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FORORD 

Målet med foreliggende arbeid i Varia-serien er å presentere resultatene fra utgravninger i Ås 
og Frogn, Akershus, i 1996 i forbindelse med utbygging av E6. Det framkom artefakter av 
flint og andre bergarter fra 4 lokaliteter. Kronologisk dekker lokalitetene den tidligste delen av 
Nøstvetfasen og strekker seg bakover til foregående fase. Bakgrunnen for utgravningene var 
vedtatte reguleringsplaner for ny E6 Korsegården N - Vassum, Ås og Frogn kommuner, 
Akershus. Utgravingsarbeidet foregikk fra mai til september 1996 der totalt 32 feltarbeidere 
deltok. Lars Andersson og Lasse Jaksland ledet forundersøkelsene. Lok. 1 Trosterud ble 
undersøkt under ledelse av Lasse Jaksland, Lok. 2 K vestad og 3 ble ledet av Katherine Bless 
Karlsen og Lok. 4 Horgen av RolfLiahjell Bade. Feltmannskapet forøvrig bestod av 
prosjektleder og studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Tiltakshaver 
besørget oppsetting av brakker og såldestasjoner. 

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

Alle plantegninger er rentegnet av Elisabeth Jansen. Torben Ballin og Katherine Bless Karlsen 
har bistått med fullføring av katalogiseringen og utarbeidelse av tilvekstfortegnelse. 
Gjenstandstegningene er utført av Marit Hansen 

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

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

Kontrakt mellom Universitetet i Oslo og tiltakshaverne NSB og Statens vegvesen i Akershus 
ble undertegnet juli-august 1993 . I henhold til kontrakten skal arbeidet sluttføres innen 31 
desember 1996, med mulighet for forlengelse dersom det oppstår endringer i planene som 
medfører utsettelser. Prosjektavslutning er utsatt til juli 1997, blant annet som følge av de 
undersøkelsene som presenteres her. 

Reguleringsplaner for ny E6 fra Korsegården, Ås - Vassum, Frogn kommuner i Akerhus ble 
godkjent i 1996. Traseen kom i konflikt med fem lokaliteter fra eldre steinalder, hvorav fire 
ble undersøkt sommeren 1996. Forundersøkelsen viste at den femte lokaliteten var tilnærmet 
funntom, og den ble derfor ikke undersøkt videre. 

1.1. Prosjektets målsetning og prioriteringer 

Steinalderfunnene i Follo var fram til midten av 1980-tallet hovedsakelig konsentrert til 
området ved Pollevannet på gården Nøstvet i Ås kommune. Som en følge av intensiv 
registreringsvirksomhet i de senere årene er det framkommet et stort antall steinalderlokaliteter 
både i Ås, Vestby og Frogn kommuner. I 1993 ble elleve boplasser undersøkt i Vestby. Disse 
undersøkelsene gav ny kunnskap omkring den kronologiske utviklingen, artefaktmaterialets 
sammensetning, råstoffutnyttelse og boplassenes størrelse. Ulike typer boplasser fantes; både 
hovedoppholdssteder for en gruppe gjennom kortere eller lengre tidsrom og spesialiserte 
boplasser i form av en produksjonslokalitet for utnyttelse av diabas (Berg 1995). 

Undersøkelsene i Ås og Frogn gav en god anledning til å utvide kunnskapen om kronologi og 
kulturutvikling i den klassiske Nøstvetkulturens "opphavsområde" . Lokalitetene ved Årungen 
ligger på høyere nivåer over havet enn lokalitetene i Vestby (Berg 1995). På grunn av den 
landhevingen som startet i slutten av istiden og fortsatt er merkbar i dag, er 
steinalderlokaliteter ved kysten vanligvis eldre jo høyere over havet de ligger. Til sammen 
dekker lokalitetene i Frogn, Ås og Vestby hele Nøstvetperioden i eldre steinalder og gir 
informasjon om kronologien både lokalt og regionalt. 

Rekonstruksjon av forhistorisk topografi og naturutvikling er en viktig forutsetning for de 
arkeologiske undersøkelsenes verdi. Det er tidligere utført naturvitenskapelige undersøkelser 
av strandforskyvingen og den botaniske utviklingen i det aktuelle området (Sørensen 
1979; 1990, 1996, Hafsten 1956, Danielsen 1970), slik at det viste seg unødvendig å 
gjennomføre separate undersøkelser i regi av prosjektet. 
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1.2. Rapportens formål 

Formålet med foreliggende arbeid er å presentere resultatene fra utgravingene av de fire 
steinalderlokalitetene som ble undersøkt ved utbyggingen av E6 i Ås og Frogn, Ved 
bearbeidingen av materialet er det tatt sikte på å presentere materialet slik at det kan anvendes i 
videre studier. Dette medfører at hovedvekten er lagt på å beskrive selve funnmaterialet og 

/ 

dokumentasjon av funnforholdene. Den analytiske delen begrenser seg til vurderinger av 
hvorvidt lokalitete/e representerer en eller flere bosetningsfaser, utskillelse av mulige 
strukturer, gjennomgang av redskapsinventar og råmaterialer, samt analyser av aktivitetene ut 
fra funnspredningen . 

Artefaktmaterialet er i hovedsak typologisk bestemt ut fra morfologiske kriterier. Videre er 
det utført datagenererte spredningsanalyser av materialets horisontale fordeling på boplassene. 
Slike spredningsplaner gir informasjon om aktivitetsområder av ulike slag, lokalitetsstørrelse 
og boplasstyper. Ideelt sett skulle spredningsanalysene vært kombinert med sammenliming av 
materiale og identifikasjon av slitespor, men slike analyser er forskningsoppgaver som faller 
utenfor rapportens rammer. 

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

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

I 1993 ble Oldsaksamlingens Dobbeltsporprosjekt igangsatt med de første større 
undersøkelsene i Vestby. Siden det ikke tidligere er undersøkt steinalderlokaliteter i dette 
området ble hovedinnsatsen konsentrert omkring steinalderundersøkelsene (Berg 1995). Det 
fantes også en del kulturminner som kunne være fra jernalder - nyere tid, hovedsakelig røyser. 
De undersøkelsene som ble foretatt av slike kulturminner, viste at de trolig er fra nyere tid 
(innberetning v/Ellen Marie Næss) . I 1996 ble undersøkelsene i forbindelse med E6 Vassum, 
Frogn k. - Korsegården, Ås k. igangsatt. 

2.1. Kjente fortidsminner før undersøkelsene 

Ås kommune ble registrert for Økonomisk Kartverk i 1979-1980. Registreringene omfatter 
hovedsakelig faste fortidsminner (automatisk fredete kulturminner) som gravhauger, 
gravrøyser, og bygdeborger, totalt antall er 393 . Det var registrert enkelte steinalderlokaliteter, 
først og fremst den klassiske Nøstvetboplassen på Sjøskogen. I tillegg fantes det en del 
løsfunn fra eldre og yngre steinalder. 

Frogn kommune ble registrert for det Økonomiske kartverket i 1979-80. I likhet med 
registreringen i Ås er det faste fortidsminner som er registrert, totalt antall er 262. 

2.2. Registrering i forbindelse med Hurum-prosjektet 1989 

I 1989 ble det foretatt omfattende registreringer i forbindelse med konsekvensutredning av ny 
hovedflyplass på Hurum. Registreringene var knyttet til flyplassområdet, hovedtraseene for 
tilbringertjenesten ( veg og jernbane), jernbanens dobbeltspor Ski - Kambo og diverse 
reguleringsplaner i de berørte områdene (Skar 1990:25). Ny E6 trase inngikk ikke i disse 
planene, men området ble registrert med henblikk på faste fornminner som en del av andre 
planer. 

2.3. Registrering av E6-trase i 1992 

I forbindelse med konskvensutredning av ny E6 Korsegården N - Vassum ble tre alternative 
traseer registrert i 1992. Elleve steinalderlokaliteter, en gravhaug, to skålgroper samt 
rydningsrøyser framkom (Berg 1992). Ved behandlingen av reguleringsplanene ble det klart at 
fem steinalderlokaliteter ville bli berørt av utbyggingen. Registreringene ble utført med 
prøvestikking etter fornminner under markoverflaten og overflatesøking etter synlige 
kulturminner. Prøvestikkene var to spadebredder store (ca. 35x35 cm) og ble gravd ned til 
berggrunn eller ugjennomtrengelig leirgrunn. Massene ble kun såldet der dette var mulig. Det 
finnes lite overflatevann og få bekker som kunne benyttes til vannsålding. Unntakene er 
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Smedbølbekken i Ås, og Bekken ved Horgen-krysset i Frogn. Prøvestikkene ble tatt ved 
utvelgelse av sannsynlige boplassområder i forhold til terrenget. Ved registrering i 
skogsområder er det vanskelig å lese landskapets topografi i forhold til tidligere strandlinjer og 
å få tatt prøvestikk etter systematiske avstander, sammenliknet med åpne beitelandskaper. 

Det er ikke mulig å finne alle forhistoriske kulturminner ved en slik registrering, men traseen 
ble grundig registrert, slik at sannsynligheten for å overse selv små lokaliteter må anses som 
liten. Lokalitetene som ble funnet, vurderes som representative for Ås og Frogn lokalt og Follo 
regionalt. Lokalitetsfordelingen anses som reell, men med en feilkilde i og med de nevnte 
problemer med registrering i skogsområder. 
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når det fryser. Spenningen i steinen medfører utvidelse av sprekker og hulrom og påvirker 
artefaktets overflate (ibid: 154). Hvilke postdeposisjonelle prosesser som har påvirket 
funnspredningen på den enkelte lokalitet vil bli vurdert i analysen av den enkelte lokalitet. 
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4. FOLLO - LANDSKAP OG TOPOGRAFI 

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

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

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

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

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

Berggrunnen tilhører det sydøstnorske grunnfjellsområdet, med gneis som den dominerende 
bergarten. Gneisen veksler mellom grå glimmergneis og granittisk gneis med amfibolitt 
(Sørensen 1996: 16-17). Sprekkdannelser med vulkanske bergarter er vanlige i 
grunnfjellsområdet. Slike sprekker er de eneste sporene fra de tykke vulkanske lagene som 
engang dekket hele området. Basalt og rombeporfyr var de vanligste overflatebergartene, 
mens diabas finnes som gangbergart (Sørensen I 996: 14). 

Store deler av regionen er dekket av marine avsetninger. Det finnes flere store og mindre 
moreneavsetninger i Follo, mest kjent er Ås- og Ski-trinnene, samt små moreneavsetninger helt 
nord i Vestby, ved grensen mot Ås. 

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

4.1. Ås og Frogn 

Innsjøen Årungen ligger i Ås og Frogn kommuner. Den er tre km lang og strekker seg i nord
sydlig retning, fig. 1. I den nordre enden ligger Ski-morenen. For 9000 år siden var ikke 
Årungen en innsjø, men en del av havet der enkelte større og mindre øyer stakk opp av vannet. 
Den raske landhevingen førte til at Årungen ble en fjord med forbindelse til havet nordover mot 
dagens Bunnefjord. Begge kommunene er preget av ra-morenene som går gjennom området i 
tilnærmet øst-vest retning. Mellom moreneryggene er det store avsetninger av marin leire på 
flate områder, brutt av oppstikkende, skogkledde bergknauser. 
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Fig. i. Arungen. Utsnitt av kartblad SKI 1914II, M 1:50 000. Stjerner markerer lokalitetene 
som omtales i rapporten. 
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4.2. Naturforholdene og utviklingen i postglasial tid 

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

For 8300 år siden skjedde en markant endring av klimaet, vintrene var milde, det var fuktigere 
med mer sommerregn. Perioden kalles Atlantisk tid, og karakteriseres som en høyvarmetid, 
med 2° C høyere gjennomsnittlig årstemperatur enn dagens . Or og alm innvandret, oren slo 
seg særlig til på de dårlig drenerte leirslettene, almen på den dype og veldrenerte jorden. For 
7000 år siden kom lind og lønn til, og det dannet seg etterhvert store skoger med edelløvskog, 
som det idag kun er små rester av. Edelløvskogen var av såkalt "mellomeuropeisk type" med 
mye råtnende blader på marka og lite undervegetasjon . Varmekrevende arter som misteltein 
og eføy var vanlige, mens eik, furu og bjørk fortsatt dominerte de tørre og grunnlendte åsene. 
Vest og syd for Ski fantes det store fjordarmer med mye fisk og store østersbanker nær 
strendene (Sørensen 1990: 15). Langs Bunnefjorden og inn i det som var "Årungenfjorden" er 
det også funnet rester av skjellbanker. Havet var også forskjellig fra dagens hav i Oslofjorden, 
idet saltholdigheten i vannet var høyere, og det var større tidevannsforskjell enn i noen annen 
periode. Den høye saltholdigheten gav grunnlag for en høy biologisk produksjon (W.C. 
Brøgger 1905 :26). 

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

Den største forskjellen mellom datidens vegetasjon og nåtidens, er innvandringen av granen for 
rundt 1200 år siden. Varmetidens vegetasjon favoriserte dannelsen av "mellom-europeisk" 
brunjord med dype og næringsrike moldlag. Granskogen favoriserer et surt miljø der 
jordsmonnet forvitrer og utarmes. Det vanligste jordsmonn i området idag er mer eller mindre 
sure brunjordstyper (Sørensen 1996:36) . 
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5. KRONOLOGI 

Det er utarbeidet kronologiske rekker for ulike deler av sydnorsk steinalder_. I Øst-Norge har 
det i de senere årene vært undersøkt relativt få steinalderlokaliteter i de tidligere kystbundne 
områdene. De undersøkte lokalitetene konsentrerer seg til Østfold og Vestfold (Mikkelsen 
1975a,b, Lindblom 1984, Østmo 1976). I Akershus, nærmere bestemt Follo-regionen, er det 
undersøkt en steinalderlokalitet i As kommune de senere årene (innberetning v/Joel Boaz 
1989), samt elleve lokaliteter i Vestby. Disse undersøkelsene frambrakte gav innblikk i hele 
Nøstvetperioden, samt den etterfølgende fase 4 (Berg 1995). Den foreliggende kronologiske 
rammen bygger på et utvalg av lokaliteter i Østfold (Mikkelsen 1975a, Lindblom 1984). 
Antallet er for enkelte fasers vedkommende sterkt begrenset, slik at en må regne med 
usikkerhetsmomenter, samt at nyere undersøkelser kan endre tidligere konklusjoner. 

