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Forord 

Dette er to små arbeider med problemer som på mange måter ble til overs da jeg skrev 
magistergradsoppgaven Slettabø-konstruksjonen. Tematisk henger de nøye sammen. Den 
første artikkelen er en mer teoretisk tematisering av problemene rundt steinalderkeramikk og 
kronologi. Den andre artikkelen har en mer praktisk profil, der keramikken fra Slettabø
boplassen fra Ogna i Rogaland undersøkes. En del av konklusjonene i de to artiklene er 
overlappende, men jeg har likevel ikke ønsket å slå dem sammen til en lang artikkel. Den ene 
årsaken til det er at den første, teoretiske teksten ble gitt som prøveforelesning til 
magistergraden, og jeg har derfor ønsket å beholde dens form. Den andre årsaken er at det 
kan være en fordel å først se et problem teoretisk behandlet, for så å se samme problemet 
behandlet på en mer praktisk måte. 

Jeg vil til slutt takke Eldrid Straume og Zanette Tsigaridas for at de leste og kommenterte en 
tidligere utgave av artikkelen om Slettabø-keramikken. 
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Keramikk fra steinalderen i Sør-Norge. Kronologier og tolkninger i lys 
av nye funn og dateringer 

Jeg vil i denne forelesningen se på hvilken betydning nye funn og dateringer har hatt for 
kronologien og tolkningene av keramikk fra steinalderen i Sør-Norge. Jeg vil også gi en 
kritisk vurdering av disse resultatene. 

Men først vil jeg fortelle en historie fra den tiden da guder og kjemper var på jorden. I Hellas 
var Kronos eller Tiden leder for de andre titanene. Men han var blitt spådd at et av barna 
hans skulle drepe han. Derfor slukte han alle sine etterkommere. Men da som nå, ble 
skurkene ofte lurt, og en av Kronos sønner unngikk farens svelg, fikk satt sine slukte søsken 
fri og forviste Kronos til Britannia. Det metaforiske i historien er at tiden innhenter og sluker 
alt den har skapt, det levende dør og forsvinner . Men ved å lure tiden og sende uromomentet 
Kronos til England fikk gudene igjen kontroll over situasjonen. 

Kronologi betyr tidslære. I arkeologien er det læren om funnenes tidsrekkefølge. Spørsmålet 
blir nå om også arkeologenes utgave av Kronos, kronologien har godt av en tur til England, 
nærmere bestemt Cambridge . 

Store ting har i den siste tiden skjedd i arbeidet med steinalderkeramikkens tidsrekkefølge. 
Men for å kunne forstå dette nye, må man ha en bakgrunn av det gamle og kjente. Jeg vil 
derfor innledningsvis gå gjennom litt av faghistorien om Sør-Norges steinalderkeramikk. 

I 1930 satte Anathon Bjørn fingeren på en følelse som hadde vært framherskende i sørnorsk 
arkeologi: "Det så næsten ut til at man ikke hadde arbeidet med ler i stenalderen hos oss" 
(Bjørn 1930: 81) . En mer optimistisk holdning hadde Guttorm Gjessing i 1945 . Selv om det 
ennå var funnet lite keramikk, mente han at keramikktradisjonen i Sør-Norge hadde vært et 
viktig trekk i kulturbildet (Gjessing 1945: 232-33) . Med Erik Hinschs arbeider om 
traktbeger- og stridsøkskultur i Sør-Norge, fra femtitallet (Hinsch 1955, 1956), var det ingen 
tvil lengre. Funnene fra boplassene Narestø, Sluppan, Holheia og Kråkerøy slo benene vekk 
fra den utbredte oppfatningen at Sør-Norges yngre steinalder skulle være spesielt 
keramikkfattig . Inntrykket av en keramikktradisjon på sør-norsk grunn ble stadig klarere 
etterhvert som nye boplassfunn kom for dagen. 

Alle disse boplassene hadde det felles at keramikkskårene gjennomgående var små, slik at det 
var vanskelig å bestemme karenes form og dekor. Men det var en klar tendens til at skårene 
ofte var ornert med snorstempeltrykk, i parallelle linjer eller i vinkler. 

Spørsmålet ble nå hvordan disse skårene skulle plasseres i tid. Erik Hinsch så klare paralleller 
til svensk gropkeramisk kultur, og da spesielt den sene gropkeramikken som var sterkt 
påvirket av stridsøkskulturens dekorformer. Han ville derfor plassere mesteparten av 
keramikken i sen mellomneolittikum og senneolittikum. Men spesielt i keramikken fra 
boplassen Narestø, så han klare paralleller til tidlig svensk gropkeramikk, og framfor alt til 
traktbegerkeramikk av tidlig mellomneolittisk type. Hinsch mente det var keramikk ornert 
med vertikale striper og groper som tilhørte tidlig mellomneolittikum. Snorstemplene derimot 
ble tidsfestet til sen mellomneolittikum eller senneolittikum (Hinsch 1955: 90 ff). 
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Både Gjessing og Hinsch ville med andre ord plassere tyngdepunktet av den norske 
keramikken i en parallell til gropkeramisk kultur og sent i mellomneolittikum. De sluttet seg 
her til det synet Anathon Bjørn hadde lag fram allerede i tredveåra. 

Egil Bakka tok opp denne tråden og ville dele den norske keramikken i to faser. En tidlig 
fase, der blant annet den ovennevnte keramikken fra Narestø ble plassert, og en sen fase der 
snorstempelkeramikken havnet. Den tidligste fasen ble betraktet som svært uvanlig , med bare 
et par boplassfunn. Tyngdepunktet av boplasskeramikken havnet derfor i den sene fasen 
(Bakka 1973). 

Utover seksti- og syttiårene kom det en del nye publikasjoner av boplasser med keramikk. 
Spesielt viktige var boplassene Ramsvikneset (Bakka 1964a og b), Rognlien (Ingstad 1970), 
Gjedlestadvika (Bang-Andersen 1981) og Slettabø (Skjøsvold 1977). Felles for disse 
arbeidene var at den tolkningsrammen som Bjørn, Hinsch og Gjessing hadde lagt, bestemte 
tolkningene, slik at alle boplassene ble plassert innenfor den siste delen av 
mellomneolittikum, eller begynnelsen av senneolittikum. Sammenlikningsgrunnlaget for 
keramikken ble hentet fra sør-skandinavisk arkeologi, som svensk, gropkeramisk kultur, 
svensk stridsøkskultur, dansk enkeltgravskultur og traktbegerkultur. Avvikende 
dekorelementer som cardiumornering, kombinasjonen av groper og innrissete streker, og ekte 
snor, ble tolket vekk eller inn i en sen kontekst, ut fra liknende tradisjoner i Danmark og 
særlig Sveriges siste del av mellomneolittikum. Avvikende 14C dateringer ble det heller ikke 
tatt hensyn til, selv om de lå innenfor neolittikums tidsramme. 

Her avsluttes den faghistoriske gjennomgangen. Jeg betrakter nemlig åtti- og 
nittitallsforskningen å inngå i debatten om de nye funnene og dateringene. 

På åttitallets begynnelse kom det ikke så mange nye tolkninger av keramikken, jeg vil derfor 
bare nevne disse resultatene summarisk. Det viktigste som kam fram i disse arbeidene var at 
det hadde vært en tidlig mellomneolittisk keramisk tradisjon i Sørøst-Norge. Det ble helt klart 
at det var et lite, men markert innslag med traktbegerkeramikk eller traktbegerinfluert 
keramikk på noen av boplassene og i Skjeltorpdyssen (Østmo 1982, Indrelid og Moe 1982, 
Mikkelsen 1984). 

Av større interesse i denne forelesningen har en utgravning Einar Østmo gjorde på Auve i 
Vestfold (Østmo 1983). Her ble det gravd ut et av de største keramiske materialene fra 
neolittikum i Sør-Norge. Dekorformene var svært varierte, men det var mest snorstempler og 
groper. Det ble tatt ut en rekke dateringer av kull i kulturlaget som stort sett lå rundt 4200 
BP, omtrent samtidig med den eldste grop keramiske fasen i Sverige og med siste del av dansk 
traktbegerkultur. Tolkningsrammene for Auve var på dette tidspunktet klart i tråd med den 
etablerte. Svensk gropkeramikk og svensk stridsøkskeramikk er de naturlige 
referansepunktene. Derfor er Østmo tilbøyelig til å se 14C dateringene som noe for gamle. 
Han følger opp tankene som også tidligere var sentrale, om at keramikken representerte en 
egen, norsk tradisjon, men at den var innfluert av sørskandinaviske keramikkulturer (se 
Østmo 1983: 54-57). 
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På denne tiden gjennomgår steinalderarkeologi-miljøet i Bergen en sterk indre utvikling. Det 
innebærer en stadig søken etter å avgrense vestlandsarkeologien som et eget felt, med egene 
kronologier og arkeologiske funnkombinasjoner eller kulturer (se f.eks. Bjerck 1983, Nærøy 
1987). Svein Indrelids kritikk av det gropkeramiske kulturbegrepet, er et tidlig tegn på at 
arkeologene i Bergen søkte å forstå sitt arkeologiske materiale på egne premisser (Indrelid 
1972). Åttiårene karakteriseres av et kontinuelig arbeid med å etablere lokale kronologier for 
Vestlandet, og på nittitallet bærer dette også frukter for steinalderkeramikkens vedkommende. 

Boplassen på Ramsvikneset er utgangspunktet for å etablere den vestnorske keramikk 
kronologien. Arne Johan Nærøy forenkler Arne Skjølsvolds dekorsystem fra Slettabø og 
ordner keramikken etter dette systemet (Nærøy 1987: 111). Han skiller ut to hovedgrupper på 
gods og dekor, der den ene gruppen er karakterisert av fast, tynnvegget, finmagret gods, den 
andre med gods som er tykkvegget, grovmagret og porøst (op. cit: 134). Den første gruppen 
antyder Nærøy er importert, den andre gruppen som også er den største, er lokalprodusert. 
Den hjemmeproduserte gruppen er klart dominert av snorstempeltrykk i diverse varianter. 
Importgruppen er dekorert med snorstempler, v-formede streker, ekte snor og groper (op. cit: 
134). 

På grunnlag av to 14C daterbare boplasser med keramikk på Vestlandet, mener Nærøy at 
alderen på den vestnorske keramikken må skyves bakover i tid, til tidsrommet 4600 til 4000 
BP. Sammenlikningsgrunnlaget for den hjemmelagede keramikken er derfor ikke 
stridsøkskulturen, men sen traktbegerkultur og gropkeramisk keramikk. Men Nærøy 
poengterer at den lokalproduserte snorstempelkeramikken er noe for seg selv, og den er 
vanskelig sammenliknbar med sørskandinavisk keramikk (1987: 128 ff). 

Her har tolkningsrammen blitt en annen enn den keramikken tradisjonelt har blitt forstått i. 
Man ser i større grad enn tidligere bort fra gropkeramisk kultur og sørskandinavisk 
kronologi. I stedet poengteres det lokale, vestnorske preget. 

Noen år etterpå, i 1992, publiseres resultatene fra Kotedalenundersøkelsene (Bruen Olsen 
1992). Også her ble det funnet keramikk, og i hendene på Asle Bruen-Olsen blir Nærøys 
skjema og tolkningsramme et fryktelig våpen i kampen for å rydde sørskandinaviske 
metaforer ut av kronologiene. 

På grunnlag av artefakter, men spesielt ved 14C dateringer var det mulig å skille ut flere faser 
i Kotedalen, og i disse 14C daterbare kontekstene, lå det keramikkskår. Med Nærøys 
resultater som tolkningsramme, og ut fra funnene i Kotedalen, skiller Bruen-Olsen ut tre 
hovedgrupper (1992: 129): 
1) Tynnvegget, snoromert keramikk. 
2) Tykkvegget snorstempelkeramikk 
3) Tykkvegget gropomert keramikk 

Gruppen med snoromering, mener han er svært tidlig, mellom 5000 og 4800 BP, altså 
tidligneolittikum. De to andre gruppene ligger innenfor rammen av 4700 til 4200 BP, eller 
første del av mellomneolittikum. 
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Asle Bruen-Olsen hadde på dette tidspunktet det han mente var den eldste daterte, sørnorske 
keramikken overhode. Dette ser ut til å overraske han (Bruen Olsen 1992: 141). For hvem 
hadde kunnet vente at så gammel keramikk skulle dukke opp på et så perifert sted som 
Kotedalen? 

Etter dette bryter Bruen-Olsen med den bergenske tradisjonen om at kronologiene må 
etableres lokalt nivå. Han vil ordne alle boplasser med keramikk i Sør-Norge etter resultatene 
fra Kotedalen. Etter at de største og viktigste funnene er gjennomgått, presenterer han 
påstander som skal ha allmenn gyldighet for regionen. Han deler all keramikk opp i fire 
grupper (Bruen Olsen 1992: 140). Tre av disse er interessante her: 
1) Tidlig snorornert keramikk 
2) Snorstempelornert keramikk 
3) Keramikk influert av stridsøkskultur eller gropkeramisk kultur 

Den første gruppen mener han er fra tidligneolittiske kar av importert traktbegerkeramikk, 
noe som viser svært tidlig kontakt mellom Vest-Norge og sørskandinavisk traktbegerkultur. 
Dette vil han forklare ut fra at gruppene på Vestlandet hadde giftermålsforbindelser med 
Sørskandinavia, eller at Vestlandet inngikk i et stort, sosialt kontaktnett. Han ser dette som en 
av forutsetningen for opptak av jordbruk på Vestlandet. Det mest orginale i denne teorien, må 
alderen på skårene sies å være. Arbeidene fra Egil Bakka, til Egil Mikkelsen og Einar 
Østmos studier av østnorsk traktbegerkeramikk og til slutt Svein Indrelids påvisning av 
traktbegerinfluert keramikk vest på Hardangervidda, hadde godtgjort en keramisk tradisjon i 
Norge fra begynnelsen av mellomneolittikum (Bakka 1973, Mikkelsen 1984, 1989, Østmo 
1982, 1988, Indrelid og Moe 1982). 

Den andre gruppen, den grove snorstempelkeramikken, ser Bruen Olsen på som en norsk, 
mellomneolittisk keramikktradisjon. Denne typen keramikk kommer i bruk fra overgangen til 
mellomneolittikum, og fortsetter til slutten av perioden. Han retter krass kritikk mot å forstå 
boplassene som gropkeramiske, fordi de er eldre enn den gropkeramiske kulturen (Bruen 
Olsen 1992: 146-47). Slik bryter han med tradisjonen der gropkeramisk kultur var den 
primære tolkningsrammen. I stedet ser han snorstempelkeramikken som en norsk oppfinnelse 
under innflytelse av traktbegerkulturen (op. cit.). 

For Sør-Norges vedkommende, vil han, slik som Indrelid, ganske enkelt fjerne betegnelsen 
gropkeramisk kultur (Bruen Olsen 1992: 147). 

Den tredje gruppen, influert av stridsøkskeramikk, kommer i et uheldig lys, i Bruen-Olsens 
resonnement. Mesteparten av den keramikken som tidligere var antatt å være 
stridsøkskeramikk, eller sterkt influert av denne kulturen, er egentlig den lokalproduserte, 
eldre snorstempelkeramikken. Stridsøkskulturens J-keramikk har muligens opphav i den 
norske boplasskeramikken, og er siden spredt til sørskandinavisk stridsøkskultur (Bruen 
Olsen 1992: 149). Dette argumentet minner om Indrelids knytning av A-pilen og den 
sylindriske flekkeblokken til norske, mesolittiske tradisjoner (Indrelid 1972). Her bryter både 
Indrelid og Olsen med oppfatningen om at Sør-Norge kun er mottaker av kulturimpulser fra 
syd. 
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Her ser man hvordan det bergenske miljøet strever etter å bryte med tolkningsrammen der det 
sør-norske materialet tvinges inn i sørskandinavisk kronologi og arkeologiske kulturer. Men 
denne oppgaven lykkes bare delvis. Riktignok løsrives det keramiske materialet fra 
stridsøkskulturen og flyttes bakover i tid , men i stedet for å bli forstått helt på egne premisser 
knyttes det i stedet til traktbegerkultur. Videre synder Bruen-Olsen mot sine egne forsett, når 
han ordner alt sør-norsk materiale etter funnene fra en boplass i Hordaland. Jeg tror ingen av 
disse teknikkene er spesielt heldige for kronologidebatten. 

Før jeg avslutter denne gjennomgangen av nye funn og dateringer av keramikk, må også 
Einar Østmos nye dateringer av keramikk fra Auve tas med. Han introduserer 
akselleratordateringer av matskorper på keramikken, slik at hvert enkelt skår kan dateres , 
ikke bare konteksten de ligger i. 

Østmos nye dateringer sammenfaller godt med 14C dateringene fra kull , og bekreftet derfor at 
tyngdepunktet av Auve- keramikken skal dateres til ca 4400 BP. Østmo har på dette 
tidspunktet også løsrevet seg fra den sørorienterte tolkningen av materialet, slik at 
stridsøkskulturen ikke lengre er referansebakgrunnen. I stedet må den antatte 
stridsøkskeramikken ses om et uttrykk for en lokal tradisjon. Han · kan også vise til 
matskorpedateringer som er svært gamle. To skår, ornert med groper og fingeravtrykk har en 
alder på rundt 4970 BP, slik at de er omtrent samtidige med Bruen-Olsens eldste dateringer 
(Østmo 1993). 

Det er klart at i den grad disse dateringene er riktige, bryter kronologien til Bruen-Olsen 
sammen. Det understreker det betekelige i å la artefaktdistribusjonen på en boplass få allmenn 
betydning . Dette leder over i denne forelesningens hovedanliggende. 

