturbasjon er et fellesbegrep for frostforstyrrelser og en faktor som i stor grad påvirker 
artefaktenes vertikale distribusjon. Bevegelsesretningen er oppover, men hastigheten 
varierer ut fra faktorer som jordtekstur, fuktighet, artefaktets termiske konduktivitet i 
relasjon til omkringliggende masser, artefaktets form og orientering, og graden av frost. 
Eksempelvis vil objekter som er orientert vertikalt bevege seg raskere oppover enn 
horsontalt liggende objekter. Frostaktiviteter forårsaker at objekter gradvis antar en 
vertikal posisjon slik at jo lenger et artefakt er begravd, jo større vil den oppadgående 
forflytningen være. Et tegn på frostforstyrrelser på en nordlig eller alpin lokalitet kan 
være at store artefakter ligger nær overflaten med de lange aksene orientert vertikalt. 
Horisontal forflytning kan skyldes vann, enten ved at lokaliteten blir overleiret, eller ved 
erosjon som forårsaker at artefakter flyttes eller fjernes, samt floraturbasjon (Schiffer 
1987:243-255). 

Prosesser som forårsaker vertikal transport av materiale er nedtråkking, fauna- og 
floraturbasjon og kryoturbasjon . 

Kjemisk forvitring og nedbrytning er prosesser som påvirker flint og andre bergarter, og 
som kan redusere mulighetene til å analysere morfologiske ·og funksjonelle aspekter ved 
artefaktene. Patinering av flint og chert medfører at det kan være vanskelig eller umulig å 
analysere bruksspor på artefaktene. Diabas gjennomgår også kjemisk forvitring som 
endrer fargen og som kan utslette eller vanskeliggjøre identifikasjon av bruksspor. Hvor 
raskt, og i hvilken grad slike prosesser påvirker artefaktene henger sammen med flere 
faktorer, eksempelvis skjer nedbrytningen raskere i en mødding med mye organisk 
materiale enn i miljøer med lite organisk materiale. Fuktighet, tilstedeværelse av rennende 
vann eller hvorvidt artefaktene er eksponert for vær og vind er viktige faktorer som 
påvirker bevaringsforholdene (Schiffer 1987: 152-15 5). Fysisk nedbrytning som 
frostprosesser har også betydning for bevaring. Frostprosesser påvirker særlig porøse og 
oppsprukne bergarter ved at vann siver inn i hulrom og ekspanderer når det fryser. 
Spenningen i steinen medfører utvidelse av sprekker og. hulrom og påvirker artefaktets 
overflate (Schiffer 1987: 154). Hvilke postdeposisjonelle prosesser som har påvirket 
funnspredningen på den enkelte lokalitet vil bli vurdert i analysen av den enkelte lokalitet. 

3.6. Omfang, deltakere 

Undersøkelsene av steinalderlokalitetene langs fellestraseen foregikk innenfor avgrensede 
deler av området. Det gjelder lokalitene på Gjølstad på nordsiden av Såna, Stavengåsen 
og Knapstad (deponi Sm6) syd for Såna, og Rød nedre i den nordlige delen av felletraseen 
nær Vestby sentrum. Årsaken til dette utvalget var at det her lot til å være flere lovende 
lokaliteter, små til middels store og forholdsvis godt avgrenset. 

På Gjølstad ble lokalitetene R 33, R 34 og R 35 undersøkt. Feltleder i første periode fra 
30.05 . - 09.07. 1993 var Joe! Boaz (R 33, R 35), og Ole Grimsrud (R 34). I samme 
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periode ble det utført begrensede forundersøkelser av lokalitetene R20, R 21 og R22 på 
Stavengåsen. 

I andre periode, fra 26.07. - 03 .08. 1993 var Joe! Boaz og Ove Olstad feltledere. I denne 
perioden ble R 72 på Rød nedre utgravd (Ove Olstad), mens undersøkelsene på R 33 
fortsatte (Joe! Boaz). R 21 på Stavengåsen ble også undersøkt ytterligere (Ove Olstad). 

I tidsrommet 09.08 - 20.08 . 1993 ble lokalitetene i deponi Sm6 på Knapstad ryddet og 
forundersøkt , samt at det ble foretatt ytterligere prøvestikking i deler av området der det 
tidligere var blitt observert flint i prøvestikk (Berg 1993 ). 

Tredje periode strakte seg fra 10.09. - 22 .10. 1993 . Lokalitetene på Stavengåsen og 
Knapstad ble utgravd i denne perioden. Undersøkelsen av R 33 på Gjølstad ble avsluttet. 
Feltledere var Joe! Boaz (R 33 , R 113), Ove Olstad (R 21, R 121 og R 114) og Evy Berg 
(R 119 og R 120). 

Total ble det utført 282 ukeverk feltarbeid inklusive tilleggsregistrering, forundersøkelser 
og utgravinger. 
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4. FOLLO - LANDSKAP OG TOPOGRAFI 

Med Follo menes området mellom Oslo i nord, Moss i syd, Oslofjorden i vest og innsjøen 
Øyeren i øst. Navnet Follo kommer av det gamle navnet på Oslofjorden som var Fold. 

Foliolandskapet inndeles vanligvis i fire hovedtyper: 
I) Grunnfjellslandskapet på Nesoddlandet, i Oppegård og i de nordre delene av Frogn, Ås 

og Ski - skogbygdene. 
2) Morenelandskapet i de midtre delene av Frogn, Ås og Ski . 
3) Leirjordsområdene - sletter og senkninger med marin leire i Kråkstad og deler av Ås 

og Vestby , avsatt mellom moreneryggene og syd for disse. 
4) Kystsonelandskapet langs begge sider av Bunnefjorden, Nesoddlandets vestvegg samt 

Frogns og Vestbys strand mot Oslofjorden. Landskapet utgjør en bratt, skogkledd 
"vegg", dannet av en geologisk forkastning i grensen mellom Oslofeltet og 
grunnfjellsplatået som Follo hviler på (Follo Historie- og Museumslag 1989: 113). 

Berggrunnen tilhører det sydøstnorske grunnfjellsområdet, med gneis som den 
dominerende bergarten. Store deler av regionen er dekket av marine avsetninger. Det 
finnes flere store og mindre moreneavsetninger i Follo, mest kjent er Ås- og Ski-trinnene, 
samt små moreneavsetninger helt nord i Vestby , ved grensen mot Ås. 

Kommunene Frogn, Ås, Ski og Vestby er alle betydelige jordbrukskommuner. I moderne 
tid er det hovedsakelig leireområdene som brukes til korndyrking. Ellers er skogbruket en 
viktig næringsveg, med vekt på gran . I pakt med moderne jordbrukspolitikk er det lite 
husdyrhold, noe som medfører at de gamle beitelandskapene forfaller og gror til. Alt 
dette preger det moderne kulturlandskapet i Follo . Det moderne Foliolandskapet er svært 
forskjellig fra steinalderens landskap. Den sterke landhevingen og menneskelige 
aktiviteter har endret landskapet så totalt at det er vanskelig å "lese" det gamle kystbundne 
steinalderlandskapet med øyer og fjorder som strakk 'seg langt innnover det som i dag er 
åkre. 

4.1. Vestby 

Vestby er den sydligste kommunen i Follo (kart fig . I) . Kommunen er dominert av 
marine løsmasseavsetninger, med hovedvekt på leireavsetninger. Det er enkelte spredte 
moreneavsetninger i den nordlige delen fra Vestby til Støkken i Ås kommune. Disse 
avsetningene er små og har begrenset utstrekning, i motsetning til de store Ås- og Ski
trinnerie lenger nord. Det skyldes at isavsmeltingen gikk svært raskt fra Raet i Østfold til 
Ås-trinnet, slik at det ikke ble avsatt større randavsetninger i det mellomliggende området. 
Landskapet består av store leirsletter, der ravinene for det meste er utplanert, med 
oppstikkende bergknauser og fjell der løsmassedekket er tynt. Disse knausene framstår i 
landskapet som "øyer" bevokst med blandingskog. I de mer sammenhengende 
skogområdene er det granen som dominerer. 
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4.2. Natmfo1holdene og utviklingen i postglasial tid 

Mesteparten av dagens Vestby landskap er gammel havbunn . Ved istidens sl utt for I 0 000 
år siden lå hele området under havnivået Landhevingen var imidlertid svært kraftig, slik at 
for 8000 år siden lå stranden ca. 70 m over nåværende (ukalibrert datering etter Ski
kurven) fig 4. Noen få hundre år senere hadde landet hevet seg såpass at stranden lå 60 m 
o.h. 

I løpet av de første 1500 årene etter istidens slutt fant det sted en utvikling fra en sparsom 
"fjellvegetasjon" på de første øyene, til en åpen furu- og hasselskog De første plantene 
som innvandret etter istiden var gras og urter; delvis fjellplanter som fjellsyre, sildrer og 
rublom, samt vier og dvergbjørk . De skogdannende treslagene bjørk og osp innvandret 
også, med innslag av selje, einer og tindved, og ko rt tid etter dannelsen av bjørkeskogene 
kom også furu For 9300 år siden var klimaet tørt og varmt nok til at hasselen kunne slå 
seg til i området I boreal tid begynt alm og eik å spre seg, jfr. fig . 3 som viser 
skogsutviklingen (Sørensen 1990 15) . 

For 8300 år siden skjedde en markant endring av klimaet, vintrene var milde, det var 
fuktigere med mer .sommerregn. Perioden kalles Atlantisk tid , og karakteriseres som en 

høyvarmetid, med 2° C høyere gjennomsnittlig årstemperatur enn dagens Or og alm 
innvandret, oren slo seg særlig til på de dårlig drenerte leirslettene, almen på den dype og 
veldrenerte jorden . For 7000 år siden kom lind og lønn til , og det dannet seg etterhvert 
store skoger med edelløvskog, som det idag kun er små rester av. Edelløvskogen var av 
såkalt "mellomeuropeisk type" med mye råtnende blader på marka og lite undervegetasjon. 
Varmekrevende arter som misteltein og eføy var vanlige, mens eik , furu og bjørk fortsatt 
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dominerte de tørre og grunnlendte åsene. Vest og syd for Ski fantes det store fjordarmer 
med mye fisk og store østersbanker nær strendene (Sørensen 1990: 15). Havet var også 
forskjellig fra dagens hav i Oslofjorden, idet saltholdigheten i vannet var høyere, og det 
var større tidevannsforskjell enn i noen annen periode. Den høye saltholdigheten gav 
grunnlag for en høy biologisk produksjon (Nielsen 1939). 

Fastlandet lå forholdsvis nær i øst og nordøst, og var preget av mer sammenhengende 
skogsområder. Det som idag er åkre på leirområdene, var da fortsatt havbunn. Området har 
vært forholdsvis lunt og skjermet sammenliknet med de værharde områdene langs kysten 
fra Sørlandet til Nord-Norge 
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5. KRONOLOGI 

Det er utarbeidet kronologiske rekker for ulike deler av sydnorsk steinalder. I Øst-Norge 
har det i de senere årene vært undersøkt relativt få steinalderlokaliteter i de tidligere 
kystbundne områdene. De undersøkte lokalitetene konsentrerer seg til Østfold og Vestfold 
(Mikkelsen l 975a,b, Lindblom 1984, Østmo 1976). I Akershus, nærmere bestemt Follo
regionen, er det kun undersøkt en steinalderlokalitet de senere årene (innberetning v/Joel 
Boaz 1989). Den foreliggende kronologiske rammen bygger på et utvalg av lokaliteter i 
Østfold (Mikkelsen 1975a, Lindblom 1984 ). Antallet er for enkelte fasers vedkommende 
sterkt begrenset, slik at en må regne med usikkerhetsmomenter, samt at nyere 
undersøkelser kan endre tidligere konklusjoner. 

5.1. Østno~k mesolitikum 

Eldre steinalder inndeles i fire faser som er definert på grunnlag av typologiske elementer 
(Mikkelsen 1975a). Materialet er morfologisk klassifisert (Mikkelsen l 975a:23). 
Dateringen av lokalitetene innenfor de ulike fasene er basert på typologiske metoder, 
ettersom strandlinjedatering må anses for usikker. Den typologiske dateringen bygger på 
likhet med materiale fra Syd-Sverige og Danmark (Mikkelsen 1975a). En sammenlikning 
av dateringer av typologiske elementer og pollenanalytiske dateringer av Danielsens 
strandforskyvingskurve for Halden danner et grunnlag for å plassere de ulike fasene 
innenfor ulike høyder over havet (Mikkelsen l 975a:3 l ). Kun en liten del av disse kurvene 
fra senatlantisk tid anses av Mikkelsen som noenlunde sikre med hensyn til 
datering av mesolittiske kystlokaliteteter (Mikkelsen l 975a:22). I de tilfeller en har 
lokaliteter fra et begrenset område med noenlunde likt innhold, må det kunne antas at jo 
høyere de ligger, desto eldre er de, så sant det kan påvises at de er strand - eller 
kystbundne (ibid) . 

Andre kronologiske modeller for Øst-Norge er først og fremst Inge Lindbloms analyser av 
materiale fra Østfold. Lindblom anvender samme faseinndeling som Mikkelsen, men 
fasegrensenes datering er forskjellig. De fire artefaktgruppenes kronologiske plassering 
blir testet mot nyere dateringer av strandlinjer, i tillegg til at det opereres med et større 
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antall lokaliteter (Lindblom 1984 ). 

5.1.1. Fase 1 Fosna 

Fasens øvre avgrensning plasseres ulikt av Mikkelsen og Lindblom. Likeledes setter 
Lindblom en høyere grense for strand- eller kystbundne lokaliteter, 170 m o.h. 
Karakteristiske typologiske elementer er vist i tabell Il . 

Mikkelsen daterer overgangen mellom fase 1 og 2 på grunnlag av at mikrolitter ikke 
lenger er i bruk, og at mikroflekketeknikk på håndtakskjerner og kjølformede artefakter tas 
i bruk . Det understrekes at overgangen mellom fase l og 2 er flytende (Mikkelsen 
l 975a:28-29). Lindblom daterer grensen mellom fase 1 og 2 til ca 9 100 før nåtid på 
bakgrunn av 14C dateringer fra Tørkop i Halden og Ulf Hafstens plassering av sonegrensen 
for Boreal tid (Lindblom 1984:51 ). Han legger vekt på introduksjonen av 
konisk mikroflekkekjerne ved plasseringen av grensen mellom fase 1 og 2. Små 
tangespisser blir datert til før Maglemose, dvs. før 9550 før nåtid (Brinch Petersen 
1973:83) og ensidige kjerner datert ned til ca. 8850 før nåtid (Cullberg 1972:15). 
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5.1.2. Fase 2 

Denne fasen er representert ved to vitenskapelig undersøkte lokaliteter fra Østfold. De 
viktigste typologiske elementene er konisk mikroflekkekjerne og håndtakskjerne, tabell III. 
Materialet forøvrig viser større likhetstrekk med den etterfølgende fase 3 Nøstvet, enn med 
den foregående fase l, Fosna. 
Absolutte kronologiske grenser er 
det ikke mulig å sette ut fra det 
foreliggende materialet (Mikkelsen 
l 975a:28-29). 
Den viktigste forskjellen i 

artefaktsammensetning mellom fase 
2 og fase 3 Nøstvet er forekomsten 
av kjerneøkser av bergart, 
Nøstvetøkser, prikkhuggete 
bergartsøkser og bergartsmeisler i 
fase 3, Nøstvet. Videre er det 
ulikheter med hensyn til kvaliteten 
på flekketeknikken med unntak av 
mikroflekkene (ibid:30). Lindblom 
vektlegger introduksjonen av 
hullingspisser som kriterium for 
grensen mellom fase l og 2. 14C
dateringer fra Tørkop i Halden, 
Østfold ligger mellom 8790±100 før 
nåtid og 8180±170 før nåtid 
(Mikkelsen 1978) og støtter således opp under en tidlig datering av fase 2 basert på 
hullingspisser (Lindblom 1984: 52). Grensen mellom fase 2 og 3 settes til ca. 7500/7600 
før nåtid, ut fra danske dateringer av koniske mikroflekkerkjerner (Brinch Petersen · 
1973 :126, Lindblom 1984:52). Det må understrekes at dateringen av fase 2 er usikker og 
er avhengig av hvilken ledetype en bruker. 

5.1.3. Fase 3 Nøstvet 

Artefaktmaterialet fra fase 3 likner mye på materialet fra den foregående fasen ved at 
håndtakskjerner og kjølformede artefakter fortsatt er viktige elementer, jfr. tabell IV. 

Den viktigste forskjellen fra foregående fase er økser av bergart. Dateringen av konisk 
kjerne til mellom 9000 - 7000 før nåtid brukes av Lindblom som grense mellom fase 2 og 
3. Dateringen av overgangen fase 3/fase 4 er usikker. Mikkelsen oppgir to dateringer, 
den eldste bygger på strandlinjer og settes til 6250 før nåtid, mens den yngste bygger på 
tilstedeværelsen av de typologiske elementene håndtakskjerner og flinteggspisser på 
boplassen Rottjarnslid i Bohuslan, som er datert ved 14C til 5600±140 BP (3650±140 f. 
Kr.) Denne dateringen foreslås som yngste datering (Mikkelsen 1975:30). Lindblom setter 
grensen mellom fase 3 og 4 til ca. 5500 før nåtid, med det forebehold at usikkerheten er 
stor (Lindblom 1984:53). Ved de store undersøkelsene som ble foretatt i 1989 i Halden i 
forbindelse med utbygging av Saugbruksforeningens anlegg framkom det flere lokaliteter 
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fra fase 3 som kunne dateres ved 14C (pers. medd. Lindbolm). 

Et av de mest karakteristiske, 
typologiske elementene i denne 
fasen er Nøstvetøksen. Navnet 
stammer fra Nøstvet gård i Ås, 
Akershus . Her er det siden 
1879 plukket opp store 
mengder bergartsøkser fra en 
liten åkerlapp (jfr. Rygh 1879). 
Nøstvet-kulturen ble definert i 
I 904 av Andreas M . Hansen 
(Hansen 1904) og ble dermed 
den første, erkjente eldre 
steinalders kultur, basert på 
fangst og fiske. Øksetypen ble 
nærmere behandlet av A.W. 
Brøgger, som skilte ut flere 
varianter av bergartsøkser 
(A.W. Brøgger 1906). 

A.W. Brøgger definerer denne 
øksetypen slik: "Ved 
Nøstvetøks forståes den øxetype som av Rygh er avbildet som no. 4 i "Norske Oldsager" 
( 1906:4). Øksenes tverrsnitt varierer fra tilnærmet trekantet til trapesoide. Enkelte ganger 
kan en finne økser med tilnærmet spiss-ovalt tverrsnitt. Disse tverrsnittene forekommer 
vanligvis både på økser av eruptive bergarter og metamorfe hornfelser, men ikke på økser 
av skifrige bergarter. Skifrige bergarter gir økser med et flatere tverrsnitt, av Brøgger 
karakterisert som "halvt-ovalt" eller "den flade skifervariation" . Lengden på øksene 
varierer normalt mellom 9 og 13 cm, med enkelte kortere og lengre eksemplarer, mens 
eggbredden varierer mellom 3 og 3,5 cm. Eksemplarer med eggbredde på I cm 
karakteriserer Brøgger som meisler. Sliping forekommer på en del økser, hovedsakelig 
konsentrert til eggpartiet. Øksene vari~rer fra godt tilhugde, slipte til rått tilhugde stykker 
uten sliping (A.W. Brøgger 1906: 19-25). Mikkelsens definisjon: "Nøstvetøks defineres som 
en tverregget kjerneøks av bergart, uten hensyn til tverrsnitt eller eggtildanning. Øksen er 
primært tildannet ved hugging, og bare i mindre grad ved sliping. De er ikke prikkhuggete 
(forf. understrekning) (Mikkelsen l 975b:65). I vestnorsk materiale er Nøstvetøksen ikke 
funnet nord for Jæren ( Gjerland 1984: 18). 

Prikkhuggete trinnøkser er karakterisert ved at hele overflaten er dekket av arr etter 
tilhuggingen, eventuelt kan de være lett slipt, fortrinnvis på eggpartiet. Det finnes flere 
typologiske varianter. Prikkhugget øks defineres av Brøgger som: "Øxer av normal 
(skandinavisk) butnakket type" (A.W. Brøgger 1907:46). Det er langstrakte, tykke økser 
som kan ha helt sirkelrundt tverrsnitt, kropp som smalner av mot egg og nakke. Nakken er 
butt avrundet. Eggen kan variere mellom sterkt avrundet til mer rettlinjet eller litt utsvinget 
(Gjessing 1945:85). Prikkhugget øks med plan bakside, høyt hvelvet overside er den 
vanligste varianten på Frebergsvik i Vestfold. Samtlige var enten skadet eller forarbeider 
(Mikkelsen l 975b:69). Mikkelsen hevder at den plane baksiden kan være et teknologisk 
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trekk ved at den er spalteflaten som er dannet ved første tilhugging av emnet (Mikkelsen 
I 975b:67). Frebergsvik er datert innenfor fase 3 Nøstvet, nærmere bestemt til tidsrommet 
6900 - 6000 før nåtid på typologisk grunnlag (Mikkelsen 1975b: I 27) . I Vest-Norge er 
prikkhugget trinnøks funnet på lokaliteter som er typologisk datert til eldre enn 8.000 før 
nåtid, mens den eldste radiologiske dateringen er frå. Sunde i Stavanger k., R~galand, der 
en prikkhugget frinnøks ble funnet i et ildsted datert til 6600±1 I O år før nåtid (Braathen 
I 980). Gjerland plasserer typen innenfor sen mikroflekketradisjon (7000 - 5200 før nåtid), 
med indikasjoner på bruk allerede rundt 8000 før nåtid, i tidlig mikroflekketradisjon 
(Gjerland 1985:22). Ved sammenlikning av vestnorske prikkhuggete trinnøkser med 
tilsvarende prikkhuggete trinnøkser fra de store dalførene Gudbrandsdalen, Valdres, 
Hallingdal og Numedal viste det seg at prikkhugget trinnøks med flat bukside og høyt 
hvelvet ryggside er en type som ikke forekommer i det vestnorske materialet, kun i det 
østnorske (Gjerland 1985 : 128). Prikkhugget øks er forholdsvis mer tallrik innerst i 
fjordene og sydover på Sørlandet enn langs Vestlandskysten , og det er mulig at dette 
reflekterer utbredelsen av tildanningsteknikken (Gjerland 1985 : I 80) 

Innenfor vestnorsk steinalder er det i de senere år utarbeidet typologiske rekker for 
bergartsøksene. De eldste typene dateres til overgangen mellom Fosna og tidlig 
mikroflekketradisjon, etter Bjercks kronologi . Nygaard opererer med fire faser i eldre 
steinalder (Nygaard 1990). Det er tildels store forskjeller med hensyn til typologisk 
variasjon mellom øst- og vestnorske bergartsøkser, men den generelle utviklingen av 
bergartsøkser i Vest-Norge går fra trinnøkser, slipte eller prikkhugget, innenfor 
mikroflekketradisjonen til økser med firsidig tverrsnitt i yngre steinalder (Alsaker I 987, 
Bjerck 1984, Alsaker & Bruen Olsen I 984, Gjerland 1985, Nærøy 1993). 

I det østnorske materialet er bergartsøkser foreløpig kun knyttet til fase 3 Nøstvet. 
Begynnelsen og slutten på bruken av trinnøkser og Nøstvetøkser er ikke kjent, heller ikke 
om det har funnet sted en kontinuerlig utvikling fra trinnøkser til bergartsøkser med 
firkantet tverrsnitt. De bergartsøkser som er kjent fra yngre steinalder, er hovedsakelig 
definert som typologiske varianter innenfor jordbrukskulturene (Hinsch 1955 ; I 956, Malmer 
1962, Gjerland 1985). 

Et annet uavklart spørsmål er hvorvidt det fant sted regulær bruddvirksomhet i tilknytning 
til bergartsbruken i Øst-Norge. På Vestlandet er det etterhvert kjent flere store og mindre 
brudd (Alsaker I 987, Bruen Olsen 1981 , Gjerland 1990), mens det for Øst-Norges 
vedkommende har vært antatt at øksene er produsert av løsblokkmateriale (A .W . Brøgger 
I 905) . 

5.1.4. Fase 4 

Fase 4 ble utskilt som en egen overgangsfase mellom Nøstvetfasen og neolitikum. 
Oppkomsten av de typologiske elementene enkle spisser, både tangespisser, eneggede 
spisser og særlig tverrpiler, tabell V. Disse spisstypene finnes ikke i de foregående fase 2 
og 3, mens tangespisser og eneggede spisser også finnes i fase 1 Fosna. Mikkelsen 
plasserer fase 4 innenfor tidsrommet 6300/5600 - 5000 før nåtid, men presiserer at 
faseovergangene er usikre . En viktig forskjell fra foregående periode er at håndtakskjerner 
mangler (Kjeøyboplassen) (Mikkelsen 1975a). 
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Det er flere lokaliteter fra denne fasen som er fagmessig undersøkt, blant annet Torsrød 
ved i Vestfold (Østmo 1976) og i Halden ("Halden-prosjektet" 1989). Blant artefaktene på 
Torsrød fantes det tangespisser, tverrspisser, 
avslagsskrapere, noen få flekker, bipolare 
kjerner, samt sylindriske kjerner (Østmo 1976: 
47-49). Det foreligger to 14C dateringer, på 
henholdvis 5350±70 før nåtid, og 2550±60 før 
nåtid. Den yngste dateringen stammet fra et 
ildsted som var skadd av moderne inngrep, og 
ble derfor forkastet (Østmo 1976:46). 
Lindblom daterer fase 4 til tidsrommet 5500 -
5000 før nåtid (Lindblom 1984:53). "Halden
prosjektet" undersøkte og daterte en rekke 
boplasser fra fase 3 og 4 i 1989 som bekrefter 
eksistensen av en separat fase 4. I4C
dateringene på fase 4 lokaliteten Lok. 5 Halden 
ligger innenfor intervallet 4250 - 4750 BC 
(5250 BP) (pers. medd. Inge Lindblom) 

Fasegrensen mellom fase 3 og 4 blir i denne 
rapporten satt til 5600 før nåtid i og med at den er basert på arkeologisk materiale 
(Mikkelsen 1975a, Lindblom 1984). En av årsakene til utskillelsen av en egen 
overgangsfase mellom mesolitikum og neolitikum, var at det ellers i Sør-Norge ble påvist 
en fase som inneholder tangespisser, sylindriske flekkeblokker og flekker, som opptrer i 
overgangen mellom mesolitikum og neolitikum (Mikkelsen 1975a, Indrelid 1973). 
Innenfor vestnorsk kronologi er oppkomsten av tangespisser, bruk av sylindrisk 
flekketeknikk og slipte skiferredskaper definert som karakteristiske trekk for 
tidligneolitikum. Overgangen senmesolitikum-tidligneolitikum blir her datert til ca. 5200 
før nåtid (Nærøy 1993 ). 

5.2. Landhevingens forløp ved Oslofjorden 

Det er utarbeidet flere strandforskyvingsdiagrammer for ulike deler av Oslofjorden 
(Hafsten 1956, Danielsen 1970, Sørensen 1979). Med unntak av strandforskyvings
diagrammet for Ski-trinnet er ingen av dem basert på 14C-datering Disse kurvene er datert 
ved pollensammensetningen og ikke ved 14C-metoden (Hafsten 1956, 1983, Danielsen 
1970). 