5.1. Østnorsk mesolitikum 

Eldre steinalder inndeles i fire faser som er definert på grunnlag av typologiske elementer 
(Mikkelsen 1975a). Materialet er morfologisk klassifisert (Mikkelsen 1975a:23 ). Dateringen av 
lokalitetene innenfor de ulike fasene er basert på typologiske metoder, ettersom 
strandlinjedatering må anses for usikker. Den typologiske dateringen bygger på likhet med 
materiale fra Syd-Sverige og Danmark (Mikkelsen 1975a). En sammenlikning av dateringer av 
typologiske elementer og pollenanalytiske dateringer av Danielsens strandforskyvingskurve for 
Halden danner et grunnlag for å plassere de ulike fasene innenfor ulike høyder over havet 
(Mikkelsen 1975a:31 ). Kun en liten del av disse kurvene frasenatlantisk tid anses av Mikkelsen 
som noenlunde sikre med hensyn til datering av mesolittiske kystlokaliteteter (Mikkelsen 
1975a:22). I de tilfeller en har lokaliteter fra et begrenset område med noenlunde likt innhold, 
må det kunne antas at jo høyere de ligger, desto eldre er de, så sant det kan påvises at de er 
strand - el!er kystbundne (ibid) . 

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

5.1.1. Fase 1:Fosna 

Fasens øvre avgrensning plasseres ulikt av Mikkelsen og Lindblom. Likeledes setter Lindblom 
en høyere grense for strand- eller kystbundne lokaliteter, 170 m o .h. Mikkelsen daterer 
overgangen mellom fase 1 og 2 på grunnlag av at mikrolitter ikke lenger er i bruk, og at 
mikroflekketeknikk på håndtakskjerner og kjølformete artefakter tas i bruk. Det understrekes 
at overgangen mellom fase 1 og 2 er flytende (Mikkelsen 1975a:28-29). Lindblom daterer 
grensen mellom fase 1 og 2 til ca 9100 før nåtid på bakgrunn av 14C-dateringer fra Tørkop i 
Halden og Hafstens plassering av sonegrensen for Boreal tid (Lindblom 1984: 51). Han legger 
vekt på introduksjonen av konisk mikroflekkekjerne ved plasseringen av grensen mellom fase I 
og 2. Små tangespisser blir datert til før Maglemose, dvs. før 9550 før nåtid (Brinch Petersen 
1973 :83) og ensidige kjerner datert ned til ca. 8850 før nåtid (Cullberg 1972: 15). 
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5.1.2. Fase 2 

Denne fasen er representert ved to vitenskapelig undersøkte lokaliteter fra Østfold. De 
viktigste typologiske elementene er konisk mikroflekkekjerne og hullingspisser. 
Håndtakskjerner finnes ikke på fase 2 boplassen Tørkop, Halden, Østfold (pers. medd. Egil 
Mikkelsen 1997). Materialet forøvrig viser større likhetstrekk med den etterfølgende fase 3 
Nøstvet, enn med den foregående fase 1, Fosna. Absolutte kronologiske grenser er det ikke 
mulig å sette ut fra det foreliggende materialet (Mikkelsen 1975a:28-29). Den viktigste 
forskjellen i artefaktsammensetning mellom fase 2 og fase 3 Nøstvet er forekomsten av 
kjerneøkser av bergart, Nøstvetøkser, prikkhuggete bergartsøkser og bergartsmeisler i fase 3, 
Nøstvet. Videre er det ulikheter med hensyn til kvaliteten på flekketeknikken, med unntak av 
mikroflekkene (Mikkelsen 1975a:30). Lindblom vektlegger introduksjonen av hullingspisser 
som kriterium for grensen mellom fase 1 og 2. 14C- dateringer fra Tørkop i Halden, Østfold. 
(Mikkelsen 1978:97) støtter opp under en tidlig datering av fase 2 basert på hullingspisser 
(Lindblom 1984:52). Grensen mellom fase 2 og 3 settes til ca. 7500/7600 før nåtid, ut fra 
danske dateringer av koniske mikroflekkerkjerner (Brinch Petersen 1973: 126, Lindblom 
1984:52). Det må understrekes at dateringen av fase 2 er usikker og er avhengig av hvilken 
ledetype en bruker. 

5.1.3. Fase 3:Nøstvet 

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

Frebergsvik er datert innenfor fase 3 Nøstvet, nærmere bestemt til tidsrommet 6900 - 6000 før 
nåtid på grunnlag av strandlinjen og til 6500-6000 før nåtid på typologisk grunnlag (Mikkelsen 
1975b: 127). 

Åtte Nøstvetlokaliteter ble undersøkt i Vestby i 1993 . Ingen av dem ble datert ved 14C til 
Nøstvet-fasen, men ut fra strandlinjedateringer ser de ut til å dekke hele fase 3 (Berg 1995). 
Både prikkhuggete trinnøkser og Nøstvetøkser framkom. Trinnøksene fantes kun på den 
høyestliggende og eldste av lokalitetene, R 72 på drøyt 60 m høyde, mens Nøstvetøksene 
framkom både på R 72 og på alle nivåer ned til 48 m o.h. Koniske mikroflekkekjerner fantes 
også på lokaliteter i alle høydenivåer, inklusive en fase 4 lokalitet (Berg 1995). Grensen 
mellom fase 2 og 3 kan dermed ikke baseres på koniske mikroflekkekjerner. 

I det østnorske materialet er bergartsøkser foreløpig kun knyttet til fase 3 Nøstvet. 
Begynnelsen og slutten på bruken av trinnøkser og Nøstvetøkser er ikke kjent, heller ikke om 
det har funnet sted en kontinuerlig utvikling fra trinnøkser til bergartsøkser med firkantet 
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tverrsnitt. De bergartsøkser som er kjent fra yngre steinalder, er hovedsakelig definert som 
typologiske varianter innenfor jordbrukskulturene (Hinsch 1955; 1956, Malmer 1962, Gjerland 
1985). 

5.1.4. Fase 4 

Fase 4 ble utskilt som en egen overgangsfase mellom Nøstvetfasen og neolitikum. Oppkomsten 
av de typologiske elementene enkle spisser, både tangespisser, eneggede spisser og særlig 
tverrpiler. Disse spisstypene finnes ikke i de foregående fase 2 og 3, mens tangespisser og 
eneggede spisser også finnes i fase 1 Fosna. Mikkelsen plasserer fase 4 innenfor tidsrommet 
6300/5600 - 5000 før nåtid, men presiserer at faseovergangene er usikre. En viktig forskjell fra 
foregående periode er at håndtakskjerner mangler (Kjeøyboplassen) (Mikkelsen 1975a). 

Det er flere lokaliteter fra denne fasen som er fagmessig undersøkt, blant annet Torsrød ved 
Stavern i Vestfold (Østmo 1976) og i Halden ("Halden-prosjektet" 1989). Blant artefaktene på 
Torsrød fantes det tangespisser, tverrspisser, avslagsskrapere, noen få flekker, bipolare kjerner, 
samt sylindriske kjerner (Østmo 1976: 47-49) . Det foreligger to 14C-dateringer, på henholdvis 
5350±70 før nåtid, og 2550±60 før nåtid . Den yngste dateringen stammet fra et ildsted som 
var skadd av moderne inngrep, og ble derfor forkastet (Østmo 1976:46). Lindblom daterer 
fase 4 til tidsrommet 5500 - 5000 før nåtid (Lindblom 1984:53). "Halden-prosjektet" 
undersøkte og daterte en rekke boplasser fra fase 3 og 4 i 1989 som bekrefter eksistensen av 
en separat fase 4. 14C-dateringene på fase 4 lokaliteten Lok. 5 Halden ligger innenfor 
intervallet 4250 - 4750 år f.Kr (5250 før nåtid) (pers. medd. Inge Lindblom). 

Lokaliteten Gjølstad R 33 i Vestby er datert til fase 4 på grunnlag av typologi og to 14C
dateringer på henholdvis 5330±70 år før nåtid, kalibrert alder 4310-4010 år f.Kr. (TUa-893) , 
og 5390± 75 år før nåtid, kalibrert alder 4335-4095 år f.Kr. (TUa-894) (Berg 1995 :88). På 
denne boplassen framkom både håndtaksjerner og koniske kjerner. Håndtakskjerner kan 
følgelig ikke brukes som ledetype for fase 3 alene, men fortsetter ihvertfall et stykke inn i fase 
4. 

5.2. Landhevingens forløp ved Oslofjorden 

Det er utarbeidet flere strandforskyvingsdiagrammer for ulike deler av Oslofjorden (Hafsten 
1956, Danielsen 1970, Sørensen 1979). Med unntak av strandforskyvings-diagrammet for Ski
trinnet er ingen av dem basert på 14C-datering Disse kurvene er datert ved pollensammen
setningen og ikke ved 14C-metoden (Hafsten 1956, 1983, Danielsen 1970). Det er nylig 
publisert et nytt strandforskyvingsdiagram for Ski-trinnet der kurven er trukket på grunnlag av 
14C-dateringer (Sørensen 1996). Kurven foreligger med kalibrert aldere dateringer for år før 
nåtid og år f.Kr. Denne kurven vil også bli benyttet i denne rapporten . Siden den ukalibrerte 
kurven for Ski-trinnet fra 1990 (Sørensen R. , Lie K.T. & Nybakken S.E. 1990) danner 
dateringsgrunnlaget for strandlinjedatering av lokalitetene i Vestby, blir disse også datert i 
henhold til den nye kurven, for å få et enhetlig daterings- og sammenlikningsgrunnlag i kap . 9. 

Den arkeologiske faseinndelingen for Øst-Norge bygger hovedsakelig på lokaliteter fra Østfold 
og Vestfold. Høydeintervallene de ulike fasene er plassert innenfor, stammer fra 
strandlinjekurven for Søndre Østfold (Mikkelsen 1975a, Lindblom 1984). Siden strandlinjen i 
søndre Østfold har et annerledes forløp enn Ski-kurven, får de arkeologiske fasene andre 
høydeintervaller på Ski-kurven. Dateringen av lokalitetene bygger hovedsakelig på den relative 

21 



strandforskyvingen. Ved tidfestingen av de enkelte lokalitetene vil typologisk datering, 14C -
datering og plassering i forhold til stranden bli behandlet separat. 

Tabell I 
Mesolittiske faser i Øst-Norge, justert etter landhevingskun1en for Ski 

Faser 
Fase 1 Fosna 10000 - 9100 BP 

Fase 2 9100 - 7600/7400 BP 

Fase 3 Nøstvet 7600 - 6300/5600 BP 

Fase 4 6300/5600 - 5000 BP 

22 

Høyde ukalibrert kun,e 
200 - 115 m o.h. 

115 - 70/66 m o.h. 

70/66 - 50/42 m o. h. 

50/42 - 38 m o.h. 
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Fig. 2. Strandforskyvingskuver for Ski-Trinnet. Øverst ukalibrert alder (Sørensen R. , Lie K. T. 
& Nybakken S.E. 1990), nederst kalibrert alder (Sørensen 1996). 
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5.3. Råstofftyper 

Innenfor den kronologiske modellen er det først i fase 3 Nøstvet at andre bergarter enn flint 
blir anvendt til redskapsproduksjon. Bruken er i hovedsak avgrenset til spesielle redskapstyper 
som økser. Flintmangel/bruk av andre råstoffer til småredskaper i senmesolittisk tid er et kjent 
fenomen i Vest-Norge (Nærøy 1988,1993, Simpson 1992), men har vært ofret liten 
oppmerksomhet ved de undersøkelser og analyser som er utført på østnorsk materiale. Det 
kan skyldes at de lokaliteter som danner grunnlaget for den kronologiske rammen alle stammer 
fra Østfold eller Vestfold (Frebergsvik), der den naturlige flinttilgangen nok alltid har vært 
bedre enn innover i den forholdsvis trange Oslofjorden. 

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

Både A.W. Brøgger og W.C. Brøgger tolket funnene ut fra følgende premisser: 

- Nøstvetkulturen var den til da eldste kjente steinalderskultur i Norge. Noen år etter 
Brøggernes publikasjoner, ble Fosnakulturen oppdaget, slik at det var klart at Nøstvet ikke 
representerte den eldste bosetningen i Norge. 

- Nøstvetkulturen representerte grupper som hadde innvandret fra sydligere strøk og som 
hadde med seg sin redskapskultur derfra. Dette fikk innflytelse på hvorledes man tenkte seg at 
dette folket skaffet seg råstoff til redskapstilvirkning. Flint var det vanligste redskapmaterialet 
i Danmark og Syd-Sverige. Den finnes i store mengder på strender i Danmark og Skåne, men 
forekommer ikke i fast fjell i Mellom-Sverige eller Norge. Det finnes litt flint på norske 
strender, fraktet hit med havis på slutten av istiden og senere (Brøgger W. C. 1905, Johansen 
1957). Både A.W. Brøgger og W.C. Brøgger forestilte seg at Nøstvetfolket lette etter 
passende råstoffer på samme vis som de fant flinten i sydligere strøk; ved leting på strendene 
(A.W. Brøgger 1905, W.C. Brøgger 1905). Videre var det ikke funnet noen form for 
steinbrudd i Norge på denne tiden. Det store grønnsteinbruddet på Hespriholmen, Bømlo, 
Hordaland, ble først oppdaget i 1922 (Shetelig 1925). Forestillingen om leting på strendene 
medførte derfor at det ikke ble lett etter steinbrudd i fast fjell . 
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- Den teoretiske tilnærmingen var preget av datidens strømninger og klart styrt av 
evolusjonistiske holdninger. A.W. Brøggers oppstilling av øksematerialet i en typologisk rekke 
viser dette ved at de grovt tilhogne Nøstvetøksene ble antatt å være de eldste, mens de finere 
tildannete måtte være yngre . Trinnøksene, kalt buttnakket øks, ble plassert etter 
Nøstvetøksene i tid, siden den var tildannet ved en annen og finere teknikk (A.W. Brøgger 
1905:46, W.C.Brøgger 1905 :207). Dateringsgrunnlaget var strandforskyvingen. 
W.C. Brøgger utførte et stort arbeid for å fastlegge ulike nivåer basert på innholdet i 
skjellbanker på ulike høyder over havet (W.C. Brøgger 1905). Trinnøkser som fantes på 
høyere nivåer enn teorien tilsa, ble forklart som rester etter ikke-strandbundne aktiviteter 
(ibid.). 

Senere forskere har i stor grad konsentrert seg om å plassere Nøstvet kronologisk. I tillegg er 
det utført aktivitetsanalyser av materiale fra enkelte boplasser, samt analyser av økologisk 
tilpasning (Mikkelsen 1975). En annen faktor er oppdagelsen av Fosna-kulturen som Norges 
eldste bosetning. Det medførte mindre interesse for Nøstvet-kulturen som sådan. 
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6. PROBLEMSTILLINGER 

Nøstvetkulturen ble etablert som begrep ved begynnelsen av dette århundret. Både A. M. 
Hansen, W.C. Brøgger og A. W. Brøgger gjorde undersøkelser av Nøstvetlokaliteter. Disse 
undersøkelsene bestod hovedsakelig i innsamling av funn fra åkre, i mindre grad av regulære 
utgravinger (W.C. Brøgger 1905, A.W. Brøgger 1905, 1906, Hansen 1904). Registreringene 
på slutten av 1980-tallet viste at det var mange lokaliteter, særlig mellom 40 - 65 m o.h. Flere 
lokaliteter i høydeintervallet 40 - 60 m o.h. ble undersøkt i Vestby (Berg 1995), mens 
lokalitetene ved Årungen som skal presenteres her, ligger 59 - 70 m o.h. Undersøkelsene tok 
utgangspunkt i at bosetningen i steinalderen i dette området var dårlig kjent, men bygger videre 
på kunnskap erhvervet gjennom boplassundersøkelsene i Vestby (Berg 1995). 
Problemstillinger i tilknytning til kronologi, råstoffbruk og den romlige spredningen av 
artefakter på lokalitetene ble vektlagt. 