Jeg har nå gått gjennom det jeg synes er de viktigste trekkene i forskningshistorien, og de nye 
bidragene til kronologier og tolkninger av steinalderkeramikken. Jeg vil nå se på den 
kronologiske virksomheten i et metakronologisk perspektiv . 

Denne metakronologiske kritikken vil forløpe på følgende måte: Først vil jeg knytte det 
kronologiske arbeidet til læren om oldsakene eller antikvarianismen. Så vil jeg vise at 
kronologien er tuftet på analytikken. Men et slikt utgangspunkt står i motsetning til de 
fortidige samfunnene som kronologiene skal kaste lys over. Jeg vil derfor først vise hvorfor 
analytikken ikke fungerer rent praktisk i kronologiske spørsmål. Men en slik kritikk er ikke 
nok for å forkaste analytiske kronologier. Derfor vil jeg vise at kronologiene bare 
tilsynelatende er analytiske. Gjennom teoretiske og ett praktisk eksempel fra Slettabø
boplassen, vil jeg skissere en alternativ måte å forstå kronologiene på. 

Carl Axel Moberg pekte i syttiårene på den for han beklagelige tendensen i arkeologien til å 
skille læren om oldsakene, eller antikvarianismen og læren om forhistorien (Moberg 1978). 
Antikavarianismen var meningsløs for Moberg, og han kalte den en fet , vingeklippet 
gjøkunge i historiefagets rede. Det er likevel en relativt utbredt oppfatning at sikkerheten i de 
antikvarianistiske resultatene er mye større enn i utsagnene om forhistorien . Diskusjonen så 
langt har vist at kronologi stor sett hører med til antikvarianismen, en rest fra den tiden da 
man trodde ting og tanker hadde en markert begynnelse og slutt og som sådan fulgte etter 
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hverandre i tid. Få kronologisk orienterte arkeologer stiller "hvorfor" spørsmål. Hvorfor 
opptrer for eksempel gropkeramikk bare mellom 4700 og 4200 BP? 

Jeg vil vise at antikvarianismen er en lite farbar vei i kronologiske spørsmål. 

For å oppnå den ønskede klarheten, vil jeg skille mellom to typer utsagn, nemlig analytiske 
og dialektiske. De analytiske utsagnene kjennetegnes ved at man fra et aksiom, et antatt fast 
holdepunkt, deduserer seg fram til resultater som er sikre, om aksiomet og deduksjonene er 
riktige. En grunnleggende ide i analytikken er at virkeligheten er regelmessig og at 
fenomenene i verden, f.eks. oldsakene står i et uavhengig forhold til hverandre. Oppgaven 
for analytikerne er nå å vise i hvilke situasjoner utvalgte artefakter står i et regelmessig 
forhold til hverandre og i hvilke situasjoner de ikke gjør det. Når disse reglene er kjent vil 
man oppdage at alt det man trodde var nytt og forskjellig, i grunnen er det samme som 
regelen. Slik skal kronologiene, som regel og aksiom, vise at alle boplasser er identiske, de 
er underlagt den samme analytiske regelen. 

En alternativ måte å forstå det arkeologiske materialet på, er som et dialektisk forhold. 
Forholdet mellom artefaktene er ikke tilfeldig, men de får sin mening ved de andre. Slik er 
også artefaktenes betydning flertydig og overskridende, fordi nye forhold gir nye meninger. 
Det arkeologiske materialet er karakterisert av dialektiske forhold fordi de er spor av 
menneskelige handlinger som er karakterisert av den samme overskridende flertydigheten. 
Hvilken mening en handling har, er ikke fastlagt, men blir til i samspillet mellom fortid nåtid 
og framtid . Slik vil en handling endre betydning, gjennom nye handlinger og kontekster og i 
lys av nye framtidsutsikter (etter Østerberg 1980). 

For å illustrere dette vil jeg bruke Steven Spielbergs filmatiserte tolkning av Oscar Schindlers 
liv: På en utmerket måte viser Spielberg hvordan Schindlers prosjekt, å bli enormt rik, 
etterhvert skiftet mening. Etterhvert fikk handlingene en annen betydning, det var å redde 
jødene fra gasskamrene som ble meningen i hans prosjekt. Med dette skiftet også fortiden 
mening, i ettertid ble Schindlers verk tolket i lys av at han reddet rundt 1000 jøder. 

Eksemplet med Schindler viser hvor viktig tiden er for å forstå handlingene. Handlingene er 
bundet opp i tiden og får og skifter mening i samspillet mellom fortid, nåtid og framtid. 
Oppfatningen av fortid, nåtid og framtid kan derfor sies å være dialektisk. Slik er det også 
med kronologiene. De kan ikke ses som linjære uttrykk, som fungerer uavhengig av 
arkeologens kontekst, ønsker og tanker om fortiden. De kan heller ikke umiddelbart brukes 
som regler som gjør fortiden identisk, eller som variasjoner av en regel, fordi forhistorien er 
av en annen, dialektisk art. 

Jeg vil nå vise de praktiske problemene med analytikken. Jeg vil vise hvor galt det kan være 
å se hvert keramikkskår som uavhengige størrelser, der deres plassering i kulturlaget er 
regelmessig. I stedet vil jeg foreslå å se skårene som deler av en helhet, for eksempel som 
deler av en keramikkrukke. Dette kan illustreres med det arkeologiske materialet fra 
Kotedalen. Det ble funnet svært lite dekorert keramikk i Kotedalen som egner seg noe særlig 
til kronologiske undersøkninger. Det var omtrent funnet 101 slike skår (Bruen Olsen 1992: 
128). Til sammenlikning var det på Slettabø, den boplassen jeg kjenner best, funnet 1102 
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skår av samme kategori. Fasene som Bruen-Olsen bruker til å datere keramikken på, ligger 
svært ofte oppå hverandre stratigrafisk (1992: 36). I en slik situasjon kan enkeltskår bevege 
seg relativt langt gjennom kulturlaget, fra sitt originale leie. 

Figur 1 viser et eksempel på spredningen av skår fra ett og samme kar på Slettabø. Som det 
tydelig går fram av plansjen, ville det her være svært hasardiøst å anta at hvert skår var en 
uavhengig størrelse, der plasseringen i kulturlaget viste et regelmessig tidsforhold, slik at de 
dypeste skårene var eldst og så videre. I Kotedalen er tretten skår omert med ekte snor. Av 
disse er ellve funnet i pløyelaget eller i overgangslag. Kun ett til to skår er funnet i en sikker 
tidligneolittisk kontekst (Bruen Olsen 1992: 128-29). Når man kjenner til hvordan enkelte 
keramikkskår kan bevege seg ut av originalt leie, er det ikke usannsynlig at disse to skårene 
egentlig hører til et av topplagene. 

Figur 1: Spredningen av skårene fra et klokkebeger i kulturlaget på Slettabø-boplassen. Tallene i figuren angir 
antall skår pr. mekanisk gravde rute og lag. 

Figure 1: The distribution of sherds from a bell-beaker in the cultural layer at the Slettabø-site. The numbers in 
the figure indicate the number of sherds pr. square/layer. 
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Tyngdepunktet av snorkeramikken er jo nettopp funnet her. I pløyelaget er det også funnet 
keramikk med omløpende vulster med groper ( op. cit: 135). En parallell til disse skårene 
finnes i stridsøkskulturens E-keramikk (Malmer 1975: 141) (Figur 2). Skårene ornert med 
ekte snor kan derfor godt være samtidige med stridsøkskulturen, der denne dekorformen også 
forekommer. At de skulle være tidligneolittiske settes i så måte i et mistenkelig lys. 
Kulturlaget kan i stedet være omrotet. 
Kan man nå på dette grunnlaget, at kulturlagene i Kotedalen er helt omrotet, se bort fra 
Bruen-Olsens arbeider, eller si at han har feil? Det kunne naturligvis vært fristende, men det 
er en logisk ugyldig kritikk. I stedet må kritikken ta en annen, prinsipiell vei. 

Jeg vil i stedet undergrave troen på at den arkeologiske virksomheten er analytisk. Jeg vil 
prøve å vise at en antikvarianistisk kronologi som etableres uavhengig av det objektet 
arkeologen skal konstruere, er en myte. 

I den faghistoriske gjennomgangen viste jeg at arkeologene tolket og ordnet keramikken 
kronologisk utfra en tolkningsramme, eller en forutforståelse. I denne forutforståelsen ligger 
det implisitt hva relevante sammenlikninger er, og hvilken karakter forhistorien har hatt. Det 
er derfor en dialektikk mellom arkeologen, faghistorien, og oppfatning av fortiden. 
Kronologien er bundet opp i en dialektikk mellom fortid, nåtid og framtid. 

Fnr.64612 
S.K A.(ploy<lag) rHof( 

} ,' 
' ' ': '' '' '' '' '' '' '' ' ' '' '' ' ' '' '' ' \ 
' ' \ \ 

'' \' 
\' '\ 
\' 

'' '' \>.. ,'' 
' ' ' ' 

'\ \, I/ 

'-·, ',, ,'/ 

···<::<~// 

, 

, , , , , 

Figur 2: Keramikk med vulst og groper fra Kotedalen (etter Bruen Olsen 1992) og typisk E-keramikk i Malmers 
system (etter Malmer 1975) . 

Figure 2: Ceramics ornated with a list and pits from Kotedalen (after Bruen Olsen 1992) and typical E-ceramic in 
the system of Malmer (after Malmer 1975). 
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I den første publiseringen av Auvematerialet var Østmos tolkningskontekst den tradisjonelle, 
der gropkeramisk kultur og påvirkning fra Sørskandinavia var viktig. Blant annet løftes en del 
keramikk fram som klar J-keramikk fra stridsøkskulturen. Østmo tenker seg en egen norsk 
keramikktradisjon, men under innflytelse av sørskandinavisk kultur (Østmo 1983) . 

Denne tolkningskonteksten kan igjen spores hos Bruen-Olsen i hans gjennomgang av Auve, 
selv om hans prosjekt nettopp er å overskride denne formen for båstenkning. For Bruen
Olsen er Auve en fangstboplass med stridsøkskeramikk. Han ser flere bolleformede kar av 
sikker J-type i materialet. Selv om alle 14C dateringene på Auve er for tidlige for 
stridsøkskultur, og spesielt J-keramikk, mener han å se tiltagende påvirkning av 
gropkeramisk kultur i sen mellomneolittikum, gjerne formidlet av stridsøkskulturen. Ja selv 
om 14C dateringene er for gamle på Auve, skriver han at 14C dateringene fra Auve og 
Slettabø ligger på overgangen av mellomneolittikum og senneolittikum (Bruen Olsen 1992: 
149). Han tolker med andre ord hele boplassen og kronologien på grunnlag av J-keramikken, 
som han ser som sen stridsøkskeramikk, med påvirkning fra Sverige. 
Det er nærliggende å tro at det er tanken om at kulturimpulsene i hovedsak går fra sør til 
nord, som determinerer Bruen-Olsens tanker om Auve. 

Etter akseleratordateringene, og under påvirkning av resultatene fra Bergen, anerkjenner 
Østmo Auve-keramikken som eldre enn stridsøkskulturen, og mener at vi må se det norske 
materialet som en egen gruppe, som ikke kan beskrives med begreper fra sørskandinavisk 
keramikkronologi. Sør-Norge kan kanskje til og med tilkjennes æren for å ha utviklet J
keramikken (Østmo 1993), en tanke Bruen-Olsen også er inne på (op. cit: 149). 

Man ser her den veven av samtid, faghistorie og fortidsoppfatning, som ligger bak de 
arkeologiske kronologiene. De framstår ikke som uavhengige aksiomer i nåtiden. Man ser 
også at læren om oldsakene, henger nøye sammen med forskerens tanker om forhistorien. 

Når dette er anerkjent, må det arkeologiske materialets egenart inkorporeres i arbeidene om 
kronologi. Kronologien må ikke framstå som et analytisk aksiom eller en lov, men må 
relateres til forhistoriens flertydighet. 

Artefaktene er spor etter menneskelige handlinger som er flertydige, eller som er 
hensiktsbestemt. Dette må ligge til grunn for all kronologi ., Fra strukturalisme-kritikken er 
problemet med at forskerens klassifiseringer får en selvstendig eksistens, godt kjent. Man 
forledes til å tro at ens oppdelinger av materialet er virkelig iboende materialet, og man antar 
derfor at de virker inn på fenomenet man vil undersøke. For å ungå dette, må de strukturene 
man mener å se, relateres til den virksomheten som produserer dem. Kronologiene må 
relateres til forhistorien og til den fortidige menneskelige virksomheten. Man må 
problematisere hvorfor artefakter opphører å produseres, hvorfor menneskene begynte å 
produsere en bestemt ting på akkurat den tiden og på det stedet. Uten en slik problematisering 
blir det ubegripelig hvorfor et dekorellement kun skal være knyttet til en fase og ikke 
forekomme i flere faser, det blir uforståelig hvorfor menneskene begynner og slutter med å 
lage spesielle ting. 
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Jeg vil gi et par eksempler på dette. Svært få arkeologer problematiserer keramikkens sosiale 
betydning i de fortidige samfunnene. Ut fra etnografiske paralleller kjenner man til at 
spesielle aktiviteter fordrer spesielle artefakter, med sin spesielle stil. Man kan tenke seg at 
keramikken har inngått i flere betydnings og funksjonssammenhenger . Nærvær eller fravær 
av keramikk eller dekorellementer har vært avhengig av dette. Keramikken kan f.eks . være 
knytet til etnisitetsmarkering og kjønnskategorisering. Den kan være bundet opp av • 
forestillinger om at bestemte aktiviteter krever spesiell keramikk, mens andre aktiviteter ikke 
gjør det. For eksempel kan man tenke seg at selve boplassen var organisert slik at forskjellige 
typer keramikk, ble brukt på forskjellige steder, eller at forskjellige typer boplasser, krevde 
forskjellige typer keramikk. 

Det er gravd ut så forsvinnende få keramikkførende boplasser, at vi må regne med de bare 
utgjør et segment av den variasjonsrikdommen som opprinnelig har vært. Få boplasser med 
keramikk er også totalgravd. Kronologien er tuftet på analytikken, der man går ut fra at 
fortiden er regelmessig og identisk, slik at alle boplasser i grunnen er identiske. Med 
bakgrunn i det fragmenterte keramiske materiale som foreligger, er det vel dristig å anta at 
funnbildet er representativt for det spekteret av sosial variasjon som lå til grunn i fortiden . 
Men det er også feil å redusere den fortidige menneskelige virksomheten til replika av en 
regel. Handlingene er flertydige og overskridende, slik at meningen varierer fra kontekst til 
kontekst. Det er derfor ingen grunn til å tro at meningen i f.eks . keramikkdekor er entydig. 
Den kan skifte mening i tid og rom. Så selv om det finnes snorornert keramikk på Vestlandet 
i tidligneolittikum, er det ingen ting i veien for at samme dekor kan opptre i sen 
mellomneolittikum på Østlandet. 

Jeg vil gi et konkret eksempel på dette. Forelesningen handler jo nettopp om nye funn og 
dateringer og jeg vil ikke skuffe i så måte . Jeg vil ta for meg en en del akseleratordateringer 
fra Slettabø som ble tilgjengelige etter at avhandlingen min var ferdig. 

Figur 3 viser alle 14C dateringer som har blitt tatt på Slettabø-boplassen, relatert til den 
dybden de er funnet i kulturlaget. Det er tydelig at dateringene grupperer seg i to, rundt 3900 
BP og rundt 4700 BP. I følge kronologiene fra Bergen er den yngste gruppen fra overgangen 
til senneolittikum, mens de fleste eldre dateringene er fra tidlig mellomneolittikum. Det er i 
følge Bruen-Olsen på denne tiden den selvstendige sør-norske keramikktradisjonen begynner. 
Før dette skal det bare være importert traktbegerkeramikk. 

Det er spesielt to dateringer som bryter med dette bildet. De er begge eldre enn 5000 14C år. 
Begge prøvene er av matskorper på keramikk. Det er for omfattende å komme inn på 
diskusjonen om feilkilder her, men jeg har i diskusjon med laboratoriet i Trondheim, kommet 
fram til at prøvene antakelig gir den korrekte alderen. Den eldste dateringen er utfra 
kronologiene overraskende gammel. 5305 BP, som er eldre enn de tidligste neolittiske 
dateringene i Sør-Skandinavia, ja i de fleste periodeskjemaer ville den vært rent mesolittisk. 

La oss se på dette karet. Som det framgår av figur 4 har man her et snorstempelornert kar 
dekorert med horisontale linjer rundt mundingsranden, med en vertikal frans på overgangen 
til buken. Karformen er interessant. Der er en klar s-form på profilen, med tydelig overgang 
mellom halsen og buken. Videre har karet antakelig hatt rund eller spiss bunn. 
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TUa-651 4plll 5305 + 80 
TUa-650 2pll 30/40 5080 + 65 
TUa-648 2plll 4940 + 65 
TUa-647 OCII 10/20 4845 + 80 
(T-1803) OnIII 4820 + 180 
TUa-649 2jll 0/10 4785 + 70 
(T-560) -la (Kullag) 4780 + 130 
(T-738) 4q m 4730 + 100 
TUa-646 2pII 10/20 4695 + 65 
(T-561) Od 0/15 4650 + 100 
(T-1779) 6q m 4640 ±130 
TUa-645 Okll 20/30 4575 + 75 
(T-1780) 3q m 4470 + 120 

TUa-652 4pII 20/30 4190 ±60 
(T-627) -2j 0/10 3970 + 100 
(T-628) 3110/20 3860 + 100 
(T-739) 5n 10/20 3790 · ± 70 

Figur 3: Alle 14C daleringer fra Slettabø-boplassen. De vanlige 14C dateringene er markert ved at det er satt 
parentes rundt prøvens T-nr. De øvrige daleringene er matskorpedaleringer. 