Vestby-området ligger mellom Oslo og søndre Østfold, og Ski-kurven er den som ligger 
nærmest, fig.4 . Marin grense i søndre Østfold er 185 m o.h., på Ski-kurven er den 215 m 
o.h. (Sørensen 1979). Kurven er trukket på grunnlag av 9 gyttje og 7 skjell-dateringer 
(Sørensen 1979). Ski-trinnet er 14C-datert til 10 100 år før nåtid ved Ottarsrud (ibid). 
Strandforskyvingen i de første tusen årene var mellom 8 - 9 m pr. hundre år i forhold til 
sjøen. Siden avtok den sterkt til bare noen få meter pr. hundre år og gradvis til noen få cm 
pr. hundre år (Nordahl-Olsen 1990: 13). På Ski-kurven dateres 60 m-nivået til 7300 BP 
(Sørensen 1979, Sørensen, R., Lie, K.T. & Nybakken, S.E. 1990). I Vestby er 60 m-nivået 
sannsynligvis et par hundre år eldre, det vil si 7500 år BP (pers. medd. Rolf Sørensen 
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1994). En 14C-datering fra Verpeninnsjøen (gyttje) på 42 m høyde, gav alderen 5580±140 
BP (T-183 8, Ny dal, Gulliksen, Løvseth og Skogseth 1985: 54 7) , mens to prøver fra 50 m 
høyde gav 6490+360 BP (tre), og 6190±240, (gyttje) . Prøvene daterer overgangen fra 
marine til limniske forhold (T-16241 og T-162411, Ny dal , Gulliksen, Løvseth og Skogseth 
1985 :546). En prøve fra Gultvedt Il i Ås på 70 m høyde daterer overgangen fra marin til 
limniske forhold til 8760±290 BP (T-604, ibid.). 25 m nivået ved Bunnefjorden er 3400 -
3500 år gammelt, og Vestby ligger sannsynligvis på samme alder (pers. medd. Rolf 
Sørensen 1994 ). Hafsten regner med at utflatingen i kurvene som skyldes 
Tapestransgresjonen fant sted ved ca. 70 - 75 m nivået på Ski-kurven, mens det tilsvarende 
nivået i søndre Østfold var ca. 5 5 m o.h. (Hafsten 1983: 7 I) . 
Den arkeologiske faseinndelingen for Øst-Norge bygger hovedsakelig på lokaliteter fra 
Østfold og Vestfold. Høydeintervallene de ulike fasene er plassert innenfor, stammer fra 
strandlinjekurven for Søndre Østfold (Mikkelsen I 975a, Lindblom I 84). Siden 

Skiområdet 

10 5 0 

Tusen år før nåtid (••C år) 

Fig. 4. Landhevingskurve for områdene omkring Ski-morenen. Etter Sørensen 1979. 
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strandlinjen i søndre Østfold har et annerledes forløp enn Ski-kurven, får de arkeologiske 
fasene andre høydeintervaller på Ski-kurven. Tabell VI viser forholdet mellom den 
arkeologiske kronologien og høydene på Ski-kurven. Dateringen av lokalitetene bygger 
hovedsakelig på den relative dateringen av typologiske elementer og nyere 14C-dateringer, i 
mindre grad på strandforskyvingen. Ved tidfestingen av de enkelte lokalitetene vil 
typologisk datering, 14C-datering og plassering i forhold til stranden bli behandlet separat. 

5.3. Råstofftyper 

Innenfor den kronologiske modellen er det først i fase 3 Nøstvet at andre bergarter enn 
flint blir anvendt til redskapsproduksjon . Bruken er i hovedsak avgrenset til spesielle 
redskapstyper som økser. Flere forhold peker imidlertid mot mangel på flint som råstoff i 
Vestby og derved et behov for andre egnede bergarter. Flintmangel/bruk av andre 
råstoffer til småredskaper i senmesolittisk tid er et kjent fenomen i Vest-Norge (Nærøy 
l 988, 1993 , Nygaard 1990, Simpson 1992), men har vært ofret liten oppmerksomhet ved de 
undersøkelser og analyser som er utført på østnorsk materiale. Det kan skyldes at de 
lokaliteter som danner grunnlaget for den kronologiske rammen alle stammer fra Østfold 
eller Vestfold (Frebergsvik), der den naturlige flinttilgangen nok alltid har vært bedre enn 
innover i den forholdsvis trange Oslofjorden . 

A.W. Brøgger tok for seg bergartene som ble anvendt til produksjon av bergartsøkser. 
Bergartene inndeles i to hovedgrupper: sedimentære og eruptive. De sedimentære er for 
det meste preget av kontaktmetamorfose, mens eruptivene er svært finkornete og tette. 
Bergartene er nærmere klassifisert ut fra graden av finkornethet , brudd og fasthet. De 
kontaktmetamorfe bergartene får et tilnærmet muslig brudd (spalter som glass) som likner 
flint. Blant et utvalg av økser ble følgende bergarter konstatert ut fra preparater: Flere 
ulike hornfelser, eruptiver som omfatter meget finkornede gangbergarter som ægiringranat 
(grønnlig), kvartsporfyr av nordmarkittrekken (lys lavendelgrå), augittporfyritt (mørk 
fiolett) . Hornfelsene finnes i utallige varianter fra tette svarte med brudd svært nær 
flintens, til stripete grønne kalksilikathornfelser, lyse og mørke, fiolettbrune 
skiferhornfelser til tydelig lagdelte. Blant de krystalline bergarter er det typer som er 
finkornede og uten skifrighet som er blitt foretrukket, deriblant kvartsporfyrer, finkornete 
syenittporfyrer, aplitter, diabasbergarter, og enkelte ganger også groruditt. Det finnes også 
enkelte eksemplarer av mindre egnede bergarter som enten har for dårlig hardhet, eller 
med utpreget skifrighet, som kalksilikathornfelser, ofte sterkt forvitret, og skifre med lav 
metamorfosegrad. Dessuten kan det forekomme sandsteiner som ikke virker egnet til 
økser. Det finnes aldri grovkornete eller bløtere bergarter lik dem som er blitt anvendt i 
yngre steinalders skafthulløkser (A.W. Brøgger 1906:5-7). A.W. Brøgger tolket dette 
utvalget av bergarter som et uttrykk for å skaffe tilveie materiale som i størst mulig grad 
har egenskaper lik flintens (A.W. Brøgger 1906:8) . 

Langs fellestraseen i Vestby er det utført en registrering av berggrunnen, med særlig vekt 
på gangbergarter. Ved lokaliteter nær eller ved ganger som ligger i dagen er også 
bergartens forvitringsgrad og naturlig sprekkmønster dokumentert (Snilsberg 1995). 
Lenger nord i Follo er forekomstene av ulike gangbergarter tidligere registrert ved hjelp av 
Follo Geologiforening, i samarbeid med prof. Steinar Skjeseth, Norges Landbruksgøyskole. 
Resultatene fra disse registreringene er viktige for tolkningen av materiale som har vært 
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anvendt på steinalderboplasser i regionen. En annen kilde til råstoff er løsblokkker fra 
bergarter som ikke forekommer i fast fjell i Follo, men som er deponert her under istiden, 
eksempelvis hornfelser fra Oslo-feltet. 
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6. PROBLEMSTILLINGER 

Nøstvetkulturen ble etablert som begrep ved begynnelsen av dette århundret. Både A. M. 
Hansen, W .C. Brøgger og A. W . Brøgger gjorde undersøkelser av Nøstvetlokaliteter. 
Disse undersøkelsene bestod hovedsakelig i innsamling av funn fra åkre, i mindre grad av 
regulære utgravinger (Brøgger W.C. 1905, Brøgger A.W. 1905, 1906, Hansen 1904). 
Registreringene på slutten av 1980-tallet viste at det var mange lokaliteter, særlig mellom 
40 - 65 m o.h. Undersøkelsene tok utgangspunkt i at bosetningen i steinalderen i dette 
området var svært dårlig kjent. Problemstillinger i tilknytning til kronologi , 
råstoffutnyttelse og den romlige spredningen av artefakter på lokalitetene ble vektlagt. 

6.1. Kronologi 

Det ble ansett som viktig å få ut daterende materiale fra flest mulig uberørte lokaliteter, 
noe som medførte at små til middels store lokaliteter ble prioritert for å få et enhetlig 
kronologisk materiale. Lokalitetenes beliggenhet innenfor høydeintervallet 40 - 60 m o.h. 
gir anledning til å studere den typologiske utviklingen gjennom hele fase 3 Nøstvet samt 
fase 4. 

Hovedvekten blir lagt på identifikasjon av typologiske ele~ienter i materialet innenfor det 
eksisterende kronologiske rammeverket. Siden det ikke framkom kulturlag på noen av 
lokalitetene er det kun anvendt mekanisk stratigrafi . En metode for å få kronologisk 
kontroll over den horisontale spredningen av ulike aktiviteter på den enkelte lokalitet er 
analyse av tilvirkningssekvensene ved sammenliming av materiale (Coulson 1986, Skar 
and Coulson 1987). Denne typen analyser faller utenfor rapportens formål , slik at 
vurderingen av den enkelte lokalitet vil bli basert på tilstedeværelse av typologiske 
elementer, samt vurdering av kontekst og materialets egnethet for videre analyser. 

6.2. Råstoffutnyttelse 

Funnene indikerer at både løsblokker av ulike bergarter og bergarter i fast fjell kan ha blitt 
utnyttet til redskapsproduksjon. Diabas ble hovedsakelig benyttet til storredskaper som 
økser, mens flint var det vanligste råstoffet for produksjon av småredskaper som pilspisser, 
skapere m.m. Imidlertid ble det på flere lokaliteter funnet avslag av diabas og andre 
bergarter som tyder på andre bruksområder enn kun økseproduksjon. 

Analyser av bergarter tar i første rekke sikte på å belyse følgende forhold : 
- Knytte bergart i økser og avfallsmateriale til en kjent gang på visuelt grunnlag. 
- I hvilken grad er det mulig å skille ut produksjonslokaliteter ? 
- Regional utnyttelse av diabas - muligheter for å finne steinbrudd. Faktorer som kan 

ha påvirket råstofftilgangen, eksempelvis nærhet til sjøen, steinens kvaliteter og gangens 
størrelse. 

I 1994 ble det foretatt en registrering av gangbergarter langs fellestraseen i Vestby 
(Snilsberg 1995) for å få oversikt over alle gangbergartene langs traseen. Det ble tatt 
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prøver av de ulike gangbergartene som anvendes som sammenlikningsgrunnlag. 

Analyser av bergarter i økser og avslag på de utgravde steinalderboplassene ble utført ved 
visuell sammenlikning av boplassmateriale og bergartsprøver. Her blir det særlig fokusert 
på materiale fra Knapstad R 114, Rød nedre R 72 og Skøyen R 121. Det viktigste er å 
undersøke om det kan påvises en sikker forbindelse mellom artefaktmateriale og 
opphavsbergart i en eller flere av de registrerte gangene. Ved å fastslå forbindelser mellom 
boplassmateriale og opphavsbergart er det mulig å analysere hvorledes menneskene 
forflyttet seg og utnyttet ressursene i området. Undersøkelser av produksjonssteder gir 
muligheter for å se i hvilken grad regulær bruddvirksomhet kan ha funnet sted, mens funn 
av økser og andre redskaper på lokaliteter uten spor av produksjon gir informasjon om 
spredningen av artefakter i de forskjellige bergartstypene. 

Sammenlikning på visuelt grunnlag har en del begrensninger. Først og fremst kan 
bergarter i ulike ganger som fysisk likner hverandre, forveksles, dernest kommer 
problemene med kjemisk forvitring . På det meste av artefaktmaterialet er det umulig å se 
den opprinnelige fargen på bergarten på grunn av forvitring . I og med at gjenstander vil 
bli ødelagt dersom man slår av et stykke for å få fram den opprinnelige fargen, vil 
resultatene av sammenlikningen være beheftet med usikkerheter. Analysemetoder for å få 
fram sikrere resultater er først og fremst analyser av tynnslip og eventuelt geokjemiske 
analyser av den enkelte bergart. Også disse metodene krever inngrep i gjenstander, og er i 
tillegg tidkrevende. Identifikasjon av bergarter basert på tynnslip er blant annet utført i 
stor skala i Storbritannia, og i mindre grad på vestnorsk øksemateriale (Alsaker 1987, 
Alsaker & Bruen Olsen 1984, Clough and Cummins 1988 ed., med referanser) . 
Slike analyser faller således utenfor rapportens ramme, men kan eventuelt utføres ved en 
senere anledning. 

Et teknologisk aspekt i forhold til sammenliming av avfall er at det vil være mulig å 
etterspore råemnet til en Nøstvetøks ved denne metoden (Olstad 1995), men det er ikke 
mulig å si hvorvidt produksjonsavfall stammer fra en prikkhugget eller en slipt øks idet 
hugging og sliping ikke etterlater seg avfall som kan settes sammen i en slik 
tilvirkningssekvens . Formen på Nøstvetøksen framkommer ved tilhugging, kun eggen er 
slipt, og kan derfor lettere spores gjennom sammenliming av avslag. Avfall etter 
oppskjerping av økser vil lettere kunne identifiseres. Sammenlimingsmetoden har med 
andre ord en begrensning i forhold til flere vanlige øksetyper. 

På boplasser kan mindre mengder av diabasavfall gi informasjon om bruken, og om 
hvorvidt øksen(e) er skjerpet opp en eller flere ganger (Olstad 1995), men også her vil 
begrensningen i forhold til sliping gjøre seg gjeldende ved at det kan være vanskelig eller 
umulig å henføre noen av avslagene til en spesifikk øks etter at eggen er slipt på ny. 
Analyser av bruksspor på økser der eggen er bevart kan gi nærmere informasjon om 
bruksområdene (Gjerland 1985), likeledes er det mulig å analysere bruksspor på andre 
redskaper (Richards 1988). 

Foruten diabas framkom mindre mengder av bergarter som porfyr og hornfels. Disse er 
ikke analysert i samme utstrekning som diabasen da både rombeporfyr og hornfels ofte 
forekommer som istransporterte løsblokker. Imidlertid viste det seg at det også fantes 
stykker av syenittporfyrer som finnes i ganger nær Vestby . For framtiden bør også denne 
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bergarten analyseres med henblikk på om det er foretatt mer systematisk utnyttelse. 

6.3. Aktiviteter og funnspredning 

Den andre hovedmålsetningen var å belyse fortidig aktivitetsmønster og 
boplassorganisasjon . Undersøkelsene tok sikte på å avdekke mulige bostrukturer som hus, 
hytter, ryddede flater , ildsteder og kokegroper, samt aktivitetsstrukturer ved 
sammensetningen av redskaps- og avfallsmateriale. Hvorledes disse fordeler seg på 
lokalitetene er viktig for forståelsen av aktivitetene. Aktivitetsspor fra fortidige 
enkelthendelser og enkeltsituasjoner reflekterer sosial adferd og sosiale relasjoner. 

Den modellen som klarest kan belyse aktivitetene på en jakt/sanker boplass, er Binfords 
ildstedsentrerte "drop" and "toss" soner (Binford 1983: 149-159). Modellen tar 
utgangspunkt i ildstedet som et sentrum og som en nødvendig del av utstyret (Boaz 
1994: 177). Mønsteret i artefaktspredningen rundt et ildsted er bestemt av antall personer 
som bruker det. Dersom flere personer bruker det samtidig, vil det dannes en halvsirkel 
rundt ildstedet der aktivitetene foregår. Små avfallsbiter faller rett ned ( drop) der arbeidet 
pågår, mens større stykker kastes (toss) framover eller bakover. Begge disse aktivitetene 
danner soner med primærdeponert avfall (Binford 1983 , Kristoffersen 1990: 16-17). Det 
er flere svakheter ved denne modellen, som at den er utviklet med utgangspunkt i grupper 
som ikke primært er avhengige av steinredskaper (Boaz 1994: 177). Eksperimenter med 
produksjon av littisk materiale viser eksempelvis ulike grader av avfallskonsentrasjoner 
avhengig av høyden (Newcomer and Sievking 1980:349). Det kan skilles mellom tre 
generelle aktivitetsområdetyper; aktiviteter innenfor en struktur, aktiviteter utenfor 
strukturer og kastsoner (dump) (Binford 1983: 144-192). 

Sammenliming av avslag i tilvirkningssekvenser vil gi bedre innblikk i 
aktivitetsmønsterene innenfor den enkelte lokalitet (Skar and Coulson 1987). Likeledes 
kan analyse av brukssporene på redskaper av flint og andre bergarter gi informasjon om 
materialet redskapene ble anvendt på, ettersom ulike materiale setter ulike spor. Det er 
uført slike analyser på flintmateriale og i mer begrenset utstrekning på bergarter som 
grønnstein, diabas og basalt (Cahen, Keeley and Van Noten 1979, Gjerland 1985, Richards 
1988). Slike analyser bør utføres på materialet ved en senere anledning for å få nærmere 
innblikk i aktivitetsmønstrene. 
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7. PRESENTASJON AV LOKALITETENE 

Langs fellestraseen var det registrert totalt 43 steinalderlokaliteter. Av disse utgikk 19 som 
følge av endringer i den endelige reguleringsplanen, og tre skal undersøkes ved en senere 
anledning i og med at veganlegget ikke skal ferdigstilles ennå. To lokaliteter er bevart på 
stedet, da de ikke berøres av selve arbeidet. Av de gjenværende 19 ble lokaliteter som lå i 
utmark og lot til å være uforstyrret av nyere tids aktiviteter prioritert, og av disse ble 11 
helt eller delvis undersøkt. Høydene varierer mellom 63 m til 42 m o.h. Alle lokalitetene 
lå i skogsterreng. Noen av disse områdene er tidligere beiteområder som har grodd sterkt 
til etter at husdyrholdet på Østlandet gikk tilbake, de øvrige inneholder økonomisk 
drivverdig skog i form av gran . 
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7.1. Rød nedre R 72. 

Rød nedre R 72 ble første gang registrert i 1992 (innberetning v/Joel Boaz 1992) i 
forbindelse med registrering av dobbeltspor/E6 - traseen . 

Lokalitetsheskrivelse 

Gården Rød Nedre ligger vest for Vestby sentrum. Området er preget av store åkre på 
leirjord og oppstikkende fjell og knauser. Rød nedre R 72 ligger i et større skogsområde 
som aldri har vært dyrket Den ble prioritert fordi den er den høyestliggende lokaliteten 
langs traseen . I tillegg virket den forholdsvis liten og avgrenset, slik at det var mulig å 
foreta en tilnærmet totalutgraving. Rød nedre R 72 lå på en liten høyde i terrenget 
Boplassflaten heller svakt mot sydsydvest. I syd avgrenses den av en lav bergknaus. Mot 
sydøst og øst faller terrenget kraftig Mot nord utgj ør en bergknaus en naturlig 
avgrensning, samt at terrenget her er mer ujevnt. I vest og sydvest er det ingen klar 
topografisk avgrensning av boplassflaten . 

A rheidcts omfang 

Arbeidet ble utført i juli-august 1993 (innberetning v/Ove Olstad) Det ble utført ialt 22 
ukeverk. Totalt ble det gravd 48 m 2 samt 34 prøvestikk. Det gir et gjennomsnittlig 
feltdagsverk på mellom 0,45 og 0,5 m 2

. 
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Fig 6. Rod nedre R 72 . l!tsnill av ØK CO 03 7-5-1. 
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Fig. 7. Rød nedre R 72 sett mot syd. Foto Ove Olstad. 

Undersøkelsesmetode 

Koordinatsystemet tok utgangspunkt i 50x l 00y. X-aksen øker mot nord, y-aksen mot øst. 
Hver m2-rute ble inndelt i l/4 m 2 ruter. Vertikalt ble det gravd mekaniske lag a 5 cm. 
Feltet ble flategravd slik at ett lag ble gravd ferdig før en begynte på det neste. Massene 
ble vannsåldet i såld med 4 mm maskevidde. 

Stratigrqfi 

Lagfølgen på Rød nedre R 72 var en typisk podsolprofil. Det fantes ikke spor etter 
kulturlag, jfr. profiltegning fig . 9. Stratigrafien kan beskrives som følger : 

l . Det øverste laget var 5-10 cm tykt og bestod av humusholdig skogbunn 
2. Under skogbunnslaget lå et utvaskningslag bestående av gråfarget sandig jord. 

Tykkelsen var mellom 5 - 20 cm. 
3. Utfellingslaget var inntil 3 5 cm tykt og bestod av rødbrun - orange sand og grus. 
4. Under utfellingslaget framkom det et grått, sterkt leirholdig lag. Dette fortsatte ned til 

fast fjell. 

Hovedmengden av funnene ble gjort i utvasknings og anrikningslaget. I enkelte ruter 
fortsatte funnene dypere ned, i ett tilfelle helt til lag 12 (ca. 60 cm dybde) . 
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Fig 8. Topogrqfisk skisse over Rod nedre R 72 m ed det utgravde feltet inntegnet. 
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Funn C.38233. 

Det framkom totalt l 593 artefakter av flint og ulike bergarter. Det var 218 bearbeidete 
stykker. Trekkes de 72 kjernene og kjernefragmenter fra, blir det 146 artefakter som kan 
karakteriseres som sekundærtildannet, dvs . at knapt 9% av det totale antallet er bearbeidete 
redskaper. 

De viktigste typologiske 
elementene på R 72 er: 
Koniske kjerner, (alle er 
fragmentariske) , ensidige og 
flersidige kjerner, mikrolitt, 
ensidig spisser, bor, 
sandsteinskni ver, sli pep I ater, 
amboltstein og bipolare 
kjerner. Råstoffbruken er 
interessant idet det er utnyttet 
et større spekter av ulike 
bergartstyper i tillegg til flint. 

Kjernematerialet. 

Det framkom totalt 43 kjerner 
på lokaliteten, fordelt på 4 
koniske kjerner av flint, I 
kjølformet kjerne av flint, 3 
ensidige kjerner med I 
plattform av flint, I av 
bergkrystall, 2 ensidige 
kjerner med to motstående 
plattformer av chert, I 
flersidig kjerne med en 
plattform av flint, 2 bipolare 
kjerner av flint og I av chert, 
4 uregelmessige kjerner av 
flint og I av chert, 5 andre 
kjerner av diabas, 3 av flint, 3 
av chert, I av kvarts, I av 
kvartsitt, og 7 av porfyr. 2 
kjerner var flekkekjerner, 13 
var mikroflekkekjerner, de 
øvrige 28 var avslagskjerner. 
I tillegg framkom det 29 
kjernefragmenter av flint, 6 
av chert og 7 av porfyr. De 
viktigste typene med hensyn 
til kronologi er konisk 
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mikroflekkekjerne og kjølformete kjerner av flint og chert. Konisk mikroflekkekjerne er 
datert innenfor fase 2 og 3 i Øst-Norge. Samtlige av kjernene fra Rød nedre R 72 er 
fragmentariske og bærer preg av å være utnyttet maksimalt. De øvrige kjernene av flint, 
chert og bergkrystall er alle små og slitte. Der plattformen er bevart, er 
avspaltningsvinkelen rett. Disse elementene samsvarer med materiale fra boplasser innenfor 
Nøstvettradisjonen i Øst-Norge og innenfor mikroflekketradisjonen i Vest-Norge. I tillegg 
ble det identifisert en mulig amboltstein som antakelig har vært anvendt ved bipolar 
teknikk (se Bjerck 1983 : 27 illustrasjon av bipolar kjerne på amboltstein) . 

Det øvrige kjernematerialet, som består av andre bergarter enn de som tradisjonelt blir 
benyttet til redskapsproduksjon, utviser stor variasjon . Råstoffet i noen av dem har latt seg 
klassifisere nærmere som diabas eller porfyr. Dette materialet kaster et interessant lys 
over råstoffutnyttelsen i eldre steinalder. Vanligvis er bergarter som diabas ensidig knyttet 
til økseproduksjon, mens det på Rød nedre R 72 er klart at vulkanske bergarter også har 
vært anvendt til andre redskaper og funksjoner enn økser. Bruk av rombeporfyr er 
foreløpig kun kjent fra en fase 3 lokalitet i Østfold (innberetning v/Roger Grace 1995). 
Ellers er rombeporfyr anvendt til praktøkser i bronsealder (henv.). 

Flekkematerialet. 

Det framkom totalt 60 mikroflekker (78%) og 17 flekker (22%) på lokaliteten. 
Ingen av flekkene er særlig store, men det er betydelig variasjon med hensyn til 
utformingen av ryggribbene, noe som kan ha sammenheng med begrenset tilgang på godt 
råstoff. 

Økser av bergart. 

Totalt framkom det en hel prikkhugget trinnøks og fragmenter av to andre. I tillegg 
framkom også et nakkefragment av en tilslått øks av Nøstvettype og to nakkefragmenter 
med slipefasetter. 

Øks 1 (fnr 531) mål : lengde 12,00 cm, bredde 5,70 cm, tykkelse 4,10 cm. Øksen er laget 
av massiv diabas med høyt jerninnhold, fig . 10. Tverrsnittet er tilnærmet sirkelrundt, det 
er ikke noen klar plan side på den . Overflaten er dekket av arr etter prikkhugging. Eggen 
er slipt, og den er skadd, slik at mesteparten av egglinjen er fjernet. Ut fra formen ser det 
ut til at øksen har hatt tverregg. 

Øks 2 (fnr. 533 , 534, 535 og 536) mål: lengde 11 ,50 cm., bredde 3,90 cm, tykkelse 3,50 
cm. Øksen er laget av massiv diabas med høyt jerninnhold. 4 stykker passet sammen. 
Også denne øksen har tilnærmet sirkelrundt tverrsnitt. Overflaten er fullstendig 
prikkhugget, bortsett fra eggen som er slipt. Eggen er avrundet og har klare bruksspor. 

Øks 3 (fnr 542) mål: lengde 8, 17 cm, bredde 4.41 cm, tykkelse 3,41 cm. Det dreier seg 
om et eggfragment av en prikkhugget øks. Formen adskiller seg fra de to første ved at 
den ene siden er helt plan, både langs kroppen og ned til eggen. Denne siden har ingen 
spor etter prikkhugging og har nå en helt annen farge enn øksen forøvrig . Det er mulig 
formen kan skyldes en skade eller forvitring . 
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Øks 4 (for 532) mål: lengde: 7,00 cm, bredde: 4,00 cm, tykkelse 2,17 cm. Øksen er laget 
av svært finkornet gråblå diabas. Dette er et nakkefragment av en Nøstvetøks. 

Øks 5 (for 742) mål: lengde 4,41 cm, bredde 3,68 cm, tykkelse 2,87 cm. Det dreier seg 
om et nakkefragment med en plan og en opphøyd side av porfyr. Plansiden har spor etter 
sliping, som har gitt stykket formen. Det er to slipefasetter på denne siden. På stykket 
forøvrig finnes det ikke sikre spor etter sliping, men det kan skyldes forvitring. Det er 
heller ikke sikre spor etter prikkhugging. Bergarten er grov sammenliknet med de øvrige. 

Øks 6 (for 743) mål: lengde 5,53 cm, bredde 2,75 cm, tykkelse 2,11 cm. Øksen er et 
· nakkefragment laget av en grågrønn, massiv, litt grovere diabas, og har slipefasetter på en 

side. Tverrsnittet er ovalt. 

Sandsteinskniv. 