6.1. Kronologi 

Det ble ansett som viktig å få ut daterende materiale fra flest mulig uberørte lokaliteter. 
Lokalitetenes beliggenhet innenfor høydeintervallet 60 - 70 m o.h. gir anledning til å studere 
den typologiske utviklingen gjennom slutten av fase 2 og begynnelsen av fase 3. 

Hovedvekten blir lagt på identifikasjon av typologiske elementer i materialet innenfor det 
eksisterende kronologiske rammeverket. Siden det ikke framkom kulturlag på noen av 
lokalitetene er det kun anvendt mekanisk stratigrafi . Vurderingen av den enkelte lokalitet vil bli 
basert på tilstedeværelse av typologiske elementer, samt vurdering av kontekst og materialets 
egnethet for videre analyser. 

6.2. Råstoffbruk 

Funnene indikerer at både løsblokker av ulike bergarter og bergarter i fast fjell kan ha blitt 
utnyttet til redskapsproduksjon. Diabas og hornfels ble hovedsakelig benyttet til storredskaper 
som økser, mens flint var det vanligste råstoffet for produksjon av småredskaper som 
pilspisser, skapere m.m. Alle de undersøkte lokalitetene inneholdt et større spekter av 
utnyttede bergarter, flere av dem er ikke kjent tidligere. 

Analyser av bergarter tar i første rekke sikte på å belyse følgende forhold : 
- Hvilke bergarter er lokale i den forstand at de forekommer i fast fjell nær lokaliteten? 
- I hvilken grad er det mulig å skille ut produksjonslokaliteter ? 
- Regional utnyttelse av bergarter - hvilke bergarter er "fremmede" i den forstand at de har sin 

opprinnelse andre steder, og hvorledes er de brakt til lokaliteten? 

Analyser av bergarter i økser og avfall på de utgravde steinalderboplassene blir utført ved 
visuell sammenlikning av boplassmateriale og bergartsprøver for å identifisere de ulike 
bergartene. 

6.3. Aktiviteter og funnspredning 

Den andre hovedmålsettingen var å belyse fortidig aktivitetsmønster og boplassorganisasjon. 
Undersøkelsene tok sikte på å avdekke mulige bostrukturer som hus, hytter, ryddede flater, 
ildsteder og kokegroper, samt aktivitetsstrukturer ved sammensetningen av redskaps- og 

27 



avfallsmateriale. Hvorledes disse fordeler seg på lokalitetene er viktig for forståelsen av 
aktivitetene. Aktivitetsspor fra fortidige enkelthendelser og enkeltsituasjoner reflekterer sosial 
adferd og sosiale relasjoner. 

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

Sammenliming av avslag i tilvirkningssekvenser vil gi bedre innblikk i aktivitetsmønsterene 
innenfor den enkelte lokalitet (Skar and Coulson 1987). Likeledes kan analyse av 
brukssporene på redskaper av flint og andre bergarter gi informasjon om materialet redskapene 
ble anvendt på, ettersom ulike materialer setter ulike spor. Det er uført slike analyser på 
flintmateriale og i mer begrenset utstrekning på bergarter som grønnstein, diabas og basalt 
(Cahen, Keeley and Van Noten 1979, Gjerland 1985, Richards 1988). Slike analyser bør 
utføres på de egnede delene av materialet ved en senere anledning for å få nærmere innblikk i 
aktivitetsmønstrene. Det største problemet ved slike analyser av ulike bergarter er forvitringen. 
Eksempelvis er svært mange Nøstvetøkser laget av hornfels, en bergart som forvitrer sterkt og 
der økseformen mange ganger knapt kan skjelnes. Det medfører at brukssporanalyser kun vil 
være mulig på de bergartene som ikke har forvitret for mye. 
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7. PRESENTASJON AV LOKALITETENE 

I tilknytning til den nye vegtraseen var det regi strert 11 steinalderlokaliteter, 1 gravhaug, 2 
skålgroper samt rydningsrøyser. Fem steinalderlokaliteter ble berørt av utbyggingen, de øvrige 
lokalitetene blir bevart på stedet. Høyden over havet varierer fra 48 til 70 m o .h. Alle 
lokalitetene lå i skogsterreng på bergknauser og koller mellom åkre . Mesteparten av 
skogsområdene er tidligere dyrebeiter som har grodd til , dels blir uinyttet til skogplanting med 
hovedvekt på gran. Tabell II gir en oversikt over steinalderlokalitetene. 

Foruten nyregistreringene er det kjent et stort antall fortidsminner i de tilstøtende områdene, 
hovedsakelig gravhauger/gravrøyser og skålgropfelter. 

Tabell li 
Steinalderlokaliteter registrert i.forbindelse med ny E6-trase 

Lokalitet undersokelse mo.It. 

Lok. 1 Trosterud Utgravd 1996 69,5 - 71 
Lok. 2 K vestad Utgravd 1996 60 - 61 
Lok. 3 Kvestad Utgravd 1996 65 - 67,5 
Lok. 4 Horgen Utgravd 1996 59 - 60 
Lok. 5 Horgen Registrert 1992 70 
Lok. 6 Horgen Registrert 1992 66 
Lok. 7 Horgen Registrert 1992 60 
Lok. 8 Horgen Forundersøkt 1996 63 
Lok. 9 Fosterud Registrert 1992 63 
Lok. 10 Fosterud Registrert 1992 62 
Lok. 11 Horgen Registrert 1992 49 
Lok. 12/13 Kvestad Registrert 1992 63 
Lok. 14 Fosterud Registrert 1992 64 
Lok. 15 Fosterud Registrert 1992 70 
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7.1. Lok. 1 Trosterud, Ås k. 

Lok. 1 Trosterud ble første gang registrert i forbindelse med konsekvensutredning av ny E6 
Korsegården N - Vassum, Ås og Frogn kommuner i I 992 (rapport v/Evy Berg 1992). 
Lokaliteten ligger i et utmarksområde på Trosterud gnr/bnr 22/1, Ås k. jfr. fig . 3. Den ble 
forundersøkt i april-mai 1996 (innberetning v/Lasse Jaksland 1996a). 

Fig. 3. Utsnitt av ØK-karthlad CO039, M 1:10 000, med lokalitetene 1, 2 og 3 markert som 
st1erner. 

Loka/itetsheskrive/se 
Lok. 1 Trosterud ligger 100 m nord for Smedbølbekken, i en liten nord-syd orientert dalgang 
som heller mot syd. Flaten i bunnen av dalgangen måler 12-1300 m2 (innberetning v/Lasse 
Jaksland 1996b) Øst for flaten stiger terrenget først slakt, siden bratt opp mot en fjellknaus. 
På vestsiden stiger terrenget opp mot blokkmark og fjell . I den nordre enden er det er klart 
markert passpunkt, mens hellingen sydover først er moderat, siden svært bratt. Ved 
feltarbeidets begynnelse i 1996 var skogen felt og den sentrale flaten var dekket av hogstavfall. 
Skogen forøvrig bestod av gran med innslag av bjørk og rogn, fig . 4 . 

Ved et havnivå mellom 65 og 70 m høyere enn nåværende, lå lokaliteten på sydsiden av en liten 
øy i "Årungen-fjorden" , jfr. fig . 5. Nord for øya fantes en bred, øst-vest orientert fjordarm, på 
sydsiden strakte seg en smal fjordarm vestover, med en liten utløper mot syd. 
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Fig. -I. !,ok 1. Trostemd under utgraving, mot ost. Foto: Evy Berg. 

Arbeidets on?fang 
Undersøkelsene på Lok . 1 Trosterud foregikk i to etapper. I tidsrommet 29.04 - 10.05. 1996 
foregikk forundersøkelsen , men hovedundersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 08 .07 - 30.0.8. 
1996. 

Ved forundersøkelsen ble det utført 34 dagsverk der 39 prøveruter ble gravd i en dybde av 40 
cm (innberetning v/Lasse Jaksland mai 1996), ved hovedundersøkelsen 355 dagsverk. Totalt 
ble 141 ,25 m2 undersøkt ved hovedundersøkelsen (innberetning v/Lasse Jaksland, desember 
1996) Over det meste av feltet ble det gravd fire 10 cm lag ( 40 cm dybde), enkelte steder fem 
lag (50 cm dybde) . Modellen for beregning av feltdagsverk tar utgangspunkt i at tre 10 cm lag 
graves . Her ble det gravd ett til to lag ekstra, noe som må tas med i beregningen. Et 
feltdagsverk på Lok. 1 Trosterud var dermed 0,5 m2 pr. person. 

Undersokelsesmetode 
Målesystemet tok utgangspunkt i I 00x/50y. X-aksen øker mot nord, y-aksen mot øst. Det ble 
gravd hele kvadratmeterruter. Vertikalt ble det gravd mekaniske lag a 10 cm. Det nordøstre 
feltet ble flategravd slik at ett lag ble gravd ferdig før en begynte på det neste, mens i det 
sydvestre feltet ble en del ruter gravd til bunns rute for rute . Massene ble vannsåldet i såld med 
4 mm maskevidde. 
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Fig. 5. Lok. 1 Trosterud ved havnivå 65 - 70 mover nåværende. Rod trekant angir 
lokaliteten, lys blå kote er 70 m og mork blå kote er 65 m o.h.. Stiplet rod linje angir 
konturen av dagens innsjo. Målestokk 1:25000. 

Stratigrafi 
Lagfølgen på Lok. 1 Trosterud var en svakt utviklet podsolprofil. Det fantes ikke spor etter 
kulturlag, jfr. profiltegning fig. 6. Stratigrafien kan beskrives som følger: 

1 . Mørk humusholdig leirjord m/lite grus og noe stein, samt spredte kullbiter. 
Tykkelsen varierer mellom 8 og 22 cm 

2. Under skogbunnslaget lå et utvaskningslag bestående av gråbrun sand og mye grus ml 
en del steiner. Tykkelsen var 5 - 18 cm. 

3. Lysere gråbrun sandjord med tidels mye grus og en del steiner. Stedvis finnes det litt 
leire. Laget er mellom 10 og 30 cm tykt 

Hovedmengden av funnene framkom i de sand- og grusholdige lagene Humuslaget inneholdt 
lite funn 
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0 

44y 
T T 

2m 

46y 
T T 

F'.%ZJ mork humusholdig leirjord med spredte kullbiter. lite grus og stein 

48y 
T 

[·~:-'--!J gråbrunt utvaskingslag med mere sand, masse grus og endel stein samt noe spredt kull 

tv:v:~ lysere sandjord med htt leire, endel grus og .litt stein 

0 

104x 
T 

s 

T 

2m 

106x ,- T 

rzzJ mork humusholdig leirjord med lite grus, noe stein og spredte kullbiter 

r~::_·.71 lysere gråbrun masse med mye grus, litt stein og en anelse spredt kull 

fv:'vl lysere gråbrun masse med mye grus og endel stein 
~ 

108x 
T 

T 

T 

50y 
T 

110x 
T 
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Funn C. 39898 
Det framkom totalt 5380 artefakter av flint og ulike bergarter, derav 4890 stykker avfall, jfr. 
tabell III. Totalt finnes det 490 bearbeidete stykker. Trekkes kjernene og kjerneavfall fra, blir 
det 323 artefakter som kan karakteriseres som sekundærtildannet, dvs. 6% av det totale 
antallet funn er bearbeidete redskaper. De viktigste typologiske elementene på Lok. 1 
Trosterud er: Prikkhuggete trinnøkser, Nøstvetøkser, konisk mikroflekkekjerne, 
håndtaks/kjølformet kjerne, flekker og mikroflekker. 

Avfall 
Fordelingen mellom splinter mindre enn 1 cm og avslag større enn 1 cm, viser at antall avslag 
er mer enn fire ganger høyere enn antall splinter. 

Råmaterialer 
På Lok. I Trosterud er et større spekter av ulike bergarter benyttet til økser og andre 
redskaper. Det dreier seg om diabas, hornfels, metarhyolitt (omdannet rhyolitt), forskjellige 
porfyriske bergarter og sandstein. Det finnes redskaper i form av økser og enkelte stykker med 
retusj eller bruksspor. Avfallsmaterialet fra andre bergarter enn flint er beskjedent, jfr. tabell 
III, kun metarhyolitt forekommer i større mengder. Råmaterialer i form av flint og andre 
mineraler/ bergarter kan ha blitt skaffet tilveie enten ved at det fantes på stedet i form av 
naturlige forekomster eller ved istransport under og etter istiden, eller ved at gruppen som 
benyttet Lok. 1 Trosterud som oppholdssted brakte med seg råmaterialer eller ferdige 
redskaper fra andre steder. 

Kjernematerialet 
Det framkom totalt 79 kjerner og 25 råknoller, fordelt på råstoffene flint, chert, bergkrystall, 
røykkvarts, kvarts, kvartsitt, samt ulike vulkanske og metamorfe bergarter, jfr. tabell IV. 
Kjernematerialet er generelt preget av høy utnyttelsesgrad. Typologisk viktige elementer er 
konisk kjerne og håndtakskjerne. Den høye andelen av bipolare kjerner viser tydelig at godt 
råstoff ble utnyttet så langt som mulig. 

Flekkematerialet 
Flekkematerialet består av tilsammen 710 stykker, fordelt på 382 flekker og 328 mikroflekker. 
Flint er helt dominerende som råstoff, jfr. tabell III. Den prosentvise fordelingen er 53% 
flekker og 47% mikroflekker. Den høye andelen av flekker skiller seg markert fra fordelingene 
på Nøstvetlokalitetene i Vestby, der flekker utgjorde 0-22% av det samlede flekke- og 
mikroflekkematerialet. Flekkene er forholdsvis jevne og der to eller flere rygger forekommer, 
er de forholdsvis parallelle. Et mindre antall flekker er grove med lav grad av parallellitet på 
rygger og sidekanter. Mikroflekkene varierer sterkt fra jevne, regelmessig utformete til 
uregelmessige, noe som viser at de er slått fra både plattformkjerner og bipolare kjerner. 
Flekkematerialet på mellommesolittiske boplasser består oftest av flekker med 
gjennomsnittsbredde større enn 8 mm (Ballin 1995). Den høye andelen av flekker tolkes derfor 
som et arkaisk element i forhold til det øvrige materialet. 