Figure 3: All the 14 C-datings from the Slettabø-site. The ordinary 14 C datings are marked with parentheses around 
the T-number. The other datings are from crusts of food inside the potte ry . 

10cm 

Figur 4: Skårene fra et kar dekoren med snorstempler i horisontale render og med en vertikal frans på 
overgangen til buken. Skåret er matskorpedatert til 5305 ± 80 BP. (Etter Skjølsvold 1977) 

Figure 4: The sherds from a pot decorated with cord stamps in horizantal lines and with vertical cord stamps on 
the tap of the belly. The sherd is dated to 5305 ± 80 BP. (After Skjølsvold 1977) . 
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Figur 5: Eksempler på kaiformen på ertebøllekeramikk. (Etter Brønsted 1957: 122, 168). 

Figure 5: Examples of pot forms from ertebølle-ceramic. (After Brønsted 1957: 122, 168). 

Ut fra den gamle tolkningsrammen ville den nærmeste parallellen være den senneolittiske 
Myrhøy-keramikken fra Danmark, der karformen er påvirket av klokkebegerkulturen (Jensen 
1973, Skjølsvold 1977: 163). 

Ut i fra den nye tolkningsrammen som er i ferd med å bli utarbeidet, er dette et typisk 
eksempel på den særegne, norske boplasskeramikken med snorstempler. Men alderen er alt 
for høy . Slik keramikk skal i følge Bruen-Olsens kronologi ikke forekomme før ca 4700 BP 
(Bruen Olsen 1992: 126). 

Kanskje er denne høye alderen likevel ganske rimelig, når man tenker mer gjennom saken. 
De eldste dateringene fra Auve, på rundt 5000 BP, tyder jo på at boplasskeramikken på dette 
stedet må trekkes lengre bak i tid enn 4700 BP. På Slettabø er det i 14C dateringene relativt 
stor kontinuitet fra den eldste dateringen på 5300 BP til tiden rundt 4700 BP, noe som igjen 
kan tolkes som en kontinuelig keramisk tradisjon. 

Birgittha Hulthen har pekt på det nære tekniske slektskapet mellom den sør-norske 
boplasskeramikken og ertebøllekeramikk (Hulthen 1981: 53). Karformen på Slettabøkaret er 
heller ikke så forskjellig fra ertebøllekeramikk, som ofte også har denne s-formen (figur 5). 
Faktisk har minst fire kar på Slettabø spiss bunn, et trekk de har felles med 
erte bøllekeramikk, men som er høyst uvanlig i traktbegerkultur . 
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Dette betyr ikke at den sør-norske tradisjonen kun skal ses som en svak avskygging av dansk 
ertebøllekultur. Tolkningsrammen der Nord-Skandinavia er passive mottakere av 
sørskandinaviske kulturimpulser er ikke lengre et atraktivt perspektiv. I stedet vil jeg kort 
antyde de sosiale strukturene som har kunnet gi opphav til en egen sør-norsk keramisk 
tradisjon. 

Myten om de førmoderne menneskenes manglende kontakt med andre folk er i ferd med å slå 
sprekker i sør-norsk steinalderarkeologi. Etnografien viser med all tydelighet at et slikt 
perspektiv har lite for seg. Det førmoderne mennesket har hatt en imponerende evne til å 
knytte sosiale kontakter over store avstander. I tidligere tolkninger var spredning av 
kulturimpulser nært forbundet med sesongvandringer eller migrasjoner. Med Krisitina 
Jennberts banebrytende arbeid om de senmesolittiske sosiale kontaktnettene i Sør
Skandinavia, fikk arkeologene en samfunnsmodell som kunne forklare raske skifter i den 
materielle kultruen, som for eksempel opptak av jordbruksteknikker. Jennbert skisserte et 
forhistorisk samfunn som var like avhengig og opptatt av sosiale forbindelser som det vi er. 
Prestige og gavebytte systemer integrerte store deler av Sør-Skandinavia med kontinentet 
(Jennbert 1984). Et liknende system har Lisa Bostwick Bjerck antydet for Sør-Norges 
vedkommedne (Bostwick Bjerck 1988). 
De svært tidlige dateringene på jordbruksaktivitet, og innslaget av spissnakkede økser (Østmo 
1986), kan bli forklart ut fra liknende kontaktnett. 

I stedet for å tenke i båsene Norge, Danmark, Sverige, traktbegerkultur og ertebøllekultur, er 
et slikt dynamisk perspektiv mer fruktbart. Gjennom den integreringen et slikt kontaktnett 
skaper, ville samfunnene ved Skagerak og Nordsjøen ha noen grunnleggende trekk felles, for 
eksempel tradisjonen med keramikkproduksjon, mens andre ting vil vise lokal variasjon, for 
eksempel karenes utforming. 

I den grad man aksepterer et sosialt kontaktnett, sterkt utbygd i slutten av mesolittikum, som 
formidler jordbruket, ser jeg ingen grunn til å tvile på at det samme kontaktnettet kunne 
formidle andre tradisjoner, som produksjon av keramikkar . 

Slik situasjonen er nå, ser det ut til at tradisjonen med snorstempler har de eldste røttene i 
Sør-Norge. Den økende bruken av snorstempler i sørskandinavisk neolittikum, kan i et slikt 
perspektiv tolkes som innflytelse fra den norske keramikktradisjonen. 

Jeg har trukket fram dette eksempelt for å vise hvor reduserende den analytiske tankegangen 
er, der man prøver å ordne materialet kronologisk innenfor det allerede kjente og det gamle. 
Det overskridende og flertydige som kjennetegner samfunnet og dets materiell, forsvinner. 
Men dette er ikke en gjentakelse av det gamle argumentet om at vi må grave fram mye mer 
materiale og ta langt flere 14C dateringer før vi kan si noe om forhistorien. Det er tvert i mot 
en kritikk av dette skillet mellom antikvarianisme og forhistorie. 

Jeg vil med mitt eksempel foreslå en metode der kronologiene integreres i forhistorien, der 
man prøver å problematisere sine klassifikasjoners sosiale opphav. Jeg vil foreslå en bevisst 
problematisering av de fortidige samfunnenes egenart og karakter. Kronologiene må springe 
ut av denne problematiseringen. 
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Er ikke dette et fåfengt prosjekt, når fortiden for alltid er borte, når vi aldri kan få vite 
"hvordan det egentlig var"? Tvert i mot, en slik metode er i den beste forstanden av ordet en 
ekte paleopsykologi. Den bevisstgjøringen og den økte refleksjonen en slik problematisering 
medfører, bringer for dagen de ubevisste forestillingene og det bortgjemte tankegodset vi 
bærer med oss i konstruksjonen av kronologiene. Tolkningsrammen kommer klarere fram. 
Det blir begripelig hvorfor kronologiske trekk skal komme og gå. Et slikt dykk inn i våre 
forestillinger om forhistorien, er samtidig et dykk inn i det "gårsdagens menneske" som 
utgjør den ubevisste delen av oss selv, som Durkheim så treffende har sagt (Durkheim i 
Bourdieu 1991 : 79). 

I et slikt perspektiv vil skillet mellom antikvarianisme og forhistorie forsvinne, og 
antikvarianismens priviligerte posisjon som den objektive delen av vitenskapen vil 
undergraves. I et slikt perspektiv forsvinner den linjære tiden, der vi kan etablere uavhengige 
kronologier i nåtiden som vi kan ordne oldsakene etter, uavhengig av hvilken mening vi 
måtte ha om de fortidige samfunnenes karakter. For på samme måten som fortiden blir til i 
lys av nåtiden blir nåtiden til i dialektikken mellom framtid og fortid. 

Da de greske gudene hadde forvist Kronos til Britania, var det ikke harmonien som rådet i 
Hellas, som man kanskje kunne tro, men rå makt. Så sier i hvert fall myten. En liknende 
tendens har mange ment å spore i Cambridgeskolens rekonstruksjon av arkeologien (se f.eks. 
Shanks og Tilley 1987, 1992). Et perspektiv som jeg har skissert i denne forelesningen, vil 
også nødvendigvis rette seg mot striden om den legitime avgrensingen av det arkeologiske 
objektet, men uten at det nødvendigvis innebærer noen for for maktessensialisme. En ny 
trend i debatten er en revitalisering av den prosessuelle arkeologien. Flere teoretiske arbeider 
som har blitt publisert i den siste tiden, har hatt en ytterst tradisjonell instilling til 
fortidsforståelsen (se f.eks. Anthony 1990, Bintliff 1993). Og hvem vet, kanskje arkeologiens 
Kronos ikke aksepterer forvisningen til Cambridge og vender tilbake med fornyede krefter, 
som den fete, vingeklippede gjøkungen, Carl Axel Moberg mante fram i sin dystre 
framtidsvisjon for faget. 
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Om Slettabø-boplassens stratigrafi, alder og keramikkronologi 

1. Innledning 

I denne artikkelen vil jeg behandle tre problemer knyttet til Slettabø-boplassen i Hå 
kommune, Rogaland. Det første problemet har å gjøre med hvordan man skal forstå 
stratigrafien på boplassen. Det andre problemet er hvordan alderen på de neolittiske 
kulturlagene skal bestemmes. Det tredje problemet som skal diskuteres er hvordan det rike 
keramiske materialet fra boplassen skal knyttes til kultudagets stratigrafi og alder. Med andre 
ord handler det siste problemfeltet om keramikkronologien på boplassen. 

Artikkelens gang er lagt opp slik at resultatene fra behandlingen av et foregående problem 
brukes i argumentasjonen og diskusjonen i det neste problemfeltet. 

Slettabø-boplassen har vært en relativt hyppig debattert, sørnorsk boplass. Diskusjonen har i 
stor grad nettopp dreid seg om tolkningen av stratigrafien og forståelsen av det keramiske 
materialets alder og egenart (se Indrelid 1974, Skjølsvold 1979, 1972 og 1977, Bruen Olsen 
1992). Denne diskusjonen har konsekvenser utover den forsåvidt smale interessen 
stratigrafien på en enkelt boplass har, fordi Slettabøboplassen er regnet som en av 
nøkkelboplassene for å forstå sørnorsk neolittikum. 

I denne artikkelen vil det bli presentert metoder for å angripe disse stratigrafiske og 
kronologiske problemene. I denne forstand kan man si at arbeidet også har en metodisk 
betydning. Men jeg er kritisk til at disse metodiske resultatene skulle ha noen umiddelbar 
betydning utover Slettabø-boplassen. Enhver boplass eller situasjon er unik og må derfor 
forstås ut fra sine egne premisser, eller den må forstås "situert". Dette er i grunnen det 
metodiske aspektets middelbare betydning. Det vil si at en boplass bør undersøkes 
stratigrafisk og kronologisk som en bestemt situasjon som krever sin bestemte handling, ikke 
ut fra generelle eller allmenne, ferdigformulerte metoder. 

Nå kan det være på tide å gå nærmere inn på undersøkelsens objekt, Slettabø-boplassen. 

2. Generelt om Slettabø-boplassen. 

Slettabø-boplassen ligger i et flyvesandområde i overgangen mellom Flatjæren og Høylandet i 
Ogna. Den ble gravd ut av Ame Skjølsvold i sekstiårene. Publikasjoner fra boplassen forelå i 
syttiårene (Skjølsvold 1972, 1977, 1979). 

Beregninger har vist at da boplassen var i bruk, lå den i vannkanten på en øy i en lun 
skjærgård som i dag er Ogna (Skjølsvold 1977: 187). Det ble påvist tre distinkte kulturlag, 
atskilt av flyvesand (figur 1). Det øverste laget, lag I var på grunnlag av artefaktene og ved 
14C måling, datert til bronsealderen, og skal ikke berøres i denne sammenhengen. Kun de to 
nederste lagene, lag Il og Ill skal behandles. 
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Lag II var det største og rikeste kulturlaget. Oldsakmaterialet var svært variert, der de fleste 
formelle redskapskategorier i flint var representert, i tillegg til store mengder knakkeavfall. I 
denne sammenhengen er det viktig å få med at det ble gravd ut 21 flathugde spisser (figur 2). 
Disse kan klassifiseres henholdsvis som spisser med innbuet og rett base, og med tange og 
agnorer. Av bergart ble det funnet en del økser og fragmenter av slike. Av bearbeidet bein 
kan det spesielt nevnes fiskekroker og harpunfragment. Det ble også funnet ubearbeidet, . 
organisk materiale som forkullede hasselnøttskall og harpiks, samt et fragmentert, men 
likefullt variert beinmateriale. Men mest kjent er nok boplassen for sitt rike og varierte 
keramiske materiale. Størst oppmerksomhet har skårene av ett kamstempelornert klokkebeger 
fått (figur 3). Det meste av det øvrige keramiske materialet er imidlertid dekorert med 
snorstempler i varierende mønstre. Mellom kulturlag II og det underliggende kulturlag III lå 
det et ca 10-20 cm tykt dekke med flyvesand. Dette dekket skilte ikke de to kulturlagene 
fullstendig, slik at de to kulturlagene løp sammen flere steder. Flyvesanden under lag II var 
praktisk talt funntom, med untak av ett område . I rutene 21, 41, lp, On, lm og 5m ble det 
funnet en del flint (se figur 13). Mengden flint i disse rutene var omtrent like stor som 
mengden flint pr. rute i sjiktene 50/60 og 60/70 (bunnsjiktene) av lag II. 

Lag III var rundt 10 centimeter tykt og er stort sett gravd som ett mekanisk lag. Laget var 
ikke så funnrikt som lag II, men det ble funnet både flintredskaper, knakkeavfall og 
snorstempelornert keramikk. Det ble også funnet en del ubearbeidet, osteologisk materiale. 
Flere steder var lag III svært funnfattig, eller tomt for funn, men opptrådde som en mer eller 
mindre klar, mørk horisont under lag II. 

Helt NØ på feltet ble det funnet et flak med trekull og aske under lag III. Dette flaket var 
atskilt fra lag III med en stripe flyvesand, men 14C dateringene av flaket tyder på at det er 
samtidig med lag III (Skjølsvold 1977: 48) . 

Graveteknikken som ble praktisert under utgravningen, var å grave kulturlagene i 
kvadratmetersruter og ti centimeters sjikt. (I denne artikkelen vil benevningen være slik at 
kulturlagene lag II og III kalles lag, mens sjikt benevner de mekanisk gravde, 10 centimeter 
tykke lagene som lag II ble delt opp i). Det var stratigrafien som ble prioritert under 
utgravningen, slik at et fåtall kvadratmetersruter ble gravd til bunns av gangen. Dette har gitt 
et svært detaljert bilde av hvordan stratigrafien var på hele boplassen, men det gikk 
naturligvis på bekostning av oversikten i plan. Lag II var på enkelte steder så mektig at det 
var nødvendig å grave syv mekaniske sjikt. Figur 4 viser en oversikt over det utgravde 
område på Slettabø. Figur 5 viser lagene II og III slik det ble gravd mekanisk. Det framgår 
tydelig at det er på den sørvestlige delen av feltet at lag II var spesielt mektig. De nederste 
sjiktene av lag II var, sett i sammenheng med resten av laget, stort sett funnfattige, eller 
funntomme (se f.eks. Skjølsvold 1977: 158). 

Sammenfatningsvis kan man si at lag II og III inneholdt både flintartefakter, keramikk i 
varierende dekormønstre, redskaper av bein og bergart, samt relativt rike spor etter 
menneskenes diett, som fiskebein, sel, hval, sjøfugl, hjort og nøtteskall. Spesielt lag II var 
mektig og funnrikt. For en mer utførlig gjennomgang av funnmaterialet som helhet, henvises 
leseren til Skjølsvolds publikasjon fra 1977. 
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Figur 1: Fotografi fra utgravningen. Profil av lag 1, II og Ill langs i-linjen. (Etter Skjølsvol.d 1977). 

Figure 1: Plwto from the excavation. Profile of layer 1, II and Ill along the i-line. (After Skjølsvol.d 1977). 
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Figur 2: Eksempler på noen av de jl.atehugde spissene fra Slettabø. Nedenfra og opp: Spisser med tange og 
agnorer (klokkebegerpil) og med innbuet base. (Etter Skjølsvol.d 1977). 

Figure 2: E.xamples of some of the flake retouched points from Slettabø. From the bottom to the top: Points with a 
tongue and agnors (bell-beaker-points) and with concave basis. (After Skjøvol.d 1977) . 
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Figur 3: Skår fra klokkebegeret som ble funnet i kulturlag Il (,4) og forslag til rekonstruksjon (B) . (Etter 
Skjølsvo/,d 1977) . 

Figure 3: Sherds from the bell-beaker who was found in layer 1l (AJ anda possible reconstruction (B). (After 
Skjølsvo/,d 1977). 
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Figur 5: De mekanisk gravde lagene på Slettabø-boplassen. Hver firkant tilsvarer en kvadratmetersrute. 

Figure 5: The mechanical excavated layers on the Slettabø-site. Every square isa square meter. 
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Figur 4: Oversikt over det utgravde området på Slettabø. Målestokken er slik at en rute er lxl meter. De 
tallbenevnte aksene går NØ-SV, mens de bokstavbenevnte går NV-Sø. (Etter Skjølsvold 1977). 