Denne gjenstandstypen er av Mikkelsen karakterisert som sandsteinsheller med slipt kant -
"sag" (Mikkelsen l 975a:72). Liknende redskaper laget av skifer er kjent fra flere 
steinalderboplasser i Norge, bl.a. Vistehulen i Randaberg k., Rogaland (A.W. Brøgger 
1908:72). I Øst-Norge er sager av sandstein funnet på Frebergsvik i Vestfold. Der er de 
laget av tynne hellestykker av sandstein i forskjellige farger. Formen er oftest tilnærmet 
trekantet eller firkantet, men siden de fleste er fragmenterte, er det vanskelig å foreta noen 
inndeling etter form. Det viktigste elementet er at det langs en eller to av kantene på 
hellestykkene er tildannet en tilnærmet rett egg som er slipt. Eggen dannes ved tilhugging 
på to sider langs en kant slik at det dannes en skarp egg som slipes. Noen ganger er det 
kun eggen som er slipt, mens det i andre tilfelle er sliping på en eller begge sideflater 
(Mikkelsen l 975a:73). Hvilken funksjon disse knivene kan ha hatt er vanskelig å avgjøre . 
Mikkelsen foreslår at de kan være brukt ved bearbeiding av bein (ibid). Det framkom 
flere fragmenter av sandsteinskniver. Fem av disse lot seg lime sammen, slik at 
mesteparten av en kniv foreligger (fig.11 ). Det var i tillegg tre fragmenter, to 
eggfragmenter og ett som kan være fra et midtparti , som stammer fra minst to ulike sager. 
Alle er laget av sandstein. Det ble ikke funnet organisk materiale på Rød nedre R 72 som 
antyder hvilke aktiviteter som fant sted her, slik at det er i utgangspunktet vanskelig å 
knytte sandsteinssagene til en eller flere aktiviteter. Tolkningen av bruken må sees i 
sammenheng med hvilke andre redskapstyper som finnes på lokaliteten. 
Dateringen av sandsteinssager bygger på at de er kjent innenfor fase 3 Nøstvet på andre 
østnorske lokaliteter, liknende redskaper er funnet i Vistehulen som er datert til Boreal tid 
(Mikkelsen l 975a,b, 1971 ). 

Slipeheller/arbeidsheller. 

Det framkom ialt to hele slipeheller, en av sandstein og en av kvartsitt, samt fire 
fragmenter av slipehelle(r) av sandstein. Slipehellene settes vanligvis i sammenheng med 
sliping av bergartsøkser, men andre funksjoner som maling av planteføde og fargestoffer, 
tilslipning av andre redskaper enn økser, eksempelvis sandsteinsager kan også være mulig 
(Mikkelsen l 975a:75). På Rød nedre R 72 er det funnet en stein som tolkes som 
malestein, og som kan ha vært brukt sammen med slipehellene. Forøvrig er det kjent fra 
etnografiske observasjoner i Australia at flere funksjoner kan ha vært kombinert, som 
underligger ved maling og sliping av redskaper (Falkenberg 1948: I 00-10 I). 
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Stykker med retusj 

Stykker med retusj av ulike slag utgjør en stor gruppe i materialet. Her er både flint, chert 
og vulkanske bergarter representert. Bruksområdene for disse stykkene er svært varierte, 
men uten analyser av brukssporene er det vanskelig å si noe nærmere om hvilke aktiviteter 
de ulike stykkene har vært anvendt til. 

Tangespisser 

Det framkom 2 tangespisser av flint, derav I med cortex. Begge er små, og den ene har 
slagbulen i spissenden . Det fantes ikke annet artefaktmateriale på lokaliteten som tilsier 
aktiviteter i andre perioder. Sammenliming av flintmaterialet kan gi svar på hvorvidt de er 
produsert på Rød nedre R 72 , og dermed hvorvidt de er samtidige med det øvrige 
flintmaterialet. 

537·5'/J 
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2 3 

Fig 12. Rod nedre R 72. 1 Sandsteinskniv, 2-3 fragm enter m1 sandsteinskniver. Tegnet av 
Elisabeth Lunde. Målestokk 2:3. 
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Datering 

Typologisk datering 

Typologisk datering er basert på følgende elementer i gjenstandsmaterialet: Konisk kjerne, 
mikroflekker, prikkhugget øks, sandsteinskniv er typiske for fase 3 Nøstvet. Tangespisser 
er uvanlige innenfor denne fasen , idet de normalt opptrer innenfor fase 1 Fosna og senere 
innenfor fase 4 og i neolittisk tid. Materialet forøvrig har ingen likhet med inventar fra 
fase 1 Fosna, heller ikke med senere tiders materiale . Rød nedre R 72 dateres på 
typologisk grunnlag til fase 3 Nøstvet, med en mulig senere bruksfase i neolitikum. 

Strandlinjedatering 

Lokaliteten lå 63 m o.h. på vestsiden av det som var en smal fjordarm ved et havnivå på 
ca. 60 m over dagens havnivå. Boplassen var lokalisert inne i en langstrakt vik . Syd for 
boplassen har det stukket ut et forholdsvis lavt nes, nordover er viken avgrenset av et lite 
nes med en ny , dypere vik på nordsiden. Fjorden var forholdsvis grunn, med dybde inntil 
10 m (fig.13). På mikronivå har R 72 ligget på en liten høyde, med utsyn over fjorden 
mot sydøst-sydsydøst. 

I følge strandforskyvingskurven for Ski er 60 m nivået datert til 7300 år før nåtid. I 
Vestby kan dette nivået være et par hundre år eldre (pers. medd. Rolf Sørensen). Basert 
på en ukalibrert datering vil alderen på R 72 ligge mellom 7300 og 7500 år før nåtid. Det 
medfører at lokaliteten kronologisk sett ligger på grensen mellom fase 2 og fase 3. Den 
ligger for lavt til at det kan dreie seg om en lokalitet fra fase l Fosna. En eventuell 
neolittisk bruksfase har ikke vært strandbundet. 

14C datering 

Det ble funnet ett stk. forkullet hasselnøttskall på 50 cm dybde. Et fyllskift på 25 cm 
dybde inneholdt kull av bjørk og furu . Ingen av dem lå i direkte tilknytning til noen 
strukturer, men på grunn av dybden det ble funnet på ble det ansett som en mulighet at det 
kunne være deponert i forbindelse med bosetningen. Dateringen av hasselnøttskallet gav 
4565± 85 BP, kalibrert 3490-3100 BC (TUa-890), fra fyllskiftet 1800± 100 BP, kalibrert 
120-3 80 AD (T-11805) . Prøvene daterer følgelig ikke de primære aktivitetene på 
lokaliteten. Dateringen av hasselnøttskallet til neolitikum kan indikere at de to 
tangespissene er deponert i forbindelse med aktiviteter i denne perioden. 

Oppsummering datering 

Hovedmengden av materialet er typisk for fase 3 Nøstvet, og høyden over havet tilsier en 
datering til tidsrommet 7300 - 7500 før nåtid, forutsatt at lokaliteten var strandbundet. 

To tangespisser og en 14C - datering til neolitikum antyder muligheten av en senere, ikke 
strandbundet bruksfase. Materialet forøvrig inneholder ingen typiske neolittiske elementer. 
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Fig. 13. Beliggenheten av R 72 ved havnivå 60 m over nåværende vannstand. Tall 
markerer havdybde. 

Horisontal utbredelse 

Det utgravde området er vist i fig . 8. Lokaliteten ble først avgrenset ved testruter og 
prøvestikk. Funnmengden var størst i den sydøstlige delen av flaten. Her ble et felt på 6 
x 8 m åpnet. Funnmengden avtok sterkt mot nordøst og sydvest, mens det mot syd og 
sydøst fortsatt var litt funnførende areal utenfor feltet. Topografisk brudd ved en delvis 
framstikkende bergknaus avgrenser området naturlig i disse retningene. På denne 
bakgrunn kan R 72 anses som tilnærmet totalundersøkt. 
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Strukturer 

Det framkom ingen sikre strukturer på Rød nedre R 72 . Den samlede steinspredningen er 
vist i fig . I 3. Omtrent midt i den vestlige halvdelen av feltet var det en samling av store 
og mindre steiner, og inntil fjellet i øst framkom det endel steiner i ulik størrelse . I den 
nordøstlige delen av feltet, mellom en del store steiner framkom det et fyllskifte med 
enkelte kullbiter. Formen og strukturen indikerer at det dreir seg om en brent rot. A viser 
til funn av brent hasselnøttskall på 50 cm dybde, B er et fyllskift. Begge ble 14C datert. 
Det fantes ikke konsentrasjoner av skjørbrent stein i tilknytning til fyllskiftene elelr 
hasselnøttskallet. 
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Fig. 15. Funnførende roter på R ød nedre R 72. 

Funn og aktivitetsområder 

Fordelingen av splintene indikerer flere huggeplasser sentralt på boplassflaten. 
Splintmaterialet består hovedsakelig av flint og chert, kun i liten grad av andre bergarter. 

Spredningsdiagrammet fig. 166 viser utbredelsen av avslag. Det kan skilles ut flere 
aktivitetsområder med konsentrasjoner av avslag. I fig. 16c og 16d er henholdsvis flint og 
porfyr skilt ut. Flintavslagene viser i hovedsak den samme tendensen som fordelingen av 
splintene, mens porfyravslagene konsentrerer seg til et område i de sydlige delen av feltet 
samt enkelte spredte forekomster i feltet forøvrig. Porfyrkonsentrasjonen tolkes som 
primærdeponerte ('drop'-soner jfr. Binford 1978). 

Mikroflekkene samler seg i en langstrakt vifte sentralt på flaten i et produksjonsområde. 

Den vektmessige fordelingen viser klare konsentrasjoner av tyngre avfall , hvorav en 
markerer porfyrkonsentrasjonen i syd. De øvrige befinner seg dels i tilknytning til, dels 
utenfor splint- og avslagssamlingene. Særlig den nordligste konsentrasjonen indikerer at 
en viss grad av rydding og sekundærdeponering av materiale har funnet sted ('toss'-soner 
jfr. Binford 1978). 

Fig. l 8a viser fordelingen av kjerner og ulike typer kjernefragmenter, samt slagsteiner. Fig. 
186 viser fordelingen av økser, øksefragmenter, sandsteinsknivfragmenter, malestein og 
slipeheller. Fordelingen av de ulike redskapene er jevnere fordelt over hele flaten og 
tolkes som sekundærdeponerte. Med ett unntak framkom samtlige økser som fragmenter 
som for to av øksenes vedkommende kunne settes sammen. Sandsteinskniven var også 
fragmentarisk . Postdeposisjonelle forstyrrelser kan ha vært medvirkende til ødeleggelsen 
av øksene, og fordelingen av gjenstandene på boplassen dermed ikke uten videre er 
kulturhistorisk reell. 
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Sammenfatning aktivitetsområder 

Artefaktsammensetningen viser at det har foregått ulike aktiviteter på boplassen. Tilvirking 
av redskaper og tilberedelse av fangst/plantemateriale har funnet sted. De to pilspissene 
samt mikroflekkene kan ha vært brukt i forbindelse med jakt. Det gjelder også de mange 
retusjerte stykkene. Det kan ikke uten videre avgjøres om de er i tillegg er benyttet ved 
tilberedning av plantemateriale. For å få nærmere informasjon om bruken må det utføres 
funksjonelle analyser av slitespor. 

Postdeposisjonelle forstyrrelser 

Under utgravingen ble det observert enkelte fyllskifter som ved nærmere ettersyn viste seg 
å være rester etter brente røtter. I rute 41x-106y fantes det et slikt fyllskifte i toppen av lag 
5, dvs. i ca. 20 cm dybde. I snitt framkom trekullet som en inntil 7 cm bred og 1 cm tykk 
stripe. Den grå sanden i fyllskiftet hadde en svak bølget stripestruktur som minner om 
den som finnes i vannsortert sand. Sanden rundt fyllskiftet var ikke brent. Fyllskiftet ble 
derfor tolket som rester etter en naturlig hendelse, uten sammenheng med bruken av stedet 
som boplass. 

Andre observasjoner som kan indikere postdeposisjonelle forstyrrelser er artefaktenes 
tilknytning til naturlige steiner. I følge utgravingsrapporten lå materiale påfallende ofte 
inntil og fulgte overflaten av enkelte steiner. Dette kan skyldes flere forhold, ikke minst 
frostforstyrrelse. En annen faktor er imidlertid om artefaktene opprinnelig er blitt 
produsert/anvendt nær de naturlige steinene de ble funnet ved, slik at den 
postdeposisjonelle forstyrrelsen først og fremst består i at dette er blitt sterkere markert 
ved naturlige prosessers forflytning av materialet. På en forhistorisk boplass kan det godt 
tenkes at aktiviteter ble uført på/ved naturlige steiner i undergrunnen, som sitteplass, 
eller som underlag for aktiviteter. Innenfor en slik ramme kan fordelingen tolkes som 
kulturhistorisk reell. 

Også 14C-dateringene til neolitikum og til romersk jernalder indikerer senere tiders 
aktiviteter som ikke lar seg spore i materialet eller naturlige forstyrrelser på deler av 
lokaliteten. Disse forstyrrelsene kan sannsynligvis tilskrives trerøttenes aktiviteter. På den 
tiden R 72 var i bruk var vegetasjonen dominert av edelløvskog. Den kan ha blitt 
overgrodd kort tid etter at den ble forlatt, og siden vært utsatt for varierende grader av 
floraturbasjon . Etterhvert som klimaet ble kaldere, kan også frostbevegelser ha gjort seg 
gjeldende. 

Oppsummering 

R 72 har sannsynligvis kun vært benyttet i et kortere tidsrom. Blant redskapene er det 
både redskaper med tildannelsesfunksjoner, som knakkesteiner og amboltstein med 
tilhørende kjernemateriale, slipesteiner og redskaper som har vært anvendt ved ulike 
aktiviteter som tilberedelse av fangst, bearbeiding av tre, skinn og bein, eksempelvis 
sandsteinskniv, stykker med retusj som kan ha inngått i ulike sammensatte redskaper, samt 
to tangespisser. I tillegg framkom det både hele og fragmenterte økser. 

Den utbredte anvendelsen av andre bergarter enn flint åpner for en tolkning om dårlig 
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tilgang på naturlig flint, men det kan også være at noen av bergartene har vært godt egnet 
i seg selv til ulike oppgaver, eller at det var andre, immaterielle verdier knyttet til 
bergartsbruken. Dette er et felt det bør fokuseres på innen forskningen. Med hensyn til en 
mulig tolkning av sammensetningen av gruppen som benyttet R 72, tyder de varierte 
aktivitetene på at det her ble både forberedt jakt/fangst, og at utbyttet ble konsumert her. 
Siden det ikke foreligger organisk materiale som opplyser noe om menyen, vil bare en 
analyse av bruksspor kunne belyse dette spørsmålet. I den sammenhengen er det viktig å 
trekke fram at plantebruk gjerne setter svake spor, slik at denne aktiviteten nok ofte blir 
undervurdert. Et redskap som indikerer plantebruk på R 72 er en malestein (overligger) 
som kan ha vært anvendt med en slipestein som underligger. 

Vurdering 

Funnarealet på Rød nedre R 72 omfatter 44 m2
. Det funnførende laget strekker seg over 

ca. 30 cm dybde, med enkelte funn dypere ned. Lokaliteten er blitt påvirket av naturlige 
postdeposisjonelle forstyrrelser, særlig trerøtter og frostbevegelser kan ha påvirket 
artefaktfordelingen. Imidlertid er det mulig å skille ut flere mindre aktivitetsområder på 
flaten basert på spredningen av splinter, avslag og brent materiale. Disse tolkes som 
kulturhistorisk reelle, slik at de senere aktivitetene på stedet kun delvis har utvisket den 
opprinnelige funnfordelingen . Materialet virker homogent og det meste stammer 
sannsynligvis fra en bruksfase. Med unntak av tangespissene er det som helhet typisk for 
senmesolitikum. 
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7 .2. Lokalitetene på Stavengåsen 

Stavengåsen er et høydedrag syd for Såna. Her lå det totalt 4 lokaliteter; R20, R 21, R22 
og RI 21 innenfor et område på 80 x 150 m i skogsterreng. Skogen var dominert av gran 
og enkelte bjørketrær. Siden lokalitetene ligger såpåss tett, er det naturlig å vurdere 
hvorvidt det dreier seg om et stort, sammenhengende boplassområde, eller om det dreier 
seg om adskilte aktivitetsområder. 

Stavengåsen R 20 og R 22 viste seg ved prøveundersøkelsen å inneholde lite materiale. 
Disse to ble nedprioritert, og de framkomne funnene ; en grov håndtakskjerne på R 22 samt 
noen få avslag på begge lokalitetene tolkes som tilfeldige aktiviteter, muligens som 
periferiområder til aktivitetene på Stavengåsen R 21 og R 121 . 
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Fig. 19. Steina/Jerlokaliteter pa Stav engåsen Utsnitt av ØK CO 036-5-3. 
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7.2.1. Stavengåsen R 21 

Stavengåsen R 21 ble registrert i 1989 som en del av Hurum-registreringene (innberetning 
v/Bera Moseng 1989). Den ble avgrenset ved prøvestikk i 1992 (innberetning v/Joel Boaz 
1992). Lokaliteten ble så prøveundersøkt i juni 1993, og delvis utgravd i august -
september 1993 (innberetning v/Ove Olstad). 

Lokalitetsbeskrivelse 

R 21 lå drøyt 500 m nordvest for stasjonsbygningen på Såner jernbanestasjon på gården 
Skøyen gnr 142, bnr 1. Den funnførende flaten er avgrenset av bergknauser i sydvest, vest, 
nordvest og øst. Mot syd flater terrenget ut uten markante brudd i forhold til den 
funnførende flaten. Flaten er orientert nordøst-sydvest og skråner fra sydvest mot nordøst. 

Arbeidets omfang 

Prøveundersøkelsen fant sted 07.06 1993 . Det ble brukt 6 dagsverk på testrutene. 
Hovedundersøkelsen foregikk i tiden 23.08 - 01.09 1993, med sporadisk arbeid fram til 
17.09. parallelt med undersøkelsen av Stavengåsen R 121 . Det ble totalt brukt 5 ukeverk 
på undersøkelsen. Tilsammen ble 10 m2 undersøkt, inklusive testrutene. I tillegg ble det 
tatt enkelte prøvestikk. Det gir et gjennomsnittlig feltdagsverk på 0,4 m2

. 

Undersøke Ise sm e tode 

Koordinatsystemet tok utgangspunkt i 50x/100y. X-aksen stiger mot nord, y-aksen mot 
øst. Gravingsenheten var 1/4 m2 inndelt i 5 cm mekaniske lag. Massene måtte tørrsåldes 
i såld med maskevidde 4 mm, da det ikke var mulig å føre fram vann til lokaliteten. Været 
var bra, slik at tørrsålding lot seg gjennomføre uten problemer. 

56 



Vl 
--:i 

0 

~ Testruter 

□ Undersokt felt 

[§] Provestikk 

Sm 

p,i, 

□ 

t 
/------------

/ -... ' 
( '' 
I ', 
I '\ 
I '\\ 
I \ 

I ~ I 49x/ 

I 98v 

I 
I 
I 

52x/ 
98v 

~ I 
I 
\ 
\ 
\ 49x/ 

, 101v 

' -- ..._ ___ __ 
52x/ / 
101y" 

/ 
/ 

I 
I 

I 
I 

I 

□ Grense for den sentrale delen av funnspredningen 

--f .,-( 

...-( 

_,,<"~-( T 
,,..C' . 

Fig. 20. Topogrqfisk oversikt over Stavengåsen R 21 med utgravde f elt inntegnet. 

----r-r--, ~ 

i ~ 

,/( 

( 

f

f.-

Yo 

f.. 

--< 

y 
y 

/-. 

'r" 

J
f. 



Fig. 2 i. Stavengasen R 2 i sett mot vest. Foto Ove Olstad. 

l Jndersokelsesmetode 

Koordinatsystemet tok utgangspunkt i S0x/ 1 00y X-aksen stiger mot nord, y-aksen mot 
øst. Gravingsenheten var I /4 m 2 inndelt i 5 cm mekaniske lag. Massene måtte tørrsål des 
i såld med maskevidde 4 mm, da det ikke var mulig å føre fram vann til lokaliteten. Været 
var bra, slik at tørrsålding lot seg gjennomføre uten problemer. 

Stratigrafi 

Det framkom ikke kulturlag på Stavengåsen R 21 . Snittet viste en typisk podsolprofil. 

I . Torv7-15cmtykk 
2. Grå fin sand/silt, gjennomgående I 0 cm tykk Utvaskningslag 
3. Rødbrun til orange sand/grus Nederst mot berget blir det mer leirholdig 

Anrikningslag 
Den vertikale funnfordelingen viser at lag 2 utvaskninglaget var klart mest funnførende . 
På overgangen til anrikningslaget avtok funnmengden merkbart, og anrikningslaget var 

funntomt med unntak av de øverste par cm . 

hmn C38234 

Det framkom totalt 171 I artefakter på Stavengåsen R 21 , det meste av flint, jfr 
funntabell Blant artefaktene var det et stort antall mikroflekker som viste en høyt 
oppdrevet mikroflekketeknikk . Det ble funnet få sikre redskaper. Enkelte stikler indikerer 
arbeid i gevir, bein og eller tre, mens tre konvekse endeskrapere kan antyde bearbeiding av 

skinn I tillegg ble det funnet endel noe mer tilfeldig retusjert materiale som ikke 
umiddelbart gir informasjon om aktivitetene på lokaliteten . 
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Kjernematerialet 

En konisk kjerne og en håndtakskjerne var de eneste typene blant kjernene som har 
kronologiske betydning, de øvrige var en blanding av ensidige og flersidige 
plattformkjerner. Det fantes 1 konisk mikroflekkekjerne og 1 kjølformet 
mikroflekkekjerne av flint (fragment av sidekant og bunn), 12 andre kjerner av flint: 3 
ensidige kjerner med en plattform, 3 flersidige kjerner med en plattform, 1 flersidig kjerne 
med to motstående plattformer, 3 uregelmessige kjerner og 2 andre kjerner, derav totalt 5 
med cortex og 1 brent. Kjernene fordelte seg på 4 flekkekjerner, 6 mikroflekkekjerner og 5 
avslagskj erner. 

Det framkom 359 mikroflekker av flint som utgjør 92% og 32 flekker (> 8 mm bredde) av 
flint som utgjør 8 % av det samlede flekkematerialet. Særlig mikroflekkende viser høy 
teknisk kvalitet ved at størstedelen av materialet har parallelle rygger og sidekanter. 
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Fig. 22. Stavengåsen R 21. l konisk kjerne. 2 kjo(fo,met kjerne. 3-4 stikler. 5-6 skrapere. 
Tegnet av Elisabeth Lunde. Malestokk 2:3. 

Datering 

Typologisk datering 

Typologisk relevante elementer er først og fremst en konisk mikroflekkekjerne og en 
kjølformet mikroflekkekjerne, samt bruk av mikroflekketeknikk. Mikroflekkene er teknisk 
sett preget av en høyt oppdrevet mikroflekketeknikk . De påviste typologiske elementene 
samsvarer med en datering til fase 3 Nøstvet. 

Strandlinjedatering 

R 21 ligger 49 m o.h. Tidfesting på grunnlag av strandlinjen plasserer lokaliteten relativt 
sent i fase 3 Nøstvet, innenfor tidsrommet 6300 - 5900 år før nåtid. To 14C dateringer fra 
Verpeninnsjøen daterer 50 m nivået til mellom 6490±360 BP og 6190±240 BP, 
gjennomsnitt 6280±200 år før nåtid (Nydal, Gulliksen, Løvseth og Skogseth 1985). 

Oppsummering datering 

På grunnlag av typologiske elementer og høyde over havet dateres R 21 til den senere 
delen av fase 3 Nøstvet. 
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Horisontal utbredelse 

R 21 lå på en 50 m2 stor flate . Av dette ble l 0 m2 utgravd, mens det øvrige arealet ble 
intensivt prøvestukket for å fastslå funnspredningen. Det funnførende arealet ble avgrenset 
ved prøvestikk omkring det utgravde feltet. Som det framgår av fig . 20 er det funn helt inn 
mot berget i vest, men mengden avtok i forhold til den sentrale delen av flaten . Mot syd, 
sydvest, nord og nordøst avtok funnmengden brått. 

ø ø ø ø ø ø ø ø 

ø 0 ø ø ø ø ø ø 

ø ø ø ø ø ø 

0 0 0 0 0 0 

ø ø ø 0 

Fig. 24. Funnførende ruter på Stavengåsen R 2 i. 

Fordelingen av splinter viser en huggeplass midt i feltet. Avslagsfordelingen viser to 
konsentrasjoner og to som skjæres av feltkantene . Fordelingen av uretusjerte mikroflekker 
viser to markerte samlinger midt i, og i nordre del av feltet, og en mindre kraftig i 
sydvest. Vest i feltet skjæres en mindre konsentrasjon av feltgrensen . Den vektmessige 
fordelingen viser en fordeling som smasvarer med avslag og mikroflekkespredningen, noie 
som indikerer at det meste av materialet er primærdeponert ('drop'-sone, jfr. Binford 1978). 

Kjernematerialet framkom i tilknytning til konsentrasjonene av splinter og avslag, og 
tolkes som primærdeponerte i forbindelse med produksjonen. 

Redskaper fantes det få av, men en slipestein framkom midt i feltet. Stiklene og retusjerte 
stykker var mer jevnt fordelt, og tolkes som sekundærdeponerte i forbindelse med andre 
aktiviteter enn redskapsproduksjon . 

Aktivitetsområder - sammenfatning 

På R 21 er det hovedsakelig rester etter primærproduksjon av artefakter, især mikroflekker. 
Enkelte andre aktiviteter i forbindelse med bearbeiding av bein, gevir eller tre fant også 
sted, men er klart mindre framtredende enn redskapsproduksjonen. I den sammenhengen 
er det viktig å påpeke at det er forholdsvis få kvadratmeter som er undersøkt. Det var 
minst ett ildsted i tilknytning til aktivitetene. 
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Vurdering 

Stavengåsen R 21 tolkes som et spesialaktivitetsområde på bakgrunn av 
artefaktsammensetningen . Oppgaver som kan ha vært utført er skinnbearbeiding, arbeid i 
tre, bein eller gevir, samt redskapsproduksjon . Den· sistnevnte aktiviteten er den mest 
framtredende i materialet, noe som delvis kan skyldes at det undersøkte området er relativt 
lite. 

7.2.2. Stavengåsen R 121 

R 121 ble registrert i september 1993 , i forbindelse med undersøkelsene på Stavengåsen R 
21 (innberetning v/Ove Olstad). Lokaliteten ligger 60 - 70 m sydsydvest for R 21 og 570 
m nordvest for Såner stasjon . 

Lokalitetsbeskrivelse 

R 121 lå på en flate som helte svakt mot syd. Topografisk er den avgrenset av 
bergknauser i nord, nordvest, øst og sydøst. Mot syd faller terrenget slik at det utgjør en 
avgrensning, mens den vestlige topografiske avgrensningen er uklar. 5 m vest for 
boplassflaten renner det en liten bekk som kan ha fungert som en avgrensning dersom den 
også fantes i steinalderen . 

Fig. 27. Stavengåsen R 121 sett mot syd. Foto Ove Olstad. 
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Arbeidets omfang 

Feltarbeidet foregikk i tidsrommet 02.09 . - 17.09 . 1993 . Det ble utført tilsammen 11 ,2 

ukeverk (innberetning v/Ove Olstad) Totalt ble 45 m2 undersøkt inklusive hovedfelt og 
prøveruter, noe som gir et gjennomsnittlig feltdagsverk på 0,8 m2

. 

Undersoke/se smetode 

Koordinatsystemet tok utgangspunkt i S0x/1 00y . X-aksen øker mot nord, y-aksen mot øst. 
Hver m 2-rute ble inndelt i fire ruter, slik at gravingsenheten var 1/4 m 2

. Vertikalt ble det 
gravd mekaniske lag a 5 cm, unntatt de sydligste rutene. Her ble det gravd I 0 cm 
mekaniske lag på grunn av tidspress. Feltet ble flategravd slik at ett lag ble gravd ferdig 
før en begynte på det neste . 