Skrapere 
39 skrapere framkom, derav 8 flekkeskrapere, 14 endeskrapere på avslag, 2 andre 
endeskrapere. Blant sideskraperene er 13 laget av avslag, 2 av flekker og 1 annen sideskraper. 
I tillegg kommer 1 skrapereggfragment. Samtlige skrapere er laget av flint. 
Skrapere var universalredskaper som ble benyttet ved bearbeiding av tre, bein, horn og skinn. 
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Tabell IV C.39898 
Kjernemateriale 
Lok. 1 Trosterud 
Flint 
Bergkrystall 
Røykkvarts 
Kvarts 
Kvartsitt 
Metarhyolitt 
S yenittporfyr 
Hornfels 
Andre bergarter 
Sum 

I 

' 
! 
l 

I 

Tabell Ill C.39898 
Avfall 
Lok.1 Trosterud 
Flint 
Bergkrystall 
Kvarts 
Kvartsitt 
Diabas 
Metarhyolitt 
Porfyriske bergarter 
Sandstein 
Hornfels 
Syenittporfyr 
Andre bergarter 
Sum 

Konisk Håndtaks/ 
kjerne kjøfformet kjerne 

1 ! 1 

I 

! 
! 

1 1 

Avslag Splinter Ubestemmelige 
fragmenter 

! 2733 I 639 l 136 
' 7 10 i 3 
i 5 I 2 ; 4 
I 25 3 16 
I 6 I 5 
' 188 ; 16 i 172 
! 16 ' I 30 i 
i i 31 
I 2 I I 2 
I 3 I i 
i 69 ; I 52 

3054 670 451 

Annen kjerne A. kjerne Bipolar 
mien plattform mlto plattf. kjerne 

5 2 39 
4 

I 1 i 

i 1 I ' 
1 1 

1 6 

i 
2 I I 

10 3 50 

Flekker Mikro- Andre Sum 
flekker avslag 

I 379 325 I 4212 
i ' 20 
I 2 ! 13 

1 I I 45 
I ' i 11 I 

! 2 ! 1 ; 4 ! 383 
I ! 1 ! 47 
I i I 31 
I i ' 4 I 

! ' ! 3 
I I I 

! 121 I ' 
382 328 5 4890 

Uregelmessig Annen Råkno/1 Rygg Kjerne- Sum 
kjerne kjerne flekke avfall 

I 4 I 2 22 23 99 
I i I I 4 I I 

I ' I 1 
I l 

' I 1 I ' 
i l 1 3 I 

I 1 : 8 I 19 13 48 
I I 1 1 I 

I i 3 3 
! ! 5 I 7 

5 9 25 22 41 167 
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Tabell V C.39898 
Redskaper 
Lok.1 Trosterud 
Prikkhugget trinnøks 
Nøstvetøks 
Meisel 
Køller/hakker/tyngder med hull 
Endes kra per 
Sideskraper 
Skraperegg 
Bor 
Stikkel 
Stykker m/enderetusj 
Stykker m/skråbuet enderetusj 
Stykker m/skrå enderetusj 
Stykker m/rett enderetusj 
Stykker m/konkav enderetusj 
Stykker m/annen retusj 
Stykker m/retusjert hakk 
Stykker m/tanning 
Stykker m/kantretusj 
Slipeplate 
Malestein 
Slag stein 
Ambolts tein 
Annet 
Sum 

Flint Kvartsitt Diabas Meta• 
rhyolitt 

1 1 
3 

1 
22 
16 
1 

27 1 
7 
1 
6 4 

10 1 
6 1 

1 
1 

10 
2 

150 10 

1 

258 2 3 21 

Syenitt• Andre Sandstein Homfe/s Andre Andre Sum 
porfyr porfyriske vulkanske bergarter 

1 1 2 6 
2 1 3 4 2 15 

1 1 
1 2 

22 
16 
1 

28 
7 
1 

1 11. 
1 12 

7 
1 
1 

10 
2 

3 1 1 4 1 170 
3 3 
1 2 
1 1 2 
1 1 
1 1 2 

7 2 9 5 10 6 323 
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Fig. 7. Lok. 1 Trosterud a. Kjerner. b. Skrapere. c. Bor. Tegnet av Marit Hansen. 

Bor 

426 

Blant borene finnes det totalt 28, fordelt på 19 flekkebor og 9 avslagsbor. 1 avslagsbor er 
laget av metarhyolitt, de øvrige er av flint. Bor kan ha blitt anvendt til tre- og beinarbeide, men 
også til bearbeiding av skinn. 

Stikler 
Det framkom 7 stikler, alle av flint. Stikler er redskaper til arbeid med bein og hom. 

Retusjerte stykker 
Totalt framkom 202 retusjerte stykker, fordelt på stykker med ulike former for enderetusj og 
kantretusj. De kantrusjerte stykkene dominerer. Både flekker, avslag og ubestemmelige 
fragmenter har spor etter intensjonell retusj eller bruksspor. Flint er det dominerende råstoffet, 
men både metarhyolitt, diabas, porfyriske og vulkanske bergarter er benyttet. Trolig har de 

· fleste stykkene fungert som kniver eller skrapere til ulike oppgaver. Et stykke av sandstein har 
enkelte likhetstrekk med sandsteinskniver, men mangler eggtildanning ved sliping. 
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Økser av bergart 
Det framkom totalt 22 økser, inkludert fragmenter og emner. Derav var det 6 hele eller 
fragmenterte prikkhuggete økser. De øvrige 16 er alle hele eller fragmenterte Nøstvetøkser. 

Prikkhuggete trinnøkser, jfr. fig . 8. 

Øks nr. l (fnr. 134), nakkefragment, lengde: 8,08 cm, bredde: 4, 74 cm, tykkelse: 2,5 cm, er 
laget av en kvartsitt. Tverrsnittet er ovalt. Den ene siden er klart flatere enn den andre. Den 
buete oversiden og sidene er prikkhugget, mens den flate undersiden er ubearbeidet. Det er 
mulig at en del av overflaten har flaket av og at øksen opprinnelig har vært prikkhugget over 
det hele. Det er antydning til oppsprekkingsplan i bergarten. 

Øks nr. 2 (fnr. 135), eggfragment, lengde: 6,35 cm, bredde: 4,34 cm, tykkelse: 2,72 cm, er 
laget av svart diabas. Tverrsnittet er ovalt. Begge bredsidene er grundig slipt, prikkhugging er 
kun bevart på en smalside. Det er tre slipefasetter på eggen som indikerer at den er slipt opp 
flere ganger. Eggen er rett. Bergarten er svært finkornet og massiv. 

Øks nr. 3 (fnr 136), hel liten øks med rettegg, lengde: 7,40 cm, bredde: 3,18 cm, tykkelse: 2,48 
cm, er laget av en gråsvart, sur vulkansk bergart . Tverrsnittet er rundovalt. Begge sidene er 
forvitret slik at det kun er svake spor etter prikkhugging og evt. sliping i eggen. Øksen er 
rettegget. Bergarten er finkornet med antydning til flaking . 

Øks nr. 4 (fnr. 137), nakkefragment, lengde: 10,90 cm, bredde: 5,42 cm, tykkelse: 4, 11 cm, er 
laget av grålig syenittporfyr. Forvitringsfargen er stedvis lys brun. Tverrsnittet er sirkulært 
ved bruddet, men går over til ovalt mot nakken. Øksen er prikkhugget over det hele. 
Bergarten er massiv, middelskornet, og inneholder enkelte luftblærer samt hvite kvartskorn og 
rødlige feltspatkrystaller . 

Øks nr. 5 (fnr. 184), øks skadd i eggen, lengde: 7,94 cm, bredde: 4,04 cm, tykkelse: 3,18 cm, 
er laget av grønnlig hornfels med lys brun forvitringsfarge . Tverrsnittet er ovalt. Øksen er 
sterkt forvitret slik at den prikkhuggete overflaten sitter igjen som et skall . I nakken og mot 
eggen er prikkhuggingen forvitret bort. Selve eggen mangler. 

Øks nr. 6 (fnr. 199), liten, flat øks, lengde: 6,88 cm, bredde: 3,90 cm, tykkelse: 1,92 cm, er 
laget av gråsvart sur vulkansk bergart. Tverrsnittet er flatovalt. Øksen er sterkt forvitret slik at 
kun svake spor av prikkhugging er bevart . Den er rettegget, men eggen er skadd. Bergarten 
er fin- til middelskornet og sterkt lagdelt. 

Nøstvetøkser, jfr. fig . 9. 

Øks nr. 7 (fnr. 57), ujevn liten øks, lengde: 6,04 cm, bredde: 4,76 cm, tykkelse: 2,79 cm, 
er laget av en rødlig metamorf sandstein. Tverrsnittet er tilnærmet trapezoid. Eggen er tverr 
og svakt hul, med enkelte avspaltninger som tolkes som bruksspor. 

Øks nr. 8 (fnr. 87), nakkefragment, lengde: 5, 12 cm, bredde: 5,27 cm, tykkelse: 2,96 cm, er 
laget av mørk metarhyolitt. Tverrsnittet er trapezoid. Nakken er tildannet med grove 
avspaltninger. Bergarten har mørk blå grunnmasse med hvite spetter, samt antydning til 
oppsprekking. 
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Øk nr. 9 (fnr. 121), nakkefragment, lengde: 4,43 cm, bredde: 3,62 cm, tykkelse: 2, 11 cm, er 
laget av mørk metarhyolitt. Tverrsnittet er trekantet. Det er få avspaltningsspor. Bergarten er 
blålig med få spetter. 

Øks nr. 10 (fnr. 131 ), fragment av Nøstvetøks, lengde: 10, 78 cm, bredde: 4,08 cm, tykkelse: 
2,3 7 cm, er laget av brunlig hornfels Tverrsnittet er ovalt til trapezoid . Deler av den ene 
siden er flaket av, og overflaten er sterkt forvitret. Det er derfor vanskelig å avgjøre eggens 
utforming med sikkerhet. 

Øks nr. 11 (fnr. 132), eggfragment av emne til Nøstvetøks, lengde:5,43 cm, bredde: 3,66 cm, 
tykkelse: 2,07 cm, er laget av lysgrønn- og brunstripete hard metamorf bergart . Tverrsnittet er 
ovalt. Det er ingen spor av sliping. Bergarten er usedvanlig hard og forholdsvis grov. 

Øks nr. 12 (fnr 138), nærmest en meisel, lengde 9,47 cm, bredde: 2,82 cm, tykkelse: 1,66 cm, 
er laget av grønnbrun hornfels. Tverrsnittet er ovalt. En side er flat , den andre svakt buet. 
Overflaten er forvitret. Eggen er tverr, uten sikre spor av sliping. 

Øks nr. 13 (fnr. 180), emne til Nøstvetøks/meisel, lengde: 7,05 cm, bredde: 2,27 cm, tykkelse: 
3,08 cm er laget av mørk metarhyolitt. Tverrsnittet varierer mellom rombisk og trekantet. 
Eggen er grovt utformet som tverregg. Hele stykket er svært uregelmessig og neppe ferdig 
bearbeidet. Bergarten er fin- til middelskornet med tydelige bånd. Fargen er i utgangspunktet 
mørk blå til svart, mens forvitringsfargen er hvit. 

Øks nr. 14 (fnr. 183), nakkefragment, lengde : 4,86 cm, bredde: 4,48 cm, tykkelse: 1,73 cm, 
er laget av en mørk brun, middelskornet syenittporfyr. Det er få synlige slagarr. Tverrsnittet 
er trapezoid. Bergarten er massiv med lyse kvartskorn og små luftblærer. 

Øks nr. 15 (fnr. 206), nakkefragment av Nøstvetøks, lengde: 5,20 cm, bredde: 4,82 cm, 
tykkelse : 3, 13 cm, er laget av gråsvart vulkansk bergart . Tverrsnittet er trekantet til ovalt. 
Stykket er avrundet på alle kanter og kan ha ligget eksponert for vær og vind. 

Øks nr. 16 (fnr. 207), uferdig Nøstvetøks, lengde: 10,48 cm, bredde: 3,43 cm, tykkelse : 2,0 
cm, er laget av diabas. Nakken er brukket av nylig, slik at den opprinnelige fargen på 
bergarten vises i bruddet. Den er mørk grønn, mens overflaten er forvitret til mørk grå farge. 
Tverrsnittet er tilnærmet rombisk. 

Øks nr. 17 (fnr. 209), fragment av øks, lengde: 9,78 cm, bredde: 3, 74 cm, tykkelse: 1, 13 cm, er 
laget av hornfels. Den er sterkt forvitret , og det er vanskelig å avgjøre hvilken øksetype det 
kan dreie seg om. 

Øks nr. 18 (fnr. 210), eggfragment av øks, lengde: 4, 19 cm, bredde: 3,33 cm, tykkelse: 2,01 
cm, er laget av syenittporfyr med mørk gråblå grunnmasse med lysbrune feltspatkrystaller . 
Tverrsnittet er tilnærmet rombisk . 

Øks nr. 19 (fnr. 600), nakkefragment av Nøstvetøks, lengde: 9,55 cm, bredde: 4,07 cm, 
tykkelse: 3,05 cm, er laget av hornfels. Bergarten er mørk blågrå til lys brunlig i fargen. Det 
er arr etter avspaltninger på hele øksen. Tverrsnittet er ujevnt ovalt. 
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Øks nr. 20 (fnr. 601), nakkefragment av Nøstvetøks, lengde: 8,89 cm, bredde: 3,01 cm, 
tykkelse: 2,07 cm, er laget av en metamorf sandstein, muligens kvartsitt. Selve nakken og en 
del av den ene siden er bevart, Det er avspaltningsarr på overflaten. Fargen er lys rødlig-brun. 

Øks nr. 21 (fnr. 602), nakkefragment av Nøstvetøks, lengde: 4, 75 cm, bredde: 3,21 cm, 
tykkelse: 1,92 cm, er laget av en mørk brungrå vulkansk bergart. Det er enkelte 
avspaltningsarr på begge sider. Tverrsnittet er ujevnt rombisk. 

Øks nr. 22 (fnr 603), nakkefragment av Nøstvetøks, lengde: 5,28 cm, bredde: 4,00 cm, 
tykkelse: 2, 70 cm, er laget av en rød, grovkornet vulkansk bergart. Det er tydelige 
feltspatkrystaller med skinnende flater over det hele. Klare avspaltningsarr mangler. 
Tverrsnittet er rombisk. 