Figure 4: The excavated area on Slettabø. Every square is lxl meter. The axis with fetters goes NE-SW, while the 
axis with number goes NW-SE. (After Skjølsvold 1977). 
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3. Keramikken på Slettabø 

Siden det keramiske materialet er en av hovedsakene i denne artikkelen er det på sin plass å 
gi det en fyldigere presentasjon. Rent generelt betraktet skriver keramikkmaterialet seg fra 
krukker som må ha hatt både variert form, godstykkelse og finhet på magring. 
Keramikkgodset på Slettabø er hovedsakelig magret med kvarts men det forekommer også 
enkelte skår med sjamotte. Det er også en mulighet for at noe av keramikken i tillegg til 
kvartsen, er magret med organisk materiale som er forsvunnet under brenningen av karene 
(Rosenquist og Rosenquist 1977: 283). Tynnveggede skår har som regel finere magring enn 
de tykkveggede, som kan ha opp til 1 cm store magringskorn. De fleste skårene har 
magringskorn på 3-5 mm (Skjølsvold 1977: 76). Slik må mesteparten av keramikken sies å 
være grovmagret og med høyt innhold av magringsmidler (Jfr. Rosenquist og Rosenquist 
1977: 282-83). 

Alle som har arbeidet med keramikk fra norsk neolittikum har bittert fått erfare at 
sammenliknet med andre perioder eller områder, er keramikken begredelig bevart og svært 
fragmentert. Slettabø-keramikken er intet unntak. Selv om materialet i norsk målestokk er 
stor og variert, er størrelsen på skårene små. Skjølsvold har kommet fram til en 
gjennomsnittstørrelse (tverrmål) på skårene på rundt 3,3 cm (1977: 72). I tillegg er skårene 
ofte svært porøse, slik at bruddflaten ofte er borte. Dette har gjort det problematisk å lime 
sammen skår til større fragmenter og med det si noe om karenes form og størrelse. Det er 
kun med et fåtall kar dette har vært mulig. Figur 6 viser eksempler på kar som har vært så 
godt bevart at man kan si noe om karenes størrelse og form. Imidlertid ser materialet i 
alminnelighet ut til å være for dårlig til å kunne si noe generelt om karformen, eller 
undersøke om karformene viser en kronologisk utvikling . Skjølsvold har imidlertid prøvd å 
rekonstruere en del karformer som er vist i figur 7 (Skjølsvold 1977: 74). Figuren antyder at 
formene på karene har vært varierte. Det kan i tillegg nevnes at skår som viser bunnprofiler 
også antyder en viss variasjon. Det er funnet skår fra kar som må ha hatt flat bunn, rund 
bunn med og uten markert ståflate og skår fra kar med tilnærmet spiss bunn (Skjølsvold 
1977: 75). 

Videre innebærer materialets langt framskredne fragmentering også at det er vanskelig å 
fastslå hvordan dekoren i sin helhet har vært på karene. Det finnes igjen noen skår som er 
såpass store at man med en viss sikkerhet kan fastslå dekoren, men heller ikke dette 
materialet er så stort at man kan gi det en allmenn betydning. 

Eksempler på skår som viser kardekoren er f.eks . figur 8. Her ser man et kar med sterkt 
utsvunget hals, der halspartiet er dekorert med horisontale render av snorstempeltrykk. Det er 
mulig at snorstempelrendene har vært avsluttet mot buken med en bølgelinje, eller så har 
sluttlinjen vært rett, som på resten av halsen. 

Et annet eksempel er skåret på figur 9. Her er det en krukke med sterk S-formet profil og en 
relativt markert overgang mellom halsen og buken. Også i dette tilfellet er dekoren 
konsentrert til halspartiet, med horisontale render av snorstempler som avsluttes med en 
rekke vertikale trykk på overgangen til buken. 
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Figur 6: Skår fra et udekorert kar, der karfonnen kan rekonstrueres. (Ener Skjølsvol.d 1977). 

Fig ure 6: Sherds from an undecorated pot, where the pot fonn can be reconstructed. (After Skjølsvol.d 1977) . 
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Figur 7: Forslag til rekonstruksjon av karfonner fra lag 11 og 111. (Etter Skjølsvol.d 1977). 

·; .,. 
' ' 

,- - - _,, 

h 

y-- -----, 
' ' 
' 

' '-- - - - - _, 

Figure 7: Some possible reconstructions of pot forms from layer 11 and lll. (After Skjølsvol.d 1977) . 
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Figur 8: Kar med utsvunget munningsrand dekoren med snorstempler i horisontale render på halsen. (Etter 
Skjølsvold 1977) . 

Figure 8: Pot with a wide rim, ornated with cord impressions in horizontal lines under the rim. (After Skjølsvold 
1977). 

10cm 

L-'--'---'---''---_1_--'----'---'-~_J 

Figur 9: Kar med horisontale snorstempelrender rundt halsen og med venikale snorstempeltrykk på overgangen til 
buken. Dette skåret lot seg 14 C datere ril 5305 ± 80 (Etter Skjølsvold 1977) . 

Figure 9: Pot with horizantal cord impressions round the neck and with venical cord impressions on the upper 
pan of the belly. This sherd was 14C-dated to 5305 ± 80 (After Skjølsvold 1977). 
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Figur 10: Godt bevan kar av senneolittisk type, dekoren med venikal, glissen snorstempel.dekor. (Etter Skjølsvol.d 
1977) . 

Figure JO: A well preserved pot of a late Neolithic type, ornated with venical, scattered cord stamp impressions. 
(After Skjølsvol.d 1977). 

Et siste eksempel kan karet på figur 10 være. Dette er et kar dekorert med glissen, vertikalt 
inntrykt snorstempeldekor. 
Det ser med andre ord ut til at både karenes form og kardekoren ikke utgjør et brukbart 
grunnlag for å klassifisere keramikken, eller studere en eventuell kronologisk utvikling på 
boplassen. Igjen står man da med de enkelte dekorelementene på den dekorerte keramikken. 
Keramikken på Slettabø er klassifisert av Skjølsvold. Av tidsmessige hensyn var det uråd å 
klassifisere materialet på nytt . Selv om dette kunne ha vært ønskelig, mener jeg den 
oppdelingen som foreligger er tilstrekkelig god til å foreta de undersøkelsene denne artikkelen 
beskriver. Skjølsvold ordnet den dekorerte keramikken i følgende system (Skjølsvold 1977: 
77 ff): 
Den snorstempelomerte keramikken ble ordnet i 
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(1) Horisontale render 
(2) Horisontale render med vertikal frans 
(3) Vinklet dekor 

a) Horisontal og skrå dekor 
b) Horisontal og vertikal dekor 
c) Horisontal, vertikal og skrå dekor 
d) Vekslende skrå dekor. 

( 4) Parallelle , skrå render 
(5) Vertikale render 
(6) Horisontal siksak 
(7) Korte stempler i udefinerbart mønster 
(8) Bukskår med spor av snorstempler 

Keramikk dekorert med andre teknikker enn utelukkende snorstempling, ble delt inn i: 

(9) Kombinerte dekorelementer 
a) Snorstempelrender og groper 
b) Vertikale furer kombinert med groper og inntrykk av kløftet redskap 

(10) Inntrykk med kløftet redskap 
( 11) Innrissede streker i v, kryss, eller siksak 
(12) Ekte snor 
(13) Innrissede linjer eller furer 
(14) Pålagte, omløpende lister 
(15) Gropornering (koniske groper) 
(16) Kamkeramikk 

Dette skjemaet kan i denne sammenhengen kortes litt ned. Gruppen med horisontal 
snorstempeldekor og vertikal frans (2) er i grunnen den samme som gruppen med vinklet 
snorstempeldekor i horisontale og vertikale linjer (3b), når gruppene vurderes strengt ut fra 
dekorelementet. All vinklet snorstempelkeramikk er slått sammen til en gruppe, fordi 
gruppens undergrupper ikke viser noen interessant innbyrdes fordeling. Gruppen med 
snorstempler i udefinerbart mønster (7) og gruppen med bukskår med spor av snorstempler 
(8), egner seg ikke noe særlig til kronologiske undersøkninger og skal holdes utenfor. Videre 
hører de aller fleste skårene av gruppen med innrissede linjer eller furer (13) til et kar 
dekorert med kombinasjonen av groper og linjer (9b) , slik at også disse kan behandles som en 
gruppe, som vil benevnes som gruppe 13. 

Det klassifikasjonsskjemaet som skal brukes 1 denne artikkelen er derfor bygd opp om 
følgende grupper: 
Snorstempler er ordnet i 
(1) Horisontale render 
(3) Vinklet dekor 
(4) Parallelle, skrå render 
(5) Vertikale render 
(6) Horisontal siksak 
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Andre dekortyper er ordnet i: 
(9) Kombinerte dekorelementer av groper og snorstempler 
(10) Intrykk med kløftet redskap 
(11) Innrissede streker i v, kryss eller siksak 
(12) Ekte snor 
(13) Innrissede linjer eller furer i kombinasjon med groper 
(14) Pålagte, omløpende lister 
(15) Gropomering (koniske groper) 
(16) Kamkeramikk 

Prinsippskisser av disse dekortypene er vist i figur 11 . 

31 

Tallreferansene i klassifikasjonsskjemaet vil bli brukt i kommende tabeller og figurer. For å 
gi et inntrykk av grunnlaget for å undersøke eventuelle kronologiske variasjoner i materialet, 
er også mengden skår tilhørende hver gruppe, vist i figur 12. 
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Figur 11: Prinsippskisser av dekorellementene på keramikken fra Slettabøs neolittiske lag. 
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Figure 11: Principal sketches of the elements of decoration on the ceramics from the Neolithic layers of Slettabø. 
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Antall skår fra hver gruppe 
som er brukt i de kronologiske 
undersøkelsene 

Gruppe Antall 

1 74 

3 342 

4 37 

5 44 

6 38 

9 24 

10 6 

11 12 

12 6 

13 12 

14 1 

15 43 

16 25 

Figur 12 

Figure 12: The number of sherds from every group that are used in the chronological investigations. 

4. Om forholdet mellom lag Il og Ill 
4.1 Stratigrafien 

Før jeg diskuterer forholdet mellom lag Il og Ill, kan det være på sin plass å redegjøre for 
bakgrunnen for denne diskusjonen. 

Da Skjølsvold grov ut Slettabø-boplassen mente han at kulturlag Il og Ill måtte betraktes som 
samme kulturlag, eller som relativt samtidige. Han tenkte seg at hele den neolittiske 
boplassen skrev seg fra siste del av mellomneolittikum og inn i senneolittikum. Dette kom 
fram i hans første publikasjon av materialet i 1972. Men kritikk fra Svein Indrelid (1974) om 
at trekk ved artefaktmaterialet var for arkaisk til en så sen datering, og en rekke gamle 14C 
dateringer fra lag Ill, fikk han til å omtolke stratigrafi.en. 

I 1977 mente Skjølsvold at kulturlag Ill måtte betraktes som et selvstendig kulturlag som var 
avsatt i overgangen mellom tidligneolittikum og mellomneolittikum, mens lag Il skrev seg fra 
overgangen til senneolittikum. Slik var de to kulturlagene atskilt av nesten 800 14C år. 



Neolittiske smuler 33 

I 1992, mente derimot Asle Brun-Olsen at Skjølsvolds seneste tolkning var gal og at hele Jag 
Ill og storparten av lag Il skrev seg fra den eldste perioden. Bakgrunnen for denne 
omtolkningen var en avvikende 14C datering fra lag Il på Slettabø, og nye resultater om 
keramikkronologien fra Vestlandet generelt og Kotedalen spesielt (Bruen-Olsen 1992). 

Bruen-Olsens forslag til nytolkning av stratigrafien er interessant, men bærer kanskje preg av 
et overfladisk kjennskap til Slettabø. Det er mange forhold ved boplassen som er av 
betydning som han ikke diskuterer. Jeg vil derfor ta denne debatten opp på en bredere og mer 
detaljert måte. 

Dette problemet skal undersøkes ved ta opp så mange opplysninger om kulturlagene som 
mulig til diskusjon og sammenlikning. 

1.3 
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Figur 13: Lag Ill rekonstruert. Figuren er ment å gi en indikasjon på lagets utbredelse og må ikke oppfattes i en 

absolutt forstand. 

Figure 13: Layer Ill reconstructed. The figure is just meant to give an indication of the e.xtent of the layer and 
shou/,d not be raken literally. 
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For å få best mulig oversikt over forholdet mellom lag II og III, var det nødvendig å 
visualisere den antatte utbredningen på kulturlagene. Informasjon om kulturlagenes 
utbredning ble samlet i en database. Opplysningene ble hentet fra Skjølsvolds profiltegninger 
og fra funnspredningen. Et dataprogram rekonstruerte på dette grunnlaget kulturlagenes 
utbredning. For å trekke pene linjer jevner programmet ut alle kurver og brudd. Tegningene 
må derfor bare tas som en indikasjon på hvordan kulturlagene kan ha sett ut, ikke som 
nøyaktige gjengivelser. 

Figur 13 viser lag ID med tangeringspunkter til lag II og områder med flint under lag II. 
Figur 14 viser bunnen av lag Il. Det er bemerkelsesverdig hvordan lag Ill og sjiktet 30/40 
overlapper. Legg også merke til hvordan sjiktet 40/50 skjærer mellom de to områdene der lag 
II og III tangerer. Sjiktene 50/60 og 60/70 opptrer i et område der lag Ill er uklart eller ikke 
eksisterer (Jfr. fig. 8 og s 26 i Skjølsvold 1977). Funnene av flint under lag II samsvarer 
ganske godt med utbredelsen av sjiktet 40/50. Kombineres disse resultatene virker det som 
om lag II og Ill i grunnen er samme kulturlag. Sjiktene 50/60 og 60/70 har lite funn og delvis 
funntomme områder (op. cit: 158). Dette minner svært om lagbeskrivelsen av lag ID (op. cit: 
48-49 og fig. 8). Lag ID opptrer ikke, eller er svært uklart i de områdene som 

Lag li • 
Kotekart som viser tylclcelsen pa laget 
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Figur 14: Rekonstruksjon av bunnen på lag Il. Kotene skal oppftattes slik at de "høyeste" områdene er de 
dypestliggende, eller der kulturfaget er tykkest. Figuren må ikke oppfattes i en absolutt forstand, men som en 
indikasjon på hvordan kulturfaget kan ha vært. 

Figure I 4: Reconstruction of the bottom of layer Il. The deepest part of the layer is drawn as the highest part. 
The fig ure is just meant to give an indication of the layer and should not be taken literally . 

• 
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50/60- og 60/70-sjiktene av lag Il er. Der lag Il er 40 cm tykt, SV på feltet , går det i ett med 
lag III, slik at i disse områdene blir lag III og 50/60-sjiktet i lag Il i grunnen det samme 
sjiktet. 

Videre er mengden flint under lag Il omtrent like stor som mengden flint i sjikt 60/70, slik at 
også disse områdene har store likhetstrekk. 

Summeres disse resultatene, er det fristende å se bunnen av lag Il (sjiktene 50/70) som 
omtrent like gammel som lag III. 

Flyvesanden mellom lag Il og lag III skiller antakelig ikke to kulturlag med ca 800 14C års 
aldersforskjell, som Skjølsvold antok i 1977. I et område med flyvesand kan et slik dekke 
oppstå over natten, eller i løpet av få dager. Det er også hevdet at på denne tiden tiltok 
sandstormene i hyppighet (Wisbman 1990: 111-112), slik at muligheten for relativt store 
sandstormer absolutt er tilstede. Flinten som ligger under lag Il, kan i et slikt perspektiv 
tolkes som fortsatt aktivitet i dette område under eller umiddelbart etter sandflukten. 

4.2 Keramikken i lag Il og Ill 

Når det er brakt på det rene at i hvert fall bunnen av lag Il og lag III er samme kulturlag, må 
en annen av Skjølsvolds tolkninger fra 1977 tas opp til ny diskusjon. 

I sin avhandling om Slettabø-boplassen fra 1977, kom Skjølsvold også fram til at lag III 
tilhørte en før keramisk fase. De keramikkskårene som var funnet i laget, antok han var 
tråkket ned fra lag Il, eller forskjøvet på annen måte (Skjølsvold 1977: 179). Dette var et 
rimelig standpunkt på denne tiden, fordi det var ganske utenkelig at den typen grovmagret, 
tykkvegget snorstempelkeramikk som var funnet i lag III skulle være fra overgangen til 
mellomneolittikum. Det var vanlig å tolke denne keramikken som sen mellomneolittisk 
keramikk, laget under innflytelse av stridsøkskulturen. 

På bakgrunn av resultatene fra Kotedalsundersøkelsene i Hordaland, har imidlertid Bruen
Olsen igjen tolket keramikken i lag III på Slettabø som opprinnelig tilhørende laget (Bruen
Olsen 1992: 136 ff), slik Skjølsvold også syntes åmene i 1972. 

Jeg vil videretematisere dette på to måter. For det er klart at om lag Il og III i grunnen er 
samme kulturlag, og det er keramikk i bunnen av lag Il, er det ikke spesielt oppsiktsvekkende 
at det også er keramikk i lag III . 

Den første metoden skal være å sammenlikne mengden keramikk i bunnen av lag Il med 
mengden keramikk i lag III. 