St rati graf i 

Det ble ikke påvist kulturlag på lokaliteten . Den naturlige lagdelingen kan beskrives på 
følgende måte, jfr. profiltegning fig . 29 . 

I . Torvlag som inneholdt mer eller mindre omdannet humus . På toppen var det stort 
sett barnåler og bark, mens bunnen var ren torv. Tykkelsen varierte mellom 5 og 
10 cm . 

2 . Grått utvaskningslag som bestod av sand iblandet silt. Tykkelsen varierte mellom 5 
og 10 cm. 

3. Orange til rødbrunt anrikningslag som bestod av siltig sand iblandet noe leire . 

Den vertikale funnfordelingen viser at tovlaget var tilnærmet funntomt. De fleste 
artefaktene lå i den øvre delen av det grå utvaskningslaget. Det framkom gradvis færre 
funn i den nedre delen av utvaskningslaget og i den øvre delen av anrikningslaget. 
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Funn C.38236 

Råstoff 

Flint dominerte som råstoff, men diabas, sandstein og mindre mengder kvarts og kvartsitt 
var også blitt benyttet. 

Kjerner 

Totalt framkom det 32 kjerner 
av ulike slag, fordelt som 
følger: 2 koniske kjerner av 
flint, 2 håndtakskjerner av 
flint, 8 ensidige kjerner med 1 
plattform av flint, 6 flersidige 
kjerner med en plattform av 
flint og l av kvarts, 1 flersidig 
kjerne med to plattfomer av 
flint, 1 bipolar kjerne av flint, 
6 uregelmessige kjerner av 
flint og 1 av kvarts, 7 andre 
kjerner av flint, 1 annen 
kjerne av ubestemmelig 
materiale. 11 kjerner var 
flekkekjerner eller 
mikroflekkekjerner, de øvrige 
21 var avslagskjerner. Det er 
sannsynlig at flere av 
avslagskj ernene opprinnelig 
var flekkekj emer som deretter 
er blitt utnyttet til å produsere 
avslag. I tillegg fantes det 11 
kjernefragmenter, hvorav 1 
kan stamme fra en 
mikroflekkekj erne. 
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Flekkematerialet 

Det framkom totalt 35< flekker med bredde > 8 mm og 126 mikroflekker med bredde < 8 
mm. Flekkene utgjør 21% og mikroflekkene 78% av materialet. Blant flekkene var 13 
stk. grove og kraftige med lav grad av parallellitet på sidekanter og ryggribber. På hele 
flekker og fragmenter der proximalenden var bevart, fantes det plattformrester. De øvrige 
22 varierer mellom jevne flekker med høy grad av parallellitet på sidekanter og ryggribber 
og mer tilfeldig utformede stykker. Mikroflekkene er preget av en høyt oppdrevet 
mikroflekketeknikk med høy grad av parallellitet på sidekanter og ryggribber, jfr. 
mikroflekkematerialet på nabolokaliteten Stavengåsen R 21 . På rundt l /3 av mikroflekkene 
er det forholdsvis kraftige slagbuler med små plattformrester, på de øvrige er slagbulen 
mer diffus og plattformrester kan ikke sees. 

Bergartsøkser 

Totalt framkom det 5 bergartsøkser på R 121. 

Øks 1 (fnr 513) mål: lengde 16,50 cm, bredde 5,00 cm, tykkelse 3,30 cm. Øksen er laget 
av grågrønn diabas som inneholder amfibolkorn. Bergarten er av samme type som 
avslagene på lokaliteten og likner på diabasen som finnes i fast fjell på Knapstad R 114. 
Øksen består av to fragmenter som lot seg lime sammen. Den er tildannet ved hogging og 
det finnes ikke spor etter sliping. Største bredde ligger ca. 3 cm ovenfor eggen, og øksen 
smalner av mot nakken. Eggen er avrundet og tverregget. Tverrsnittet er trekantet. Den 
ene siden er tilnærmet flat, den andre opphøyd. Formen og tildanningsteknikken tilsier at 
det dreier seg om et emne til en Nøstvetøks. 

Øks 2 (fnr 514) mål: lengde 16,00 cm, bredde 5.40 cm, tykkelse 3,70 cm. Øksen er laget 
av grågrønn diabas som inneholder amfibolkorn. Bergarten er av samme type som 
avslagene på lokaliteten og likner på diabasen som finnes i fast fjell på Knapstad R 114. 
Øksen består av fire deler som lot seg lime sammen. Den er tildannet ved slag, og er 
relativt jevn i formen bortsett fra et manglende stykke ved eggen. Begge bredsidene er 
avrundet. De bevarte delene av eggen er fint slipt. Sliping finnes også på de smale 
langsgående kantene. Ut fra form og .tildanningsteknikk må den karakteriseres som en 
Nøstvetøks, skjønt sliping langs sidekantene ikke kan sies å være et vanlig trekk ved 
denne øksetypen . Tverrsnittet er spissovalt. De ulike delene av øksen oppviser varierende 
grad av kjemisk forvitring der nakkedelen er helt grå mens eggfragmentene er grønnlige. 

Øks 3 (fnr 515) mål: lengde 8,50 cm, bredde 4,20 cm, tykkelse 3,40 cm. Det dreier seg 
om et eggfragment av en tverregget øks. Den er laget er en svært finkornet, massiv 
porfyrisk gangbergart. Fargen på grunnmassen er lys brun, med enkelte mørke korn . 
Eggpartiet er slipt. Den ene siden er flat , den andre opphøyd. På den opphøyde siden av 
eggen er det spor etter fasetter, og det er rester av sliping langs den høyeste kanten helt 
opp til bruddet. Tverrsnittet er trekantet. Dette kan imidlertid delvis skyldes at deler av 
overflaten er forvitret. Det er ingen synlige bruksspor på eggen. Formen og 
tildanningsteknikken tilsier at det dreier seg om en Nøstvetøks. 
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Øks 4 (fnr 516) er forholdsvis liten. Mål : lengde 9,50 cm, bredde 3,90 cm, tykkelse 2,00 
cm. Den er laget av samme bergart som øks I og 2, men av en mer finkornet variant. 
Den er nærmest firkantet i formen , noe som kan skyldes forvitring . Bergarten i både øks 
4 og øks 5 utviser sterke tendenser til flaking i en retning, og det er sannsynlig at et 
stykke har forvitret løs fra øks 4. Eggen er fint slipt og har svake bruksspor. Øksen 
smalner mot nakken, største bredde ligger rundt 2 cm over eggen . Formen og 
tildanningsteknikken tilsier at det dreier seg om en Nøstvetøks. 

Øks 5 (fnr 517) er også forholdsvis liten, og av samme bergartsvariant som øks 4. Mål: 
lengde 10,90 cm, bredde 3,80 cm, tykkelse 2,10 cm. Den er limt sammen av to 
fragmenter som godt illustrerer denne diabasvariantens tendens til flaking langs plan (fig. 
#). Den ene siden er helt flat og bærer preg av å være en naturlig tildannet flate. Ut fra 
eggbearbeidingen ser det ut til at råemnet har vært slik da øksen ble laget, det er ikke 
flaket av senere. Den andre siden er opphøyd, med en bred flate som gir øksen et 
trapesformet tverrsnitt. Eggen er avrundet og uslipt. Formen og tildanningsteknikken 
tilsier at det dreier seg om en Nøstvetøks, sannsynligvis et emne. 

Sandsteinskniv. 

Det framkom seks fragmenter av en kniv eller sag som passet sammen. Alle er laget av 
sandstein. Stykkene er fint slipt, med bruksspor på tre sider. På den fjerde siden er det 
vanskelig å si om det dreier seg om bruksspor eller forvitring. Kun i et hjørne på den ene 
langsiden er det rester etter den opprinnelige eggen. 

Datering 

Typologisk datering 

Typologisk datering er basert på følgende elementer i gjenstandsmaterialet: 
Nøstvetøkser av diabas, håndtakskjernene, sandsteinskniv, og mikroflekketeknikk som er 
typiske for fase 3 Nøstvet. Materialet er homogent og det er ingenting som tyder på 
innblanding fra andre perioder. 

Strandlinjedatering 

R 121 ligger mellom 48 og 49 m o.h. På grunnlag av topografien er det sannsynlig at 
havnivået kan ha stått ca. 45 m høyere da boplassen var i bruk. 45-m nivået kan dateres 
til 6000 år før nåtid på Ski-kurven. Boplassen har mest sannsynlig vært i bruk mellom 
6000 - 6300 år før nåtid. Dette tilsvarer den senere delen av fase 3 Nøstvet. 

14C datering 

Det framkom ett hasselnøttskall i rute 52x - I 04y SØ lag 2. Konteksten ble vurdert som 
forholdsvis dårlig, idet hasselnøttskallet ikke lå i direkte sammenheng med oldsaks
materialet. Dateringen viste AD 1040 - 1275 BP (Tua-891). Det er dermed ikke samsvar 
mellom dateringen og oldsaksmaterialet. Prøven daterer en skogbrann eller senere 
menneskelige aktiviteter som ikke lar seg spore i materialet. 
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Oppsummering datering 

På grunnlag av typologiske elementer og høyde over havet dateres Stavengåsen R 121 til 
fase 3 Nøstvet, mest sannsynlig innenfor tidsrommet 6000 - 6300 før nåtid. 

Horisontal utbredelse 

Funnførende ruter er vist i fig . 32 . 

Strukturer 

Under arbeidet framkom det et område på lokaliteten som virket relativt sett steinfritt. Det 
lå i den sydvestre delen av lokaliteten, inn mot bergveggen i vest, og målte 4 x 4 m. Midt 
på flaten var det en steinkonsentrasjon. Det var ikke skjørbrent stein i denne 
konsentrasjonen. 
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Fig. 32. Funnførende ruter på Stavengåsen R 121. 
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Funn og aktivitetsområder 

Fordelingen av stein på lokaliteten er vist i fig . 33 . Et område i den sydvestre delen av 
flaten inneholdt lite stein sammenliknet med området mot nordøst. Sentralt på denne 
relativt steinfrie flaten lå en tilnærmet sirkulær steinkonsentrasjon. Det ble ikke påvist 
skjørbrente steiner i konsentrasjonen, heller ikke varmepåvirket sand i tilknytning til den . 

Alt diabasavfall, så nær som ett avslag, ble funnet det sydlige feltet, rutene 44-46x / 99-
103y. Diabasavslagene ble senere limt sammen, slik at det framkom negativt avtrykk av 
en nøstvetøks. Ingen av øksene som framkom på lokaliteten passer til avtrykket, slik at 
den øksen som ble produsert i denne arbeidsoperasjonen , ble tatt med og deponert et annet 
sted. Ove Olstad tolker aktivitene på stedet dithen at steinsmeden har sittet på en jordfast 
stein, vendt mot nordvest under arbeidet (Olstad 1995) . 

En av øksene, fnr. 513 , er mest sannsynlig et emne. Årsaken til at øksen ikke ble gjort 
ferdig kan være at den ble ødelagt under produksjonen. Siden denne øksen ikke passer 
sammen med avtrykket i rekonstruksjonen kan noen av de øvrige avslagene muligens 
stamme fra denne øksen, eventuelt kan råemnet være tildannet et annet sted slik at kun det 
nesten ferdige emnet er transportert til lokaliteten for ferdiggjøring her. 

Spredningen av flintavfall på feltet viste flere klare funnko_nsentrasjoner som tolkes som 
primære aktivitetsområder, fig . 34a-d. Spredningen av splinter antyder tre huggeplasser i 
den nordlige delen av feltet og en i den sydlige. Den siste sammenfaller delvis med 
spredningen av diabas. Sammenholdt med steinspredningen viste det seg at to av de 
utskilte aktivitetsområdene ligger på den steinfrie flaten , det tredje lå i utkanten . 
Avslagsdiagrammet inneholder både flint og diabasavslagene. Fordelingen forsterker 
tendensen som framkom i splintdiagrammet. Det er en kraftig konsentrasjon i den 
sydvestlige delen av det nordlige feltet og tre mindre markerte i feltet forøvrig . I det 
sydlige feltet er det en kraftig og to mindre samlinger av avslag. Ut fra funnspredningen 
framkommer to klare huggeplasser for flint og en for diabas . 

Fordelingen av brent flint viste flere konsentrasjoner. I den nordre delen av feltet 
framkom det fem mindre konsentrasjoner innenfor den ,steinfrie flaten og en utenfor i 
tilknytning til aktivitetsområdet i utkanten av flaten . Fordelingen av mikroflekker viste to 
klare konsentrasjoner i utkanten av den steinfrie flaten og en mindre innenfor. 

Den vektmessige fordelingen viser at det meste av avslag er deponert på den steinfrie 
flaten . Den kraftigste konsentrasjonen lå nær bergveggen i sydvest. Siden avslag og 
større stykker generelt er mer utsatt for sekundærdeponering i forbindelse med rydding, er 
det tenkelig at de kraftigste avslagskonsentrasjonene er resultat av rydding og dermed 
sekundærdeponert ('toss'-sone, jfr. Binford 1978). I det sydlige feltet sammenfaller 
avfallsfordelingen med diabaskonsentrasjonen. Diabasen tolkes som primærdeponert 
('drop'-sone, jfr. Binford 1978). 
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sydlige feltet er det en kraftig og to mindre samlinger av avslag . Ut fra funnspredningen 
framkommer to klare huggeplasser for flint og en for diabas. 
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Fig. 33. Fordelingen av stein på Stavengåsen R 121. 
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Kjernematerialet fordelte seg i begge felter og sjakten . I det nordre feltet framkom de 
fleste innenfor den ryddede flaten , kun tre stykker lå like utenfor. 

Redskapsmaterialet må regnes som sekundærdeponert. Samtlige diabasøkser framkom i 
det sydlige feltet og i sjakten. I det sydlige feltet framkom også sandsteinskniven samt 
flintstykker med retusj. I det nordre feltet var redskapsmaterialet i stor grad lokalisert til 
den ryddede flaten, det fantes kun noen få flintstykker med retusj/bruksspor utenfor. 
Steinansamlingen på flaten inneholdt relativt få redskaper, noe som kan tyde på at denne 
delen av området ble brukt til primærproduksjon. 

Oppsummering aktivitetsområder 

Den relativt steinfrie flaten i det nordlige feltet har vært anvendt til både 
primærproduksjon av redskaper og husholdsaktiviteter i forbindelse med tilberedning av 
fangst og bearbeiding av bein, gevir og tre. Flaten er sannsynligvis ryddet i forbindelse 
med oppholdet. I det sydlige fe ltet fantes det to sikre huggeplasser, en anvendt til flint og 
en til diabas, samt redskaper som viser at husholdsaktiviteter ble utført her også. Diabasen 
er klart avgrenset helt i syd, og representerer produksjonen av minst en øks. Et emne til 
en øks kan muligens også stamme fra denne produksjonsprosessen, men hører ikke 
sammen med de rekonstruerte avslagene. 
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Postdeposisjonelle forstyl'Telser 

Det fantes ikke spor etter menneskelige inngrep på R 121 . Naturlige prosesser har 
naturligvis vært virksomme helt siden lokaliteten ble forlatt, men det kunne ikke spores 
noen særskilte forstyrrelser forårsaket av disse. 

Vurdering 

Stavengåsen R 121 inneholdt spor etter primærproduksjon av redskaper og etter et større 
spekter aktiviteter i forbindelse med bearbeiding av fangst, tre og/eller beinbearbeiding. 
Typologisk sett er artefaktmaterialet homogent, og det er kun rester etter senmesolittiske 
bosetningsaktiviteter. Lokaliteten er forholdsvis liten , men inneholder et såpass bredt 
spekter av artefakter at den kan kalles en basisboplass for et kortvarig tidsrom. Denne 
lokaliteten skal også sees i sammenheng med de nærliggende lokalitetene R 21 , R 22, og 
R 20. Det kan dreie seg om et større område som ble brukt gjennom en lengre periode. 
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7 .3. Gjølstad-lokalitetene 

På nordsiden av Såna, i en lang skråning ble det registrert totalt åtte steinalderlokaliteter. 
Tre lokaliteter, Gjølstad R 33 , R 34 og R 35 , ble direkte berørt av traseen , mens de 
øvrige lå utenfor planområdet. 

/1. 

=,i 

") 

/ 

Fig. 37. S teinalderlokalitetene Gjø/stad R 33 og Gj ø/stad R 34. Utsnitt av ØK CO 036-5-1. 

7.3.1. Gjølstad R 33 og R 35 

R 33 og R 35 ble første gang registrert i 1989 (innberetning v/Bera Moseng), og de ble 
avgrenset av Joel Boaz i 1992 (innberetning v/Joel Boaz). Hovedundersøkelsen fant sted 
fra juni til september i 1993 (innberetning v/Joel Boaz). 

Loka/itetsbeskrivelse 

R 33 og R 35 lå på en stor, åpen øst-vest orientert terrasse som er avgrenset av 
bergknauser i syd og vest. Den sydlige knausen faller bratt ca. l O m ned til neste terrasse. 
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Mot øst avgrenses flaten av hellende terreng og mot nord av slakt stigende terreng. 
Terrassen er jevn og regelmessig, med varierende høy de . Fra et høydepunkt i øst faller 
flaten svakt mot vest og syd, mer markert mot øst. 

Etter at flaten var ryddet for trær og busker ble det klart at det som i utgangspunktet ble 
tolket som to ulike lokaliteter sannsynligvis utgjorde en lokalitet. R 35 ble derfor 
undersøkt innenfor det samme målesystemet som R 33. 

Arbeidets omfang 

Undersøkelsen foregikk i tre perioder, fra 01 .06 . - 09 .07. , 02.08 - 03.09. og 13 .09. -
24.09.1993 . Hele feltet på Gjølstad R 33 dekket et område på 161 m 2

. Fratrukket de 
delene av feltet der fast fjell stakk fram, ble 147 m 2 utgravd. På Gjølstad R 35 ble 3 m2 

undersøkt. I tillegg ble det tatt en rekke prøvestikk forut for selve utgravingen for å 
fastslå lokalitetsutstrekningen. Gjølstad R 33 dekket et areal på rundt 1000 m2, der funn 
av flint framkom innenfor et område på 300 m2 på den nordlige delen av flaten, mens det 
på resten av flaten framkom skjørbrent stein. Det ble utført tilsammen 62 ukeverk. 
Gjennomsnittlig feltdagsverk pr. person var på 0,48 m2

. 

Fig. 38. Gjø/stad R 33 sett mot sydøst. Foto Joe/ Boaz. 

Undersøkelsesmetode 

Koordinatsystemet tok utgangspunkt i 50x /1 00y. Målesystemet ble tilpasset terrenget, slik 
at nord i målesystemet ligger 40 grader vest for magnetisk nord. Y-aksen øker mot 
nordvest, x-aksen øker mot østnordøst. Gravingsenheten var l/4 m 2 ruter inndelt i 5 cm 
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mekaniske lag. Det ble gjennomsnittlig gravd seks mekaniske lag. Massene ble vannsåldet 
i såld med 4 mm maskevidde. Skjørbrent stein fra hver rute ble samlet opp og veid. 

Stratigrafi 

Det framkom ingen spor etter kulturlag på lokaliteten. Jordlagene viste en svakt utviklet 
podsolprofil. 

l. Torv: 3 - 5 cm 
2. Humusholdig sandlag: 5 - 10 cm 
3. Gulbrun sand: I 0 - 25 cm 
4. Gulbrun sand m/innslag av silt: 25 - 30 cm 
5. Morene 

Hovedmengden av funn framkom i den gulbrune sanden. I torvlaget, det humusholdige 
sandlaget og i morenen var det svært få funn , kun noen små, frostsprengte flintstykker. 

Funn C 38231 

Det framkom totalt 8280 artefakter på R 33 . Avslag, splinter og irregulære stykker 
utgjorde 7893 stk, uretusjerte flekker 50 og mikroflekker 44. Kjernemateriale og 
sekundærbearbeidet materiale utgjorde dermed 293 stk. 

Råmateriale 

Råmaterialet domineres av flint. Det framkom enkelte funn av bergartsavslag, fragmenter 
av slipesteiner av sandstein, samt slagsteiner av ulike bergarter som utgjør mindre enn I % 
av det totale materialet. 

Kjerner 

Det framkom 1 konisk kjerne, 1 kjølformet kjerne, I håndtakskjerne, 9 ensidige kjerner 
med 1 plattform, 19 flersidige kjerner .med I plattform, I flersidig kjerne med 2 
motstående plattfomer, 6 bipolare kjerner, 14 uregelmessige kjerner og I annen kjerne. 
17 kjerner var flekkekjerner/mikroflekkekjerner, de øvrig 36 var avslagskjerner. 

Flekkematerialet 

Det framkom 50 flekker og 45 mikroflekker, henholdsvis 53% og 47% av det samlede 
flekkematerialet. Flekkene er forholdsvis grove og ujevne, mikroflekkene er preget av lav 
grad av parallellitet på rygger og sidekanter. Det er markert teknisk forskjell mellom disse 
flekkene og flekkematerialet fra fase 3 Nøstvet lokalitetene. 

Stykker med retusj 

Det framkom stykker med ulike former for retusj . Hvilke funksjoner disse hadde er 
usikkert, ettersom det ikke er foretatt funksjonelle analyser på materialet. 
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Spisser 

Det framkom 4 eneggete spisser av flint, derav 2 fra flekker og 2 fra avslag. Videre fantes 
det 44 tverrpiler og fragmenter av flint, derav 25 fra flekker og 19 fra avslag. 
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Fig 39 . Ujolstad R 33. I Handtakskjerne. 2 kjolfon11et kjerne, 3 flersidig kjerne med to 
motstaende plattfon11er, .J ensidig kjerne med en plat(/01111. 5 skraper, 6-7 stykker med reit 

enderetusj. 8-/0 stykker med skrabuet endere111sj Tegnet av Uisabeth Lunde. Malestokk 
2:3. 

Datering 

Typologisk datering 

Typologisk relevante elementer for datering er først og fremst tverrpilene, tilstedeværelse 
av avslagsteknologi og relativt sett mindre bruk av mikroflekketekonologi . Det framkom 
ingen artefakter fra yngre steinalder, mens en del av kjernematerialet, som konisk kjerne 
og kjølformet kjerne viser tilbake til fase 3 Nøstvet, til forskjell fra tidligere kjente fase 4 
lokaliteter som Kjeøy , Halden , Østfold (Mikkelsen 1975a) og Torsrød, Brunlanes, Vestfold 
(Østmo 1976). 

På grunnlag av tverrpilene dateres Gjølstad R 33 til Fase 4 av eldre steinalder - Sen 
flintpilbrukende fase . Det tilsvarer en datering innenfor tidsrommet 5600 - 5000 før nåtid. 
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Fig 40. Gjolstad R 33 1. Tverrpiler. 2. 1c·negget spiss. 7'egnet av Hlisaheth l,unJe. 
Malestokk 2.·3. 

Strandlinjedatering 

R 33 ligger mellom 41 og 42 mo. h. En 14C-datering fra Verpeninnsjøen (gyttje) .på 42 m 
høyde, gav alderen 5580±140 BP (T-1838, Nydal , Gulliksen, Løvseth og Skogseth 
1985:547). Det tilsier at boplassflaten først var tilgjengelig for mennesker noe senere enn 
dette tidspunktet. Siden det laveste punktet på R 33 ligger på rundt 41 m o.h. må stranden 
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ha ligget noe under denne høyden da boplassen var i bruk. De topografiske forhold på 
stedet indikerer at det var mulig å komme til og fra via sjøen ved en strandlinje på 40 m 
o.h. 

---==1"oo ..... ==i20 ... o-==300m 

Fig. 41 . Gjø/stad R 33 ved havnivå 40 m over nåværende vannstand. Tall markerer 
havdybde. 

11C datering 

Det ble tatt ut fem prøver til 14Cdatering. To av prøvene ble tatt fra ildsted A (fig. 43 ). 
Vedartsbestemmelsen viste at trekullet bestod av bjørk (Høeg 1994). Dateringene gav 
henholdsvis 5330 ± 70 BP, kalibrert 4310 - 4010 BC (TUa-893) og 5390 ± 75 BP, 
kalibrert 4335 - 4095 BC (TUa-894) De øvrige to prøvene inneholdt hasselnøttskall og 
unge kvister av furu (Høeg 1994 ). Disse prøvene gav dateringer yngre enn AD 1500. Den 
mest sannsynlige forklaringen er at det dreier seg om nyere forstyrrelser i form av 
skogbranner. 

Fase 4 lokaliteten Torsrød i Brunlanes, Vestfold er 14C-datert til 5350±70 BP (Østmo 
1976:46), en alder som ligger nær de to dateringene fra R 33 . 
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Oppsummering datering 

Sammenliknet med fase 4 boplasser som Kjeøy i Halden, Østfold (Mikkelsen 1975a) og 
Torsrød i Brunlanes, Vestfold (Østmo 1976) oppviser materialet fra R 33 flere typiske 
Nøstvetelementer enn disse. Likhetene viser seg primært ved forekomsten av tverrpiler, 
utstrakt bruk av avslagsteknologi og markant nedgang i den relative andelen av 
mikroflekker vs. flekker. Typologiske elementer som tverrpiler og eneggete spisser, høyde 
over havet og to 14C datering indikerer en datering innenfor fase 4 - overgangsfasen 
mellom senmesolitikum og neolitikum. 

Horisontal utbredelse 

R 33 dekket et område på ca. 1000 m2
, hvorav 148 m2 ble undersøkt. 

Strukturer 

Den samlede steinspredningen er vist i fig . 43 der steinene fra lag 3-6 er tegnet sammen. 
I den sydøstlige delen av fel tet er det en stor konsentrasjonen av skjørbrent stein. Denne 
konsentrasjonen lå inntil en framstikkende fjellknatt i vest, i øst strakte den seg nesten til 
feltgrensen . Vest og nordvest for denne fjellknatten er det et relativt steinfritt område som 
tolkes som en ryddet flate formet som en tilnærmet halvsirkel. I sentrum av flaten var det 
en konsentrasjon av skjørbrente stein samt brent sand. I det øvrige området ble det skilt ut 
flere mindre strukturer. Nedenfor følger beskrivelser av de enkelte strukturene. 

Konsentrasjon av skjørbrent stein. 

I rutene 62-65x/98-10l y framkom en konsentrasjon som målte 4 x 2 m. På toppen av lag 
3 viste de første tegnene på konsentrasjonen seg, i form av et par mindre samlinger av 
skjørbrent stein. I dette laget var det tydelige "kanaler" gjennom konsentrasjonen, som 
indikerte forstyrrelser forårsaket av røtter. På østsiden var det klare tegn på forstyrrelser 
ved at noen av steinene hadde begynt å skli ned kanten av skråningen. Konsentrasjonen 
bestod av tettpakket, skjørbrent stein. Det fantes skjørbrente stein utenfor også, men 
tettheten var mye mindre og avgrensingen var svært klar. Det meste av steinen her var 
skjørbrent (ca. 90%), men det var også enkelte uskadde steiner tilstede. Steinene var av 
varierende størrelse, fra 3 cm til ca. 25 cm i tverrmål , men de fleste var mellom 10 og 15 
cm i tverrmål. De aller fleste steinene bar tydelig preg av sterk varmepåvirkning. Noen var 
helt krakelert, mens andre hadde bare et par avspaltninger. 

Mindre konsentrasjoner av skjørbrent stein. 