Kølle (fnr. 133), lengde: 9,97 cm, bredde: 4,88 cm, tykkelse: 5,51 cm, er laget av en 
middelskornet, forholdsvis sur vulkansk bergart. Eggen er rett, og grovt tildannet med to slag. 
Tyngde med hull (fnr. 599) fragment, lengde 5,76 cm, bredde: 5,55 cm, tykkelse: 2,14 cm, 
diameter skafthull : 0,87 cm, er laget av en finkornet bergart. Skafthullet er tilhugget med små 
slag fra begge sider i en bred halvsirkel. Selve skafthullet er lite, slik at det er usikkert om 
stykket faktisk kan ha fungert som en kølle. En annen mulighet er at det kan dreie seg om en 
tyngde til gravestokk. 

Andre redskaper er et stykke av en slipeplate av sandstein og en amboltstein. Amboltsteiner 
ble benyttet som underlag ved bruk av bipolar slagteknikk, se Bjerck 1984:27, illustrasjon. 
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Fig. 8. Lok. 1 Trosterud. Prikkhuggete trinnøkser. Tegnet av Marit Hansen. 
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Datering 

Typologisk datering 
Typologisk datering er basert på følgende elementer i gjenstandsmaterialet: Prikkhuggete 
trinnøkser, Nøstvetøkser, konisk kjerne, håndtakskjerne/kjølformet kjerne, flekker og 
mikroflekk.er. Ut fra bergartsøksene og kjernematerialet vil lok. I dateres innenfor fase 3 
Nøstvet, mens den høye andelen av flekker er et arkaisk trekk som peker bakover i tid. 
Fasegrensen mellom fase 2 og 3 er dårlig belagt og forekomsten av enkeltelementer bør ikke 
være avgjørende for hvilken fase den plasseres innenfor, derimot må man se på den samlete 
artefaktsammensetningen. 

Strandlinjedatering 
Lokaliteten lå 69-70 m o.h. Strandforskyvingsdiagrammet for Ski-området er basert på 14C
dateringer og foreligger både med ukalibrert alder og kalibrert alder (Sørensen 1990, 1996). 
På den ukalibrert kurven (Sørensen 1990) tilsvarer en høyde på 70 - 65 m o.h. 8000-7700 år 
før nåtid, på den kalibrerte kurven tilsvarer samme nivå 8900-8600 år før nåtid og 6900 - 6600 
f.Kr (Sørensen 1996). 

14C d . atenng 
To trekullprøver ble sendt til datering. Den ene gav resultatet 7745±__75 BP., kalibrert alder 
6600-6460 BC (Tua-1549), den andre 7435± 75 BP, kalibre_rt alder 6370-6175 BC (Tua-
1548). Trekullet i begge prøver inneholdet bjørk og andre løvtrearter, men ikke eik. 
Dateringene spenner over en lengre periode og indikerer at lokaliteten muligens ble benyttet 
flere ganger. Den eldste dateringen plasserer Lok. 1 Trosterud innenfor den senere delen av 
fase 2, den yngste ved begynnelsen av fase 3. Den eldste prøven kommer fra et ildsted som lå 
omtrent 70 m o.h., den yngste fra et dårlig bevart ildsted litt høyere opp. 

Oppsummering datering 
Flaten lokaliteten ligger på, heller mot syd, først slakt, deretter bratt. Det medfører at flaten 
var tilgjengelig fra sjøen over en lengre periode før det bratte fallet gjorde det vanskelig å ta 
seg opp dit. 

Forskjellene i materialet; bergartsøkser, grove og jevne flekker samt kjernematerialet sammen 
med 14C - dateringene og høyde over havet, indikerer at Lok. 1 Trosterud tilhører den tidligste 
delen av fase 3 Nøstvet. Forekomsten av typiske Nøstvetelementer som bergartsøkser skyver 
begynnelsen på fase 3 bakover i tid, til rundt 7800 14C år før nåtid (ukalibrert alder). Den høye 
andelen flekker er et arkaisk element som peker bakover i tid, og som understreker inntrykket 
av Lok. I Trosterud som en overgangslokalitet. Strandlinjedateringen basert på den kalibrerte 
kurven gir generelt litt høyere verdier enn den ukalibrerte kurven og 14C-dateringene fra 
lokaliteten. 

Horisontal utbredelse 
Det utgravde området er vist i fig . 10. Lokaliteten ble først avgrenset ved testruter og 
prøvestikk. Funnspredningen viser at store deler av flaten ble benyttet til redskapsproduksjon 
og til andre aktiviteter. 

Strukturer 
Det framkom enkelte sikre strukturer på Lok. I Trosterud. I det utgravde feltet fantes det 
mindre ansamlinger av stein som tolkes som mulige ildsteder, jfr. fig. I I og 12. Fra tre slike 
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Fig. JO. Plan over utgravingsfeltene på Lok 1 Trosterud Store bokstaver markerer positive 
prøvestikk vedforundersokelsen i 1996, små bokstaver positive stikk ved 
registreringen i 1992. Umerkede proveruter er.funntomme. Målestokk 1:500. 
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Fig. 12. Plan over samlinger av stein tolket som ild~teder i sorvestre kvadrant på Lok. 1 
Trosterud Stjerne markerer uttak av trekul/prover.for 14C-datering. 

konsentrasjoner ble trekullprøver innsamlet for 14C-datering. De to som er datert, ildsted 1 og 
ildsted 2, er markert med stjerne på fig 12. 

Funn og aktivitetsområder 
Utgravd felt og prøveruter på Lok. 1 Trosterud framgår av fig . 10. Spredningsplanene er 
basert på frekvens ut fra høyeste antall funn . Svart markerer høyeste antall funn, lys gråhvit 
farge representer laveste antall funn i en rute. Hvite ruter er funntomme. 

Fordelingen av flintavslag viser flere mindre ansamlinger. I det søndre feltet er det en kraftig 
konsentrasjon i den nordvestre delene og en mindre ved ildstedet i sørvestre hjørne. Det 
nordre feltet inneholder to konsentrasjoner, en sentralt plassert på flaten og en i sørvestre del, 
jfr. fig. 13a. 

Spredningen av splintene, fig . 13b, reflekterer aktivitetsområder der primærproduksjon av 
redskaper fant sted i større grad enn avslagene som på grunn av størrelsen er mer utsatt for 
rydding og sekundærdeponering. På lok 1 framkom det få splinter sammenliknet med antall 
avslag, noe som indikerer ar primærproduksjon av redskaper ikke var den mest sentrale 
aktiviteten påboplassen. Splintene finnes spredt over hele feltet med mindre konsentrasjoner, 
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Fig. 13. Lok. 1 Trosterud. a) Flintavslag, max/65, svart> 30, mørk grå 20-30, lys grå 1-20. 
b) Flintsplinter, max/36, svart >20, mørkgrå 10-20, lys grå 1-10. 
c) Ubestemmelige fragmenter av flint, max/6, svart > 5. 
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dels i tilknytning til avslagssamlingene, dels utenom disse. I søndre utgravingsfelt finnes 
konsentrasjoner i tilknytning til ildstedet lengst syd, to små samlinger sentralt i feltet og en 
større som sammenfaller med avslagskonsentrasjonen nord i feltet. Nordre utgravingsfelt 
inneholder fire større og mindre samlinger med splinter som i stor grad sammenfaller med 
avslagsfordelingen. 

Fordelingen av flekker og mikroflekker er vist i fig . 14a og b. Det finnes små konsentrasjoner i 
begge utgravingsfeltene som i stor grad sammenfaller med spredningen av splinter og avslag av 
flint, forøvrig er flekker og mikroflekker jevnt fordelt over hele området. 

Foruten flint er metarhyolitten mest tallrik blant råstoffene. Den forekommer både i nordre og 
søndre utgravingsfelt, med tre konsentrasjoner i søndre felt , jfr. fig . 14c. En av dem ligger i 
tilknytning til ildsted 1 i sørvestre hjørne, den andre i tilknytning til ildsted 2 nordøst i feltet. I 
det nordre utgravingsfeltet fantes en mindre konsentrasjon av metarhyolitt. Fordelingen av 
metarhyolitten viser at søndre felt var hovedaktivitetsområdet for bearbeiding av denne 
bergarten, med begrenset produksjon på nordre utgravingsfelt. 

Spredningen av andre vulkanske bergarter viser at de hovedsakelig forekommer i søndre 
utgravingsfelt, jfr. fig . 15 . Fordelingen understreker inntrykket fordelingen av metarhyolitt 
viser med hensyn til produksjon og bruk av bergartsredskaper. Den mest markante 
konsentrasjonen framkom i tilknytning til ildsted 2 i søndre felt. 

Kjernematerialet finnes dels i tilknytning til huggeplassene, dels perifert i forhold til disse, jfr. 
fig . 16a og b. Plattformkjernene, deriblant en håndtaksjerne, konsentrerer seg særlig ved den 
største avfallskonsentrasjonen i søndre felt . Bipolare kjerner samler seg i en større 
konsentrasjon utenom ovennevnte avfallssamling, og ligger dels i tilknytning til ildsted 1. 

Øksene konsentrerer seg i det søndre feltet, bare ett øksefragment fantes i en prøverute på 
nordre del av lokaliteten, jfr. fig . 17. Sammen med avfallet av ulike bergarter viser fordelingen 
av øksene at aktivitetene på søndre utgravingsfelt er av en annen karakter enn aktivitetene på 
nordre felt. I søndre felt framkom også en grovt utformet kølle. 

Andre redskaper av bergart som muligens ble benyttet ved innsamling og bearbeiding av 
planter er malesteiner, en mulig tyngde til gravestokk og slipeplater. Samtlige framkom på 
nordre felt. Slipeplatene er forholdsvis små og tynne. De kan være brukt til sliping av eggen 
på økser, eventuelt som underlag for en malestein ved knusing og maling av planter eller frø . 
Gravestokk brukes til å grave fram røtter og knoller. 
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Fig. 14. Lok. I Trosterud. a) Flekker maxi I 0, svart 5-10, mørk grå 3-4, lys grå 1-3. 
b) Mikroflekker maxi ] I, svart 6-11, mørk grå 3-5, lys grå 1-4. 
c) Metarhyolittavslag maxi 17, svart 6-10, mørk grå 4-5, lys grå 1-3. 
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Fig. 15. Lok. 1 Trosterud Spredningen av andre bergarter, max/26, svart 26, mørk grå 6-10, 
lys grå 1-5. 

Skrapere, bor og stikler framkom på begge utgravingsfeltene, jfr. fig . 17. Det er en klar 
konsentrasjon av de ulike redskapene i tilknytning til ildsted I i søndre felt. I feltet forøvrig 
finnes det tre større og mindre ansamlinger, dels i tilknytning til huggeplassene, dels utenfor 
disse. Det er ingen klar redskapskonsentrasjon i tilknytning til ildsted 2. På nordre 
utgravingsfelt framkom fire større og mindre redskapskonsentrasjoner, tre av dem ligger i 
utkanten av huggeplassene, den fjerde sammenfaller med huggeplassen sentralt i feltet. 

Retusjerte stykker, jfr. fig 18 a og b, både av flint og andre mineraler/bergarter, oppviser flere 
mindre konsentrasjoner. Enderetusjerte stykker samler seg ved ildsted 1 og ved den store 
huggeplassen i søndre felt . I nordre felt framkom mindre samlinger av enderetusjerte stykker, 
hovedsakelig i utkanten av huggeplassene. 

Kantretusjerte stykker finnes i store mengder over hele utgravingsfeltet. I søndre felt framkom 
to store konsentrasjoner, i nordre felt finnes de stort sett over hele feltet. 
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Fig. 16. Lok. 1 Trosterud. a) Plattformkjerner. b) Bipolare kjerner. 
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Sammenfatning aktivitetsområder 
Splintfordelingen viser at produksjon av redskaper foregikk flere steder på boplassen. 
A vslagsfordelingen forsterker bildet at primære aktivitetsområder ved at de i hovedsak 
konsentrerer seg til de samme områdene som splintene. Både flekker og mikroflekker finnes på 
hele boplassen. De utskilte konsentrasjonene sammenfaller i stor grad med avslag- og 
splintansamlingene. Kjernematerialet finnes for det meste i utkanten av huggeplassene. 
Totalt kan åtte huggeplasser skilles ut på bakgrunn av splintenes fordeling, mens avslagene 
viser syv-åtte der noen av dem delvis går over i hverandre. Den utflytende strukturen enkelte 
av områdene viser, skyldes mest sannsynlig rydding og sekundærdeponering av materiale. 

Det høye antallet flekker antyder en forholdsvis høy alder. En liten konsentrasjon finnes i 
tilknytning til ildsted 1 sørvestre hjørne av søndre felt. I tilknytning til det noe yngre ildsted 2 
er det ingen konsentrasjoner hverken av flekker eller mikroflekker. Begge typer finnes i høyest 
antall på det nordre feltet. 

Metarhyolitt er det mest tallrike råstoffet nest etter flint. Fordelingen viser tre-fire mindre 
konsentrasjoner i søndre felt og en liten konsentrasjon i nordre felt. Fordelingen av kjerner, 
råknoller og kjernefragmenter sammenfaller med avfallskonsentrasjonene . Spredningen av 
redskaper viser også sterkt affinitet til disse konsentrasjonene. Ildstedene i søndre felt ligger 
midt i to ansamlinger av metarhyolitt. 

Det høye antallet bor og skrapere indikerer aktiviteter i tilknytning til bearbeiding av skinn, tre, 
bien og hom. Bygging av stokkebåter er en tolkning av øksenes funksjon (Mikkelsen 
1975b: 146). Øksenes konsentrasjon i det søndre feltet viser at aktivitetene fant sted her, 
sannsynligvis nær strandlinjen. De retusjerte stykkenes sammenfall med primære 
aktivitetsområder, samt med ildstedene viser til ulike aktiviteter. 

Fordelingen av bergarter, både avfall og redskaper, viser ulike aktiviteter og funksjoner på de 
to utgravingsfeltene. Ulike bergarter ble benyttet i søndre felt, mens produksjon og bruk av 
flintredskaper fant sted på begge feltene. På nordre felt fantes malesteiner og et fragment av 
en mulig tyngde til gravestokk som indikerer at innsamling og bearbeiding av plantemateriale 
fant sted her. 

Både avfall, kjerner og ulike redskaper fantes i tilknytning til ildsted 1 i søndre felt, færre 
redskaper og konsentrasjoner framkom ved ildsted 2. Metarhyolitt og andre vulkanske 
bergarter fantes i en liten konsentrasjon i tilknytning til dette ildstedet, og indikerer en 
begrenset produksjon av bergartsredskaper. 