Den andre metoden skal være å bruke det keramiske materialets rent fragmenterende 
egenskaper. Jeg går ut fra at den keramikken som finnes på boplassen har utgjort kar eller 
større helheter enn de nå representerer. Det vil åpne for muligheten at keramikkskår fra 
samme krukke kan limes sammen. Ofte ligger de fleste skårene fra de knuste krukkene tett på 
boplassen (se figur 16 og 17), slik at krukken kan tilskrives en bestemt plass i kulturlaget. 
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Noen skår har derimot "vandret" i horisontal- og vertikalplanet. Dette kan tematiseres slik at 
om karene er brutt i stykker og spredt fra lag Il til lag Ill, er det rimelig å tro at de fleste 
skårene fra dette karet fremdeles skal ligge i lag Il. 

Kan derimot mange skår fra lag Il og lag Ill limes sammen, og mesteparten av krukken 
tilskrives lag Il, er det mest rimelig å tro at lag Ill ikke har keramikk. Er det derimot slik at 
de skårene som kan limes sammen mellom lagene ikke er mange, og at storparten av krukken 
ligger i lag Ill, kan det styrke tanken om at også lag Ill har keramikk. 

Først skal mengden keramikk i lag Ill og bunnsjiktene av lag Il diskuteres. Det ble totalt 
funnet 306 skår i lag Ill. I de nederste sjiktene av lag Il (sjikt 50/70) ble det funnet 246 skår. 
De mest funnrike ruten i lag Il (lo Il 50/60) hadde 119 skår, mens de mest funnrike i lag Ill 
(4p Ill) hadde 68 skår. Gjennomsnittlig funnmengde pr. rute i lag Ill var 10,2 skår, mens det 
i lag Il sjikt 50/70 var 17,6 skår. Dette forholdet alene undergraver tanken om at all 
keramikken i lag Ill er forskjøvet fra lag Il . Det høres lite sannsynlig ut at omtrent like 
mange skår skal finnes under det laget de hører hjemme, som det antallet skår som ligger på 
plass . Ut fra en slik tankegang burde det for eksempel også finnes mange keramikkskår i 
flyvesanden under lag Il . Dette er ikke tilfellet. 

De dekorelementene som ble funnet i lag Ill var snorstempler i vinkler, i horisontale render, 
og i parallelle, skrå render. 

Det har vært mulig å lime sammen en del skår mellom lag Il og Ill (se også Skjølsvold 1977: 
178). Dette var et viktig argument for Skjølsvold, for at keramikken i lag Ill var forskjøvet 
fra lag Il. Jeg vil behandle disse sammenlimingene mer i detalj. 

Figur 15 viser keramikk med parallelle, skrå snorstempelrender. Dette er skår fra samme kar. 
75 skår er funnet i lag Il sjikt 30/40. Ett skår er funnet i lag Il sjikt 20/30. Ett skår er funnet i 
lag Ill (figur 16). Etter min mening er det trolig at krukken hører hjemme i sjikt Il 30/40. 
Her ligger tyngedpunktet av keramikken fra denne krukken. Det ene skåret i lag Ill er nok 
tråkket eller seget ned fra lag Il. I det området skåret i lag Ill er funnet, tangerer lag Il og Ill 
(se figur 13). Sjiktet 30/40 er bunnsjiktet av lag Il i dette området. Det er med andre ord ikke 
noe mer bemerkelsesverdig at det er skår fra lag Il i lag Ill, enn at det er et skår i sjiktet 
20/30 i lag Il. 

Det er funnet fem skår med horisontale snorstempelrender i lag Ill (figur 8). Disse kan limes 
sammen med ett skår i lag Il 30/40. Sjiktet 30/40 er bunnen av lag Il i dette området der det 
aktuelle skåret ligger. Å dømme ut fra en rent kvantitativ betraktning, virker det som om 
keramikken opprinnelig hører hjemme i lag Ill, og at det ene skåret i lag Il har flyttet seg 
oppover. Noe som svekker en slik tanke er at det ikke er funnet udekorerte skår eller andre 
dekorerte skår i lag Ill i det området der disse fem skårene er funnet. I sum kan man derfor si 
at det er uråd å avgjøre om disse skårene egentlig hører hjemme i lag Il eller Ill, men rent 
kvantitativ betraktet, er lag Ill mest sannsynlig. 

Man kan nå se på keramikkskår av gruppen med snorstempeldekor i horisontale og vertikale 
linjer (f.eks. skåret i figur 9), som har vært limt sammen. I lag Ill er 6 av totalt framgravde 8 
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Figur 15: Skår fra kar dekorert med parallelle, skrå snorstempelrender. (Etter Skjølsvoul 1977). 

Figure 15: Sherds from a pot decorated with parallel slanting cord stamp impressions. (After Skjølsvoul 1977). 

12 5 meter 

Lag 11 20/30 

Lag 11 30/-40 

37 

Figur 16: Spredningen av skårene fra ett kar dekorert med parallelle, skrå snorstempelrender. Tallene i figuren 
refererer til antall skår pr. rute/sjikt. 

Figure 16: The spread of the sherds from a pot decorated with parallel slanting cord stamp impressions. · The 
numbers indicate how many sherds found pr. square. 
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skår limt sammen til et krukkefragment. I tillegg er det, i lag Ill funnet mange udekorerte 
skår som med all sannsynlighet hører til samme krukke. Skjølsvold tror det er mulig at de to 
siste dekorerte skårene i lag Ill hører til to skår i lag Il sjikt 30/40. Sjikt 30/40 er ikke 
bunnlaget av lag Il, men det nest dypeste, i denne ruten. Så det er med andre ord ikke 
sikkert at de omtalte skårene fra lag Il og Ill kan limes sammen. Samtidig kan flere skår i lag 
III settes sammen til en krukke. Det virker derfor som om denne typen keramikk, som ligger 
i lag Ill, også hører hjemme i lag Ill. 

Dette er sammenlimingene som har vært gjort mellom lag Il og Ill. På grunnlag av dette er 
det vel dristig å hevde at all keramikken i lag Ill er tråkket ned fra lag Il. Det ser heller ut til 
at det opprinnelig har vært keramikk i lag Ill. 

4.3 Alderen på kulturlaget 

Hvor gammelt er så dette enorme kulturlaget? En mulighet er at hele kulturlaget er samtidig, 
en annen at det skriver seg fra flere perioder. Generelt er det å si at det er ingen 
tilsynelatende klare brudd eller overganger i sammensetningen av artefaktmaterialet, verken i 
plan eller dybde. Skjølsvolds diskusjon om stratigrafien fra 1972 tyder på at han under 
utgravningen mente at hele laget var avsatt samtidig, eller at det utgjorde en enhet. Senere 
(1977), endret han standpunkt og antok at lag Ill var ca 800 14C år eldre enn lag Il. Videre 
tolket han lag Il som avsatt relativt samtidig, slik at 14C dateringene og ledeartefaktene daterte 
hele kulturlaget. Det var avvikende 14C dateringer som var utslagsgivende for at han gikk fra 
sin opprinnelige tolkning ( op. cit: 177 ff). 

De to vanligste måtene å datere en boplass på, er enten ved hjelp av artefaktenes knytning til 
etablert kronologi, eller ved 14C dateringer. 

Det er ikke så mange artefakter som umiddelbart kan brukes til å datere kulturlaget. 
Keramikkdekoren var tidligere antatt å være et av de viktigste daterende trekkene. På 
grunnlag av denne daterte Skjøsvold lag Il til samtidig med sen stridsøkskultur i Skåne, eller 
til tidlig senneolittikum. Det var klokkebegeret og snorstempelkeramikken som Skjølsvold 
mente var paralleller til stridsøkskulturens C-, J-, K- og O-keramikk som var nøklene til å 
datere laget (se Skjølsvold 1977: 160 ff). 

Nye dateringsresultater av keramikk fra boplasser i Sør-Norge har imidlertid undergravd at 
de nærmeste parallellene til Slettabøs snorstempelkeramikk nødvendigvis er å hente i den 
nevnte stridsøkskeramikken. Det Skjølsvold oppfattet som keramikk direkte influert av 
stridsøkskulturens J og O keramikk (Skjølsvold 1977: 160-61), er nå snarere sett på som en 
selvstendig, norsk keramikktradisjon, med røtter lengre bak i tid enn skånsk 
stridsøkskeramikk (Østmo 1993, Bruen Olsen 1992: 142 ff, Nærøy 1987: 126 ff). 

Når den tidligere antatte stridsøkskeramikken faller bort som dateringsgrunnlag, står man i 
første omgang igjen med to grupper oldsaker som umiddelbart lar seg datere. I den korte 
gjennomgangen av funnene fra Slettabø-boplassen, gikk det fram at det var funnet ett 
klokkebeger i kulturlag Il. Klokkebegerets alder kan på kronologisk grunnlag plasseres til 
slutten av mellornneolittikum (Skjølsvold 1977: 157). Den andre gruppen artefakter som lar 
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seg plassere i tid, er de flatehugde spissene. Flere av disse spissene er såkalte 
klokkebegerspisser, dvs. flatehugde spisser med tange og agnorer, som introduseres med 
klokkebegerkulturen i Skandinavia. Disse regnes blant de tidligste formene for flatehugde 
spisser (Myhre 1979: 302, Skjølsvold 1977: 133-32). De øvrige flatehugde spissene er i hvert 
fall ikke stort eldre enn disse klokkebegerspissene. I sum må man derfor anta at både 
klokkebegerkeramikken og de flatehugde spissene skriver seg fra sen mellomneolittikum eller 
senneolittikum. 

Nå er disse to oldsakgruppene og 14C dateringene tenkt brukt på følgende to måter: Den 
første bruksmåten skal være å se om det er noe markert skille i hvordan de daterende 
artefaktene og 

14
C dateringene fordeler seg i kulturlaget. Et slikt skille kan tas til inntekt for 

en eventuell kronologisk oppdeling av kulturlaget. Den andre bruksmåten skal være å studere 
funnkombinasjoner med andre oldsaker, i denne sammenhengen . spesielt den ornerte 
keramikken i de sammenhengene der sikre daterings indikatorer opptrer. Om det er slik at 
f.eks. flatehugde spisser og klokkebegerkeramikk opptrer systematisk sammen med spesielle 
dekorvarianter, peker det henimot at disse dekorelementene også er fra denne tiden. 

Først kan man se på skårene fra klokkebegeret og deres plassering i kulturlaget. Det er funnet 
44 skår fra ett og samme klokkebeger på boplassen (figur 3 og 17). 35 av totalt 44 skår er 
funnet i samme rute og lag (6n Il 20/30). Seks av de andre ni skårene ligger i rutene 3, 4 og 
5o. Tre skår ligger i ruten 4p. 38 skår ligger i sjiktet 20/30 og fem skår i sjiktet under. Ett 
skår ligger i sjiktet 0/10. De aller fleste skårene fra begeret ligger med andre ord relativt tett. 
Det er sannsynlig at klokkebegeret derfor skal relateres til sjiktet 20/30. I den ruten som de 
35 skårene ble funnet, var ikke kulturlaget tykkere enn ca 40 centimeter (Skjølsvold 1977: 

. plansje 4). Det vil si at klokkebegeret ble funnet svært langt ned i lag Il. Jeg vil tro at 
klokkebegeret daterer lag Il fra sjiktet 20/30 og oppover i dette området. Det vil si at 
artefakter som ligger sammen med eller over tyngdepunktet av klokkebegerkeramikken er 
samtidig med eller yngre enn denne keramikken. 

Den andre gruppen daterende artefakter er de flatehugde spissene. B og C spissene som var 
funnet, skal holdes utenfor diskusjonen, fordi deres alder er usikker (Mikkelsen 1989: 147, 
Østmo 1993: 53). De flatehugde spissene eller fragmenter av slike, er funnet i sjiktene fra 
0/10 til 40/50. Fem er funnet i sjiktet 0/10, ni i sjiktet 10/20, tre i sjiktet 20/30, tre i sjiktet 
30/40 og en spiss i sjiktet 40/50. Fragmentet i sjiktet 40/50 er usikkert, og et fragment fra 
sjiktet 10/20 hører sammen med et fragment fra sjiktet 20/30. På en slik boplass er det ikke å 
forvente at enkeltartefakter skal ligge slik de opprinnelig var deponert. Enkeltspispissers 
plassering i kulturlaget, kan derfor ikke tillegges noen stor vekt. Tendensen er imidlertid at 
sjiktene 0/10 og 10/20 har så mange slike spisser at det ikke kan være tilfeldig. Spissenes 
plassering på feltet er vist på figur 18. Funn fra alle sjiktene er tatt med på figuren. Det er 
områder på det utgravde feltet som har så høye konsentrasjoner av flatehugde spisser og 
klokkebegerkeramikk, at det ikke kan være et resultat av tilfeldig spredning, men som 
indikerer områder med bosetning fra sent i neolittikum. Et slikt område er f.eks . rutene rundt 
4o. 
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Dette er i grunnen de klart daterende artefaktene som finnes på Slettabø-boplassen. Imidlertid 
foreligger det også en del 14C dateringer fra Skjølsvolds undersøkelser, som kan kaste lys 
over dateringsproblematikken. 

Fra lag Il foreligger det følgende rekke 14C dateringer, tatt fra kull i kulturlaget: 
(T-627) -2j 0/10: 3970+/- 100 
(T-628) 31 10/20: 3860+/- 100 
(T-739) 5n 10/20: 3790+/- 70 
(T-561) Od 0/15 : 4650+/- 100 

Alle dateringene er år BP. Deres plassering er også vist på figur 18. Tre av disse fire 
dateringene er relativt unge og sammenfaller omtrent med de daterende artefaktene. To av 
disse unge dateringene er tatt i samme områder som har mange flateretusjerte spisser og 
klokkebegerkeramikk. Dette styrker antakelsen om at i hvert fall deler av lag Il på disse 
stedene er fra sen mellornneolittikum eller tidlig senneolittikum. 

En datering fra lag Il er mye eldre, Od 0/15 på 4650+/- 100 BP. Den er tatt fra samme rute 
som det er funnet en flateretusjert spiss. Det kuriøse er at dateringen er tatt i topplaget, mens 

12 

Figur 17: Spredningen av skå.rene fra ett klokkebeger. Tallene i figuren refererer til antall skår pr. rute/sjikt. 

Fig ure 17: The spread of the sherds from a bell-beaker. The number in the fig ure indicate sherds pr. square. 
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spissen er fra sjiktet 30/40. Dette kan tyde på at lag Il er en del omrotet i dette området, eller 
at kun spissen er funnet ute av opprinnelig leie. 

Skjølsvold vil helst ikke se denne dateringen i forbindelse med lag Il, men lag ID. Dateringen 
passer bedre sammen med dateringene av lag III (Skjølsvold 1977: 179). Han tenker seg tre 
muligheter for at prøven fra lag II er så gammel. Lag II kan være forurenset med trekull fra 
lag ill, prøven kan ha blitt gitt galt lagnummer, eller at dateringsresultatet er galt (op . cit.). 

Ovenfor har jeg argumentert for at lag II og ill er det samme kulturlaget, så skillet Skjølsvold 
trakk mellom kulturlagene er nok for skarp. Men det er likefullt et spørsmål hvordan denne 
avvikende 14C dateringen skal tolkes. 

Oldsaker og dateringer fra den yngste fasen på Sletta bo. 
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Figur 18: Spredningen av flatehugde spisser (tallmarkeringer (1 og 2) etter antall pr. rute), klokkebegerkeramikk 
(K) og unge 14C dateringer på Slettabø-boplassen (dott med alderen bak). Funnene er vist uavhengig av dybden de 

ligger i. 

Figure 18: The spread of flake retouched points (numbers (1 and 2) in the figure indicate the points found pr. 
square), bell-beaker ceramic (K) and late 14C datings on the Slettabø-site (point with the age behind). The finds 
are shown independent ly of how deep they are found in the cultural layer. 
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Skjølsvolds første alternativ kan styrkes med funnet av den flateretusjerte spissen under 
14

C 
dateringen, noe som kan tyde på at laget er omrotet. 

Den andre forklaringen, at lagbetegnelsen på prøven er gal, er også en rimelig mulighet. 
Skjølsvold skiver at det var stratigrafien som ble prioritert under utgravningen. Ingen ruter 
skulle helst ligge mer enn en meter fra nærmeste profil (Skjølsvold 1977: 24). En slik 
graveteknikk innebærer at en eller et fåtall ruter om gangen graves til bunns. På relativt kort 
tid vil de som graver, måtte holde styr på opptil tre forskjellige lag som igjen er delt i opptil 
syv mekaniske skikt. I en slik situasjon kan man lett ta feil av lagbetegnelsene. Det er derfor 
en viss grunn til å anta at 14C prøven i ruten Od har fått gal lagbetegnelse. 

Et siste alternativ kan også være at prøven er av gammelt trevirke. Skjønner jeg Skjølsvold 
rett, så er det bare trekullprøvene fra lag Ill som er artsbestemt. Disse viste tresorter som eik, 
furu, lind og or (1977: 188). Alle disse trærne kan bli svært gamle. Om 14C prøvene er tatt 
fra kjernen av slike trær, kan alderen bli mye eldre enn laget de ligger i. 

Det er på bakgrunn av dette fristende å se bort fra denne 14C dateringen og tolke hele lag Il 
som avsatt i sen mellomneolittikum og tidlig senneolittikum, slik storparten av 14C 
dateringene og de daterende artefaktene antyder. 