På toppen av lag 4 var det to mindre samlinger av stein. Den klareste av disse var i 
60-62x/l 02-104y. Området på både øst- og vestsiden av konsentrasjonen var steinfritt, og 
det var ingen klare endringer i jordsmonnet. Det fantes både naturlig og skjørbrent stein. 
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Fig.42 a. J>lan over Cijolstad R 35. b. F'unnforende mier på Gjolstad R 33. 
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Den andre konsentrasjonen var mer diffus og ringformet bestående av skjørbrent stein og 
naturlig stein. Den ble funnet ved 62-66x/l 0 1-106y. Det var mer stein i \:lette området som 
helhet, men på et par steder ( 63 x/ l 02y, 63. 5x/l 03. Sy) var det klare konsentrasjoner av 
skjørbrent stein. Innenfor dette området var det også et fyllskifte ved 62 .5-63x/102- l 03y, 
på toppen av lag 4. Skillet bestod av et mindre område med mer sandaktig jord uten 
trekull. 

Brent sand 

På toppen av lag 6 ved 59x/l 02y, ble det identifisert et klart fyllskifte . Det bestod av et 
mindre område med brent sand, tverrmål 50 cm. Sanden var kompakt og rødbrun . Den 
var klart forskjellig fra jordsmonnet som ellers karakteriserte toppen av lag 6 og som 
inneholdt mer grus og hadde en gulbrun farge. Det er sannsynlig at dette var rester etter et 
mindre ildsted, som var sterkt nedbrutt av naturlige prosesser. 

Ildsted A. 

I ruten 63x/l 03y NV framkom et lite ovalt formet ildsted med tverrmål ca. 30 cm, på 
toppen av lag 6. Det var ingen tegn på ildsted i det foregående laget, og ildstedet fortsatte 
nedover i lag 7. Ildstedet inneholdt mye trekull og noe skjørbrent stein. Det var klare tegn 
på forstyrrelser fra røtter, og "kanalene" etter gamle røtter var gjenfylt med jord. To 14C
prøver ble sendt til datering. 

Steinfritt område. 

Avgrensningen av strukturen er markert med svart strek omkring steinpakningen som 
omgir den . Området viste seg som et relativt steinfritt område i den sydvestlige delen av 
lokaliteten. Det begynte først å avtegne seg på toppen av lag 3, og var tilstede gjennom 
lag 4 og 5. Det ble tatt to sjakter gjennom området, orientert henholdsvis øst - vest og 
nord - syd. I sjaktene var det hovedsakelig sterilt jordsmonn, men det framkom enkelte 
stykker flint og noe skjørbrent stein. Lagene bestod for det meste av sand med noen 
steiner. Det var en økning i mengden stein nedover i lagene. På bunnen av lag 7 var det 
et steinlag, som antakelig utgjorde toppen av morenen. Der sjaktene skar gjennom 
steinkonsentrasjonen, var det et klart skille mellom konsentrasjonen og de underliggende 
sedimentene som inneholdt få steiner. Det er altså et klart, steinfritt lag under 
steinkonsentrasjonene og ikke noe som peker mot en underliggende steinpakning. Profilen 
som skar gjennom ildstedet viste at det var brent sand under. 

Steinkonsentrasjonen i ytterkantene av området strakte seg fra 52x/l 0 ly i nordøstlig 
retning til 55x/104y, deretter bøyde den av i sydøstlig retning til 59x/100y der en 
fjellknaus stakk fram i dagen. Den svingte rundt denne fjellknausen ved 59x/ 98-99y og 
tok slutt like vest for denne. Sydover strakte steinsamlingen seg fra 52x/l 00y i sydøstlig 
retning til 54x/99y. Jordsmonnet innenfor området var i hovedsak tett, grovkornet sand, 
mens det utenfor var atskillig mer grus. Steinkonsentrasjonen inneholdt både skjørbrente 
og naturlige steiner, og de var mest markerte på den nordlige og vestlige siden av området. 

Syd for 53-54x/99y var det lite stein før det igjen framkom en konsentrasjon mellom 52 -
55x/97,5y. Her skrånet terrenget mot syd og få eller ingen av steinene var skjørbrente. Det 
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er sannsynlig at steinene i dette området kom fra bergknausen mot øst. Her var det også 
mange "vertikale" stein, dvs. lange, smale stein som stod på høykant som indikerer 
frostforstyrrelser. 

Steinkonsentrasjonen på nordsiden utgjorde en halvsirkel. De fleste steinene i 
konsentrasjonen var små, 5-6 cm i tverrmål , men det var også noen større stein mot vest. 
Ved 54x/l 03Y og 56X/l 03y var steinene svært tettpakket, mens strukturen var mer diffus i 
andre områder. Langs den vestlige siden var den mindre tydelig, men adskilt fra ildstedet. 
Steinkonsentrasjonen strakk seg nær ytterkanten av utgravingsområdet, og det var ikke 
klart hvor den tok slutt. I syd var det generelt færre steiner, og det fantes ingen tydelig 
avgrensning. Det var også her en blanding av skjørbrent og naturlig stein og større stein 
var mer alminnelige i denne delen av området. 

Området tolkes som en ryddet flate. Steinpkaningen som omgir flaten kan være rester 
etter en form for fundament, eventuelt er de kun bortryddet for å gi plass til ulike 
aktivi teter. 

Ildsted B 

Det var et ildsted innenfor det steinfrie området ved 54-55x/l 0ly, som bestod av 
skjørbrent stein uten trekull . Ildstedet hadde en sirkulær form . Under, i lag 5, ble det 
funnet brent sand. Selv om det ikke framkom trekull på stedet, indikerer formen , 
forekomstene av skjørbrent stein og den brente sanden at det dreier seg om et ildsted. 

Kullkonsentrasjon 

I ruten 58x/10ly NØ, på toppen av lag 6, ble det avdekket en mørk kullkonsentrasjon 
under steinlaget som omgav det steinfrie området. Konsentrasjonen hadde ingen klar form, 
og inneholdt noen røtter og tegn på gjenfylte røtter. Ingen synlige trekullbiter ble funnet, 
bare en mørkere gjenfylling, av organisk materiale. Dette var sannsynligvis en rotrest. 

Det framkom ingen strukturer på R 3 5. 

Funn og aktivitetsområder 

Splintmaterialet er på grunn av størrelsen mindre utsatt for forflytning og bortrydding enn 
større stykker. Primære aktivitetsområder i form av huggeplasser kan dermed spores med 
større sikkerhet ved analyse av splintmaterialet, jfr. "drop"- og "toss"- soner hos Binford 
( 1978). 

Fordelingen av splinter (fig. 44a) viser flere funnkonsentrasjoner i to adskilte 
hovedområder. Det ene hovedområdet lå på den vestlige delene av flaten . Her var det fire 
tydelige konsentrasjoner og en mer utydelig. Det andre hovedområdet lå i den østre delen 
av lokaliteten. Den inneholdt tre konsentrasjoner i den nordlige delen, mens 
konsentrasjonen i den sydlige delen var mer utflytende. De mer utflytende grupperingene 
kan skyldes forstyrrelser forårsaket av en aktivitet som rydding. Konsentrasjonene tolkes 
som primære aktivitetsområder der hugging og tilvi rking av redskaper fant sted. 
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Fig. 45. Gjø/stad R 33. a. Mikroflekker ekv./1. b. Flekker ekv. I l . 

Fordel_ingen av avslagene (fig. 44b) viser den samme tendensen til gruppering i to adskilte 
områder. Innenfor områdene forsterkes de utskilte splintsamlingene. Brent flint (fig. 44c) 
viste også et klart sammenfall med hovedområdene og konsentrasjonene av splinter og 
avslag. Ildsted A som bestod av en liten konsentrasjon av tildels oppløst kull, lå mellom 
de to største konsentrasjonene av brent flint i det vestlige hovedområdet. 

Den vektmessige fordelingen framgår av fig . 44d, og viser dels sammenfall med splint- og 
avslagkonsentrasjonene, men tyngre avfall gruppere seg også utenfor disse. Særlig langs 
feltkanten i øst og mellom de to hovedområdene finnes det flere samlinger av tyngre 
avfall. Disse tolkes som sekundærdeponerte ('toss'-sone, jfr. Binford 1978). 

Fordelingen av kjernematerialet viser at kjernene dels konsentrerer seg ved huggeplassene, 
dels er deponert i det forholdsvis funntomme området mellom de to hovedområdene. De 
siste er sannsynligvis kasserte og sekundærdeponerte i forbindelse med rydding. 

Spredningen av redskaper framgår av fig . 47 a-d. Både retusjerte stykker (47a), stikler og 
skrapere konsentrerer seg i hovedsak til de to hovedområdene. Imidlertid finnes det også 
en samling retusjerte stykker mellom det vestlige området og :fjellknausen i syd, samt noen 
få stykker inntil knausen. Disse representerer sannsynligvis husholdsaktiviteter som ikke 
var knyttet til redskapsproduksjon, men uten en analyse av brukssporene på disse 
artefaktene er det vanskelig å si noe mer konkret om hvilke oppgaver som er blitt utført. 

Tverrpilene og de eneggete spissene er også i stor grad konsentrert til de to 
hovedområdene, men med enkeltfunn ved :fjellknausen i syd samt helt nord i 
utgravingsfeltet. Denne spredningen tyder på at jakt- og fangstaktiviteter i form av 
forberedelse til jakt og/eller bearbeiding av byttet har funnet sted over store deler av feltet. 
Flere brente eller ødelagte spisser tyder på at fangsten er brakt hit og bearbeidet. Det kan 
ikke skilles ut sikre produksjonsområder for spisser på bakgrunn av fordelingen , slik at 
disse må i utgangspunktet tolkes som sekundærdeponerte. 
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Sammenfatning aktivitetsområder 

På Gjølstad R 33 var det en rekke aktivitetsområder. Det framkom flere områder med 
rester etter primærproduksjon av artefakter, mens spredningen av redskaper indikerer at 
aktiviteter av husholdskarakter også er blitt utført over store deler av lokaliteten. Store 
deler av funnmaterialet er preget av rydding og sekundærdeponering av materialet. 

Aktivitetsområdene sammenfaller i liten grad med det steinfrie området. Ved ildsted B er 
det en samling av primær- og sekundærbearbeidet materiale vest og nordvestover for 
ildstedet, men det framkommer ikke noe brudd ved steinpakningen som omgir ildstedet og 
flaten forøvrig . Den østlige delen av det steinfrie området inneholder generelt få funn, slik 
at det er mulig at den har vært sentrum for aktiviteter som ikke framkommer ved analyse 
av funnspredningen av steinmateriale. 

Postdeposi!!.jonelle forstyrrelser 

I det øverste, humusholdige laget framkom det enkelte nyere tids funn i form av 
krittpipefragment, nyere tids keramikkskår og et stykke metall . Det framkom ikke nyere 
tids funn i de dypere lagene. I alle lagene på Gjølstad R 33 var det mange rester etter 
gamle trerøtter. Det reflekteres også i de to 14C- dateringene som gav alder yngre ann 
1500 e. Kr. Andre naturlige forstyrrelser er frostbevegelser og bioturbasjon . Det later 
ikke til at slike forstyrrelser har endret artefaktmaterialets horisontale eller vertikale 
spredning i vesentlig grad. 

Vurdering 

Gjølstad R 33 består av en rekke større og mindre aktivitetsområder. Både 
primærproduksjon av redskaper og et bredt spekter av aktiviteter i tilknytning til 
bearbeiding av fangstprodukter og husholdsfunksjoner har funnet sted. Lokaliteten er stor, 
og har vært benyttet gjennom et lengre tidsrom. Det er foreløpig vanskelig å si hvorvidt 
det dreier seg om et enkelte lengre opphold, eller om stedet er blitt benyttet til 
kortidsopphold over et lengere tidrsom. 

Høyden over havet setter en bakre grense for når flaten ble tilgjengelig for bruk. 14C
dateringer av 42 m - nivået tilsier at den kunne utnyttes først etter 5600 år før nåtid, mens 
14C-dateringene av ildsted A viser til et opphold som mest sannsynlig fant sted i 
tidsrommet 5300 - 5400 år før nåtid. 
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7 .3.2. Gjø Istad R 34 

Gjølstad R 34 ble registrert i 1989 i forbindelse med utredning av ny hovedflyplass på 
Hurum (innberetning v/Bera Moseng 1989), og avgrenset ved prøvestikk i 1992 
(innberetning v/Joel Boaz 1992) Lokaliteten lå vest for Gjølstad R 33 , adskilt av en nord
sydgående bergknaus. 

Lokalitetsbeskrivelse 

R 34 lå 200 m nord for Sånerelva på en terrasse som faller svakt mot vest. Flaten er ca 
300 m2 i utstrekning. Terrassen ligger delvis i og vest for en høyspentlinje som går forbi 
gården Gjølstad nordre. Terrenget nord og nordvest for utgravningsfeltet stiger moderat 
mot gården. Avstanden til sørvestre hjørne av våningshuset er 250 m. Mot syd faller 
landskapet bratt ned mot gårdsveien som går i øst-vest retning mellom Øgården og 
fylkesveien mellom Hølen og Hvitsten. Avstanden fra lokaliteten til gårdsveien er 65 m. 

Rett øst for boplassen lå Gjølstad R 33 . Den ligger 2 til 3 m lavere, og er adskilt fra 
Gjølstad R 34 av en mindre steinknaus. Vegetasjonen bestod av gran og varmekjær 
løvskog. Området er naturlig avgrenset i syd av en fjellknaus. Fra denne må det ha vært 
vid utsikt over fjorden mot sør. Mot nord blir den steinfrie lille flaten avløst av større 
istransporterte steinblokker i hellinga. 

Arbeidets omfang 

Undersøkelsen ble foretatt i perioden 01.06. - 09.07. 1993 . Totalt ble 40 m2 undersøkt 
(innberetning v/Ole Grimsrud) . Det ble utført tilsammen 22 ukeverk, noe som tilsvarer 
0,36 m2 pr person pr. dag. 

Undersøkelsesmetode 

Koordinatsystemet ble opprettet med utgangspunkt i 50x /l00y . X-koordinatene øker mot 
øst, y-aksen mot nord. Hver m2-rute med inndelt i l/4 m2 ruter. Vertikalt ble det gravd 
seks til syv mekaniske lag a 5 cm. Feltet ble flategravd slik at ett lag ble gravd ferdig før 
en begynte på det neste. Massene ble vannsåldet i såld med 4 mm maskevidde. 
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S tratigrqfi 

Det fantes ikke spor etter kulturlag på lokaliteten. Stratigrafien framgår av fig .49. 

l. Torven var mellom 5 og 7 cm tykk. 
2. Steinfri sand fantes ned til 30 cm dybde. 
3. Sand m/stein forekom ned til 90 cm. 
4. Leirholdig sand framkom ved overgangen til den underliggende morenen. 

I lag 7 framkom noe mulig skjørbrent stein som også kan være naturlig forvitret granitt. 
Det ble tatt ut en kullprøve av en mindre kullkonsentrasjon i sandlaget. Denne hadde ingen 
tilknytning til påvislige konstruksjoner. Det ble i alt gravd 6 lag, med unntak av 
kvadranten 3 7x/l 02y som ble gravd helt ned til den underliggende morenen. Den 
vertikale funnfordelingen viser at artefaktene hovedsakelig fantes i det steinfrie sandlaget. 

0 1m 

2~•1105y 

[] Torv 

V~] Grlbrun und [] Leirholdl9 oand 

~ Lyo brun und m/e<1kelte kullb iter 

Fig. 49. Stratigrafi på Gjø/stad R 34. 

Funn C.38232 

En del av funnene var vannrullet, noe som tyder på at lokaliteten har ligget nær 
strandkanten. Råstoffet domineres av flint. Det framkom få sikre artefakter. 
Kjernematerialet var lite, og det fantes kun 4 sekundærbearbeidete artefakter. Forholdet 
mellom mikroflekker og flekker er 63% mikroflekker og 17% flekker. 
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Datering 

Typologisk datering 

Typologisk datering er basert på tilstedeværelse av mikroflekker og mikroflekketeknikk. 
Ellers framkom noen få skrapere. Bruk av mikroflekker tilsier en datering innenfor fase 2 
eller fase 3 Nøstvet. 

S tran dl in j edaterin g 

R 34 lå mellom 45 og 45 ,5 m o .h. Ved et havni vå på 44 - 45 m o.h. var lokaliteten 
strandbundet. På strandforskyvingskurven for Ski-trinnet tilsvarer dette høydeintervallet 
omtrent 5700 - 5800 år før nåtid . Dette tilsvarer den seneste delen av fase 3 Nøstvet. 

liC-datering 

En prøve ble sendt til datering. Den bestod av kull fra lind tatt på ca. 20 cm dybde. 
Resultatet ble 1865±80 BP, kalibrert 75 -245 AD (T-11363) . Prøven daterer ikke 
boplassen, men senere akti viteter som ikke lar seg spore i materialet. 

Oppsumm ering datering 

På bakgrunn av typologiske elementer og høyde over havet dateres Gjølstad R 34 til den 
seneste delen av fase 3 Nøstvet, 5700 - 5800 år før nåtid. 
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Horisontal utbredelse 

Strukturer. 

Det framkom ingen sikre strukturer på Gjølstad R '34. Samlet steinspredning viser kun 
større mengder stein i den nordligste sjakten og nordre del av hovedfeltet forøvrig. Det 
fantes ikke spor etter intensjonell rydding av området. 

Fig. · 50. Funn.førende ruter på R 34. 

Funn og aktivitetsområder. 

Fordelingen av splinter, avslag, brent materiale og vektmessig fordeling framgår av fig .52 
og 53 . Splintene konsentrerer seg i to distinkte området sentralt i hovedfeltet. De to 
konsentrasjonene tolkes som to huggeplasser. 

A vslagsfordelingen viser et mønster som tilsvarer splintenes utbredelse, mens brent flint 
derimot samles i to konsentrasjoner; en i tilknytning til huggeplassene og en i østre del av 
feltet der det er en svak antydning til en huggeplass. Den brente flinten antyder 
plasseringen av to ildsteder, det ene klart i tilknytning til huggeplassene, det andre kan ha 
vært sentrum for andre typer aktiviteter. 

Den vektmessige fordelingen viser konsentrasjoner i tilknytning til huggeplassene, slik at 
materialet i liten grad er ryddet sammen og sekundærdeponert. Funnene er hovedsakelig 
primærdeponert ('drop'-soner, jfr. Binford 1978). 
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Fig. 51. Fordeling av stein på Gjolstad R 34. 
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En god del av flinten var frostskadd. Dette var særlig merkbart på funnene i de øverste to 
lagene. I rute l 9x /l 04y lå materialet samlet rundt en stein. Denne kan ha påvirket eller 
hindret flintens bevegelser oppover ved frostprosesser. 
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Fig. 52. Gjø/stad R 34. Spredningsplaner. a. Splinter ekv./5, min./5, b. Avslag ekv./5, 
min./5, Brent.flint ekv./1, vektmessigfordeling ekv./5 gr., min./5. 
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Fig 53. Gjolstad R 34. a. Mikro/lekker ekv. 1., h. Kjernemateriale, c. Redskaper. 
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Vurdering 

Gjølstad R 34 tolkes som et oppholdsted i en kort periode, sannsynligvis en 
spesialaktivitetsplass i forbindelse med bearbeiding av fangst og begrenset 
redskapsproduksjon . Det framkom ikke materiale fra andre perioder, derimot viste en 14C
datering til eldre jernalder at det har vært aktiviteter her som ikke har tilknytning til 
steina! derbosetningen. 

7 .4. Lokalitetene på Knapstad 

Ved registreringen av deponiområdene våren 1993 ble det funnet 3 lokaliteter i deponi 
Sm6. Området ble nærmere prøvestukket sommeren og høsten 1993 , noe som resulterte i 
at ytterligere 2 lokaliteter kunne skilles ut. Sm6 ligger i en trang dal som åpner seg mot 
nord. Alle lokalitetene, så nær som en, ble registrert på østsiden av deponiet, den siste lå i 
sydenden (kart fig . 54 ). Lokaliteten i sydenden, R 112, ble nedprioritert for videre 
undersøkelser da den bar preg av kraftige forstyrrelser på grunn av store trerøtter. 

På lokalitetene R 113 og R 114 ble større felt utgravd, mens R 119 og R 120 ble 
undersøkt ved prøvestikkserier og utgraving av noen få kvadratmeter. 

Fig. 54. Steinalderlokahteter pii Knapstad Utsnitt av ØK CO 036-5-1 . 
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7.4.1. Knapstad R 113 

Lokaliteten lå i skogsområde på Knapstad gnr. 143 bnr. 1. Lokaliteten ble registrert i. 1993 
i forbindelse med undersøkelsene av deponiområder i tilknytning til den planlagte 
dobbeltsportraseen ( innberetning v/Joel Boaz). 

Lokalitetsbeskrivelse 

Lokaliteten ligger på en nord-syd orientert terrasse. På østsiden er den avgrenset av 
uregelmessig terreng som stiger svakt oppover og består av bergknauser og steinblokker, 
dekket av mose. På sydsiden åpner terrassen seg mot et stort skogsområde. På vestsiden 
er lokaliteten avgrenset av en bergknaus dekket av mose, og terrenget faller slakt nedover 
mot vest. På nordsiden er lokaliteten avgrenset av terrengets helling nedover mot 
Knapstad R 114. Terrenget i dette området består av steinblokker og fjellknauser dekket 
av mose. 

Arbeidets omfang 

Feltarbeidet foregikk i tidsrommet 27.09. - 22. l 0. 1993. Tilsammen ble 26 ukeverk brukt 
til utgraving, dokumentasjon og funnvask fra lokaliteten Knapstad R 113 , derav 22 
ukeverk til selve feltarbeidet (innberetning v/Joel Boaz). Den siste uken gikk hovedsakelig 
med til funnvask, dokumentasjon, vasking og rydding av utstyr. Totalt ble 60 m2 

undersøkt, inklusive hovedfelt og testruter, noe som gir feltdagsverk pr. person mellom 0,5 
og 0,6 m2

. 

Undersøkelsesmetode 

Koordinatsystemet på lokaliteten tok utgangspunkt i 50x/l 00y og er orientert presis nord -
syd. X-aksen øker mot nord, y-aksen mot øst. Gravingsenheten var 1/4 m2 ruter inndelt i 
5 cm mekaniske lag. Massene ble vannsåldet i såld med 4 mm maskevidde. 

Stratigrafi 

Overflaten på lokaliteten var typisk skogsbunn med mose og ellers lite vegetasjon. Det var 
mye barnåler og bark på overflaten. Jordsmonnet på lokaliteten ble karakterisert ved en 
podsolprofil i sand/silt. 

1. Torv/humusholdig sand: 0 - 5 cm. 
2. Grå sand/silt (utvaskingslaget): 5 - 8 cm. 
3. Gulbrun sand/silt med noen mindre fargevariasjoner (anrikningslag) utgjorde 

undergrunnen. 

Det eneste unntaket fra dette er i de områdene hvor profilen var forstyrret av rotveltene. I 
rotveltene var utvaskingslaget borte, og vollene bestod av omrotet gulbrun sand/silt med 
store fargevariasjoner. Under noen av rotveltene framkom det gamle utvaskingslaget under 
lag 4, ca 20 cm under overflaten. Profilen gjennom rotvelten på 59x/97y - 62x/97y er en 
klassisk rotveltprofil. Det gamle torvlaget lå ca. 40 cm under overflaten, og inneholdt 
svært mye organisk materiale. Torvlaget var ikke tilstede på sydsiden av rotvelten, trolig 
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fordi det var her treet hadde stått. Det var også mye sand fra utvaskingslaget blandet i 
jordsmonnet i rotvelten i dette området. 

~ Pos iti'f't prO••st,kk 

~ PrOverut• 

,o. o_~, =2-~=•--s"' S) z 

Skrlnino ned mo t R 11 ◄ 

• 

100• 0 

0 

105x Skrlnmo og uregelmess ig terreng 

50y 60y 70y 

Fig. 55. Topografisk skisse over Knapstad R 113 med utgravd felt inntegnet. 
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Utvaskingslag, fin gri sand. mer grus og stein i midten . 

Anrikningslag , gulbrun silt sand med mye grus og st ein. 

Humuslag, organisk med noe sand. 

Fig. 56. R 113. Profil gjennom rotvelt. 

Funn C.38237 

Råmateriale 

1 
62x/ 
97y 

Flint og chert var de dominerende råmaterialene, men det framkom også enkelte stykker av 
bergkrystall, kvarts, diabas og hornfels. 

Kjerner 

Det framkom 1 uregelmessig avslagskjerne av flint, I uregelmessig avslagskjerne av chert, 
2 flersidige kjerner med en plattform av bergkrystall, begge kan opprinnelig ha vært 
flekkekjerner . Den ene kjernen er laget av røykkvarts og ser ut til opprinnelig å ha vært 
en håndtakskjerne som siden er slått videre. Fargen er spesiell, men det fantes ingen 
flekker/avslag av dette materialet på boplassen. Det er enten ikke blitt utgravd, eller tatt 
med og deponert et annet sted. Videre fantes 1 uregelmessig kjerne av kvarts, 2 
avslagskjerner av diabas og 2 avslagskjerner som sannsynligvis er laget av hornfels. I 
tillegg kommer 9 kjernefragmenter av flint, derav 1 fra mikroflekkekjerne, og 8 av chert, 
derav 1 fra mikroflekkekjerne. Det framkom påfallende få sikre mikroflekkekjerner, noe 
som enten skyldes at kjernene er blitt brukt videre og ikke lenger kan erkjennes som 
mikroflekkekjerner, eller at materialet ble deponert i deler av lokaliteten som ikke er 
utgravd. 
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Flekkematerialet 

Det framkom 41 mikroflekker av flint, 44 mikroflekker av chert, 1 flekke og 1 
mikroflekke av bergkrystall. Mikroflekkene utgjør så å si hele materialet. De er 
karakterisert ved en høy grad av parallellitet på rygger og sidekanter. 

1 grovt tilhugget emne til Nøstvetøks av homfels, største mål 14.55 cm. Emnet er 
nærmest trekantet i tverrsnitt, med en plan og en opphøyd side. 
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Fig. 57. Knapstad R 113. 1 Håndtakskjerne m1 roykkvarts. 2 bor. 3 skraper. Tegnet av 
Elisabeth Lunde. Målestokk 2:3. 

Datering 

Typologisk datering. 

Typologisk datering er basert på tilstedeværelse av en mulig håndtakskjerne, 
mikroflekketeknikk, samt kjerner og avslag av diabas, og tilsist et emne til Nøstvetøks av 
hornfels. Disse artefaktene er typiske for Fase 3 Nøstvet, og daterer Knapstad R 113 
innenfor tidsrommet 7600 - 6300 år før nåtid. 

Strandlinjedatering 

Knapstad R 113 lå 56 m o.h. Det tilsvarer en maksimalalder på 6700 - 6800 år før nåtid 
på Ski-kurven . Topografien på stedet sannsynliggjør at lokaliteten var strandbundet, og at 
havet ikke har stått lavere enn ca. 54 - 55 m da boplassen var i bruk. 

Oppsummering datering 

På bakgrunn av typologiske elementer dateres Knapstad R 113 til fase 3 Nøstvet innenfor 
tidsrommet 6700 - 6800 år før nåtid . 

Horisontal utbredelse 

Strukturer 

Det framkom ingen sikre strukturer på Knapstad R 113 . Den samlede steinspredningen, 
fig .56, viser at det er relativt mer stein i den nordre delen av feltet og så å si steinfritt i 
den sydlige. Den steinfrie flaten er ikke helt reell ettersom denne delen av feltet kun ble 
gravd ned til og med lag 4. 

Funførende ruter framgår av fig . 58 . 
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Funn og aktivitetsområder 

Spredningen av splinter, avslag, brent materiale, mikroflekker og vektmessig fordeling er 
gjengitt i fig . 60 a-d. 