Oppsummering og vurdering 
Konsentrasjonene av avfall og redskaper i tilknytning til hvert av dem er derfor produsert, 
brukt og deponert i forbindelse med ulike opphold på boplassen. Typologisk er det ingen 
forskjeller mellom materialet. Gjenstander og avfall av flint, metarhyolitt og andre 
mineraler/bergarter finnes i tilknytning til begge ildstedene. Materialet på Lok. I Trosterud kan 
tolkes som resultatet av en rekke kortvarige, muligens sesongbetonte opphold i forbindelse 
med spesielle aktiviteter. Det høye antallet øksefragmenter, borspisser og skrapere indikerer at 
samme type aktivitet kan ha blitt utført her ved flere anledninger. En slik tolkning understøttes 
av den store variasjonen i råstoffer brukt til økser. Hovedmengden av økser tolkes som brakt 
til stedet ferdig produsert. De ble brukt, oppskjerpet, eventuelt slipt på ny i eggen, i noen 
tilfeller ødelagt, og deponert her. Unntaket er et lite emne til en uferdig øks av metarhyolitt. 
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Totalt tre økser er laget av metarhyolitt, resten av ulike vulkanske og metamorfe bergarter. 
Øksene av metarhyolitt kan ha blitt produsert på Lok. 1 Trosterud, mens avfallet fra andre 
bergarter er tallmessig lite, og kan ikke være rester av økseproduksjon. 

Lok. 1 Trosterud dateres til den tidligste delen av fase 3 Nøstvet. Sammensetningen av 
materialet og 14C-dateringene indikerer at boplassen bør tolkes som en boplass benyttet til 
kortere opphold gjennom en lengre periode. En grov funksjonsdeling av de to 
utgravingsfeltene antyder at det nordre feltet representerer husholdspregede aktiviteter i 
forbindelse med tilberedning av mat og bearbeiding av skinn, bein og tre, mens søndre felt 
primært var et arbeidsområde der eksempelvis bygging av stokkebåter kan ha vært en sentral 
aktivitet, særlig ettersom denne delen av boplassen lå nærmest sjøen. Funn av malestein og en 
mulig tyngde til gravestokk på nordre felt antyder at bearbeiding av frø og planter foregikk 
lenger bort fra stranden. 
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Lok. 2 K vestad, Ås k. 

Lok. 2 Kvestad ble funnet ved registrering i 1992 på Kvestad gnr/bnr 24/1, Ås k , (rapport 
v/Evy Berg 1992), og forundersøkt våren 1996 (innberetning v/Lasse Jaksland 1996a). På 
grunn av få funn, ingen sikre funnkonsentrasjoner eller spor etter strukturer, ble Lok . 2 
Kvestad bare delvis utgravd (innberetning v/Katherine Bless Karlsen 1996) 

Fig. 19. Lok. 2 Kvestad under utgraving, mot nordvest. Foto: Evy Berg. 

Lokalitetsbeskrivelse 
Lok. 2 Kvestad ligger på en nord til nordvest-orientert flate som heller slakt mot nordvest. I 
nordøst er flaten avgrenset av knauser av grunnfjell som er delvis bevokst med gress og 
løvtrær, i sydvest av høydedrag og skrenter opp mot flaten der Lok . 3 Kvestad ligger. Fra det 
høyeste punktet på flaten og mot sydøst er der en svak helling. Ved et havnivå i underkant av 
60 m o .h. har lokaliteten ligget ved innløpet til en smal øst-vestgående fjordarm, jfr. fig. 20. 
Lokaliteten lå inne i en nordvestorientert vik med langgrunn strandsone sydøst for boplassen. 

Arbeidets on?fang 
Undersøkelsene på Lok . 2 Kvestad foregikk i to etapper. I tidsrommet 29 .04 - 10.05 . 1996 
foregikk forundersøkelsen, men hovedundersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 22.07. - 02.08. 
1996. Ved forundersøkelsen ble det utført 18 dagsverk der 22 prøveruter ble gravd i en dybde 
av 40 cm (innberetning v/Lasse Jaksland I 996a), ved hovedundersøkelsen 83 dagsverk . Totalt 
70 m2 ble avdekket ved hovedundersøkelsen (innberetning v/Katherine Bless Karlsen 1996). 
Størsteparten av flaten ble undersøkt i ett 10-cm lag, lag 2 og 3 ble gravd på utvalgte steder 
der funnkonsntrasjoner syntes å forekomme . Feltdagsverkene var i underkant av 0,5 m2 pr. 
dag . 
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Fig. 20. Lok. 2 Kvestad og Lok -I Hmgen markert med rode trekanter. K,ysset markerer Lok. 
8 Horgen. Lys bla kote er 60 m o.h., mork blå li1!Je er 55 m o.h. Stiplet rod linje 

angir konturen av dagens innsjo. Målestokk 1:25000. 

Undersokelsesmetode 
Koordinatsystemet tok utgangspunkt i 50x/l 00y. X-aksen øker mot nord, y-aksen mot øst 
Undersøkelsesenheten var hele kvadratmeterruter inndelt i mekaniske lag a I 0 cm. Massene ble 
vannsåldet i såld med 3 mm maskevidde 

Stratigrafi 
Det framkom ikke kulturlag på lok 2 Kvestad. 

1. Torv/humuslag 0-9 cm tykkelse. Det var stedvis store lag med trekull fra skogbranner. 
2. Grå sand/grus med enkelte steiner på den høyestliggende delen av flaten 11 cm 

tykkelse. Lenger ned i skråningen mot nord dominerte silt/leire. 
3. Brun grus med steiner på den øvre delen av flaten inntil 15 cm. 
4. Silt/leire 
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Fwm C.39899 

Det framkom totalt I I 12 artefakter av flint og ulike bergarter. Avfall utgjør 1 O 19 stykker, jfr. 
tabell VI. Det finnes 93 bearbeidede stykker, derav 60 kjerner, råknoller og kjerneavfall, jfr. 
tabell Vil. Trekkes kjernene og kjerneavfall fra , blir det 33 sekundærbearbeidete artefakter som 
kan karakteriseres som redskaper, noe som tilsvarer 3 % av totalt antall funn. De viktigste 
typologiske elementene på lok. 2 er: Trinnøkser og Nøstvetøkser, konisk kjerne, bipolare 
kjerner og mikroflekker. 

Avfall 

Fordelingen mellom splinter mindre enn I cm og avslag større enn 1 cm viser at antall avslag er 
nesten dobbelt så høyt som antall splinter, jfr. tabell VI. 

Råmaterialer 

På Lok . 2 K vestad er et større spekter av ulike bergarter benyttet til økser og andre redskaper. 
Det dreier seg om flint , chert, bergkrystall, diabas, metarhyolitt (omdannet rhyolitt), 
forskjellige vulkanske og porfyriske bergarter og sandstein. Blant bergarter som kan 
identifiseres fantes det mye lys og mørk metarhyolitt i form av avslag, kjerner og enkelte 
retusjerte stykker. Funnene tyder på at metarhyolitt ble anvendt både til økser og til mindre 
redskaper. I likhet med materialet fra Lok. 1 Trosterud er det forholdsvis stor variasjon i 
utvalget av råmaterialer, men ingen av dem opptrer i store mengder. Foruten flint er 
metarhyolitten mest tallrik . 

Kjernematerialet 
Det framkom 1 konisk kjerne av flint og 15 bipolare kjerner av ulike råmaterialer. Det øvrige 
materialet består av 5 uregelmessige kjerner av flint og metarhyolitt , 12 andre kjerner av 
metarhyolitt , syenittporfyr og kvartsitt , samt 6 plattformkjerner av flint, bergkrystall og 
metarhyolitt , jfr. tabell VII . 

Flekkematerialet 
Det fantes 2 flekker og 53 mikroflekker . 52 mikroflekker var av flint , en av lys metarhyolitt. 
Fordelingen flekker/mikroflekker er typisk for senmesolittiske boplasser. 

Skrapere 
2 skrapere, en dobbeltskraper av flint og en endeskraper av metarhyolitt, fantes. 

Stykker med retusj 
Totalt framkom det 23 retusjerte stykker av flint , metarhyolitt og syenittporfyr. 

Økser av bergart 
Det framkom 2 sikre økser, 2 fragmenter av økser og I emne til øks 

Øks nr. I (fnr. 168 ), trinnøks, lengde 11 , 94 cm, bredde: 2,80 cm, tykkelse: 3,20 cm, er laget 
av hornfels. Øksen er jevnt og regelmessig utført , med tilnærmet ovalt tverrsnitt. Overflaten 
er forvitret slik at spor av eventuell prikkhugging eller sliping ikke er bevart. Øksen er 
rettegget. På den ene siden er det et flatt område med rester etter en annen bergart. 

Øks nr. 2 (fnr. 388), trinnøks, lengde 9,52 cm, bredde 2,35 cm, tykkelse : 2,71 cm, er laget av 
hornfels. Øksen er ujevn i formen , med tilnærmet ovalt tverrsnitt. Den ene siden er forholdsvis 
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flat. Øksen er tverregget. Overflaten er forvitret slik at eventuelle spor etter prikkhugging 
eller sliping ikke er bevart. 

Øks nr. 3 (fnr. 296), emne, lengde 8,65 cm, bredde 5,3 5 cm, tykkelse : 2,25 cm, er laget av er 
laget av mørk brungrønn hornfels . Emnet er grovt tilslått, og eggen er utformet som tverregg. 

Øks nr. 4 (fnr. 81 ), nakkefragment av Nøstvetøks, lengde : 3,08 cm, bredde : 3, 11 cm, tykkelse : 
1,58 cm, er laget av lys metarhyolitt. Øksen har enkelt avspaltningsarr Tverrsnittet er 
trapezoid . 

Øks nr. 5 (fnr. 133), nakkefragment av Nøstvetøks, lengde: 3,32 cm, bredde : 2,93 cm, 
tykkelse : 1,48 cm, er laget av mørk metarhyolitt . Det er tydelige striper i bergarten. 
Tverrsnittet er svakt trapezoid. Det er små avspaltningsarr på begge sider. 

I tillegg til ovennevnte gjenstander framkom også et fragment av slipeplate av sandstein, og to 
amboltsteiner. 

Tabell VI C.39899 Avslag Splinter Ubestemmelige Andre Flekker Mikro-
Avfall fragmenter avslag flekker 
Lok. 2 Kvestad 
Flint l 178 I 166 I 199 6 2 I 52 
Bergkrystall I 6 I 8 ' 2 ; 

Kvarts I 5 I I 
Kvartsitt I 1 ! i 3 ' i 

i ' 
Diabas I 4 i i 4 
Metarhyolitt ! 125 l 12 i ! 129 1 I 1 
Syenittporfyr i 21 I 

I ' 
Andre porfyriske bergarter I 8 I 15 i I 

Hornfels 2 ! 5 ' I 
I --

Andre vulkanske bergarter I 11 
I 

1 i 
Andre bergarter i 3 2 i 47 I I : 

Sum ! 364 l 189 : 404 7 2 I 53 

Tabell VII C.39899 Konisk Annen kjerne Bipolar Uregelmessig Annen Råknoll Kjerne-
Kjernemateriale kjerne mien plattform kjerne kjerne kjerne avfall 
Lok. 2 Kvestad 
Flint 1 i 2 i 3 4 i 11 
Bergkrystall I 

I 1 3 ' i ' 
Kvarts ! i ! 1 I 

Kvartsitt I 2 1 : 1 
Metarhyolitt ! 3 6 1 : 10 1 i 5 
Syenittporfyr I ' 1 i 1 2 : 

Sum 1 6 15 5 12 2 19 
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I 
I 

i 
i 

I 

: 

Sum 

603 
16 
5 
4 
8 

268 
21 
23 
7 
12 

i 52 
1019 

Sum 

21 
4 
1 
4 
26 
4 
60 



Tabell VIII C.39899 Flint Meta- Syenitt- Sandstein Hornfels Andre 
Redskaper rhyolitt porfyr vulkanske 
Lok. 2 Kvestad 
Trinnøks 2 
Nøstvetøks 2 1 
Endes kra per 1 
Dobbeltskraper 1 
Stykker m/enderetusj 1 
Stykker m/skråbuet enderetusj 1 1 
Stykker m/rett enderetusj 1 
Stykker m/konkav enderetusj 1 
Stykker m/annen retusj 1 
Stykker m/kantretusj 9 5 3 
Slipeplate 1 
Amboltstein 2 
Sum 13 10 4 1 3 2 

; '· .:·'!. 

b 269 

CD . 

. 

168 
C 410 

a. 

0 3cm 

Fig. 21. Lok. 2 Kve.stad. a) Trinnoks av hon?fe/s. b) Kantretu~jert avslag av metarhyolitt. 
c) Dobbeltskraper av flint. Tegnet av Marit Hansen. 
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Sum 

2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

17 
1 
2 

33 



Datering 

Typologisk datering 
De viktigste typologiske elementene på Lok. 2 K vestad er trinnøkser og Nøstvetøkser, konisk 
kjerne og mikroflekker. Bergartsøksene og mikroflekketeknikk daterer lokaliteten til fase 3 
Nøstvet. 

Strandlinjedatering 
Lok. 2 K vestad ligger 60-61 m o.h. Ved et havnivå på 5 8-60 meter over nåværende var 
området strandbundet. På landhevingskurven for Ski-området tilsvarer det en ukalibrert alder 
7300-7000 år før nåtid, kalibrert alder 6400-6000 år f.Kr. 

Oppsummering datering 
Ut fra typologiske elementer og høyde over havet dateres lok. 2 til fase 3 Nøstvet, innenfor 
tidsrommet 7300-7000 år før nåtid, ukalibrert alder. 

Horisontal utbredelse 
Det utgravde området er vist i fig. 22 og plan fig. 23. På Lok. 2 Kvestad fantes ingen sikre 
strukturer. Over hele flaten fantes det større og mindre konsentrasjoner av trekull som 
sannsynligvis stammer fra skogbranner. 

Fig. 22. Det utgravde feltet på Lok. 2 Kvestad mot ost. Foto: Evy Berg. 
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Fig. 23. Plan over det utgravde.feltet på Lok. 2 Kvestad Positive proveruter fra 
registreringen i 1992 ogforundersokelsen i 1996 er markert med bokstaver. Svarte 

ruter er.funntomme. 
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Funn- og aktivitetsområder 
På spredningsplanene fig . 24 - 26 tilsvarer en rute 1 m2

. 

Fordelingen av splinter og avslag av flint, bergkrystall og kvarts er vist i fig. 24a. I vestre 
halvdel av feltet er det en større konsentrasjon og en mindre, sentralt på flaten er det antydning 
til en tredje . 

Avslagene av flint , bergkrystall og kvarts konsentrerer seg i vest og sentralt på flaten, dels litt 
forskjøvet i forhold til splintene, jfr. fig . 24b. I tillegg finnes en liten samling i østre del av 
feltet. Konsentrasjonene tolkes som rester av primæraktivitetsområder der en begrenset 
produksjon av redskaper fant sted. 

Spredningen av metarhyolitt viser flere mindre ansamlinger, jfr. fig. 24c. I vest framkom en stor 
konsentrasjon nær flintkonsentrasjonene, likeledes finnes det større mengder sentralt på flaten. 
Her skiller to områder seg ut i forhold til fordelingen av flint, kvarts og bergkrystall, det tredje 
ligger delvis i tilknytning til flintkonsentrasjonen . 