14C dateringene fra lag li utgjør imidlertid et problem i en slik tolkning. Skjølsvold tok ut en 
serie prøver fra lag Ill som ga resultatene: 
(T-738) 4q Ill : 4730+/- 100 
(T-1780) 3q Ill: 4470 + /- 120 
(T-1779) 6q Ill: 4640+/- 130 
(T-1803) On li: 4820+/- 180 
(T-560) -la (Kullag): 4780+/- 130 

Alle dateringene er år BP. Dette kan tyde på at lag Ill er ca 800 14C år eldre enn de daterende 
artefaktene og tre av 14C dateringene av lag Il. Siden lag Il og Ill ikke kan betraktes som to 
selvstendig avsatte kulturlag, vil dette igjen bety at kulturlaget 11/111 kan representere to faser, 
en fra tidligneolittikum og første del av mellomneolittikum og en fra sen mellomneolittikum 
og tidlig senneolittikum. 14C dateringen i Od lag Il sjikt 0/15, vil i et slikt perspektiv 
representere den eldre fasen. Ut fra diskusjonen ovenfor, om forholdet mellom lag Il og Ill 
(avsnitt 4.1), blir det mest sannsynlig å betrakte 14C dateringen fra ruten Od som korrekt. 

I sum ser det derfor ut til at lag Il og Ill tilhører to forskjellige faser, men at skillet mellom 
disse to fasene ikke nødvendigvis må gå i skillet mellom lag Il og Ill, som 
Skjølsvold antok, men at lag Il må splittes opp i to faser . 

4.4 Matskorpedateringene 

For å undersøke dette nærmere ble det foretatt en del 14C dateringer av matskorper på 
keramikkskår fra boplassen. Det var to grunner til at matskorpene ble valgt til 
dateringsmateriale. For det første fantes det ikke noe annet prøvemateriale bevart fra 
boplassen. Men det var også en god mulighet til å datere selve keramikken. Skjølsvolds 
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tolkning var jo nettopp at all keramikken skulle være fra sen mellomneolittikum og tidlig 
senneolittikum. Desverre var det ikke mulig å velge og vrake i keramikkskår med matskorper 
som egnet seg til datering. Spesielt var det vanskelig å finne skår med både matskorper og 
ornering. To skår med dekor lot seg imidlertid datere. Begge disse skårene var dekorert med 
snorstempler i vinkler (horisontale og vertikale stempler, figur 9 og 19). Resten av skårene 
som ble datert var uornerte . 

4.4.1 13C faktoren 

Her må 13C faktoren i matskorpene bringes inn i diskusjonen. Det er slik at havføde har et 
høyere 13C innhold enn landføde (Parkes 1986: 128, f( Østmo 1993: 48) . Dette gir utslag på 
14C dateringene ved at de kan bli tre til fire hundre år for gamle . Av denne årsaken bør 13C 
innholdet i matskorpene undersøkes. Dette ble også gjort med matskorpene fra det uornerte 
skåret OK II 20/30. Resultatene fra denne målingen viste et normalt 13C innhold, slik det er i 
landføde (13C verdi på -25.0). Dette resultatet fra Slettabø, føyer seg inn i rekken av 13C 
målinger av keramikk i Norge, som alle viser at det var landføde som var tilbredt i karene 
(personlig meddelelse fra Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim) . 

0 I l ) '- S e: "' 

Figur 19: Skår dekorert med horisontal og vertikal snorstempeldekor. Skåret er 
14

C datert til 5080 ± 65 (Etter 
Skjølsvold 1977). 

Figure 19: Sherd decorated with horizontal and vertical cord stamp impressions. The sherd is 
14

C dated to 5080 
±65. (After Skjølsvold 1977). 
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Her er det imidlertid to problemer. Det ene problemet er at Slettabø-boplassen er en 
kystboplass, der også det bevarte beinmaterialet peker hen mot en marin diett (se også 
Skjølsvold 1977: 68-69). Man skulle tro at også denne maten ble tilbredt i kokekar. Asle 
Bruen Olsen har indirekte prøvd å løse dette problemet ved å anta at keramikken og 
matlagingen i denne, er knyttet til jordbruk og en agrar diett (Bruen Olsen 1992: 152, 234). 
Hvor vidt denne tolkningen er god, er et åpent spørsmål, og det må legges til at i hvert fall . 
matskorper fra ertebøllekeramikk har vært fra marin føde (Andersen 1984: 10). Noe som 
underbygger at alderen er korrekt er at flere av matskorpedateringene er relativt 
sammenfallende med dateringene av kull. Det er vanlig å anta at dietten var såpass homogen 
at 13C innholdet ikke avviker fra kar til kar (muntlig opplysning fra Laboratoriet for 
radiologisk datering i Trondheim). Hvor vidt en slik antakelse kan stå uimotsagt, er et åpent 
spørsmål. Framtidige undersøkelser kan kanskje kaste mer lys over dette . På nåværende 
tidspunkt må det bare slåes fast at analysene så langt gir grunn til å tro at 13C innholdet i 
matskorpene fra Slettabø er korrekt beregnet. 

Det andre problemet er at det i de fleste tilfellene ikke har vært mulig å både måle 13C og 14C 
fra samme prøve, fordi prøvematerialet har vært så lite. Resultatet er derfor at det er en 
mulighet for at 13C innholdet i 14C prøvene er galt beregnet. Det kan f.eks. være en mulighet 
for at de eldste dateringene er fra marin føde og derfor for gamle. Imidlertid kan dette bare 
bli spekulasjoner, fordi prøvematerialet ugjenkallelig er borte. Igjen står man med at 
matskorpematerialet fra keramikken i Norge så sant 13C verdien har blitt målt har en 13C 
verdi som ligger på verdier som landføde har. I diskusjonen videre vil det derfor bli antatt at 
14C målingene fra matskorpene er korrekte. 

4.5 Stratigrafien og Slettabø-keramikken i et nytt lys 

Figur 20 viser alle 14C dateringene som har vært gjort på Slettabø-boplassen, og i hvilket lag 
og sjikt de har vært tatt. Som det framgår av figuren faller svært mange av dateringene fra 
lag III og II til tiden rundt 4700 BP. Det kan også være vert å merke seg at alderen på 
dateringene stort sett følger stratigrafien i rutene; slik at de eldste dateringene ligger dypest. 
Selv de øverste sjiktene av lag II har svært gamle dateringer (f.eks. 2p II 10/20 og 2j II 0/10). 
Matskorpedateringene styrker også antakelsen om at den spesielt omtalte konvensjonelle 
prøven fra ruten Od er korrekt. 

Samtidig er det en gruppe med yngre dateringer, slik at 14C dateringene faller i to grupper. 
Denne oppdelingen må kun forstås i en upresis betydning av ordet "gruppe" i den forstand at 
tidsgapet mellom den yngste av dateringene i den eldste gruppen, nesten tangerer den eldste 
dateringen i den yngste gruppen, når man regner med ett sigmas feilmargin på prøvene. Man 
kan derfor ikke utelukke at 14C dateringene representerer en mer eller mindre 
sammenhengende bosetning fra 5385 til 3860 BP. Men prøvene antyder samtidig en tendens 
til en gruppering i to, om enn ikke i en absolutt forstand. En slik todeling av 14C dateringene 
styrkes også ved at den yngste dateringen fra den eldste fasen (3qIII), som i grunnen er den 
som skaper mest uro i dette dualistiske bildet, er funnet i lag III, altså nederst og antakelig i 
den eldste delen av boplassen, stratigrafisk betraktet. Tidsskillet mellom disse to gruppene 
ville da være, slik det er antydet på figur 20, de knappe tre hundre 14C årene det er mellom 
prøven 3q III på 4470 + 120 og prøven 4pII 20/30 på 4190 + 60. Regner man med ett 
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sigmas feilmargin, er tidsavstanden mellom prøvene bare 100 år, så som sagt kan 14c 
dateringene også tolkes som en nesten sammenhengende bosetning. 

. TUa-651 . . 4pill 5305 ± 80 
. ,/Tl[a:.()5(Yj . : 2pP::~0/19J 5080 .:e 65 
" 'EUa.:648 2 ill )1?! 4940 ..±:65 P .. , 
JfUa-647 · OCII 10/20 4845 ± 80 
(T-1803) · On ill 4820 ± 180 

··· TUa-649 , 2·110/ · 4785.:t:>70 
;;?t('f-560). /T;.1;Vi~!itf*l\1{% .4780'.±:\.130 
~ (T-738) 4730 ± 100 

TUa-646 . 4695 ± 65 
. \ (T .:561) 4650 ± 100 
j.~T~1779) ' 4640'~ ';130 
TUa,-645 4575 .± 75 
(T-n8or 4410 ± 120 

tffUa*65 
(T-627) 
·(T-628) 

. (T-739) ' 
\, 

4190 ;::It 60 
3970'± 1'00 
3860 ± 100 
3790± 70 

'; Figur 20/ A.i1i:\J4C:dateri~i~}#/is1ettabø:b~plassen; De v'ahlige 14C aateArigene er markert ved at det er 
satt parentes' rundt prøvens T-nt. De øvrige dateringene er matskorpedateringer. 

Figure 20: All the 14C datings from the Slettabø-site. The ordinary 14C datingJ are marked withclasps round 
T-nr . . The erdatings ari !fromfood re,høns inside the:Roitery. · 

Konkluderende kan man derfor si at det kan skilles ut to grove faser i de neolittiske lagene på 
Slettabø-boplassen. Den eldste fasen er i hovedsak, fra tidligneolittisk og tidlig 
mellomneolittisk tid. Om 14C dateringene viser en sammenhengende bosetning i dette 
tidsrommet, flere uavhengige opphold eller sesongbosetning er uvisst. Kulturlaget fra denne 
eldste fasen omfatter både lag Ill og deler av lag Il . 

Den yngste fasen er fra siste del av mellomneolittikum, eventuelt også den aller første delen 
av senneolittikum. Det er kun de øverste sjiktene av lag Il som antakelig hører med til denne 
fasen. 
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5. Skisse av en keramikkronologi 

Nå som det er klarlagt at det er to grovoppdelte faser på Slettabø-boplassen, kan det være 
fristende å prøve å relatere de forskjellige dekorelementene på keramikken til de to fasene. Er 
det slik at noen typer dekor forekommer systematisk i boplasslagene fra den yngste fasen, 
mens andre igjen skal relateres til den eldste fasen? Med de resultatene som hittil har 
framkommet er dette mulig et stykke på vei. Det er mulig å undersøke hvilke dekorelementer 
som forekommer i den eldste fasen, ved å studere funnkombinasjoner i områder som relativt 
sikkert skriver seg fra denne tiden. Det er også mulig å se om det oppstår nye dekorelementer 
i den yngste fasen i forholod til den eldste, ved å se på funnkombinasjoner i relativt sikre, 
unge kontekster. Derimot er ikke den eksakte utbredelsen til kulturlaget fra den yngste fasen 
klarlagt. Det fører med at man ikke kan undersøke om dekorelementer opphører å eksistere i 
den yngste fasen, i forhold til den eldste. Det blir vanskelig å avgjøre om nærværet av et 
dekorelement fra den eldste fasen i områder fra den yngste fasen, utgjør en kontinuitet i 
denne tradisjonen, eller en sammenblanding av oldsaker fra de to fasene . 

Et metodisk poeng må gjøres før man går videre. Å undersøke funnkombinasjoner fra den 
eldste og yngste fasen, kan bare være å undersøke tendensene i funnkombinasjonene og ikke 
legge for stor vekt på enkeltskårenes plassering. På en boplass som har flere faser, kan man 
ikke unngå en viss sammenblanding av fasene, slik at enkeltartefakter kan forflytte seg. 
Imidlertid behøver ikke en slik sammenblanding å bety at det er umulig å undersøke den 
kronologiske utviklingen på boplassen. Eksemplet med spredningen av skårene fra 
klokkebegeret viste at selv om noen av skårene var spredt over flere ruter og sjikt, så lå de 
aller fleste skårene svært samlet. Slik sett kan tendensene i oldsakenes horisontale og 
vertikale spredning avdekke kronologiske variasjoner. 

5.1 De tidlige formene 

Man kan først se på matskorpedateringene av ornert keramikk. Begge disse dateringene var 
fra skår ornert med snorstempler i vinkler av horisontale og vertikale linjer. Disse skårene 
gir gode indikasjoner for terminus post quem alderen på dette dekorelementet på boplassen. 
En av dateringene er svært interessant, nemlig den i rute 4p III (5305+/- 80 BP, figur 9). 
Om alderen er riktig, må det dreie seg om et av de eldste daterte skårene i Sør-Norge (jfr. 
Østmo 1993: 49-50). Godset kan sies å representere den vanligste keramikktypen på 
boplassen. Det er tykkvegget og magret med relativt grove kvartskorn. Formen på skåret er 
S-formet, der halsen har en relativt kraftig sving. Halsen er dekorert med snorstempler i 
horisontale render og en vertikal frans ved overgangen til buken. Perforeringen er nok ikke 
en form for ornamentikk, men snarere hull etter reparasjoner. Liknende reparasjoner er f.eks. 
dokumentert på ertebøllekeramikk (se Rønne 1989: 22). I en senere diskusjon om dette 
skåret, lufter Skjølsvold tanken om at den nærmeste parallellen skulle være 
traktbegerkeramikk (Skjølsvold 1979). Imidlertid forkaster han en slik mulighet (op. cit. og 
Skjølsvold 1977: 312). Med den nye 14C dateringen av skåret er en slik tanke langt mer 
nærliggende. Om alderen på skåret virkelig stemmer kan kanskje ertebøllekeramikk også 
være en alternativ parallell. Karformen er på ingen måte fremmed for ertebøllekeramikken. 
Det kan også være vert å minnes at det var funnet fragmenter av fire spissbunnede kar på 
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boplassen. Kar med spiss bunn er vanlig på ertebøllekeramikk, mens det er mer uvanlig innen 
traktbegerkulturen. Det må imidlertid også legges til at i den langt yngre gropkeramikken 
også forekommer kar med spiss bunn, så forekomsten av spissbunnede kar kan ikke 
eksklusivt tilskrives ertebøllekulturen. 

Som det framgår av figur 20 er to dateringer fra matskorper eldre enn 5000 BP og dermed 
begynnelsen av neolittikum. Dette er et spinkelt grunnlag å uttale seg på, spesielt når det er 
uavklarte forhold om beregningen av 13C innholdet i prøvene. Dateringene indikerer 
imidlertid at både tradisjonen med å lage denne typen keramikk og dekorere dem med 
snorstempler er eldre enn antatt (se Bruen-Olsen 1992: 140-143). Dateringene fra Slettabø
boplassen kan åpne for muligheten at tradisjonen med keramikk har mesolittiske røtter også i 
Sør-Norge. 

Man kan videre se på funnkombinasjoner av omert keramikk i ruter med 14C dateringene, 
eller daterende artefakter. Figur 21 viser en oversikt over de rutene som enten har 14C 
dateringer, eller daterende artefakter, og i hvilket sjikt som disse ligger i. Ruten 2p er et godt 
utgangspunkt. Her foreligger det to dateringer fra lag Il. En fra sjiktet 30/40 og en fra sjiktet 
10/20. Begge dateringene er fra den eldste fasen. Det framgår også av figur 21 at den eldste 
dateringen ligger dypest, og den er omtrentlig lik den i lag III, samme rute. Dette 
underbygger at stratigrafien er relativt intakt. 

Av dekorerte skår er det kun to typer; vinklet snorstempeldekor og snorstempler i parallelle, 
skrå render. Den førstnevnte gruppen er klart den største, med 18 skår. Den andre gruppen 
er representert med to skår. Sammenliknes dette med keramikken fra lag Ill, så mente jeg å 
påvise at det bare var to typer keramikkdekor i dette laget, nemlig snorstempler i vinkler og i 
horisontale render. De skårene som hadde parallelle skrå render så ut til å komme høyere 
opp, fra lag Il. På bakgrunn av dette er det mulig å øyne et mønster, nemlig at den eldste 
fasen i hvert fall har to typer dekor, nemlig snorstempler i vinkler og i horisontale linjer. Det 
kan også se ut til at keramikk dekorert med parallelle, skrå snorstempelrender hører med til 
den eldste fasen, selv om materialet her er spinklere. 

Andre ruter med dateringer fra den eldste fasen er rute Ok (sjikt 20/30) og rute 0c (sjikt 
10/20). Fordelingen av dekortypene fra disse rutene er vist i figur 22. 

I rute Oc er det bare ett skår dekorert med horisontale snorstempelrender (1). I rute Ok er det 
mest gropkeramikk (15), etterfulgt av dekortypene vinklet snorstempeldekor (3), kombinerte 
dekorelementer (9) (snorstempler og groper) og ett skår med innrissede streker (11). 

Figuren undebygger at vinklet snorstempeldekor og snorstempler i horisontale render hører 
med til den eldste fasen. Videre ser det ut til at også gropomert keramikk kan høre med til 
den eldste fasen. Fra Auve har Einar Østmo fått dateringer på skår med omering av groper 
der de tidligste dateringene er tidligneolittiske. Gropomerte skår er med andre ord de skårene 
som har fått eldst datering på denne boplassen (Østmo 1993: 49- 50) . Det styrker derfor 
muligheten for at dette dekorelementene også hører med til den eldste fasen på Slettabø
boplassen. 
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Lag Il 4q 2p 4p 2o 4o 5o ln 4n 5n 
0/10 F 
10/20 F 4695 F F F F F 3790 
20/30 4190 F 
30/40 5080 
40/50 
50/60 
60/70 

1:,agfil 4730 4940 5305 

Lag Il 6n 2m 11 31 Ok -2j 2j 3j 6h 
0/10 3970 F4785 F 
10/20 F F 3860~. 
20/30 K 4575 F 
30/40 
40/5.0' 
50/60 
60170 

Lagfil 

Lag Il Og 2g 6g Sg 12f 14f Od 0c 
0/10 F F 4650 
10/20 F F 4845 
20/30 F 
30/40 F F 
40/50 
50/60 
60/70 

Lagfil 
. . ' 

. ' ' 

Figur 21: Funn av flathugde spisser (F), klokkebegerkeramikk (K) og 14C dateringer fra lag Il. Både ruten 
og sjiktet er tatt med. En usikker spiss fra sjiktet 40/50 er ikke tatt med. 