Splintene stammer fra redskapsproduksjon og representerer dermed primæraktivitets
områder. Det er flere mindre konsentrasjoner i den sentrale delen av flaten, samt i det 
sydvestre hjørne av feltet. I den nordligste og østligste delen er det forholdsvis lite 
materiale. 

A vslagsfordelingen likner splintene, men det er også klare avslagskonsentrasjoner helt nord 
i feltet, der det fantes få eller ingen splinter. I den sentrale delen av feltet er det en kraftig 
konsentrasjon som sammenfaller med det sentrale utbredelsesområdet for splintene. 

Mikroflekkene er i hovedsak lokalisert til den sentrale delen av flaten, nær avslags- og 
splintkonsentrasjonene. 

Det brente materialet samler seg i to mindre konsentrasjoner, forøvrig ligger det spredt 
over det meste av flaten . 

Den vektmessige fordelingen viser oppsamlinger av tyngre avfall som dels samsvarer med 
avslagskonsentrsjonene, dels ligger i ytterkantene av den sentrale delen av flaten . Disse 
kan tolkes som sekundærdeponerte i forbindelse med rydding ('toss'-soner, jfr. Binford 
1978), men i og med at det er dokumentert til dels kraftige postdeposisjonelle forstyrrelser 
på R 113 , må tolkningen tas med forebehold. 

Kjernematerialet ligger i tilknytning til produksjonsområdene, mens redskapene fordeler 
seg jevnt over flaten . 

Postdeposisjonelle forstyrrelser 

Overflaten bar preg av forstyrrelser fra rotvelter. Noen av disse var synlige før 
avtorvingen begynte, og flere ble klarlagt etter avtorving og under selve utgravningen. 
Den største av rotveltene lå mellom 58-62x, og fulgte linjen langs 97y. Den lå 0,2 m 
høyere enn overflaten og var 0,6 m bred. Det var også tegn som tydet på at traktorer 
hadde kjørt over lokaliteten i forbindelse med skogsavvirkning. Under graving av ruter ved 
profilen•gjennom den største rotvelten framkom det enkelte bergartsavslag. De lå under det 
gamle torvlaget i rotvelten. Fire prøveruter ble gravd i andre deler av lokaliteten for å 
være sikker på at det ikke lå et funnførende lag under det opprinnelige. Disse rutene var 
6lx/98y SØ (t.o.m. lag 8), 57x/97y SØ (t.o .m. lag 5), 55x/97y NØ (t.o.m.lag 6) og 
56x/99y NØ (t.o.m. lag 6) . I disse fire prøverutene ble det bare gjort funn av noen få 
stykker avslag, og det var klart at det ikke fantes et funnførende lag dypere ned. 

Rotveltene indikerer at deler av materialet på lokaliteten er forflyttet både horisontalt og 
vertikalt slik at den opprinnelige spredningen av artefakmaterialet er forstyrret. Det 
medfører at en må være forsiktig med å tolke funnspredningen som kulturhistorisk reell. 
Området der det framkom mest materiale ligger i tilknytning til en av rotveltene, og det er 
mulig at tendensen til funnkonsentrasjon her er blitt forsterket som følge av omrotingen. 
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Fig. 60. Knapstad R J J 3. Spredn;ngsplaner. a. Sphnter ekv./2, m;n./2. b. Avslag ekv./2, 
min./2. c. Brent materiale ekv./1. d. Vektmessig fordeling / JO gr., min/ JO. 
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Oppsummering aktivitetsområder 

På grunn av de kraftige forstyrrelsene som ble dokumentert er det vanskelig å ta stilling til 
i hvilken grad de framkomne konsentrasjonene representerer reelle aktivitetsområder. Især 
med hensyn til den sydvestlige delen av feltet er det grunn til å være varsom med å trekke 
sikre konklusjoner. 

Vurdering 

Knapstad R 113 tolkes som en spesialaktivitetsboplass benyttet i forbindelse med 
forberedelse til, og bearbeiding av fangst. Råstoffbruken utviser variasjon som kan skyldes 
dårlig tilgang på flint. Diabasen er sannsynligvis lokal , mens hornfelsen og røykkvartsen 
kan være istransporterte. Lokaliteten representerer sannsynligvis et eller flere 
korttidsopphold. 

7.4.2. Knapstad R 114 

Lokaliteten ble registrert våren 1993 i forbindelse med tilleggsregistrering av 
deponiområder langs fellestraseen Rustad - Smørbekk (innberetning v/ Joe! Boaz 1993). I 
tidsrommet 09. - 20. august ble det under ledelse prosjektleder Evy Berg og feltleder Il 
Ole Grimsrud foretatt en forundersøkelse av R 114. Målsetningen med forundersøkelsen 
var å avgrense lokaliteten mer presist, for derved å få et bedre grunnlag for budsjettering 
av hovedundersøkelsen 

Lokalitetsbeskrivelse 

R 114 lå omtrent 700 m nordvest for gården Knapstad, gnr. 143 , bnr. 1, og 800 m 
vestsydvest for sydvestlige hjørnet av driftsbygningen på gården Gjølstad søndre, gnr. 151, 
bnr. 5. Lokaliteten lå på en tilnærmet nordnordøst - sydsydvest orientert terrasseflate som 
har en maksimal utstrekning på ca. 375 m2

. Flaten heller svakt på tvers av 
lengderetningen, dvs. fra østsydøst mot nordnordvest, mens den i lengderetningen er 
relativt plan. På fig . 61 er de viktigste topografiske avgrensningsfaktorene utenfor flaten 
markert med piler som angir overflatens fallretning . Utenfor den stiplede streken i vest 
faller terrenget tildels kraftig ned mot dalbunnen. Mot øst er det gjennomgående markant 
stigning de første metrene, en stigning som etterhvert avtar slik at terrenget flater ut og 
blir mer småkupert. Sydover og nordover er det stigning, henholdsvis fall i terrenget som 
danner topografisk avgrensning av flaten. 

Arbeidets omfang 

Utgravingen av Knapstad R 114 foregikk i tidsrommet 20.09. - 22.10. 1993. Totalt ble det 
undersøkt 63,5 m2 av et funnførende areal på 375 m2 (innberetning v/Ove Olstad). Den 
sydlige halvdelen av flaten inneholdt kun spredte funn, slik at hovedkonsentrasjonen av 
materiale ligger innenfor det utgravde feltet. Det ble utført 28 feltukeverk på R 114. Den 
siste uken gikk vesentlig med til avslutning av feltarbeidet, rydding og vasking av utstyr, 
samt funnvask. Det gir feltdagsverk pr. person på 0,47 m2

. 
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Undersøkelsesmetode 

Koordinatsystemet tok utgangspunkt i SOx/1 OOy. X-aksen økte mot nord, y-aksen mot øst. 
Gravingsenheten var 1/4 m2 inndelt i 5 cm mekaniske lag. Feltet ble flategravd slik at ett 
lag ble gravd ferdig før en begynte på det neste. Massene ble vannsåldet i såld med 
maskevidde 4 mm. 

Fig. 63. Knapstad R 114 sett mot nord. Foto Ove Olstad. 

Stratigrqfi 

Det framkom ikke kulturlag på lokaliteten. Den naturlige lagfølgen på R 114 kan 
beskrives som følger : 
I. Det øverste laget bestod av et 5 - I O cm tykt lag inneholdende varierende grad 

sterkt nedbrutt humus. Årsaken til at dette laget fremtrer så tynt på 
profiltegningen, er at de øverste 5 cm ble fjernet før tegning. 

2. Under fulgte et i gjennomsnitt I O - 20 cm tykt lag bestående av fin sand. Fargen 
varierte mellom mørke og lyse gråsjatteringer. Mineralene i massen er tydelig 
vasket ned i laget under. 

3. Rødbrun til orange undergrunn som bestod av noe leirholdig sand/grus. Laget er 
generelt sett anriket, men tydeligst opp rnot kontaktflaten til laget over. 

Grensen mellom utvaskningslaget og anrikningslaget var jevnt over diffus. 
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Funn C.38238 

Det framkom totalt 41.890 artefakter på R 114. 

Råmateriale 

Det ble funnet både flint/chert, diabas samt mindre mengder av andre råstoffer. Diabas 
utgjør 80% av funnmaterialet, flint/chert 19% og andre råstoffer knapt 1 %. 
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Det framkom 6 kjerner av flint: 3 flersidige kjerner med en plattform, l bipolar kjerne og 
2 uregelmessige kjerner, 4 kjernefragmenter av flint , 9 kjerner av chert fordelt på 2 
ensidige kjerner med en plattform, 5 flersidige kjerner med en plattform, l kjølformet 
kjerne og l uregelmessig kjerne, 3 kjernefragmenter av chert, l uregelmessig kjerne av 
diabas og 2 kjernefragmenter av diabas. Av kjernematerialet gir kun den kjølformete 
kjernen kronologisk informasjon. 

Flekkematerialet 

Det framkom 117 mikroflekker, derav 83 av flint, 33 av chert og l mikroflekke av bergart. 

Bergartsøkser 

Øks l (fnr. 1238) lengde 13,80 cm, bredde 4,40 cm og tykkelse 2,70 cm er laget av grålig 
diabas. Fargen kommer av kjemisk forvitring. Bergarten er identisk med diabasen i fast 
fjell på lokaliteten Diabasen fra denne gangen har sterke tendenser til oppsprekking. 
Øksen er grovt tilhugget med tilnærmet trapesformet tverrsnitt. Den smalner av mot 
nakken. Eggen er relativt flat på den ene siden og opphøyd på den andre. Den er 
utformet ved mindre avspaltninger og har en avrundet form. Form og tildanningsteknikk 
tilsier at det dreier seg om en Nøstvetøks. 

Øks 2 (fnr. 1230) lengde 12,80 cm, bredde 4,50 cm, tykkelse 4,30 cm er laget av 
grågrønn, middels grov diabas. Bergarten har mange små luftblærer og oppviser den 
typiske sprekketendensen. Tverrsnittet varierer mellom flatovalt og trapesformet. Den 
flate bredsiden stammer fra et naturlig oppsprekkingsplan og er ikke tildannet. Forøvrig er 
formen dannet ved hogging. Øksen smalner av mot nakken. Eggen virker uferdig idet 
den ene siden er langt tykkere enn den andre. Form og tildanningsteknikk tilsier at det 
dreier seg om en Nøstvetøks. 

Øks 3 (fnr. 1278) lengde 10,10 cm, bredde 4,20 cm, tykkelse 3,00 cm er laget av grønnlig, 
relativt grov diabas som er mer massiv enn den finere grålige varianten. Den er brukket 
av omtrent på midten, slik at det kun er eggen og midtpartiet som er bevart. Tverrsnittet er 
tilnærmet spissovalt, største bredde ligger like ovenfor eggen. På den ene bredsiden er det 
rester etter et naturlig oppsprekkingsplan, forøvrig er øksen forholdsvis fint tilhugget. 
Øksen smalner svakt av fra eggen mot bruddstedet. 

Øks 4 (fnr. 1231) lengde 11,60 cm, bredde 4,00 cm, tykkelse 2,00 cm er laget av 
grønnbrun grov diabas uten synlige spor etter naturlige oppsprekkingsplan. Øksen er 
brukket, slik at det er kun eggen og midtpartiet som er bevart. Den brune fargen skyldes 
kjemisk forvitring . Øksen er relativt flat .med en forhøyning langs den ene kanten, slik at 
tverrsnittet blir en skjev trekant. Sidekantene er forholdsvis jevne og smalner svakt av 
mot bruddet. Eggen er avrundet og har svake spor etter sliping bevart på en side. Resten 
av den tilslipte overflaten er forvitret bort. 

Øks 8 (fnr. 1239) er laget av hornfels, lengde 14,80 cm, bredde 4,00 cm, tykkelse 2,90 
cm, og er en Nøstvetøks. 

122 



Øks 9 (fnr. 1237) er laget av sandstein. Den er grovt tilhugget. Lengde: 12.00 cm, største 
bredde: 4.20 cm, største tykkelse: 3.60 cm. 

Øks 10 (fnr. 1195) er et fragment av bergartsøks av metamorf bergart. Bergarten kunne 
ikke identifiseres nærmere. Det er et grovt tilslått emne. Lengde: 10,20 cm, bredde 4,60 
cm, tykkelse 3,30 cm. 

Meisel I (fnr. 1234) er en bergartsmeise! av Nøstvet-type av diabas. Lengde 7,90 cm, 
største bredde 2,60 cm, tykkelse 1, 70 cm er laget av brunlig finkornet diabas. Den er skilt 
ut som meisel først og fremst på grunn av størrelsen. Eggen er fint avrundet, den smalner 
av mot nakken, og tverrsnittet er trekantet. Meiselen er uslipt. På den opphøyde siden er 
det rester etter et naturlig oppsprekkingsplan. 

Emner. 

Det fantes 16 fragmenter av grovt tilhugde bergartsøkser eller emner til bergartsøkser av 
diabas. Et grovt tilslått emne av grålig diabas viser tydelig problemene med å bearbeide 
denne diabasvarianten . Stykket varierer fra svært finkornet til grovere diabas fra den ene 
kortsiden til den andre Den fineste enden representerer ytterpunktet av diabasgangen. 
Stykket har en sprekk på langs som skyldes et oppsprekkingsplan midt i som sannsynligvis 
er årsaken til at emnet ikke ble bearbeidet videre. 

Fem fragmenter kunne identifiseres som nakkefragmenter. Tre av dem har trekantet 
tverrsnitt, to av dem tilnærmet ovalt tverrsnitt. Samtlige er tilhugget med grove slag, og 
ingen har slipespor. Fire av nakkefragmentene er av grønnlig, forholdsvis grov og massiv 
diabas, det femte er av grålig finkornet diabas. 

Videre var det fem eggfragmenter, hvorav ett hadde tilnærmet trekantet tverrsnitt, ett 
hadde trapesformet tverrsnitt, de øvrige tre var svært flate . Ett eggfragment var av 
grønnlig, forholdsvis grov og massiv diabas, to av grålig finkornet og to av mer brunlig 
diabas. 

Mikrolitter 

1 lansettmikrolitt av flint, tildannet ved mikrostikkelteknikk i distalenden. Den er brukket i 
proximalenden. 
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Datering 

Typologisk datering 

Typologisk datering er basert på tilstedeværelse av bergartsøkser og økseemner av 
Nøstvettypen og mikroflekketeknikk. Kjernematerialet inneholder ikke noen spesielt 
distinkte typer. Et spesialtilfelle er den ene lansettmikrolitten, en type som vanligvis er 
assosiert med tidligmesolitikum (fase 1 Fosna). På typologisk grunnlag dateres R 114 til 
fase 3 Nøstvet, 7600 - 5600 år før nåtid. 

S tran dl in j edatering 

R 114 lå 49 - 50 m o.h. Ut fra de topografiske forhold på lokaliteten er det sannsynlig at 
strandlinjen har stått mellom 47 - 48 m o.h. da boplassen var i bruk, noe som gir en 
sannsynlig alder mellom 6000 og 6400 år før nåtid på Ski-kurven. 

Fig. 68. Beliggenheten av lokalitetene på Knapstad og på Stavengåsen ved havnivå 45 m 
over nåværende vannstand. Tall markerer havdybde. 
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14C-datering 

Det framkom enkelte kullholdige fyllskift på boplassflaten som hadde sammenheng med 
gamle trerøtter. Ingen prøver ble sendt til datering da konteksten var for usikker. 

Oppsummering datering 

På grunnlag av typologiske elementer og høyde over havet dateres R 114 innenfor 
tidsrommet 6000 - 6400 år før nåtid. 

Horisontal utbredelse 

Funnførende ruter framgår av fig . 69. 
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Fig. 69. Funnførende ruter på Knapstad R 114. Ho vedfeltet er markert med svart strek. 
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Strukturer 

Det framkom ingen sikre strukturer på R 114. Steinspredningsdiagrammet viser en 
konsentrasjon i nordvestre del av feltet. Den sydlige delen av feltet er relativt steinfri . 

Funn og aktivitetsområder 

På grunn av det høye antallet diabasavslag og avfall over det meste av den undersøkte 
flaten blir linjene i fordelingsdiagrammet ekstremt tette. Fig. 71 viser fordelingen av 
splinter, avslag, flint og diabasavfall. Det kan skilles ut flere aktivitetsområder. 

Splintene består av både flint/chert og diabasavfall. Det er fire kraftige konsentrasjoner 
sentralt i den vestlige delen av feltet, og en lenger øst. Avslagene inkluderer likeledes 
både flint/chert og diabas . Her blir konsentrasjonene mer utvisket i det de nærmest går i 
hverandre i den vestlige delen av feltet. I feltet forøvrig finnes det flere mindre 
huggeplasser. Fordelt på henholdsvis flint og diabas framkommer flinten som sterkt 
avgrensede samlinger i den sentrale og vestlige delen av feltet. Også i nordøst er det en 
konsentrasjon . Det kan skilles ut seks større og mindre aktivitetsområder knyttet til 
hugging av flint. De tre vestligste faller delvis sammen med hovedaktivitetsområdet for 
diabasproduksjonen. 

Diabasen viser nesten det samme bildet som spredningen av avslagene 
og demonstrerer i hvilken grad denne bergarten dominerer artefaktmaterialet. 
Konsentrasjonene tolkes som avfallsmateriale i forbindelse med produksjon av økser og 
andre artefakter av diabas. De store mengdene diabasavfall indikerer at utnyttelsen av 
lokaliteten har strukket seg over et lengre tidsrom. 

Brent materiale finnes som fire mindre samlinger innenfor hovedkonsentrasjonen av 
diabas, samt to konsentrasjoner i det nordøstlige hjørnet. Det framkom ikke noe kull som 
kunne settes i sammenheng med noe av materialet, slik at tolkningen av disse 
konsentrasjonene som ildsteder hviler utelukkende på tilstedeværelsen av brent materiale. 

Det er flere mindre samlinger av mikroflekker langs den vestlige delen av feltet , i nordøst, 
samt i syd og sydøst. De viser stor grad av sammenfall med konsentrasjonene av 
flintavslag. 

Den vektmessige fordelingen viser en kraftig konsentrasjon som sammenfaller med 
hovedområdet for diabasavslagene. I feltet forøvrig er fordelingen forholdsvis jevn. Den 
kraftigste konsentrasjonene ligger i den vestlige delen av feltet, inn til fjellet. En del av 
produksjonen fant sannsynligvis sted her, dessuten kan det tyngre materalet være ryddet 
unna den sentrale delen av flaten for å gi plass til andre aktiviteter. Dette understrekes av 
redskapsfordelingen, ettersom disse i stor grad finnes i den østlige delen av flaten , vekk fra 
de store avfallssamlingene. Kjernemateriale og slagsteiner er spredt over den nordlige 
halvdelen av feltet. De faller delvis sammen med flintkonsentrasjonene, men ligger også 
spredt uten direkte tilknytning. Både den vektmessige fordelingen og kjernematerialets 
sprening indikerer at store deler av materialet er sekundærdeponert i forbindelse med 
rydding ('toss'-soner, jfr. Binford 1978). 
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Fig. 70. Fordeling av stein på Knapstad R 114. 
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Postdeposisjonelle forstyrrelser 

Det framkom ingen funn av nyere tids karakter på R 114. Postdeposisjonelle forstyrrelser 
består av naturlige prosesser i forbindelse med frostaktiviteter og floraturbasjon . Det fantes 
en større rotvelt i forbindelse med diabaskonsentrasjonen, men denne har trolig ikke 
forstyrret bildet av hovedutbredelsen vesentlig. 

Oppsummering aktivitetsområder 

R 114 tolkes som en spesialaktivitetsplass med hovedformål å utnytte diabasåren som går 
gjennom hele lokaliteten. I tillegg kommer husholdsaktiviteter som kan være uført som en 
del av oppholdet som bearbeiding av fangst (skrapere, stikler og bor). Tilvirkning av 
småredskaper av flint og chert har også funnet sted. 

Det er ikke mulig å fastslå hvorvidt det har funnet sted regulær bryting av steinen på 
grunn av den kraftige erosjonen og oppsprekkingen som kjennetegner denne 
diabasvarianten. Blokker kan ha blitt brutt ut, uten at det lenger er mulig å påvise 
bruddsporene. Imidlertid er det også mulig at det ble lett etter friskt, ikke forvitret 
materiale ved tilvirkingen, eksempelvis ved at den forvitrete overflaten ble fjernet fra 
større blokker eller fast fjell for å få fram friskt materiale. I tillegg til redskapene og 
avfallet av diabas fantes det to økser av henholdsvis sandstein og homfels, noe som tyder 
på at tilgjengelig løsblokkmateriale på lokaliteten også er blitt utnyttet. 

_/ 
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Vurderi.ng 

De store mengdene med diabasavfall indikerer at utnyttelsen har foregått over en lengre 
periode, muligens ved gjentatte korttidsopphold . R 114 inneholder et stort antall 
artefakter, men sammensetningen virker homogen. Det eneste som avviker fra det typiske 
inventaret i en fase 3 Nøstvet lokalitet er lansettmikrolitten. Materialet vurderes som egnet 
for videre analyser, særlig med tanke på produksjon og bruk av diabas. Sammenliming av 
diabasmateriale vil være en tilnærmet uoverkommelig oppgave på grunn av de store 
mengdene, mens brukssporanalyser derimot kan gi informasjon om bruksområder. Dette 
gjelder også for redskapene av flint/chert. 

7 .5. Andre steinalderlokaliteter på Knapstad 

Nord for Knapstad R 114, langs østsiden av deponi Sm6 lå det en stor slette som steg mot 
øst. Mot vest var fallet varierende ned til ca. 45 m o.h. Fra og med 45 - 43 m kotene falt 
området i en bratt skråning ned mot dalbunnen . Over hele sletten framkom det spredte 
flintfunn . To områder kunne skilles ut på grunnlag av mer markert funntetthet, Knapstad 
R 119 og R 120. 

7.5.1. Knapstad R 119 

R 119 ble registrert i august 1993 i forbindelse med forundersøkelse av deponi Sm6. 
Lokaliteten ble prøveundersøkt i tidsrommet 12 .1 0. - 19.10. 1993 . 

Lokalitetsbeskri.velse 

R 119 lå ytterst på et nes. Flaten var orientert nord-syd. Mot nordnordvest faller terrenget, 
mot syd går flaten over i en større, relativt jevn flate , mot øst er det mer småkupert 
topografi , og mot vest faller terrenget kraftig ned mot dalbunnen. R 119 lå l 00 - 125 m 
nord for kraftlinjen på Knapstad gnr. 143 , bnr. l . 

A rheidets omfang 

Det ble undersøkt 2 m2
. I tillegg ble det foretatt prøvestikking for å avgrense 

funnspredningen. Det ble brukt 5 dagsverk på undersøkelse og dokumentasjon av 
lokaliteten (innberetning v/Evy Berg). Gjennomsnittlig feltdagsverk var 0,4 m2

. 

Undersøkelsesm etode 

Målesystemet ble opprettet med utgangspunkt i 50x/l 00y , med x-aksen stigende mot nord, 
y-aksen mot øst. R 119 ble undersøkt ved en serie prøveruter a l/4 m2, samt prøvestikk i 
terrenget rundt flaten . Der det syntes å være en funnkonsentrasjon ble det gravd 
meterruter, inndelt i ruter a l /4 m 2 og med 5 cm mekaniske lag. Mekaniske lag regnes fra 
bunnen av torven og nedover. Massene ble vannsåldet i såld med 4 mm netting. Da det 
var for stor avstand til såldestasjonen på R 114, ble massene såldet for hånd i en bekk 
nordøst for lokaliteten. Dette medførte at såldingen var tidkrevende. 
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Fig. 74. Knapstad R 119. Topogrqfisk skisse med utgravd felt og pravemter inntegnet. 

Stratigrafi og vertikal funnjorde/ing 

Det fantes ikke spor av kulturlag på lokaliteten . 

I. 
2. 
3 

Torv: 
Grå sand/grus (utvaskingslag): 
Brun grus (utfellingslag) : 

2 - 7 cm. 
5 - I O cm. 
I O -

Funnene ble hovedsakelig gjort i det grå sand/gruslaget, og i øvre del av den brune grusen. 

Funn C.38239 

Det framkom totalt 64 artefakter, det meste av flint , se tabell XV. Et fragment av en 
mikroflekke indikerer tilstedeværelse av mikroflekketeknikk. Funnene er for få og 
tvetydige til at det kan sies noe nærmere om hvilke aktiviteter som ble utført på stedet. 
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Datering 

Typologisk datering. 

Tilstedeværelse av mikroflekketeknikk antyder en datering til fase2/fase 3 av eldre 
steinalder. 

Strandlinjedatering. 

R 119 lå 45 m o.h. På Ski-kurven dateres dette nivået til 5800 BP. Strandlinjen kan ha 
ligget inn til et par meter lavere, men ikke under ca. 43 m o.h. Ved lavere høyder enn 43 
m ble flaten nærmest utilgjengelig fra sjøen på grunn av det bratte fallet mot vest. 
Lokaliteten har mest sannsynlig vært brukt i tidsrommet 5600 - 5800 år før nåtid. 

Oppsumm ering datering 

På grunnlag av typologi og høyde over havet dateres R 119 til 5600 - 5800 BP, til den 
seneste delen av fase 3 Nøstvet. 

Horisontal utbredelse 

Strukturer 

Det framkom ingen strukturer på R 119. 

Funn og aktivitetsområder 

Det fåtallige funnmaterialet konsentrerte seg til et par ruter. Det gir ikke grunnlag for 
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Materialet er for lite til at det er egnet for videre analyser. 

7.5.2. Knapstad R 120 

R 120 ble registrert og avgrenset i forbindelse med forundersøkelsen av deponi Sm6 i 
august 1993 . I perioden 29.09. - 05.10. 1993 ble det foretatt en nærmere undersøkelse av 
R 120. 

Lokalitetsbeskrivelse 

R 120 lå like nord for kraftlinjen, på en gammel hogstflate. Den er skilt fra flaten der 
Knapstad R 114 lå av en større fjellknaus . Avstanden mellom R 114 og R 120 var ca. 75 
m. 

Mot øst stiger terrenget moderat, mot vest faller det bratt ned mot dalbunnen . Mot syd er 
det ikke noen klar topografisk avgrensing av flaten , den faller meget svakt ned mot et lite 
søkk under kraftlinjen . I nord avgrenses flaten av mer småkupert terreng. Vegetasjonen på 
stedet bestod hovedsakelig av buskkratt, små bjørk- gran- og rognetrær, samt store 
mengder bregner. 

Arbeidets omfang 

Det ble undersøkt et felt på 2,50 m2 og 3 enkeltruter a I /4 m2
, tilsammen 3 ,25 m2

. I 
tillegg ble det tatt prøvestikk i området rundt den funnførende flaten for å avgrense 
lokaliteten bedre. Totalt antall dagsverk var 5 og gjennomsnittlig feltdagsverk var 0,65 m2 

(innberetning v/Evy Berg). 

Undersøkelsesmetode 

Målesystemet ble opprettet med utgangspunkt i 50x /1 00y, med x-aksen stigende mot nord, 
y-aksen mot øst. R 120 ble undersøkt ved en serie prøveruter a l /4 m2, samt prøvestikk i 
terrenget rundt flaten. Der det syntes å være en funnkonsentrasjon, ble det gravd 2,5 m2 

sammenhengende, i l /4m2 ruter med 5 cm mekaniske lag. Mekaniske lag regnes fra 
bunnen av torven og nedover. Massene ble vannsåldet i såld med 4 mm netting 
(såldestasjon på R 114). 
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Stratigrqfi og vertikal funnjorde/ing 

Det framkom ikke spor av kulturlag på R 120. 