Fordelingen av avslag og splinter av andre bergarter viser små konsentrasjoner i tre ruter, to 
vestre, og en i østre del av utgravingsfeltet, jfr. fig. 24d. 

Mikroflekkene finnes konsentrert i vestre del av feltet, og jevnt spredt over resten av feltet, jfr. 
fig. 25a. 

Fragmenter av brent flint og bergart viser små konsentrasjoner i to ruter vest på feltet, og 
indikerer ett eller flere ildsteder her, jfr. fig . 25b. 

Plattformkjerner og bipolare kjerner av flint og andre mineraler/bergarter finnes hovedsakelig i 
vestre del av feltet , i periferien av avfallskonsentrasjonene, jfr. fig . 26a. Lenger øst framkom to 
kjerner i tilknytning til små avfallssamlinger. Andre kjerner og råknoller består av kjerner av 
andre bergarter enn flint, hovedsakelig metarhyolitt. 

Øksene ligger spredt, tre Nøstvetøkser i vestre halvdel og to trinnøkser i øst, nær primære 
aktivitetsområder, jfr. fig . 26c. Andre redskaper er først og fremst skrapere og retusjerte 
stykker, jfr. fig . 26d. De fordeler seg hovedsakelig i utkanten av primæraktivitetsområdene. 

Samme1!fatnh1g aktivitetsområder 
Spredningsplanene viser at vestre halvdel av det utgravde feltet har vært sentrum for 
redskapsproduksjon, bruk av redskaper til ulike formål som bearbeiding av fangst, tre og 
beinmateriale, samt husholdsaktiviteter som tilberedning av mat. Østre halvdel av feltet viser 
færre aktiviteter, hovedsakelig knyttet til primærproduksjon av ulike flint og bergartsredskaper. 
Andre oppgaver ble utført i begrenset omfang, jfr. trinnøkser og enkelte kantretusjerte stykker. 
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Fig. 24. a) Splinter av flint, bergkrystall og kvarts, max/ 19, svart J.0-19, mørk grå 5-9, lys 
grå 1-4. b) Avslag av flint, berglaystall og kvarts, max/i 4, svart> 7, mørk grå 5-7, 
lys grå 1-4. c) Avslag og splinter av metarhyolitt, max/101; svart 5-10, mark grå 2-4, 
lys grå 1. d) Avslag og splinter av andre bergarter, max/5, svart 5, mørk grå 2-4, lys 
grå i. 
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Fig. 25. a) Mikro.flekker maxi6, svart 5-6, mork grå 3-./, lys grå 1-3. b. Brent.flint/bergarter 
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Fig. 26. a) Plat(formkjerner og bipolare kJerne. b) Andre kjerner og rå/moller. c) Økser. 
d) Småredr;kaper. 
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Oppsummering og vurdering 
Lok. 2 K vestad inneholder både redskaper og avfallsmateriale i forholdsvis små mengder. 
Funnene lå spredt over en stor flate, med enkelte konsentrasjoner. Hovedmengden av funn, 
samt rester etter mulige ildsteder i form av brent flint, framkom i vestre halvdel av det utgravde 
feltet. Boplassen har sannsynligvis vært brukt til et eller flere kortidsopphold innenfor en 
begrenset periode i tidsrommet 7300-7000 år før nåtid (ukalibrert alder). 
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7.3. Lok. 3 Kvestad, Ås 

Lok. 3 ble funnet på Kvestad gnr/bnr 24/1 , Ås k. ved registrering i 1992 (rapport v/Evy Berg 
1992), og forundersøkt våren 1996. Ved forundersøkelsen framkom sikre indikasjoner på 
minst en funnkonsentrasjon (innberetning v/Lasse Jaksland 1996a). På bakgrunn av 
resultatene fra forundersøkelsen ble Lok. 3 K vestad høyt prioritert ved hovedundersøkelsene 
(innberetning v/Katherine Bless Karlsen 1996). 

Lokalitetsbeskrive Ise 
Lokaliteten ligger på en nord-nordvest orientert flate 200 m syd for Smedbølbekken og 15 m 
vest for Lok. 2 Kvestad . Mot nordøst er flaten avgrenset av et lite høydedrag, mot øst er det 
bratte skrenter ned mot Lok . 2 Kvestad. Funnkonsentrasjonen er avgrenset til den sørøstre 
delen av flaten som heller svakt mot nord, ned mellom to framstikkende skrenter, fig . 27. Mot 
vest og sydvest stiger terrenget moderat, mot syd faller flaten slakt Ved et havnivå mellom 60 
og 65 m høyere enn nåværende lå lokaliteten på sydsiden av en smal øst-vestgående sidefjord 
til "Årungen"-fjorden. På nordsiden av denne sidefjorden lå Lok. 1 Trosterud visa vis Lok. 3 
Kvestad, jfr. fig . 28 . 

Fig. 27. Lok. 3 Kvestadfor utgraving, mot nordost. Foto: Evy Berg. 

Arbeidets omfang 
Undersøkelsene på Lok. 3 Kvestad foregikk i to etapper. I tidsrommet 20 .05 - 31 .05 . 1996 ble 
det foretatt forundersøkelse, mens hovedundersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 08 .07 -
30.0.8. 1996. Ved forundersøkelsen ble det utført 9 dagsverk der 19 prøveruter ble gravd i en 
dybde av 40 cm (innberetning v/Lasse Jaksland 1996a). Totalt 117 m2 ble avdekket ved 
hovedundersøkelsen, hovedsakelig 30 til 40 cm dybde (innberetning v/Katherine Bless Karlsen 
1996). Det ble utført 250 dagsverk. Et feltdagsverk utgjorde ca. 0,5 m2 
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Fig. 28. /,ok 3 Kvestad samt Lok. J Trosterud markert som rode trekanter ved havnivå 60 -
65 m hoyere enn naværende. Lys hia kote er 65 m o.h., mork hia li1?Je er 60 m o.h. 
Stiplet rod linje angir konturen av dagens innsjo. Malestokk 1:25000. 

Stratigrafi 
Det framkom ingen spor etter kulturlag på lokaliteten . Stratigrafien fremgår av fig . 28 . 

I. 
2. 
3. 
4 . 

Torv 
Humusholdig silt/sand 
Rødoransje silt/grus 
Grågul silt 

Funn C. 39900 

0-5 cm 
20-25 cm 
7-20 cm 
2-10 cm 

Det framkom totalt 8782 artefakter av flint og andre bergarter på Lok . 3 Kvestad . 
Avfallsmaterialet utgjorde 8401 stykker, jfr. tabell IX. 
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Tabell IX C.39900 
Avfall 

Avslag Splinter Ubestemmelige Flekker Mikro-
fragmenter flekker 

Lok. 3 Kvestad 
Flint I 2714 2762 ] 1143 66 ! 679 

Ber_g_ krystall 123 97 8 i 
Røykkvarts 18 15- 10 l 

13 

Kvarts 68 I 69 25 _1 __ , 4 

Andre 
avslag 

5 

Sum 

I 7369 
i 242 

34 
167 

Kvartsitt 14 I 15 20 1 ! 49 
Diabas 4 12 17 1 34 . ~----+--,-----+----__c__:__- - - +---------1------+- -----,- I 
Metarhyohtt 102 6 69 177 __ _ 
Syenittporfyr 77 i 1 22 1 100 
Porfyriske bergarter i 10 29 ! 
!s an dstein 18 11 -----"!1------~ ------~--Ts-

39 

lHornte1s i 14 9 +-----+------'----·-,.- 23 
jAndre vulkanske b.a. 4 18 __ 22 -
Andre bergarter 28 81 ! 1 110 
Sum 3194 2967 1468 67 697 8 8401 

Tabell X C.39900 
Kjernemateriale 
Lok. 3 Kvestad 

Konisk Håndtaks/ Annen kjerne 
kjerne kjølformet kjerne mien plattform 

Bipolar 
kjerne 

Uregelmessig 
kjerne 

Annen 
kjerne 

Råknoll Rygg 
flekke 

,Flint 1 7 I 8 9 T 21 ; 7 j 4 ! 
'Bergkrystall 3 i 1 1 1 · 1 1 ---;----
.Røykkvarts 1 ! 3 -3 -- ; 2 --i-----~-- -- f -
'Kvarts ! 1 5 t -3-----r----·2·--- -· ------~ ··· 1 · - - -
Kvartsitt : 1 I · ~-2 -T -

Diabas ! 1 ! - i -- -----:-- · --
Metarhyolitt ' 1 -;-- 1 1 - ----- - -3 -+- -

------+----------,--- ·-·- -·----. - --·- ----
Syenittporfyr 1 1 , : 
Porfyriske bergarter 1 , j : · ~ ...._ 

Andre bergarter I ; _ I ! 1 
- --- _j_ __ ------i-·-

I 1 ' 
j 

15 

Sum 11 10 20 29 13 10 3 15 

' i 

Kjerne- Sum 
avfall 

34 
1 
4 

42 

105 
7 

14 
12 
3 
2 
6 

1 
1 

2 

153 
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Tabell XI C.39900 
Redskaper 
Lok. 3 Kvestad 
Prikkhugget trinnøks 
Nøstvetøks 
Køller/hakker 
Skiveskraper 
Endes kra per 
Dobbeltskraper 
Sideskraper 
Skraperegg 
Annen skraper 
Bor 
Stikkel 
Stykker m/enderetusj 
Stykker m/skråbuet enderetusj 
Stykker m/skrå enderetusj 
Stykker m/rett enderetusj 
Stykker m/konkav enderetusj 
Stykker m/retusjert hakk 
Stykker m/tanning 
Stykker m/kantretusj 
Tyngder m/hull 
Sandsteinskniv 
Slipeplate 
Malestein 
Slag stein 
Slipte stykker 
Annet 
Sum 

' 

I 

I 

i 

Flint Berg- Røyk- Diabas Meta- Syenitt 
krystall kvarts rhyolitt porfyr 

1 

1 
9 
1 
9 
4 
1 
6 
5 1 
1 
6 
4 
2 1 1 
1 1 
2 
1 

114 1 5 I 3 
: 
I 

I ; I 
i I 

I i ! 

1 I i 
I I 2 i I 

168 1 1 3 6 5 

Andre Sandstein Hornfels Andre Andre Sum 
porfyriske vulkanske bergarter 

1 
i 4 1 5 
I 1 1 

1 
9 

I 1 I 

9 
4 
1 
6 

I I 6 
1 

I 6 ; 

! 4 
I 4 

: 2 
i : 2 
I 1 

1 i 1 2 I 127 
1 i 1 

I 15 I 15 ! 
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Kjerner 
Det framkom et forholdsvis stort kjernemateriale på Lok. 3 Kvestad, 93 kjerner fordelt på 11 
koniske mikroflekkekjerner av flint, bergkrystall og røykkvarts, 10 håndtakskjerner, 20 andre 
plattformkjerner, 29 bipolare, samt 23 uregelmessige og andre kjerner, jfr. tabell X. Flint, 
bergkrystall, røykkvarts og kvarts er de vanligste råmaterialene. 

Flekkematerialet 
Det totale antall flekker og mikroflekker er 764, fordelt på 67 flekker og 697 mikroflekker. 
Den prosentvise fordelingen viser 9% flekker og 91 % mikroflekker. Denne fordelingen er 
typisk for senmesolittiske lokaliteter. 

Stykker med retusj 
144 retusjerte stykker framkom, derav 127 kantretusjerte. Av disse var 69 avslag, 22 flekker, 
12 mikroflekker, 2 kjerner og 22 ubestemmelige stykker. Det fantes 14 stykker med ulike 
former for enderetusj, alt av flint. Et kantretusjert stykke av syenittporfyr skiller seg fra de 
øvrige med hensyn til størrelse, fig. 3 1. 

Økser av bergart 
Det framkom totalt 6 økser og emner til økser på lok. 3, deriblant 1 prikkhugget trinnøks, 
resten var Nøstvetøkser, jfr. fig 32a og b. 

Øks nr. 1 (fnr. 1592), prikkhugget trinnøks, lengde: 10,98 cm, bredde: 4,08 cm, tykkelse: 3,09 
cm, er laget av svart diabas. Øksen har rundovalt tverrsnitt og er pent tildannet med 
prikkhugging på alle sider. Øksen er rettegget, med slipt eg som har svake bruksspor. På den 
ene siden av nakken er det rester av sliping. Bergarten er finkornet med enkelte lyse 
fenokrystaller. 

Øks nr. 2 (fnr. 1963), Nøstvetøks, lengde: 11,80 cm, bredde: 3,02 cm, tykkelse: 2,65 cm, er 
laget av hornfels. Øksen er sterkt forvitret slik at ingen slagarr er synlige. Fargen er lys brun. 

Øks nr. 3 (fnr 1625), Nøstvetøks, lengde: 8,91 cm, bredde: 3,63 cm, tykkelse: 2,97 cm, er 
laget av hornfels . Den er sterkt forvitret, uten synlige slagarr. Forvitringsfargen på overflaten 
er lys brun til brun. På et parti er den forvitrede overflaten skallet helt av, slik at den 
opprinnelige mørkegrå fargen synes. Øksen er tverregget. 

Øks nr. 4 (fnr. 210), liten tilslått øks, lengde: 5,80 cm, bredde: 3, 15 cm, tykkelse: 2,32 cm, er 
laget av hornfels. Overflaten er delvis skallet av. Det ytterste laget er mørkebrunt, det 
underliggende er lyst brunlig. Øksen_ har hatt tverregg. Tverrsnittet er ujevnt trekantet. 

Øks nr. 5 (fnr. 47), emne til øks, lengde: 10, 11 cm, bredde: 3,62 cm, tykkelse: 3,03 cm, er 
laget av en brun vulkansk bergart. Tverrsnittet er trekantet, og eggen er tildannet som 
tverregg. Bergarten er middelskornet. 

Øks nr. 6 (fnr. 1349), liten sterkt forvitret øks, lengde: 7, 70 cm, bredde: 2,70 cm, tykkelse 1,0 
cm, er laget av gråsvart hornfels. Tverrsnittet er flatovalt, eggen er sannsynligvis tverr. Store 
og mindre flak er forvitret bort på begge sider. Bergarten er finkornet med sterk skifrighet. 

Stykke med to motstående groper, jfr. fig. 33, er et tilnærmet rundt og forholdsvis flatt stykke 
bergart. Det er påbegynt boring på begge sider. Diameter er 7,45 x 6, 14 cm, diameter 
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påbegynt hull er henholdsvis 2, 71 x 3, 0 cm og 2, 78 x 3, 04 cm. Tykkelsen er 2, 73 cm. 
Bergarten er vulkansk med høy egenvekt. Den er mørk brun og inneholder en del luftblærer. 