Figure 21: The disttibution offlake retouched points (F), beil beaker ceramic (K) and 14C datings from 
l.ayer 11. Both the square and the strata are shown. One uncertain point from the strata 40 to 50 cm, is not 
taken into consideration. 
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Keramikk fra rutene Ok og 0c 

Rute Lag Dybde Gruppe Antall 

0c Il 10/20 1 1 

Ok Il 10/20 3 4 

Ok Il 30/40 9 4 

Ok Il 20/30 11 1 

Ok Il 30/40 15 8 

Figur 22 

Figure 22: Ceramics from the squares Oc and Ok. 

De kombinerte dekorelementene i ruten Ok er en kombinasjon av groper og snorstempler. 
Dette tyder på at i hvert fall denne dekorkombinasjonstypen hører med til den eldste fasen . 

Andre ruter som har dateringer fra den eldste fasen er Od og 2j . Av figur 21 framgår det at 
disse rutene kan være omrotet, da flateretusjerte spisser er funnet i samme sjikt eller under de 
gamle dateringene. Resultatene kan derfor ikke tillegges samme vekt som de fra ruten 2p, Ok 
og lag Ill. 

I ruten Od er det to dekorerte skår, begge med vinklet snorstempeldekor. Som det framgikk 
av diskusjonen i avsnittet om kulturlagets alder (avsnitt 4.3), så mente Skjølsvold det var 

· mulig at denne dateringen var ombyttet eller uriktig. Helhetsintrykket av dateringer av lag Il, 
gjør det imidlertid langt mer sannsynlig at kulturlaget i ruten Od er så gammelt, sammenliknet 
med det inntrykket man får av å bare studere de konvensjonelle dateringene fra prøvene 
Skjølsvold tok ut. Slik sett underbygger ruten Od intrykket av at keramikk dekorert med 
snorstempler i vinkler hører med til den eldste fasen. Den flatehugde spissen må derfor · 
antakelig regnes som sekundær. 

I ruten 2j er igjen situasjonen noe uklar. Her er det 9 dekorerte skår. Tre av disse er dekorert 
med snorstempler i vinkel. Fem skår er dekorert med groper og snorstempler i kombinasjon. 
Ett skår har horisontale snorstempelrender. Kombinasjonen av dekorformer og 

14
C dateringer 

fra denne ruten er lik de fra rute Ok, som var fra den eldste fasen. Det tyder på at 14C 
dateringen fra rute 2j skal knyttes til den ornerte keramikken, og at den flateretusjerte spissen 
er skundært innblandet. 

Så langt ser det altså ut til at fra den tidligneolittiske fasen er det to dekorelementer som er 
dominerende: Horisontal snorstempeldekor og vinklet snorstempeldekor. Det kan også være 
et mindre, men markert innslag av en kombinasjon med groper og snorstempler og keramikk 
dekorert bare med groper, fra denne eldste fasen. 

Jeg mener å ha påvist at bunnen av lag Il og lag Ill er samme lag. Lag Ill hadde som nevnt 
tre tilstedeværende dekorelementer; horisontale snorstempelrender, vinklet snorstempeldekor 
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og snorstempler i parallelle, skrå render. Det er, som nevnt sannsynlig at gruppen med 
parallelle, skrå render ikke hører med i lag III. Hvordan forholder keramikkdekoren seg i 

Omert keramikk fra lag Ill 

Gruppe Antall 

3 33 

4 1 

1 5 

Figur 23 

Figure 23: Ornated ceramics from layer Ill. 

de nederste sjiktene av lag Il? Figurene 23 og 24 viser den omerte keramikken i lag Ill og lag 
II, sjiktene 40/70. 
Av figurene framgår den tendensen at de dominerende dekorelementene er vinklet 
snorstempeldekor (3), gropornamentikk (15) og parallelle, skrå snorstempelrender (4). 
Horisontale snorstempelrender (1) og kombinerte dekorelementer (9) (groper og 
snorstempler) er litt mer uvanlig. Jeg går ut fra at dette er de vanligste dekorformene i den 
tidlige fasen. 

Omert keramikk fra lag II sjikt 
40/70 

Gruppe Antall 

4 5 

9 3 

15 7 

3 15 

Figur 24 

Figure 24: Ornated ceramics from the deepest part of layer Il. 

5.2 De sene formene 

Jeg vil nå se litt nærmere på de rutene som har sent mellornneolittiske ledeartefakter og 
dateringer. Et raskt overblikk på figur 21 tyder på at de aller fleste unge dateringene og 
ledeartefaktene ligger fra og med sjiktet 20/30 og oppover. Det er derfor bare disse sjiktene 
diskusjonen vil dreie seg om. Figur 25 viser hvilke typer det er og antallet med omert 
keramikk i disse rutene. 
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Omert keramikk fra ruter med 
unge ledeartefakter eller 
dateringer i sjiktene 0/30 

Gruppe Antall 

16 17 

13 1 

1 11 

4 5 

5 4 

3 28 

14 1 

6 20 

10 1 

Figur 25 

Figure 25: Ornated ceramics from squares with lale lead-artefacts or tare 14C-datings from the upper part of layer 
Il. 

20,n,,0120 

0 5cm ===----===--=== 

Figur 26: Skår fra kar dekorert med snorstempellinjer i horisontal siksak. Profilen viser at karet har vært 
bolleformet. En parallell til denne keramikken er Malmers K-keramikk. (Etter Skjølsvold 1977) . 

Figure 26: Sherds from a pot decorated with cord stamp impressions in horizontal zigzag. The profile shows that 
the pot has been bowl shaped. A parallel to this ceramics is the K group in the system of Malmer. (After 
Skjølsvold 1977) . 
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Figur 27: Skår fra kar dekorert med pålagte, omløpende Lister. (Etter Skjølsvol.d 1977) . 

Figure 27: Sherd from a pot decorated with Lists. (After Skjølsvol.d 1977). 

Sammensetningen i dekorelementer i denne yngre fasen er noe forandret i forhold til den 
eldre . Nye dekorelementer og nye dekorteknikker er representert. Vinklet snorstempeldekor 
(3) er fremdeles det mest vanlige, men et nytt trekk er at snorstempler i horisontal siksak (6) 
også er vanlig . Kamstempel (16) er et markert innslag i den yngre fasen og er nytt i forhold 
til den eldre fasen. Andre nyheter er pålagte, omløpende lister (14), vertikale snorstempler 
(5), og intrykk med kløftet redskap (10). Kamkeramikken, skårene med pålagte lister og 
skårene med horisontal siksak har paralleller til sørskandinaviske begerkulturer (se f.eks . 
Jensen 1972, Malmer 1975, Glob 1945). Det aller meste av kamkeramikken er fra det 
tidligere omtalte klokkebegeret, mens snorstemplene i horisontal siksak er en nær parallell til 
Malmers K-gruppe i stridsøkskeramikken. Også karformen på et slikt kar fra Slettabø, har 
bolleformen som er karakteristisk for stridsøkskeramikken (figur 26). Pålagte, omløpende 
lister er kanskje mest vanlig i senneolittiske kontekster, men den er også representert i den 
Jyske enkeltgravskulturen (figur 27, se også f.eks. Glob 1945 : 119). 

Det ser ut til at det er kontinuitet i noen av dekorelementene (f.eks. snorstempler i horisontale 
linjer, vinklet snorstempeldekor og snorstempler i parallelle, skrå render) . Det kan imidlertid 
ikke utelukkes sammenblanding av skår fra den eldre og yngre fasen i de rutene som har unge 
daterende elementer. 
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5.3 Kronologisk ordning av den resterende keramikken 

På bakgrunn av de tendensene som nå har framkommet , er det fristende å prøve å skille den 
eldste og yngste fasen fra hverandre i de øvrige rutene . 

Som det framgikk av figur 21 så var det hovedsakelig i de øverste sjiktene av lag II det var 
funnet unge ledeartefakter og 
dateringer. Denne tendensen bekreftes om man ser på den vertikale fordelingen av skår med 
omering som var spesiell for den yngste fasen (figur 28). 
Av figur 28 kan man se en tydelig tendens til at de ynge dekorformene er konsentrert til de 
øverste sjiktene av lag Il. Hele 88,5 % av disse skårene ligger i sjiktene 0/30, mens 70,7 % 
av skårene ligger i sjiktene 0/20. Når omfanget av den yngste fasen skal bestemmes (dvs. 
hvilke ruter som har funn fra den yngste fasen), vil diskusjonen bare dreie seg om de tre 
øverste sjiktene av rutene (sjikt~ne 0/30). På en boplass av denne typen må man forvente at 
det er noe stratigrafisk omrotning og forskyvning , slik at man ikke kan legge for stor vekt på 
enkeltskårs stratigrafiske plassering. Den tendensen som fordelingen av dekortypene viser, 
tror jeg derimot er av kronologisk betydning. 

Figur 29 viser dekorert keramikk fra rutene som har keramikk som var nyheter i den yngste 
fasen (Kamkeramikk, snorstempler i horisontal siksak, pålagte, omløpende lister, vertikale 
snorstempler og skår med inntrykk av kløftet redskap) . Tendensen er den samme som i figur 
12, med untak av litt gropkeramikk (15) i ruten Of. Jeg er tilbøyelig til å se bort fra det 
gropomerte skåret i ruten Of, fordi gropkeramikken med all sansynlighet hører sammen med 
gropkeramikk i naboruten lf. Både ornamentikk og gods er svært likt. Kulturlaget i ruten 1 f 
har en artefaktsammensetning som gjør det sannsynlig å plassere det i den eldste fasen. 
Gropkeramikken i Of kan ha forflyttet seg fra de eldre boplasslagene, eller så kan ruten 
omfatte deler av både den eldre og yngre fasen. 

Det kan også være vert å merke seg at funnene i rutene le og la ikke ligger så langt fra den 
flatehugde spissen i ruten Od. Det er mulig at denne spissen skal settes i sammenheng med 
funnene i rutene la og le, og at spissen hører sammen med de unge funnene i disse rutene. 

Skårene dekorert med vertikale snorstempler fra ruten 4j er spesielt interessante, fordi det har 
vært mulig å lime sammen disse skårene, slik at karformen kan rekonstrueres. Karets form, 
spesielt foten, minner svært om senneolittisk keramikk (se f.eks. Lomborg 1973: 137, 
Skjølsvold 1977: 164 med litt. henvisninger). Skårene er vist i figur 10. Forøvrig skiller 
godset seg fra mye av den andre keramikken på boplassen ved at det er fint magret, hardt og 
fint brent. Omeringen på dette karet underbygger at vertikal snorstempeldekor hører med til 
den yngste fasen, ved at dekorformen kan knyttes til sene karformer. 

I sum er det mye som taler for at rutene i figur 29, sjikt 0/30 skal regnes med til den yngste 
fasen. 

Nordøst for f-linjen på feltet (figur 4) er det bare funnet en sikker ung ledeartefakt, en 
flatehugd spiss. Denne er muligens ute av originalt leie Garnfør diskusjonen ovenfor). 
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Den lagvise fordelingen av skår med sene dekorformer i lag II. 

Dybde Gruppe Antall skår 

0/10 5 11 sum: 31 

6 9 

10 4 

16 7 

10/20 5 23 sum: 56 

6 30 

10 1 

16 2 

20/30 5 2 sum: 22 

6 6 

10 1 

16 13 

30/40 5 7 sum: 13 

6 2 

10 0 

16 4 

40/50 5 0 sum: 1 

6 0 

10 0 

16 1 

Sum skår: 123 

Figur 28 

Figure 28: How the sherds ornated with late elements of decoration are distributed in layer Il. 

Imidlertid er det en del som taler for at funn i rutene le , la og 4d er sent mellornneolittiske 
eller senneolittiske, slik at i hvert fall deler av kulturlaget nordøst for f-linjene hører med til 
den yngste fasen. 
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Figur 32: Skår med dekor av innrissede streker. (Etter Skjølsvold 1977) . 

Figure 32: Sherds decorated with scratched lines. (After Skjølsvold 1977). 
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På den andre siden kan 14C dateringene tyde på at deler av denne nordøstlige delen av feltet 
er fra den eldste fasen. Hvordan fordeler dekorelementene seg i dette området? Antall ornerte 
skår fra dette området er vist i figur 30. 

Som det framgår av figuren er snorstempler i vinkelornering (3) det mest vanlige, men også 
skår med horisontale snorstempelrender (1) er hyppig representert. Det finnes også en del 
skår fra denne delen av feltet som bryter med det funnbildet jeg antok var karakteristisk for 
den eldste fasen. Jeg tenker her på de tre skårene med vertikale stempler (5), skåret med 
spiss, noe som tyder på at deler av kulturlaget fra dette området er fra den yngste fasen . 

Igjen står da de rutene sørvest for f-linjen på figur 4, som ikke er omtalt. En gjennomgang av 
de resterende rutene sørvest for f-linjen peker mot at de aller fleste rutene er fra den eldste 
fasen . Omeringen faller helt inn i mønsteret som ellers var påvist for den eldste fasen. Figur 
31 er et forslag til hvor stort omfanget av den yngste bosetningen er, laget på bakgrunn av 
diskusjonen ovenfor. 

Til slutt vil jeg ta for meg tre dekorformer som har spilt en tilbaketrukket rolle i denne 
diskusjonen, men som tidligere tildels er viet stor oppmerksomhet (Skjølsvold 1977: 166-169, 
180, Indrelid 1974), nemlig dekor med ekte snor, dekor med innrissede streker, og dekor 
med en kombinasjon av groper og streker. 

inntrykk av kløftet redskap (10) som er omtalt ovenfor, og de fire skårene med ekte snor 
(12) . 
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Ruter med skår omert med sene dekorformer 

Rute Dybde Gruppe Antall skår 
Of 0/10 16 2 
Of 10/20 15 
Oj 0/10 5 
Oj 10/20 9 1 
Oj 20/30 12 1 
Oj 20/30 3 1 
Oj 30/40 3 1 
On 0/10 6 8 
On 0/10 5 5 
On 0/10 5 
On 10/20 3 
On 10/20 6 1 
On 20/30 3 1 
Oo 10/20 6 1 
Oo 10/20 1 1 
Oo 20/30 6 4 
la 10/20 10 1 
le 0/10 3 8 
le 20/30 5 1 
2n 0/10 3 1 
2n 0/10 5 1 
2n 10/20 5 6 
2n 10/20 3 2 
2n 20/30 3 1 
2n 20/30 3 4 
3o 0/10 1 
3o 0/10 6 
3o 10/20 1 1 
3o 20/30 6 1 
3o 20/30 1 1 
3o 20/30 16 1 
3o 20/30 16 2 
3p 0/10 10 4 
3p 0/10 
3p 10/20 4 
3p 10/20 3 
3p 10/20 
4d 10/20 1 
4d 10/20 5 
4d 10/20 
4d 10/20 5 1 
4j 10/20 5 13 
4j 10/20 5 
5i 10/20 1 1 
5i 10/20 5 1 

Figur 29 

Figure 29: Squares with sherds ornated with late elements of decoration. 
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Ornerte skår i ruter NØ for f-
linjen i lag Il 

Gruppe Antall 

3 79 

1 25 

10 1 

12 4 

5 3 

4 4 

15 1 

Figur 30 

Figure 30: Ornated sherds from squares NE of the f-line in layer Il. 

Tre av de fire skårene dekorert med ekte snor, ligger et stykke unna klare, sene 
mellomneolittiske oldsaker. Ornering med ekte snor forekommer på traktbegerkulturens B og 
C kar (Becker 1947: 69 ff, Hinsch 1955: 126), og det er påvist snorornerte skår i 
tidligneolittiske kontekster i Hordaland (Brun Olsen 1992: 129), og på Østlandet antakelig fra 
tidlig mellomneolittikum (Østmo 1988: 157-158, Mikkelsen 1989: 153). Det er derfor godt 
mulig at det kan forekomme snorornert keramikk i den eldste fasen på Slettabø. 

Som konklusjon på dette, er det derfor sannsynlig at feltet nordøst for f-linjen stort sett skiver 
seg fra den eldste fasen. Området rundt rutene le og la og kanskje 4d kan ha toppsjikt som 
hører med til den yngste fasen. Rundt rutene le og la er det funnet både keramikk ornert 
med snorstempler i vertikale linjer, keramikk ornert med kløftet redskap og en flatehugd Ekte 
snor forekommer både på traktbegerkulturens og stridsøkskulturens kar. På Slettabøboplassen 
er det funnet 6 slike skår. To av disse skårene ligger i områder som nok hører med til den 
yngste fasen. Fire skår ligger i områder som hører med til den eldste fasen. Slik sett kan det 
se ut til at ekte snor forekommer i begge fasene på Slettabø. 

Skår dekorert med innrissede streker i siksak, kryss og V-mønster (figur 32) forekommer i 
kontekster både knyttet til den eldste og den yngste fasen. I ruten 0c, som er 14C datert til den 
eldste fasen er det funnet ett skår med slik ornering, men det er også funnet ett slikt skår i 
sammenheng med funn fra den yngste fasen (jfr. figur 25). De øvrige skårene i denne 
gruppen (dvs. 10 av i alt 12 skår) ligger i kontekster som jeg har tolket til å høre med til den 
eldste fasen. Det er derfor mest sannsynlig at dette dekorelementet hører med til den eldste 
fasen. Det samme er tilfellet med skårene som har en kombinert dekor av groper og streker 
(12 skår, der 11 er fra samme kar). Her er det slik at 11 av disse tolv skårene ligger i 
kontekster knyttet til den eldste fasen. Ut fra den kronologiske ordningen jeg her har gjort av 
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keramikken, er det derfor sannsynlig at begge disse dekorformene er tidlige dekorelementer 
på Slettabø. 