1. Torven varierte i tykkelse mellom 2 og 5 cm. 
2. Humusholdig sandlag m/høyt innslag av røtter var 5 cm tykt. 
3. Grått utvaskingslag m/sand og brente røtter var inntil 25 cm tykt. 
4. Gulbrunt utfellingslag m/sand og grus utgjorde undergrunnen. 

Den vertikale funnfordelingen viser at torvlaget var funntomt. Funnene framkom 
hovedsakelig i utvaskingslaget og et stykke ned i utfellingslaget. 

Funn C.38240 

Funnmaterialet var lite. Det meste var av flint , med unntak av ett fragment av 
bergartsøks. To mikroflekker viser tilstedeværelse av mikroflekketeknikk. 
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Datering 

Typologisk datering 

Det var få typologiske elementer i materialet som gav informasjon om alder. 
Tildstedeværelsen av mikroflekketeknikk og bearbeidet bergart (diabas) indikerer en 
datering innenfor fase 3 Nøstvet, tidsrommet 7600 - 5500 år før nåtid. 

Strandlinjedatering 

R 120 lå like i utkanten av deponiet, på 46 m høyde. Ut fra de topogafiske forhold på 
lokaliteten er det sannsynlig at strandlinjen har stått like i underkant av 45 m o.h. da 
boplassen var i bruk . På Ski-kurven tilsvarer det en alder mellom 5700 og 5800 år før 
nåtid. 

Horisontal utbredelse 

Strukturer 

Det framkom ingen strukturer på Knapstad R 120. 

Funn og aktivitetsområder 

Det fåtallige funnmaterialet konsentrerte seg til et par ruter. Det gir ikke grunnlag for 
utski ll else av nærmere spesifiserte aktivitetsområder. 

Postdeposisjonelle forsty rrelser 

Det var spor etter tildels kraftige forstyrrelser i forbindelse med gamle trerøtter. På grunn 
av disse forstyrrelsene er det vanskelig å ta stilling til i hvilken grad funnspredningen er 
kulturhistorisk reell. 

Vurdering 

Materialet er for lite til at det er egnet for videre analyser. 
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8. BERGARTER BENYTTET SOM RÅSTOFF 

I løpet av feltarbeidet i 1993 ble problemstillinger omkring råstoffbruken aktualisert ved 
funn av ulike typer bergarter benyttet som råstoff både til storredskaper og mindre 
redskaper. De lokalitetene som inneholdt større mengder av andre råstoffer enn flint og 
chert var i første rekke Rød nedre R 72, Skøyen R 121 og Knapstad R 114, i mindre grad 
Knapstad R 113. De øvrige lokalitetene inneholdt alle små mengder av andre råstoffer 
enn flint/chert . På Gjølstad R 33 framkom det også en del pimpstein. 

På bakgrunn av boplassfunnene ble det besluttet å foreta en registrering av gangbergarter 
langs fellestraseen . Registreringen ble utført i regi av stiftelsen Jordforsk ved Norges 
Landbrukshøgskole i Ås, Akershus. Ansvarlig var geolog Petter Snilsberg som selv utførte 
feltarbeidet sammen med Per Løken fra Follo Geologiforening. Professor Steinar Skjeseth 
ved Jordforsk var rådgiver under planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. 

Problemstillingene tilknyttet denne delen av arbeidet var først og fremst å lokalisere flest 
mulig diabasforekomster innenfor og i umiddelbar tilknytning til fellestraseen . Prøver fra 
de ulike gangene blir deretter anvendt til sammenlikning med boplassmaterialet. 
Sammenlikningen er i første rekke basert på visuell identifikasjon av farge, vitringsfarge, 
kornstørrelse, identifiserbare mineraler, og naturlige strukturer i form av 
oppsprekkingsplan. Resultatene av denne sammenlikningen vil være beheftet med en viss 
usikkerhet. For å oppnå større grad av sikkerhet bør disse i framtiden kontrolleres ved 
tynnslipanalyser og eventuelt geokjemiske analyser av sammensetningen av den enkelte 
diabasgang og av gjenstander og avfall. 

8.1. Berggrunnsgeologisk ove~ikt over registreringsområdet 

De følgende avsnitt er et resyme av registreringsrapporten Snilsberg ( 1995), hvor det 
fremgår at arbeidet ble gjennomført i tidsrommet april - oktober 1994, med enkelte 
etterregistreringer der det gjensto sprengningsarbeider i forbindelse med skjæringer. 
Formålet med kartleggingen var å få en oversikt over utbredelsen av bergarter i området 
som har bruksegenskaper med tanke på steinalderens steinteknologi. Egenskaper som 
karakteriserer bergarter anvendt til redskapsproduksjon · er først og fremst finkornig, massiv 
struktur. Kartleggingen ble særlig konsentrert omkring gangbergarter, men alle massive, 
finkorninge bergarter ble registrert. 

Området fra Rustad, litt syd for Vestby sentrum, til Smørbekk litt syd for Sonsveien 
stasjon ble kartlagt i bredde mellom 70 og 150 m. Topografisk er området delt i to av 
Hølendalen, en markert nordøst-sydvest-gående dal der elven Såna renner bare noen meter 
over dagens havnivå. Nord for Hølendalen er landskapet småkupert med mindre 
høydedrag og dalsøkk i nordøstlig-sydvestlig retning. Området ligger mellom 50 og 75 m 
o.h. Syd for Hølendalen ligger Stavengåsen som rager nærmere 90 m o.h. og har en 
markert skråning mot øst og sydøst (fig.77). Traseen følger østkanten av åsen og ligger 
her mellom 20 og 30 m o.h. 

Geologisk ligger området i utkanten av det sydøstnorske grunnfjellsområdet der bergartene 
hovedsakelig består av ulike gneiser fra prekambrisk tid. Det kartlagte området ligger like 
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øst for Oslofeltet, som er et innsunket område, opprinnelig med sedimentære bergarter av 
kalk og skifer, men senere dominert av dypbergarter og vulkanske bergar:ter. Bergartene 
langs traseen består av granittisk gneis, hovedsakelig finkornet, men stedvis med store 
feltspatøyne, såkalt øyegneis. Fra Rustad til Kjennsmyr, se fig.76, og fra Hølendalen til 
den sydlige tunnelåpningen ved Stavengåsen består berggrunnen av glimmergneis, 
sannsynligvis av sedimentær opprinnelse. Lag og linser av amfibolitt ligger innimellom 
både den granittiske og den glimmerrike gneisen (Snilsberg 1995:2). 

Foliasjonen i området er markert, stort sett i nordøstlig retning, men dreiende mer mot øst 
syd for Stavengåsen. I store deler har den et fall mot nord, men kan lokalt variere mye. 
Sprekken i området domineres av to hovedretninger, en nord-syd gående og en nordøst
sydvest gående (ibid). 

Dannelsen av Oslofeltet i permtiden foregikk ved at et stort område sank ned i forhold til 
de omgivende bergartene. Dette medførte spenninger som førte til store og små sprekker 
og forkastninger. Flytende lava trengte opp gjennom disse sprekkene og strømmet utover 
området via såkalte spaltevulkaner. Lavamassene størknet også i tilførselssprekkene, og 
kan i dag sees som gangbergarter som skjærer gjennom de opprinnelige bergartene i 
området (ibid:3). Det er kjent svært mange ulike typer gangbergarter både i og utenfor 
Oslofeltet. De mest kjente gangene er beskrevet med hensyn til lengde, bredde eller 
mineralinnhold, men det er ikke foretatt noen generell detaljert kartlegging i grunnfjellet 
med henblikk på forekomst og fordeling av de ulike gangbergartene (ibid.). 

Diabas er blant de vanligste gangbergartene i Oslofeltet og i grunnfjellet like utenfor 
Oslo feltets grenser. De forekommer ofte i svermer av tynne ( fra 10 cm til 3 m bredde) 
parallelle ganger. Mange er vanskelige å kartlegge ettersom de ofte forekommer i dalsøkk 
og forsenkninger. Langs felletraseen er det kun ganger av diabas som er kartlagt. Ganger 
av rombeporfyr og syenittporfyr er tidligere kartlagt. Syenittporfyr forekommer vest for 
traseen, på veien mot Hvitsten og ned mot Emmerstadbukta. En markert gang av 
rombeporfyr strekker seg fra Ekeberg i Oslo og er påvist helt ned til Vestby sentrum, noen 
km nordøst for det kartlagte området. 
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·Geologisk kart over sentrale deler 
av Oslofeltet 
(Ramberg og Larsen, NGU 337) 

Ulike bergarter i Oslofeltet: 

Prekambriske gneiser utenfor 
Oslofeltet --- Sprekker og forkastninger 

R Rom beporfyrgang 

Fig. 76. Geologisk kart over sentrale deler av Oslo.feltet. Firkant markerer det kartlagte 
området. Etter Snilsberg 1995. 
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Fig 77. Kartskisse overfellestraseen 
Snilsherg 1995. 

Kanskisse over ny vei og jernbanetrast fra Rustad til Smørbeklc, Vestby 
kommune. Profil av traseen. Skisse fra infonnasjonsbrosjyre Fellesprosjekt Vestby. 

Bergarter og kArtlagte diabasganger er tegnet inn. 

!IY'i'k;! Glimrnergneis ~ Granittisk gneis - Diabasgang 

Vestby med inntegnede diahasganger. Etter 



8.2. Resultatene fra registreringen av diabasganger 

Det ble kartlagt totalt 14 diabasganger langs anleggstraseen fra Rustad til Smørbekk, se 
fig. 77. Fem av gangene er steiltstående, mens de resterende 8 er tilnærmet horisontale. 
Gangene varierer i bredde fra 0,5 til 2 meter. De fleste er kartlagt i nysprengte skjæringer, 
men flere framkom også på områder der løsmassdekket er fjernet. Gangene kan som 
oftest følges ut til sidene for traseen, men ikke kontinuerlig da de delvis er dekket av 
løsmasser. 

Av utseende er diabasen vanligvis svart eller mørk grå, men det forekommer lysere grå 
eller grønnlige varianter. Bergarten er vanligvis fin- til middelskornet. I en og samme 
gang kan størrelsen på kornene variere fra kanten mot den kalde sidebergarten der den er 
svært finkornet i og med at smeltemassen størkner raskt til midten av gangen det 
størkningen går langsommere. I midten finnes ofte blærerom som er rester etter størknede 
gasslommer, eller hulrom etter mineraler som er vitret ut. Større mineralkorn, 
fenokrystaller, forekommer nesten ikke i de kartlagte diabasgangene. Diabas består 
hovedsakelig av mineralene plagioklas (en feltspat) og pyroksen. I tillegg forekommer 
mindre mengder av jernsulfid (pyritt), kvarts, hornblende eller biotitt. Variasjonen er 
relativt stor på grunn av at diabasgangene ble dannet under en lang tidsperiode og 
representerer mange ulike magmakilder. De utviser også svært varierende grader av 
omdanning. Bergarter med samme kjemi som diabas er dagbergarten basalt som har 
strømmet utover overflaten som vulkansk lava, og dypbergarten gabbro som har størknet i 
dypet. Basalt forekommer oftest i Oslofeltet i tillegg til diabasen. 

Gangenes retning er styrt av de regionale og lokale spenningene i jordskorpen da de ble 
dannet. Ser en Oslofeltet under ett går de fleste gangene i nord-syd til nordnordøstlig
sydsydvestlig retning, dvs. den samme retningen som utstrekningen av hele Oslofeltet. 
Lokalt vil retningene variere noe avhengig av lokalgeologien. De kartlagte gangene langs 
fellestraseen følger stort sett NNØ-SSV retning. Ca. 40% av gangene har en retning på 
omtrent 40°. Det var vanskelig å få målt strøkretningen på enkelte av gangene ettersom de 
ligger relativt flatt. Retningen kan variere noe, selv om hovedretningen til en gang er 
konstant over lange strekninger. Gangbergarter forekommer oftest som steiltstående 
ganger som skjærer alle strukturene i den opprinnelige bergarten, men kan også 
forekomme som tilnærmet horisontale ganger, sills, ofte parallelt med foliasjonen til den 
omgivende bergarten. Blant gangene i Vestby forekommer begge disse orienteringene. 
Overraskende mange av gangene er tilnærmet flattliggende og følger foliasjonen til den 
omgivende bergarten. 

Gangbergartene er oftest hardere, mer finkornede og mer massive enn bergartene rundt, 
noe som medfører at eventuelle spenninger i berggrunnen etter at bergarten er størknet 
resulterer i ulik intensitet og mønster i oppsprekkingen i gangbergartene kontra 
sidebergartene. De registrerte gangene viser en intens oppsprekkingsgrad, ofte vinkelrett 
på strøkretningen. Gangbergartene er spesielt oppsprukket der det har foregått sprengning, 
men også utenfor traseen, eller langt fra skjæringene er det markert forskjell mellom 
gneisen og gangbergarten. Mange gangbergarter forekommer i kløfter og forsenkninger 
ute i terrenget, noe som skyldes at gangene er sterkt oppsprukket slik at erosjonen lettere 
vil grave langs disse gangene og danne kløfter. Gangene har også trengt opp i sprekker 
og sprekkesoner som i utgangspunktet utgjør svakhetssoner sammenliknet med bergartene 
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rundt. 

Vitret flate er ofte brun eller lys grå. Diabas som har ligget i dagen eller vært dekket av 
jord, får ofte dannet et brunt rustbelegg på overflaten, på grunn av jerninnholdet i 
bergarten. Andre løsblokker får en helt lys vitringsflate, muligens fordi det ikke har vært 
tilgang på luft. Flere av de innsamlede prøvene viser en omdanningssone på mer enn 1 cm 
inn i prøven. De mer grovkornet variantene får en knudrete overflate, både på 
sprekkeflater, bruddflater og på vitrede flater, mens de mest finkornige gangene har en 
glatt overflate, også på vitrede prøver. 

8.3. De enkelte gangene 
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1. Like nord for Tømteveien bru, ca. 80 m o.h . 

Steiltstående diabasgang med retning ca. 15° mot øst. Gangen er 1,5 m bred og har 
tydelige isskuringsstriper. Den følger eller danner delvis et lite søkk. Bergarten er svart, 
middelskomet, men med en finkornet kant mot sidebergarten. Det finnes enkelte blærerom, 
delvis åpne og delvis fylt av et lyst mineral. Gangen har rustbrune, noe uregelmessige, 
vitrede flater. Den sprekker uregelmessig opp, og enkelte deler er påvirket av oppknusing 
med tegn til bevegelse i sprekkflatene. 

2. Like syd for Tømtveien bru fra 70 til 85 m o.h. 

Steiltstående diabasgang med retning ca. 30° mot øst. Gangen er mellom 1 og 1,5 meter 
bred, og er stedvis isskurt. Bergarten er mørk, nærmest svart, homogen og middelskomet. 
Enkelte løsblokker viser tegn til forvitring og avskalling av de ytterste lagene. Flere av 
blokkene har en rustbrun overflate. Enkelte biter av gangen har et smårutet mønster på 
vitret overflate, men mønsteret kan også sees gjennom hele prøven . Dette er sannsynligvis 
størkningsstrukturer, der bergartssmelten danner regelmessige former, ofte sekskantede 
søyler, under størkningen. 

Diabasgangen kan følges på tvers av markerte forsenkninger og mindre koller på skrå over 
hele anleggstraseen. Spesielt tydelig kommer den fram på en bratt isskurt sprekkeflate med 
retning ca. 10° øst. Over den lille kollen mellom jernbane- og fellestraseen er deler av 
diabasgangen lett tilgjengelig langs strøket av gangen. 

3. Kjennsmyr bruer, 65 m o.h. 

Diabasgangen er orientert ca. 30° øst og faller ca. 20° mot NV. Den er 0,5 meter bred. 
Bergarten er grå og middels- til finkornet. Flere sprekkeflater er rustfarget. Svovelkis 
(pyritt) kan sees i bergarten. Gangen sprekker opp på tvers av retningen slik at også tynne 
diabasganger kan gi relativt store løsblokker. Den kan følges i kanten av en forholdsvis 
bratt skråning, og utgjør tydelig en lokal svakhet blant bergartene i området, da den er 
sprø og lett sprekker opp. Løse biter kan plukkes ut under små fjellhyller og utspring. 

4. Ved sydenden av Kjennsmyr bruer, 55 - 65 m o.h. 

Diabasgangen har orientering omtrent 30° mot øst, og faller ca. 20° mot NV. Gangen er 1 
meter bred. Bergarten er grå til mørk grå, fin- til middelskomet. Den har en metallisk lyd 
når en slår stykker mot hverandre. Bergarten sprekker opp etter rette flater. 
Deler av gangen er nærmest grønn, slik at det kan være snakk om to parallelle ganger. 

Gangen kan følges på tvers av hele anleggstraseen. Den følger foliasjonen til 
sidebergarten, men hopper enkelte ganger fra et lag til neste. Store massive løsblokker 
ligger i dagen flere steder. Det er vanskelig å følge den inn i skogen på begge sider av 
traseen på grunn av overdekning i relativt flatt terreng. 
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5. Syd for Kjennsmyr bruer, 60 m o.h. 

Diabasgangen er orientert ca. 35° mot øst, og er steilstående med bredde på 1 meter. 
Middelskomet bergart med svært finkornet randsone mot sidebergarten. Porfyriske deler 
med forvitrede fenokrystaller . Det dreier seg muligens om en dobbeltgang. Den følger 
eller danner et lite søkk parallelt med sprekkene i området. 

6. Nordlige brukar, Hølen bruer, 50 - 55 m o.h., nær lokalitetene Gjølstad R 36 og R 37. 

Diabasgangen er mellom 1 og 2 meter bred, og er orientert ca. 3 5° mot øst. Gangen faller 
20° mot nordvest. Bergarten er grå eller mørk grå, nesten blåsvart, massiv og finkornet 
med metallisk klang. I områder som er sprengt er gangen svært oppknust. Der gangen blir 
borte under torven øst for anleggstraseen finnes det mange løsblokker. Det er lett å ta ut 
store og små biter. Bergarten har markert oppsprekking med skarpe rette flater. 
Kalkbreksje finnes i sidebergarten i tilknytning til gangen. 

7. Nordlige brukar, Hølen bruer 45 - 50 m o.h., nær lokalitetene Gjølstad R 33 og R 35. 

Diabasgangen er parallell med den forrige gangen. Grå eller mørk grå, massiv, finkornet 
og med metallisk klang. Store og små biter kan finnes i torven og i den stedvis bratte 
skråningen nedenfor funnstedet. Mot øst innover i skogen er diabasgangen lokalisert med 
jevne mellomrom. Varianter av gangen blir mer porfyrisk mot øst, dvs. inneholder flere og 
større mineralkom i den ellers fine grunnmassen. 

8. I Hølendalen, 25 m o.h. 

Diabasgangen har bredde på 1 meter, fall 20° mot nordvest. Den kan følges i bunnen av 
fjellskråningen langs stien gjennom Øgården minimum 500 meter mot vest. Dette viser at 
de flattliggende diabasgangene er utholdende og ligger som en del lagserien over store 
områder. 

9,l 0. Nordlige tunnelåpning, Stavengåsen 55 m o.h., nær R 27 

To parallelle diabasganger, begge ca. 2 meter brede. Orienteringen er 30° mot øst og fall 
40° mot sydvest. Mørke grå, middels- til grovkornet i sentrale deler, massive. Mye 
svovelkis på enkelte sprekkeflater. Gangene er relativt lite oppsprukket, og det er få plane 
flater å se. Løsblokker ble ikke observert. Gangen forsvinner under dyrket mark i nordøst. 

11,12. Ved deponi Sm6, 45 - 55 m o.h., nær lokalitetene Knapstad R 112 - R 114 

Det finnes minst to diabasganger i området. En er en steilstående gang med retning 10° 
øst, med bredde på l meter. Gangen er mørk grå, middels- til finkornet med en tynn, 
svært finkornet, randsone mot sidebergarten. Store løse blokker ligger i området. Blokkene 
har store plane sprekkeflater. 

En eller flere flattliggende, mer uregelmessige diabasganger skjærer gjennom området. 
Flere tynne utløpere fra gangen kan sees. Diabasen er stedvis svært finkornet, og sprekker 
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opp i blokker med rette parallelle kanter. Flere av blokkene har en småruglet 
vitringsoverflate. Strukturen kan også sees i friske brudd. Det dreier seg antakelig om 
sekskantede størkningsstrukturer. 

Det er også mange løsblokker i torven. Gangen har et lyst utseende som følge av sterk 
forvitring i den ytterste cm av løsblokkene. Sprekker skjærer gjennom løsblokkene og 
medfører ytterligere oppdeling, både i plane flater og mer uregelmessige brudd. 

Det har ikke vært mulig å påvise bergarten i retning av eller ved sydlige tunnelåpning på 
Stavengåsen. 

13 . Sydlige tunnelåpning, Stavengåsen 40 m o.h., nær lokalitetene R 20 - R 22 og R 121. 

Dette er en middelskornig massiv gangbergart, grå på vitret flate og mørk til svart i brudd, 
som følger lagdelingen og foliasjonen i området, retning 30° øst, fall 30° mot nordvest. 
Den er deformert og delvis forskjøvet. Bergarten viser liten og uregelmessig oppsprekking, 
dvs. ingen plane flater. Det er vanskelig å skille den fra sidebergarten på grunn av massiv 
finkornet gneis i området. Den kan ikke følges i terrenget. 
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8.4. Sammenlikning mellom bergartsmateriale fra lokalitetene og bergartspmver 

Selve analysen ble foretatt ved visuell sammenlikning av økser og avfall fra lokalitetene 
med bergartsprøvene. Sammenlikningen ble foretatt av prosjektleder sammen med Petter 
Snilsberg fra Jordforsk og Per Løken fra Follo Geologilag. 

Metodiske begrensninger består først og fremst i at visuell identifikasjon av 
likhet/forskjeller kan gi feilaktig resultat. For å oppnå større sikkerhet burde både prøver 
og boplassmateriale vært analysert ved tynnslip og eventuelt med geokjemiske metoder for 
å kartlegge sammensetningen av mineraler og sporelementer. Dette arbeidet er imidlertid 
tidkrevende samtidig som det er nødvendig med inngrep i materialet, og faller utenfor 
rapportens rammer. Feilkilden består i at forvitring kan endre gjenstandens utseende så 
mye at den ikke lenger likner selv forvitrede stykker fra opphavsgangen, men feilaktig 
viser affinitet til andre ganger, eller har ingen likhet med kjente ganger. De kjemiske 
prosessene i jorden har vist seg å gi ulik forvitringsfarge på ulike deler av samme øks (fig. 
79 fnr. 513 ). 

Andre begrensninger ligger i utvalget av ganger. Ettersom registreringsområdet kun 
omfatter fellestraseen og den umiddelbare omgivelser, vil økser som eventuelt er produsert 
av råmateriale utenfor dette området ikke kunne identifiseres med hensyn til 
opphavsområde. Videre kan det finnes ganger som fysisk og kjemisk likner de registrerte 
gangene, og som kan ha vært benyttet, uten at det er mulig å fastslå dette utfra materialet. 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av økser og avfallsmateriale. Dette materialet blir så 
sammenliknet med bergartsprøvene ut fra visuelle kriterier: 

- Farge. Her angis både opprinnelig farge på gjenstanden dersom denne er synlig, og 
forvitringsfarge . De enkelte diabasene får ulik forvitringsfarge alt etter hvilke mineraler 
den inneholder. 

- Kornstørrelse angir gjennomsnittstørrelsen på de enkelte mineralkom og klassifiseres fra 
fin - middels til grov. 

- Mineralogi. Kun synlige mineraler som kan gi informasjon om karakteristika ved 
bergarten tas med. 

- Strnktur kan vises ved lagdeling eller bånding, og som oppsprekkingsstrukturer. 

Øksene og det øvrige materialet fra Rød nedre R 72 har størst likhet med prøvene fra 
gangene 4 og 5 med hensyn til farge, vitringsfarge, kornstørrelse og strukturelle 
egenskaper. Disse gangene er lokalisert ved Kjennsmyr Bruer, 2,75 - 3 km syd for 
lokaliteten. Utfra materialet er det klart at ingen av øksene kan ha blitt produsert på 
boplassen, i og med at det kun finnes små mengder diabasavfall. Det fantes både 
prikkhugget trinnøks og fragmenter av Nøstvetøkser. Bergarten i de prikkhuggete 
trinnøksene har størst likhet med prøvene fra gang 5, mens et nakkefragment av 
Nøstvetøks har stor likhet med prøven fra gang 4.1. 

Resultatene indikerer at det bør kunne finnes brudd/boplasser i tilknytning til disse 
gangene, der øksene er produsert. Gangene ligger mellom 55 - 65 m o.h. slik at de har 
vært tilgjengelige nær datidens strender. 
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·• Tafrell X:flll ~eskrive~e av cliabasganger hlngs fellestraseen i Vestby 

Gangnr · Prøvenr 

14 

Faige/forvitringsfarge Kornstørrelse 

··· Middels 

Grå/grønnlig 

·.· Mørk grå/lys grønn Middels/grov 
brun 

Middels 

Mørk ~å/grågrønn Middels/fin 

Lys grønnligll:)'s brun Fin 

Gr~art/grønnlig .. Middels· 

Amfibolitt (planforliert mørk bergart) 

Tynn oppsprukket gang 
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Lystmineral Uregelmessige 
sprekker/hulrom 

Rette sprekke 
flater 

Rette sprekke 
flater 

Massiv 

Massiv/porfyrisk 

· ~patsprekk Rette sprekke 
flater 

Svovelkis 

Porfyrisk 

Buete og rette 
flater 

Massiv 



Tabell XIX Beskrivelse av diabas fra økser og avfall 

Rød nedre R72 

Funn nr. Artefakttype F argelvilrings/arge Komstø"else Mineralogi Struktur 

531 Prikkhugget trinnøks n.ys brunlig til grålig Middels MassivAmlrom 

533-536 Prikkhugget trinnøks Gråblå/brunlig Middels Kalkspat? Massiv 

532 Nøstvetøks, fragment Gråblå/mørk brun Fin Massiv/kalkspat 

542 Prikkhugget trinnø~ Gråblå/gråbrun Middels Plan flate/ 
fragment hulrom 

742 Trinnøksfragment /brunlig Grov Massiv 

743 Trinnøksfragment Gråblå-grønn/brunlig Fin/middels Plan? 

717 Annen kjerne Grønn/lys brun Fin Plan 

671 Mulig kjerne n.ys brun Fin Plan 

678 Avslag Grønnlig/brunlig Fin 

709 Mulig kjerne Grønn/mørk brun Middels 

682 Avslag Gråblå-grønnllys ·brun Fin 

Skøyen Rl21 

Funn nr. Artefakttype Fargelvilringsfarge Komstø"else Mineralogi Struktur 

513 Nøstvetøks Gråblå/grønnlig Middels Mangan Rettplan 

514 Nøstvetøks Gråblå/lys grå-grønn Middels Amfihol Rett plan 

515 Nøstvetøks Brun Fin Porfyrisk 
fragment ~rgart 

516 Nøstvetøks Mørk gråblå Fin Rett plan 

517 Nøstvetøks Mørk gråblån.ys grå Fin Rett plan 

Div. nr. 189 avslag Grågrønn/brunlig Middels Amfiholkorn 
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Øksene og avslagene fra Skøyen R 121 likner ikke på bergartene som er lokalisert nær 
boplassen, derimot har både farge, vitringsfarge, mineralinnhold og strukturelle egenskaper 
som plan og luftblærer, fellestrekk med diabasene fra Knapstad R 114. Avslagene fra 
boplassen ble satt sammen og viser at det ble produsert en Nøstvetøks her. Ingen av de 
framkomne øksene passer til det negative avtrykket, slik at denne må enten befinne seg i 
deler av området som ikke ble undersøkt eller tatt med og deponert et annet sted (Olstad 
1995). Øksene kan ha blitt produsert på Knapstad R 114, eventuelt kan råstoffet ha blitt 
hentet her og øksene tilvirket på et ukjent sted. Det framkom også en blokk ubearbeidet 
diabas som er til forveksling lik tilsvarende blokker fra Knapstad R 114. 