Den yngste fosen på Slettob0 
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Figur 31: Rekonstruksjon av kulturlagets utbredelse fra den yngste perioden. Figuren er laget på bakgrunn av 
utbredelsen av unge artefakter og dateringer. 

Figure 31: Reconstruction of the cultural layer from the latest period. The figure is made on the background of 
the spread of late artefacts and datings . 
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6. Konklusjon 

Det er på grunnlag av 
14

C dateringene og oldsakene mulig å skille ut to faser i de neolittiske 
boplasslagene på Slettabø. Det er derimot ikke slik som tidliger antatt, at lag II og lag III 
representerer to atskilte faser. Oldsaker fra den yngste fasen ligger i lag Us toppsjikt. Den 
yngste fasen er fra sen mellomneolittikum, eller tidlig senneolittikum. Den eldste fasen er fra 
tidligneolittikum eller tidlig mellomneolittikum. Jeg har forsøk å skille ut de dekorelementene 
på keramikken som synes å høre til de enkelte fasene . 

Den eldste fasen: 

Horisontal snorstempeldekor. 
Vinklet snorstempeldekor. 
Snorstempler i parallelle, skrå render 
Gropdekor 
Kombinasjon av groper og snorstempler 
Kombinasjon av groper og innrissede linjer 
Ekte snor 
Innrissede streker i siksak, kryss og V-form 

Den yngste fasen: 

Vertikale snorstempler. 
Snorstempler i horisontal siksak. 
Kamkeramikk. 
Inntrykk med kløftet redskap. 
Pålagte, omløpende lister. 
Ekte snor. 
Horisontal snorstempeldekor. 
Vinklet snorstempeldekor. 
Snorstempler i parallelle, skrå render 

En del av de tidligere dekorformene (spesielt vinklet snorstempeldekor og horisontale 
snorstempelrender) forekommer altså sammen med de sene dekorelementene, men det er 
usikkert om dette skyldes sammenblanding av de to fasene , eller om også den yngste fasen 
har hatt denne typen dekor. Einar Østmos resultater fra Auve viser i hvert fall at f.eks . 
tradisjonen med vinklet snorstempeldekor fortsetter videre opp i mellomneolittikum (Østmo 
1993). 

Det kan avslutningsvis være vert å diskutere om denne noe nitidige gjennomgangen av 
Slettabø-boplassens stratigrafi og keramikkdekorens kronologiske fordeling , har noen allmenn 
betydning. Det har etterhvert blitt klart at den sørnorske, neolittiske, keramiske tradisjonen er 
av en annen art enn det som tidligere var antatt. Det var tidligere vanlig å tidsplassere 
tyngdepunktet av den grovmagrede, tykkveggede, snorstempelornerte keramikken sent i 
mellomneolittikum, og at den var utviklet under mer eller mindre direkte innflytelse av 
sørskandinavisk stridsøkskultur og grop keramisk kultur (Skjølsvold 1977, Østmo 1984, 



60 Neolittiske smuler 

Hinsch 1955: 90, 94-95, Bakka 1973: 76, lngstad 1970: 72-74, Bang-Andersen 1981: 67). 
Nyere forskning har imidlertid gjort det klart at denne lokale, norske keramiske tradisjonen i 
grunnen går mye lengre bak i tid, til overgangen mellom tidligneolittikum og 
mellomneolittikum. Mye av denne keramikken skal nok plasseres til denne perioden (Østmo 
1993, Bruen-Olsen 1992, Nærøy 1987). Keramikkmaterialet fra Slettabø uderbygger denne 
antakelsen, og indikerer samtidig, slik også Einar Østmos resultater fra boplassen Auve i 
Vestfold gjør (Østmo 1993), at denne grovmagrede, tykkveggede, grop og 
snorstempelorenrte keramikken nok også skriver seg tilbake til den tidligste neolittiske tiden i 
Sør-Norge. 

I den grad 14C resultatene er korrekte fra Slettabø, skyver de også den allminnelige, lokale 
keramikktradisjonen tilbake til mesolittikum. I grunnen er vel ikke dette spesielt 
oppsiktsvekkende om man tenker saken igjennom. Det har lenge vært hevdet at jordbruket 
introduseres samtidig i Sørskandinavia nord til Oslofjordområdet (Østmo 1988, Mikkelsen 
1984, Hulthen & Welinder 1981). Denne raske spredningen er søkt forklart ved store, sosiale 
kontaktnett som integrerte Sør-Skandinavia i gavebytte systemer (Jennbert 1984). Disse 
kontaktnettene skulle da også ha spredt jordbruket. Nå er det vanskelig å påvise jordbruk like 
tidlig på Sørvestlandet (selv om det fruktbare Rogaland kanskje er et untak, se f.eks. Prøsch
Danielsen 1993). 

Jordbruket sprer seg antakelig noe senere til Vestlandet og er av en annen art enn i øst, ved at 
jordbruket integreres i en fangstøkonomi (Bakka og Kaland 1971, Hulthen og Welinder 1981, 
Bruen Olsen 1992: 152, 156). Men denne integreringen forutsetter et godt utbygd kontaktnett 
mot Sør- og Østlandet (Hulthen og Welinder 1981: 153, 170-71, Bruen Olsen 1992: 141, 
Bakka og Kaland 1971: 28, Bostwick Bjerck 1988). Spredningen av jordbruket, eller 
tidligneolittiske artefakter som mangekantøkser og tynnakkede flintøkser (Hinsch 1955: 52), 
forutsetter i grunnen at kontaktnettet var etablert allerede i mesolittikum (Jamfør Jennbert 
1984). I et slikt perspektiv er det ikke mer oppsiktsvekkende at kunnskapen om 
keramikkproduksjon inngikk i kontaktnettets sirkulasjon, enn at neolittiske produkter som 
flintøkser, skafthulløkser, husdyr og korn gjorde det. Slik kan bruken av keramikk ha vært en 
felles tradisjon i de senmesolittiske samfunnene rundt Skagerak. 

Bruen-Olsen har nylig hevdet at stridsøkskulturen ikke forekommer på Vestlandet, men at i 
mellomneolittikums siste fase, skjer det en massiv akulturasjon av Sør- og Vest-Norge, under 
innflytelse av stridsøkskulturen, som fører over i senneolittikums kulturformer (Bruen Olsen 
1992: 149-150). 

Rogaland må regnes som et untak fra dette, fordi de fruktbare jordbruksområdene som Jæren 
og Randaberget har omtrent like tett spredning av løsfunnede stridsøkser som Østlandet 
(Hinsch 1956: figur 99). Videre er det til og med utviklet lokale varianter av stridsøkser i 
dette området, hvilket kan tolkes som overskridelse og videretematisering av 
stridsøkskulturens økseformer (op. cit: 80 ff). Både Gjessing og Hinsch nevner graver, usikre 
riktignok, som kan høre med til stridsøkskulturens gravformer (Hinsch 1956: 212, Gjessing 
1945: 402) . I sum er det derfor en del som tyder på at stridsøkskulturens artefaktformer har 
vært kjent og tematisert, og at samfunnene i Rogaland har delt et visst ideinventar med de 
sør-skandinaviske samfunnene. 
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Men Slettabø-boplassen viser, som også Skjølsvold er inne på (1977: 258), at 
stridsøkskulturens formspråk ikke passivt er tatt opp, men inngår som et element i et større, 
lokalt preget formforåd. Det som tidligere var antatt å være keramikkdekor influert av 
stridsøkskulturens J og O keramikk, i Malmers skjema (Malmer 1972), er snarere en egen 
tradisjon som er langt eldre enn stridsøkskeramikken. Men det er verd å merke seg at de nye 
dekortypene som opptrer i den yngste fasen på Slettabø, da påvirkningen fra stridsøkskulturen 
skulle være mest massiv i følge Bruen-Olsen, i langt større grad enn tidligere viser 
påvirkning og kontakt med sørskandinaviske begerkulturer. Klokkebegeret, K-keramikken og 
keramikken med pålagte, omløpende lister, er direkte paralleller til sørskandinavisk 
keramikk. Slik sett kan materialet fra Slettabø-boplassen tas til inntekt for en økende 
innflytelse fra sør i mellomneolittikums sluttfase. Men det er muligens for enkelt å se denne 
innflytelsen som en ensidig akulturasjon. Den sene og nordvestorienterte forekomsten J
keramikk i stridsøkskulturen kan oppfattes som en innflytelse fra den norske 
snorstempelkeramikken (jfr. Bruen Olsen 1992: 149), og undergraver dermed at den 
kulturelle påvirkningen var et forhold der samfunnene nord for Skagerak kun var passive 
mottakere av kulturelle impulser. 
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Abstract 

Neolithic Crumbs 

Small theoretical and practical contributions to the debate about Neolithic ceramics and 
chronology in South-Norway 

These two small articles are written over subjects that was lefl after writing my magister 
thesis Slettabø-konstruksjonen. The conclusions are in many ways the same, but I have 
decided to keep them separate for two reasons. The first reason is that the first article was 
given as a lecture for the magistergrad, and I have wanted to keep this form intact. The 
second reason is the advantage to see a problem treated first theoretica:lly and then practically. 

Ceramics from the stone age in South-Norway. Chronologies and interpretations in the 
light of new finds and datings. 

First in this article I investigate the history of archaeological thoughts in connection with 
stone age ceramics in South-Norway. Then I try to sum up the theoretical and practical front 
on this subject in the eighties. The work of "the Bergen School" in the seventies and eighties 
on chronology was very important in the process understanding the South-Norwegian stone 
age independently of the South-Scandinavian chronology. This work was pushed a long step 
forward by the M.A.-thesis of Arne Johan Nærøy (1987) and the Kotedalen investigation by 
Asle Bruen-Olsen (1992). Einar Østmo introduced the method of 14C-dating the food remains 
inside the pottery, and his results strengthened the work of the Bergen School, and showed 
quite clear that South-Norway had a ceramic tradition that was much older than scholars had 
thought before. The typical Norwegian ceramic is coarse, meagred with rather big pieces of 
quarts etc. and ornated with cord stamp impressions or pits . This ceramic should now be 
dated from the early MN and onwards. 

From this point I start to disctiss the topic in a meta-chronological perspective. I divide 
archaeology in two groups of ontologies: On the on hand the ontological antiquarianism, 
which mean the study of antiquities for the sake of its own, and on the other hand the 
ontological definition of archaeology as the study of the prehistorie society. I try to show that 
the analytical method and chronology as an objective, straight time-line is connected to the 
first view, and a myth. As an alternative I will suggest to think about chronology in a 
dialectical manner, where the past, present and future gives meaning to each other. In such a 
perspective is it impossible to operate with chronologies independent of the present subjective 
archaeologist and the chronologies should be integrated in a present praxis in a socio-material 
setting. 

In the end I try to show in a concrete manner how reductionistic the analytical view is, 
illustrated with examples from the Neolithic sites Auve in Vestfold, Kotedalen in Hordaland 
and Slettabø in Rogaland. I present 14C datings from Slettabø taken from food-remains 
inside the pottery that can be considered as Mesolithic, and I try to argue how this dating can 
be made understandable in the dialectical framework. 
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On the stratigraphi, age and chronology of the ceramic on the Slettabø-site 

In this article I try to deal with tree problems. The first problem is about the stratigraphy on 
the Slettabø-site. The second problem is about the age of the cultural layer. The third 
problem is how to connect the rich ceramic material to the stratigraphy and age of the cultural 
layer. 

The Slettabø-site is situated in Ogna in Rogaland, South-west Norway. It was excavated by 
Arne Skjølsvold in the sixties, and published in a monography in 1977 (Skjølsvold 1977). His 
conclusion about the cultural layer was that there had been two Neolithic phases, separated 
with a slice of sand. The bottom layer, layer III was from the EN, while the upper layer, 
layer II was from the end of MN. This view was criticised by Svein Indrelid (1974) and Asle 
Bruen-Olsen (1992). 

I try to take this debate up again and my results disagree with the results of Skjølsvold. There 
has at least been two phases, but those two phases is not represented by layer III and II. Big 
parts of layer II is contemporary with layer III, and should be dated to the EN and early MN. 
Only a small top of layer II is from MN. This interpretation is supported by 14C dates from 
food remains inside the pottery. 

On the background of this results it is possible to establish a chronology for the ceramics. 
This chronology is based on the elements of decor on the pottery sherds. In the earliest phase 
the pottery was ornated with cord stamp impressions in horizontal or slanting patterns or in 
angles . It is also some sherds decorated with conical pits from this period. Other elements of 
decoration appear too, but in this connection their importance is minimal, because they are so 
few in numbers. In the latest phase, some new elements of d~coration has appeared. The most 
important elements are cord stamp impression in vertical patterns and in horizontal zigzag, 
comb decoration and ceramics decorated with lists. The older elements of decoration seems to 
continue, but here problems of separating the different phases makes it hard to decide 
whether it is continuity in forms of decoration or mingling of the two phases. These new 
elements of decoration can be seen as influences from the battle-axe culture. But it's too 
simple to look upon this as an one way movement from South to the North. The 
archaeological record can be interpreted as an equal influence from South-Norway to South
Scandinavia. 



VARIA - Universitetets Oldsaksamling 

Nr. 
Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 
Nr. 9 

Nr. 10 

Nr. 11 

Nr. 12 
Nr. 13 

Nr. 14 
Nr. 15 
Nr. 16 

Nr. 17 

Nr. 18 

Nr. 19 

Nr. 20 

Nr. 21 

Nr. 22 
Nr. 23 
Nr. 24 
Nr. 25 

Nr. 26 
Nr. 27 

Ristninger i forhistorie og middelalder. 
Hans Gude Gudesen: Merovingertiden i Øst-Norge 
Kronologi, kulturmønstre og tradisjonsforløp. 
Egil Mikkelsen : Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, 
Vest-Agder. 
Egil Mikkelsen: Kulturminner i Atnavassdraget, 
Hedmark - Oppland. 
Egil Mikkelsen: Kulturminner i Grimsavassdraget, 
Hedmark-Oppland . 
Ellen Høigård Hofseth : Kulturminner i Joravassdraget, 
Oppland. 
Ellen Høigård Hofseth : Kulturminner i Vegårvassdraget, 
Aust-Agder. 
Inge Lindblom: Fornminner i Tovdalsvassdraget, Aust-Agder. 
Foredrag ved det I . nordiske bronsealdersymposium på Isegran 
3.-6 . oktober 1977. 
Einar Østmo: Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, Vest-Agder 
og Aust-Agder. 
Stig Welinder: Tunnackiga stenyxor och samhalle i Mellansverige 
5000 B.P. 
Det 4. nordiske bronsealder-symposium på Isegran 1984. 
Karl Vibe-Mtiller: Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østfold. 
Keltisk jernalder, romertid og folkevandringstid . 
Stig Welinder: Arkeologiska bilder. 
Tom Bloch-Nakkerud: Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. 
Ingrid Smedstad: Etableringen av et organisert veihold i Midt
Norge i tidlig historisk tid. 
Ellen Anne Pedersen : Jernalderbosetningen på Hadeland. 
En arkeologisk-geografisk analyse. 
Brit Solli : Dyrebein. Problemer og muligheter omkring 
et arkeologisk kildemateriale. 
Helge Braathen: Ryttergraver. Politiske strukturer i eldre 
rikssamlingstid . , 
A. Jan Brendalsmo, Berit J. Sellevold, Kristin Hovin Stub, 
Steinar Gulliksen: Innberetning over de arkeologiske 
undersøkelser på Heddal Prestegård, Notodden kommune, 
Telemark 1988 . 
Helge Irgens Høeg: Den pollenanalytiske undersøkelsen ved 
Dokkfløyvatn i Gausdal og Nordre Land, Oppland. 
Einar Østmo: Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder. 
Jan Henning Larsen: Jernvinna ved Dokkfløyvatn. 
Einar Østmo: Helleristninger i et utkantstrøk. 
Karin Gjøl Hagen : Solplisse - En reminisens av middelalderens 
draktutvikling? 
Lise Nordenborg Myhre: Arkeologi og politikk. 
Kaja Kollandsrud : Krusifiks fra Haug kirke. 

1980 

1980 

1980 (Utsolgt) 

1980 (Utsolgt) 

1981 

1981 (Utsolgt) 

1981 (Utsolgt) 
1982 (Utsolgt) 

1983 

1984 

1985 
1986 

1987 
1987 
1987 

1988 

1989 

1989 (Utsolgt) 

1989 

1990 

1990 
1991 
1991 
1992 

1992 
1994 
1994 



Nr. 28 
Nr. 29 

Nr. 30 

Nr. 31 
Nr. 32 

A. Jan Brendalsmo: Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. 
Torben Bjarke Ballin og Ole Lass Jensen : Farsundprosjektet -
stenalderbopladser på Lista. 
Produksjon og samfunn. 2 . nordiske jernaldersymposium 
Granavolden 1992. 
Ingunn Holm : Trekk av Vardals agrare historie. 
Evy Berg: DobbeltsporÆ6-prosjektet. Steinalderlokaliteter 
fra senmesolittisk tid i Vestby, Akershus . 

1994 

1995 

1995 
1995 

1995 





Distribusjon: 
Institutt for arkeologi , kunsthistorie og numismatikk 
Oldsaksamling ert 
Frederiks gt. 3, 0164 Oslo 

ISSN 0333-1296 
ISBN 82-7181-126-6 