Materialet fra Knapstad R 114 utgjør over 30 000 stykker diabas (fig. 81). Det skyldes at 
diabasganger kommer opp i dagen på og ved lokaliteten (fig. 82). De store mengdene 
med avfall tyder på at Knapstad R 114 var en utvinnings- og produksjonslokalitet. Det 
viste seg dessverre umulig å fastslå hvorvidt regulær bruddrift i fast fjell har funnet sted. 
Årsaken er den sterke erosjonen og oppsprekkingen som har skjedd siden stedet ble forlatt. 
Det fantes mer enn 3 0 økser og emner til økser. Mange av disse bærer preg av å være 
forkastet under bearbeidelsen på grunn av steinens kvaliteter. 

Aktivitetene på Knapstad R 114 kan oppsummeres som følger : 
Diabasforekomsten var hovedårsaken til bruken av denne lokaliteten. Steinen ble brutt ut 
enten fra fast fjell eller løsblokker og bearbeidet til emner. I noen tilfelle er øksene 
ferdig produsert her, men ut fra de store avfallsmengdene er det sannsynlig at de fleste 
øksene/emnene ble tatt med fra stedet og deponert andre steder. Mindre blokker av diabas 
er sannsynligvis også tatt med og bearbeidet andre steder, eksempelvis på Stavengåsen 
R 121. 

153 



Hvor stor den regionale utbredelsen av denne diabasvarianten er, kan det ikke sies noe om 
ut fra det fo religgende materialet. Økser av diabas finnes i et stort antall både i Follo, 
Østfold og andre områder. Analyser av tynnslip eventuelt også av den geokjemiske 
sammensetningen i økser og ganger kan gi innsikt i spredningsmønstrene på lokal og 
regional skala. 

Oppsumm ering 

Det er mulig å knytte økser og avfallsmateriale til kjente ganger med de begrensninger 
som er nevnt innledningsvis . Funnene av diabasen på Rød nedre R 72 kan på visuelt 
grunnlag stamme fra gangene ved Kjenn, økser og avslag på Stavengåsen R 121 fra 
diabasåren ved Knapstad R 114, mens alt diabasmaterialet på Knapstad R 114 stammer fra 
diabasgangene som kommer fram i dagen her. 

En større produksjonslokalitet (Knapstad R 114) og en mindre (Stavengåsen R 121) kan 
skilles ut. Bruken av Knapstad R 114 tolkes som primært rettet mot utnyttelsen av 
diabasen, mens produksjonen på Stavengåsen R 121 tolkes som en av mange aktiviteter 
tilknyttet dagliglivet. 

Dette er et felt det bør forskes videre på . Det bør utføres tynnslipanalyser, geokjemiske 
analyser og eventuelt analyser av sporelementer slik det tidligere er gjort på grønnsteins og 
diabasmateriale i Vest-Norge for å fastslå sammenhengen mellom artefakter og 
opphavsbergart (Alsaker & Bruen Olsen 1984, Alsaker 1987, Bruen Olsen 1981, Gjerland 
1984). Tynnslipanalyser av gjenstander og bergartsforekomster er blant annet utført i 
større skala i Storbritannia, der en har kartlagt distribusjonen av ulike bergarter fra flere 
brudd (Clough and Cummins 1988 med referanser, Pitts 1980:9). 

8.5. Bruk av andre bergarter enn diabas 

I tillegg til diabas framkom det artefakter og mindre mengder av porfyr, hornfels, 
sandstein samt ulike andre magmatiske bergarter. På Rød nedre R 72 fantes følgende 
bergarter: 
- Syenittporfyr (avslag og avfall) 
- Rombeporfyr (avslag og avfall) 
De to porfyrvariantene er svært like, men syenittporfyren er surere og hardere enn 
rombeporfyren . Førstnevnte forekommer i ganger nær Vestby, den nærmeste ligger 
mellom Vestby og Hvitsten i Frogn. Andre kjente syenittporfyrganger i regionen er ved 
Emmerstadbukta, Hvitsten, og ved Pollevannet i Ås kommune. Det finnes også en stor 
rombeporfyrgang som går fra Ekeberg i Oslo til Vestby. Rombeporfyr finnes ofte som i 
istransporterte blokker fra Oslofeltet. Foreløpig er det ikke funnet sikre redskaper som 
økser av disse porfyrvariantene, kun avslag. Flere av disse har imidlertid svake spor som 
kan tolkes som bruksspor. 

Stavengåsen R 121 inneholdt også ett eggfragment av en porfyrisk bergartsøks. Bergarten 
er svært fin, med mikroskopiske krystaller, og det var ikke mulig å klassifisere den 
nærmere. 
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Konklusjonen så langt blir at diabas har vært benyttet i et forholdsvis stort omfang, men at 
andre bergarter, særlig porfyriske, også ble benyttet til større og mindre redskaper. 

8.6. Diabas og porfyr - potensiale for videre analyser 

Analyser av regional utbredelse av ulike diabasvarianter kan utføres ved tynnslip og 
geokjemiske analyser på henholdvis prøver fra ganger, boplassmateriale og løsfunn . I 
hvilke grad det kan være hensiktsmessig å utføre slike analyser på andre bergarter er ikke 
avklart, ettersom altfor lite er kjent hvorvidt det kun er istransporterte blokker som er 
benyttet, eller om eksempelvis porfyr også kan være hentet/brutt fra en eller flere kilder i 
fast fjell . 

Retusj finnes på enkelte avslag av diabas. På avslag av porfyr har det foreløpig ikke 
lyktes å identifisere intensjonell retusj. Imidlertid har flere av stykkene fra Rød nedre R 
72 spor som tolkes som bruksspor. En årsak til at porfyr ikke er blitt retusjert kan være at 
bergarten er såpass hard og grov at det er bedre å bruke skarpe avslagskanter uten 
nærmere bearbeiding. 

De to bergartene potensiale for mikroskopiske brukssporsanalyser er ikke fullt ut kartlagt. 
Økser av diabas er tidligere blitt analysert med tanke på å fastslå hvilke materialer øksene 
kan ha vært brukt på (Gjerland 1985). Videre er det gjennomført analyser av artefakter fra 
en kanadisk basalt, der det lyktes å påvise ulike typer bruksspor fra ulike aktiviteter 
(Richards 1988). Det er ikke utført forsøk eller analyser på porfyr eller homfels, slik at 
disse bergartene potensiale for slitesporanalyser forel øpig er ukjent. 
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Fig. 78. Økser fra Rød nedre R 72. Foto Ove Holst. 
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Fig. 79. Økser fra Stavengåsen R 121. Foto Ove Holst. 
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Fig. 80. Sammenlimte avslag fra Stavengåsen R 121. Foto Ove Holst. 
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Fig. 81. Diabasavslag i ulike størrelser fra 
Knapstad R 114. Foto Evy Berg. 

\ 
Fig. 82. Diabasgang i dagen på Knapstad R 114. Foto Evy Berg. 
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Fig. 83. Øverst diabasavslag med grov retusj, nederst økser og meisel av 
diabas fra Knapstad R 114. Foto Ove Holst. 
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Fig. 84. Prøver fra gang 12 øverst til venstre, deretter mot høyre prøven fra 
gang 5 og til høyre er amfibolitt nær gang 5. Nederst fra venstre er 2 prøver 
fra gang 4, og helt til høyrefra gang 11. Foto Ove Holst. 
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Fig. 85. Slått porfyr fra Rød nedre R 72. Foto Ove Holst. 
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9. KULTURHISTORISK SAMMENHENG. PERSPEKTIVER FRAMOVER 

Regionale trekk 

De undersøkte lokalitetene langs fellestraseen i Vestby har mange likhetstrekk, men det er 
også forskjeller tilstede. Av elleve lokaliteter kan åtte dateres til fase 3 Nøstvet på 
grunnlag av typologiske elementer og høyde over havet, og en lokalitet dateres til fase 4 
på grunnlag av typologiske elementer, høyde over havet og 14C-datering. De to siste 
lokalitetene ble avskrevet som egne lokaliteter. Funnene er mest sannsynlig et resultat av 
tilfeldige aktiviteter, muligens i tilknytning til de nærliggende boplassene. 

Nøstvetlokalitetene har flere fellestrekk som typologisk sammensetning av materialet, med 
ett unntak er de forholdsvis små og avgrenset. Foruten Knapstad R 114 er det mest 
sannsynlig at de fleste representerer ett eller noen få kortvarige opphold. Samtlige var 
lokalisert ved gamle strender, oftest inne i små viker. Slik sett opptrer et sosialt mønster 
på regionalt nivå, med små til middelstore boplassser som representerer kortvarige 
opphold. 

Gjølstad R 33 adskiller seg fra Nøstvetlokalitetene ved at den dekker et langt større 
område. Funnmengden tilsier også en lengre bruksperiode, enten ved kontinuerlig bruk i 
en lang periode, eller ved gjentatte korttidsopphold. 

Typologisk/kronologisk utvikling 

En typologisk oversikt over øksetyper viser at prikkhugget trinnøks kun er funnet på Rød 
nedre R 72. I tillegg fantes det ett fragment av Nøstvetøks. Lokalitetene Stavengåsen R 
121 og Knapstad R 114 inneholdt økser som må karakteriseres som Nøstvetøkser. 

Bruken av mikroflekketeknikk er tilstede på alle Nøstvetlokalitetene. Rød nedre R 72 
dateres ut fra høyden over havet til den tidligste delen av fase 3 Nøstvet, lokalitetene 
Knapstad R 113 og R 114 dateres på samme grunnlag omtrent midt i fasen , mens 
Stavengåsen R 21 og R 121 sannsynligvis er litt yngre . Gjølstad R 34 er yngst. Forholdet 
mellom mikroflekker/flekker endres lite gjennom hele fasen . På Rød nedre R 72 utgjorde 
flekker 22% av flekkematerialet , mens det på Knapstad R 113 og R 114 knapt fantes 
flekker. På de yngste lokalitetene varierer forholdet mikroflekker/flekker fra 8 - til 21 % 
flekker. Kvaliteten på mikroflekkene varierer en del , men særlig Knapstad og 
Stavengåsenlokalitetene oppviser en høyt oppdrevet mikroflekketeknikk. 

En sammenlikning mellom mikroflekker og flekker fra lokalitetene Stavengåsen R 121 , og 
Gjølstad R 34 med materialet fra Gjølstad R 33 (fig. 86) viser at forholdet mellom 
mikroflekker og flekker er endret. Overgangen fra bruk av spesialiserte mikroflekker til 
grovere flekker er tidligere blitt tolket som en omlegging av jaktteknikker. Mikroflekkene 
ble brukt ved at det ble satt inn som mothaker i spydspisser, eller satt på rad slik at de 
utgjorde to lange skjærende egger på hver side av spissen . Fase 4 er karakterisert ved en 
overgang til bruk av enkle prosjektiler, særlig tverrpiler, men eneggete spisser og 
tangespisser blir etterhvert vanlige. 
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Fig. 86. Mikro.flekker fra ulike lokaliteter. Øverste to rekker mikro.flekker og flekker.fra 
Stavengåsen R 121. midterste to rekker mikro.flekker og flekker fra Gjø/stad R 34 og 
nederste tre rekker mikro.flekker og.flekker fra Gjø/stad R 33. 

Gjølstad R 33 dateres til fase 4. Likheter med boplassene fra foregående fase er 
beliggenheten ved stranden og at enkelte typologiske elementer fortsatt forekommer. 
Forskjellene vises i materialet der bruk av mikroflekketeknikk er erstattet med 
avslagsteknologi og bruk av enkle prosjektiler som tverrpiler og eneggede spisser. En 
annen viktig forskjell er at Gjølstad R 33 er mye større enn Nøstvetlokalitetene, og den 
har sannsynligvis enten vært benyttet i et lengre tidsrom, eller benyttet til korttidsopphold 
over en lengre periode enn de eldre boplassene, med unntak av Knapstad R 114. 
Forskjellen mellom Gjølstad R 33 og Knapstad R 114 er at førstnevnte var en boplass i 
egentlig forstand, mens sistnevnte primært tolkes som en utvinnings- og 
produksjonslokalitet for diabas. 

En sammenlikning mellom Vestbylokalitetene og tidligere undersøkte lokaliteter i Østfold 
og Vestfold viser stort sett samsvar med hensyn til typologiske elementer i fase 3 Nøstvet 
(Mikkelsen l 975a,b, Lindblom 1984). Når det gjelder overgangen mellom fase 3 Nøstvet 
og fase 4 er det i løpet av 1994 og 1995 framkommet tre nye lokaliteter i Østfold som 
viser det samme mønsteret som i Vestby; en forholdsvis brå overgang fra bruk av 
mikroflekketeknikk til enkle prosjektiler (innberetning v/Lena Fahre 1994, 1995, 
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innberetning v/Roger Grace 1995). Lokalitetene fra fase 3 Nøstvet ligger på 42 - 44 m 
o.h. mens fase 4 lokaliteten lå på 38 - 39 m o.h . Disse resultatene støtter antakelsen at 
overgangen mellom fasene 3 og 4 fant sted mellom 5600 - 5900 år før nåtid. Fase 4 
framtrer som en forholdsvis kort fase mellom de typisk senmesolittiske lokalitetene fra 
fase 3 Nøstvet og begynnelsen på neolitikum 5000 år før nåtid. Materialet viser klart 
kontinuitet fra foregående periode, men med nye trekk som gjør det forsvarlig å fastholde 
et faseskille . Hvorvidt fase 4 burde omdefineres til begynnelsen på neolitikum et et 
spørsmål som faller utenfor rammen av denne rapporten , men det burde tas opp på bredere 
basis sett i lys av nyere forskning på vestnorsk materiale (Nærøy 1993) og resultater fra 
undersøkelser på Sørlandet (Ballin og Lass Jensen 1995 : 117). 

Råstoffer 

Råstoffbruken gjennom fase 3 Nøstvet viser at diabas og andre bergarter som hornfels er 
blitt utnyttet i hele perioden. Fra fase 4 er det foreløpig ikke konstatert at diabas eller 
andre bergarter ble benyttet. Dette kan ha sammenheng med representativitet i og med at 
det kun er en fase 4 lokalitet i materialet. Imidlertid er det heller ikke kjent økser eller 
bruk av diabas, hornfels m.m. som råstoff fra tilsvarende lokaliteter i Østfold (Mikkelsen 
1975a, Lindblom 1984). Den foreløpige konklusjonen ut fra tilgjengelig materiale må 
derfor bli at bruk av diabas, hornfels og liknende bergarter til økser eller andre redskaper 
også tok slutt ved overgangen til fase 4. Det må understrekes at denne fasen fortsatt er lite 
kjent med hensyn til utbredelse og ulike aktivitetstyper, slik at denne konklusjonen kan 
endres av nye funn . 

Den regionale utnyttelsen av diabas, hornfels og porfyrer er foreløpig lite kjent. Det er 
ikke registrert store brudd tilsvarende Hespriholmen på Bømlo i Sunnhordland eller 
Stakaneset i Flora i Sogn og Fjord:me (Alsaker 1897, Bruen Olsen 1981 , Alsaker & Bruen 
Olsen 1984). En årsak kan være at det ikke finnes ganger som er store nok og av god 
kvalitet, en annen er at utnyttelsen av diabasen kan ha vært knyttet til strandens 
forflytning nedover. Innenfor en utpreget kysttilpasning, med den sterke landhevingen 
som fant sted gjennom hele steinalderen, kan det ha utviklet seg et regionalt 
utnyttelsesmønster der befolkningen utnyttet de gangene som til enhver tid var 
tilgjengelige i rimelig nærhet til stranden. Ettersom landhevingen fj emet den direkte 
tilknytningen kan små brudd/løsmateriale som ble plukket opp på ett sted, ha blitt oppgitt, 
og man har begitt seg på leting etter nye kilder, framfor å oppsøke tidligere bruddplasser 
som ikke lenger lå i tilknytning til sjøen. Diabasganger som ligger i fjæra vil være 
spesielt lett å få øye på og samtidig lett tilgjengelige (Snilsberg 1995 : 11). 

På en Nøstvetlokalitet i Østfold framkom det store mengder rombeporfyr. Av et materiale 
på mer enn 1000 stykker kunne det skilles ut noen få sikre avslag. Rombeporfyr finnes 
ikke i fast fjell i dette området, slik at de eneste måtene det kan ha kommet hit på er som 
istransporterte blokker, eller brakt til stedet av mennesker. Det er mest sannsynlig at 
gruppen som bodde her fant blokken og slå den opp for foreløpig ukjente formål 
(innberetning v/Roger Grace 1995). Ulike bergarter har derfor mest sannsynlig vært 
utnyttet både som løsblokker og ved at grupper eller enkeltpersoner har oppsøkt steder der 
diabasganger og eventuelt andre bergarter kommer fram i dagen i fast fjell og hentet ut 
materiale. Dette kan så ha blitt helt eller delvis bearbeidet på stedet og siden blitt tatt med 
til andre boplasser. 
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De fleste boplassene representerer ett eller flere kortvarige opphold av en befolkning som 
levde av jakt, fangst og sanking av ville planter. Jakt og fangst kan etterspores ved den 
utstrakte bruken av mikroflekker som ble satt inn som mothaker i spisser og spyd, samt 
bruken av enkle pilspisser som tverrpiler og eneggete spisser. Innsamling og bearbeiding 
av plantemateriale setter langt svakere spor i det arkeologiske materialet, men funn av 
malesteiner og slipeheller kan være indikasjoner på plantebruk. Slipesteiner tolkes som 
oftest som en del av den primære redskapsproduksjonen (sliping av økseegger), men kan 
også ha vært anvendt som underliggere for andre typer oppgaver. 

En lokalitet tolkes primært som produksjonslokalitet for utnyttelse av diabas. Bergarten er 
sannsynligvis utnyttet ved gjentatte besøk av grupper som dels kan ha tatt med seg 
halvferdige råemner, dels økser som ble ferdig produsert under oppholdet. 

Den yngste boplassen Gjølstad R 33 viser antydninger til endringer i sosial organisasjon 
ved at størrelsen og mengden av artefakter kan tyde på lengre opphold på samme sted. 
Det kan dreie seg om flere kortvarige opphold på samme sted, men over en lengre periode 
enn det som var vanlig i den foregående fasen . 

9.1. Pen;pektiver framover 

Som helhet gir materialet fra de ulike lokalitetene godt innblikk i den typiske 
Nøstvetkulturen i Folloregionen. Det som særpreger materialet i forhold til tidligere kjente 
kystlokaliteter i Øst-Norge er først og fremst den utstrakte bruken av bergarter som diabas, 
porfyrer og hornfels, til både økser og andre redskaper. Forøvrig har materialet store 
likheter med tidligere kjente lokaliteter. Materialet er egnet til å belyse flere ulike 
aspekter av samfunnet som intern sosial organisasjon ved sammenlimings- og 
brukssporanalyser. Den interne sosiale organisasjonen på hver enkelt boplass er spor av 
enkeltindividers handlinger, forholdet mellom dem og aktiviteter som ble utført. 
Brukssporanalyser vil gi funksjonsbestemmelse av redskaper, og dermed et bedre grunnlag 
for forståelse og tolkning av aktivitetene som fant sted. 

Den regionale utnyttelsen av ulike bergarter i området og distribusjonen av økser fra ulike 
diabasganger kan analyseres ved undersøkelser av øksene og de ulike bergartenes fysiske 
og geokjemiske sammensetning. Slike undersøkelser kan belyse sosial organisasjon på 
regionalt nivå, og gi innblikk i hvorledes enkeltindivider og grupper forflyttet seg i 
området, i tilleg til en bedre forståelse av produksjon og utveksling av gjenstander over 
større områder. 
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SUMMARY 

This volume of Varia presents the results of the DobbeltsporÆ6 project investigations in 
Vestby, Akershus, SE Norway . The results are of the archaeological excavations along the 
new railway track and the new E6 motorway in Vestby , supplemented by scientific 
investigations. 

Chapters 1-6 present the DobbeltsporÆ6 proj ect and the bacground to the investigations. 
Chapter 1 describes the project, its aims and priorities, and the project report. Chapter 2 
explains the local community and the economic background to the project, ie. the building 
of a new rilway track and a new motorway . It also gives a resume of earlier achaeological 
investigations in the area. Chapter 3 describes the fieldwork priorities and their practical 
implementation during the fieldwork period from 1 th June to 22th october 1993 . It also 
presents the principles of cataloguing and analysis which were set up in connection with 
the post-excavation work. 

Chapter 4 gives an overview of the project area's topography and geology, as well as the 
natura! associations in post-glacial times eg. sea-level changes and vegetational history . 

Chapter 5 reviews the chronological developement of the Mesolithic in South-Eastern 
Norway, both archaeological and describes the sea-leve! changes related to the different 
phases of the period. It also gives a short resume of the different raw-materials being used 
during the Mesolithic. 

Chapter 6 describes in more detail the methods used in dating the sites, the analyses 
undertaken on raw-materials, and the analysis of the spatial distribution of finds on each 
site. 

Chapter 7 presents the excavated sites. A total of 9 late Mesolithic sites are described 
and analysed. 

Chapter 7.1. deals with Rød nedre R 72. The site (44m2
) lay on a small [høyde] falling 

gently to the south and south-west, 63 m above sea-level. The artefact assemblage is 
characterised by pecked adzes made of diabase, conical cores and microblade techonolgy 
in flint and chert. In addition worked pophory was found to make up one definite 
knapping area. Several flint knapping areas could be distinguised. Most of the assemblage 
belong to the Late Mesolithic phase 3 Nøstvet. Two small tanged points and a 14C date of 
4565 BP suggests a visit to the place during the Neolithic. 

Chapter 7.2. describes the sites on Stavengåsen. Chapter 7.2.1. examines Stavengåsen R 
21. The site lay on a small terrace facing north-east at 49 m above sea-leve!, and was 
partially excavated ( 1 Om2

). The artefact assemblage contained conical and keeled co res 
together with microblades. The excavated area is interpreted as a knapping area mainly 
for microblade production. All of the material is typical of phase 3 Nøstvet. 

Chapter 7.2.2. deals with Stavengåsen R 121 (45m2
) . The site lay on a terrace facing 
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of diabase, diabase waste flakes, conical and handlecores of flint, together with burins, 
scrapers and retouched microblades and flakes . The diabase waste formed one definte 
knapping area. In addition, there were several flint knapping areas. Some of the diabase 
flakes were refitted to form the negative imprint of a Nøstvet adze. The assemblage is 
typical of phase 3 Nøstvet. 

Chapter 7.3. describes the Gjølstad sites. Chapter 7.3. 1. examines Gjølstad R 33 and R35 
which ( 16 l m2

) are located on a wide terrace facing south. These si tes are interpreted as 
one. The heigth above sea-level was 41-42 m. Among the artefacts were a number of 
transvers points, in addition there were blades, micorblades, scrapers, burins and retouched 
blades, microblades and flakes. The artefact assemblage is consistent with a date to phase 
4, the transition phase between the late Mesolithic and the neolithic. This site was large, 
but no stratified cultural layers could be distinguised. 

Chapter 7.3.2. describes Gjølstad R 34 (40 m2
) which was situated west of, and 2-3 m 

higher than R 33/35. The artefact assemblage was small, with microblades being the only 
chronological indicator. The site is dated at the end of phase 3 Nøstvet. 

Chapter 7. 4. deals with the si tes on Knapstad. Chapter 7. 4. i. examines Knapstad R 113. 
The site (60 m2

) was located on a sloping terrace facing vest at 56 m above sea-level. 
The artefact assembalge is characterised by handle cores of flint and rock crystal, 
microblades of the same raw materiales and retouched flakes . The assemblage is typical 
of phase 3 Nøstvet. 

Chapter 7. 4. 2. examines Knapstad R 114. The site lay on a flat terrace at 49-50 m above 
sea-level. The artefact assemblage contained more than 30 000 flakes of diabase, in 
addition to both finished and unfinished Nøstvet adzes of diabase, and a couple of adzes 
made of other materials. The flint/chert atrefacts consisted mainly of scrapers, burins, 
borer, a lancet microlite, keeled core and other cores, and microblades. The site's main 
function is interpreted as the utilization of the diabase dykes that outcrop here. The 
material is typical of phase 3 Nøstvet. 

The sites Knapstad R 119 and R 120 i.s dealt with in chapters 7.4.3. and 7.4.4. Both 
contained small amounts of material. The presence of microblades indicate a date to phase 
3 Nøstvet for both of them. 

Chapter 8 describes the registration of diabase dykes along the new railway and motorway 
lanes. This work was undertaken by geologists (chapters 8. i. 8.2., 8.3.). 14 different 
dykes and sills were found and sampled. The samples were used for visual comparison 
with adzes and waste material from the si tes R 72, R 121 and R 114 (chapter 8. 4.). The 
diabase artefacts from R 72 most likely were made from diabase outcroppings a couple of 
kilometers south of the site, while the diabase artefacts on R 121 may originate from the 
diabase dykes at R 114. All of the diabase on R 114 come from the local outcropping. It 
was not possible to determine whether regular mining had taken place at R 114. Chapter 
8.5. deals with the use of other rocks, mainly porphory , while chapter 8.6. summarises the 
potential of diabase and porphory for further studies. 

Chapter 9 resumes the cultural history and the excavated sites are compared to other sites. 
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All of the sites were located close to prehistorie shorelines: They are mostly small and 
short-lived, except for Knapstad R 114 which could have been utilized for diabase 
extraction over a fairly long period and Gjølstad R 33 /35 was either inhabited over a 
longer continous period, or else used for shorter occupations at over a longer period. 
The potential for futher studies, especially on finding and analysing different diabase types 
to discover local and regional patterns in the production and distribution of adzes is 
emphasized. 
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APPENDIKS B 

Liste over 14C-date1inger 

Alle dateringer ble foretatt ved, eller formidlet videre av, Laboratoriet for Radiologisk 
datering, Trondheim. T-numre viser til dateringer utført på Laboratoriet for Radiologisk 
datering, Trondheim, mens TUa-numre viser til dateringer utført på Svedborg laboratoriet i 
Uppsala, formidlet gjennom Laboratoriet for Radiologisk datering. 

Dateringer utført på Laboratoriet for Radiologisk datering er konvensjonelle dateringer, 
mens dateringer utført på Svedborg laboratoriet er akselerator-dateringer. 

Nr. Koonlinat Pmve Ukal. dat. Kal. dat. 

R 72 (C .38233) 

TUa-890 4lx/104y SØ lag 10 Hasselnøttskall 4565±85 BP 3490-3100 BC 

T-11805 40x/l0!y NV lag 5 Bjørk,furu 1800±100 BP 120-380 AD 

R 33 (C.38231) 

TUa-892 59x/105y SØ lag 2 Hasselnøttskall 160±75 BP Y. enn 1660 AD 

TUa-893 63x/l 03y Ilsted A Bjørk 5330±70 BP 4310-4010 BC 
lag 5 

TUa-894 63x/l 03y Ilsted A Bjørk 5390± BP 4335-4095 BC 
lag 5 

T-11364 63x/98y SV lag 3 Kvister av furu 255±75 BP Y. enn 1525 AD 

R 121 (C.38236) 

TUa-891 52x/104y SØ lag 2 Hasselnøttskall 860±90 BP 1040-1275 AD 

R 34 (C.38232) 

T-11363 I 9x/l 04y NV lag 4 Lind 1865±80 BP 75-245 AD 
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