Sandsteinskniver 
Det framkom 15 fragmenter som må stamme fra flere sandsteinskniver, derav 9 eggfragmenter. 
Samtlige er av rødbrun sandstein, sannsynligvis Ringerikesandstein. Tre kniver er skilt ut, hver 
består av to sammenlimte fragmenter, fig. 34. De øvrige bitene kan være fra deler av disse der 
mellomstykker mangler, eller fra andre kniver. 

Kniv 1 (fnr. 408 og 552) lengde: 8,87 cm, bredde: 4, 79 cm, tykkelse: 0, 78 cm. Langs den ene 
langsiden er det en klart markert egg med bruksspor. Den andre langsiden er avrundet. 

Kniv 2 (fnr. 958 og 1331) lengde: 8,89 cm, bredde: 4,21 cm, tykkelse: 0,5 cm. De to 
sammenlimte delene utgjør eggen som er tildannet ved sliping fra to sider. Eggfasettene er 
tydelige. Det finnes enkelte bruksspor. 

Kniv 3 (fnr.1792 og 599) lengde: 5, 75 cm, bredde: 2,83 cm, tykkelse: 0,53 cm. Det er en 
tydelig eggfasett langs den ene langsiden, tildannet ved sliping. Den andre langsiden er ujevn, 
det kan muligens dreie seg om bruksspor. 

Ut fra tykkelse og eggutforming er det lite sannsynlig at kniv 1 og 2 kan være deler av en og 
samme kniv. Kniv 3 er mye smalere enn de to andre og kan ikke høre sammen med noen av 
dem. Sandsteinsknivenes funksjon er uviss. De kan muligens ha vært brukt til bearbeiding av 
bein som en slags fil, eksempelvis ved finbearbeiding av harpunspisser og fiskekroker 
(Mikkelsen l 975b:73). En alternativ tolkning er funksjon som tilsvarer skiferknivene i Midt
og Nord-Skandinavia. Skiferknivene tolkes som slakteredskaper, krumme kniver brukt til 
avpelsing og slakting av sel, rette kniver til rensing av fisk og avskjelling. Til slike oppgaver er 
skifer et bedre egnet materiale enn harde bergarter som flint og kvarts (Søborg 1988 :229). 
Sandstein er i likhet med skifer mykere og seigere enn flint og kvarts, og egner seg for 
tildanning ved sliping framfor retusjering. 

Slipeheller 
Det framkom 9 fragmenter av slipeheller, deriblant et stykke med tydelige bruksspor (fnr. 910). 
Alle var av sandstein. 

Malestein 
En malestein framkom (fnr. 1104). Den har en flat side med antydning til bruksspor. Bergarten 
er mørk med små hvite krystaller, sannsynligvis vulkansk. Malesteiner kan ha blitt brukt til 
oppgaver som maling av frø fra ville planter med en slipehelle som underlag. 
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Fig. 30. Lok. 3 Kvestad. a) Koniske kjerner. b) Håndtakskjerner. 
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Fig. 31. Lok. 3 Kvestad. Kantretusjert stykke av syenittporfyr. 
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Fig. 32. Lok. 3 Kvestad. a) Prikkhugget trinnoks. b) Nostvetokser. 
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Fig. 33. Lok. 3 Kvestad. Stykke med to motstående groper. 
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Datering 

Typologisk datering 
Prikkhuggete trinnøkser, koniske kjerner, håndtakskjerner og mikroflekkedominans er typisk 
for fase 3 Nøstvet. 

Strandlinjedatering 
Lok. 3 Kvestad ligger 66 - 67 m.o.h. På landhevingskurven for Ski-trinnet tilsvarer høyden 
60-65 meter over nåværende havnivå en ukalibrert alder på 7700-7300 år før nåtid, på den 
kalibrerte kurven 8600-8400 år før nåtid, hvilket tilsvarer 6600-6400 år f. Kr. 

I4C d . - atermg 
To prøver av forkullet hasselnøttskall ble sendt til datering. En prøve av hasselnøttskall funnet 
sammen med brente bein gav 7435±70 BP, kalibrert alder 6370-6180 år f.Kr. (Tua-1547). 
Resultatet av den andre prøven var 1660± 65 år før nåtid, kalibrert alder 270-440 år e. Kr. 
Den eldste dateringen samsvarer med funnmaterialet, mens den yngste viser aktiviteter, enten 
menneskelige eller i form av en skogbrann, i eldre jernalder. 

Oppsummering datering 
Resultatet av 14C-dateringen er noe yngre enn strandlinjedateringen, jfr. dateringen av Lok. I 
Trosterud. Ut fra topografien har lokaliteten vært kystbundet ned til ca. 60 m o.h., da flaten 
Lok. 2 K vestad ligger på ble tørrlagt, og Lok. 3 K vestad ikke lenger hadde direkte tilknytning 
til sjøen. 14C-dateringen er tilnærmet identisk med den yngste dateringen på Lok. I Trosterud. 
Dateringene indikerer at begge lokalitetene var i bruk innenfor samme tidsrom. Lok. 3 dateres 
til den tidlige delen av fase 3 Nøstvet på grunnlag av 14C-datering, typologiske elementer og 
høyde over havet. I motsetning til Lok. 1 Trosterud framkom ikke arkaiske elementer som 
peker bakover i tid, derimot framkom små sandsteinskniver med eggtildanning i form av 
sliping. Sandsteinskniver er typisk for Nøstvetfasen. Det er derfor sannsynlig at en noe eldre 
bruksfase er representert på Lok. I Trosterud, og at Lok. 3 K vestad er samtidig med en yngre 
bruksfase. 

Horisontal utbredelse 

Strukturer 
Den sentrale delen av det funnførende området var forholdsvis steinfritt med 
steinkonsentrasjoner i utkanten som tyder på intensjonell rydding, jfr, fig. 35. Det ryddete 
området måler 10 x 6 m. I nordre del av feltet falt terrenget ned mot et smalt skar mellom to 
bergknauser. Her framkom mye stor stein som indikerer at dette området ble benyttet til 
deponering av rydningsstein og annet avfall . 

Funn og aktivitetsområder 
På spredningsplanene tilsvarer en rute I m2

. Det framkom store mengder avfall i form av 
splinter og avslag på lok. 3. Flint er mest tallrik, med mindre mengder bergkrystall, røykkvarts 
og kvarts som de viktigste råstoffene til småredskaper, jfr. fig . 36a-c. I tillegg finnes små 
mengder avslag av andre bergarter. 

Fordelingen av splinter viser en kraftig konsentrasjon innerst ved bergskrenten i øst. En 
kvadratmeterrute inneholdt i underkant av 300 splinter, hovedsakelig av flint. Mengden avtar 
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Fig. 35. Lok. 3 Kvestad. Samlet steinspredning. 
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vestover mot den sentrale delen av flaten. I vestre og nordvestre del av flaten er det to mindre 
konsentrasjoner og i søndre del av flaten en liten ansamling. 

Avslagsfordelingen viser det samme bildet som splintene, med en kraftig konsentrasjon ved 
bergskrenten, en stor, men utflytende ansamling sentralt på feltet og mindre ansamlinger i 
nordvestre del. Konsentrasjonen i søndre del av feltet er mer markant enn 
splintkonsentrasjonen. Blant flintavslagene i søndre del av feltet fantes en del store og kraftige 
avslag. 

Mikroflekkene finnes over hele feltet. En kraftig konsentrasjon finnes inn mot berget i øst, i 
samme rute der nær 300 flintsplinter framkom og understreker at dette området var 
hovedsentrum for primærproduksjon. I vestre del, sentralt på feltet framkom to små 
konsentrasjoner, mens det i søndre del er antydning til en tredje . 

Koniske kjerner og håndtakskjerner fordeler seg ulikt innenfor feltet, jfr. fig . 37. De koniske 
kjernene finnes dels innenfor den store flintansamlingen ved bergskrenten, dels utenfor denne i 
sørøstre del av feltet. Håndtakskjernene framkom i den sentrale og vestre del av feltet; i 
tilknytning til de mindre konsentrasjonene av splinter og mikroflekker. Begge kjernetypene 
fantes sammen i en rute i den sørlige halvdelen. Denne spredningen indikerer at de ulike 
kjernetypene kan stamme fra ulike opphold på boplassen. Koniske kjerner finnes i tilknytning 
til området der 14C-dateringen ble tatt ut og er sannsynligvis anvendt innenfor bruksfasen denne 
dateringen representerer, mens håndtakskjernene kan representere en annen bruksfase. 

Fordelingen av forskjellige redskaper fremgår av fig . 38 og 39. Øksene finnes hovedsakelig i 
nordre halvdel av feltet, bare en øks fantes i søndre halvdel. En øks framkom i en prøverute 
vest for hovedfeltet. Fragmentene som utgjør de tre sammenlimte sandsteinsknivene finnes 
dels samlet, dels spredt over hele feltet. 

Stikler er redskaper som ble brukt til bearbeiding av bein, horn eller tre. Tre framkom i østre 
halvdel, de øvrige tre i vestre del av feltet. Skrapere og stykker med enderetusj finnes for en 
stor del utenom eller i periferien av primære aktivitetsområder som huggeplasser. Den sørlige 
flaten på feltet der det finnes lite avfallsmateriale sammenliknet med feltet forøvrig, inneholder 
mange slike redskaper, noe som indikerer at arbeidsoppgaver som bearbeiding av mat, skraping 
av skinn m.m. fant sted her. Kantretusjerte stykker finnes vanligvis i stort antall, og ulike 
stykker kan ha hatt ulike funksjoner . Spredningen av kantretusjerte stykker på lok. 3 viser at 
de finnes på hele feltet, med mindre konsentrasjoner delvis i tilknytning til de mindre 
avfallskonsentrasjonene sentralt og i vestre del av feltet. 

Fragmenter av sandsteinskniver framkom spredt over hele feltet. Det finnes flere i samme 
området som de koniske kjernene enn sammen med håndtakskjerner, noe som kan indikere at 
de fortrinnsvis ble anvendt samtidig med de koniske kjernene. 

Brent bein 
Små mengder brent bein framkom i flere av rutene. Beina finnes hovedsakelig i nordre halvdel 
av feltet, jfr. fig . 40a. 

Skjørbrent stein 
I nordre del av feltet finnes en konsentrasjon av skjørbent stein som indikerer restene av et eller 
flere ildsteder, jfr. fig . 40b. 
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Fig. 36. Lok. 3 Kves tad a) Flintsplinter max/270, svart=>60, mørk grå =>40, lys grå <40. 
b) Flintavslag max/150, svart=>50, mørkgrå =>JO, lysgrå <JO. 

c) Mikroflekker max/48, svart 48, mørk grå I 3-19, lys grå 1-12. 
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Fig. ./0. Lok. 3 Kvestad a) Ruter med.funn av brent bein. b) Ruter med.funn av s¾Jorbrent 
stein. c) Brentfbnt og andre bergarter, max/ I 2, svart 8-12, mark grå 5-7, lys grå 1--1. 
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Brent flint og bergart 
Brente fragmenter framkom på hele feltet, med enkelte klare konsentrasjoner. Den største 
finnes i tilknytning til de funnrike rutene inn mot berget i øst, der den eldste 14C-dateringen ble 
tatt ut. Helt vest i feltet skiller en rute seg ut med høyt antall brente stykker og indikerer et 
ildsted i denne delen av feltet. Sentralt på flaten antyder en mer diffus konsentrasjon et tredje 
ildsted. 

Sammenfatning aktivitetsområder 
Lok. 3 K vestad inneholdt store mengder funn, særlig flintavfall . Ut fra spredningen av koniske 
kjerner og håndtakskjerner sett i forhold til avfallskonsentrasjoner er det mulig at to bruksfaser 
kan skilles ut. De store mengdene avfall knyttet til den ene bruksfasen med koniske kjerner er 
muligens et resultat av lengre tids opphold på boplassen. En 14C-datering, konsentrasjoner av 
brent flint samt funn av brent bein indikere minst ett ildsted i tilknytning til denne bruksfasen. 

På grunnlag av fordelingen av brent materiale av flint kan to ildsteder skilles ut i tillegg til 
ovenstående. Ett av dem ligger helt vest i nordre del av feltet og knyttes til bruken av 
håndtakskjerner. I rutene like øst for denne konsentrasjonen finnes store mengder skjørbrent 
stein som støtter tolkningen av et ildsted i denne delen av feltet. Ildstedet sentralt på flaten er 
diffust markert, noe som kan tyde på at det er blitt forstyrret av andre aktiviteter. Det kan 
dreie seg om boplassaktiviteter fra en bruksfase da dette ildstedet ikke lenger var i bruk, 
eventuelt senere forstyrrelse som ikke har sammenheng med steinalderboplassen. Både på øst
og vestsiden av funnkonsentrasjonen framkom brente bein som indikerer at bearbeiding av 
fangst og tilberedning av mat fant sted i dette området. 

Senere forstyrrelser 
14C-dateringen til eldre jernalder viser aktiviteter, naturlige eller menneskelige, på Lok. 3 
Kvestad. Blant funnene framkom et stykke slipt flint som muligens stammer fra en slipt 
flintøks . Stykket viser antakelig aktiviteter i yngre steinalder, muligens i forbindelse med 
skogsarbeid. Andre prosesser som har påvirket lokaliteten og materialet er frostforstyrrelser 
og forstyrrelser av trerøtter. 

Oppsummering og vurdering 
Lok. 3 Kvestad dateres til en tidlig del av fase 3 Nøstvet på grunnlag av typologiske elementer, 
14C-datering, og høyde over havet. Både sammensetningen av typologiske elementer og 
resultatet av 14C-dateringen viser at Lok. 3 K vestad var i bruk samtidig som Lok. 1 Trosterud, 
men Lok. 1 Trosterud ble sannsynligvis benyttet til minst ett opphold som er eldre enn den 
felles bruksfasen. 

Forekomsten av store mengder avfall samt et bredt spekter av redskaper indikerer at Lok. 3 
K vestad var en basisboplass for en liten gruppe i et lengre og muligens flere kortere opphold 
innenfor en tidlig del av fase 3 Nøstvet. Funn av et fragment av slipt flint som sannsynligvis 
stammer fra en øks antyder et kort opphold i neolittisk tid . En 14C-datering til eldre romersk 
jernalder viser til aktivitet, eventuelt til en skogbrann i eldre jernalder, uten sammenheng med 
boplassaktivitetene i eldre steinalder. 
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7.4. Horgen lok. 4 

Lok. 4 Horgen ble funnet på Horgen søndre gnr/bnr 36/2, jfr. fig. 41, ved registrering i 1992 
(rapport v/Evy Berg 1992), og forundersøkt våren 1996. Ved forundersøkelsen framkom få 
indikasjoner på funnkonsentrasjoner (innberetning v/Lasse Jaksland 1996a). På bakgrunn av 
resultatene fra forundersøkelsen ble Lok . 4 prioritert for en delvis undersøkelse (innberetning 
v/Rolf Liahjell Bade 1996). 

Lokalitetsbeskrivelse 
Lok. 4 Horgen ligger i vesthellingen på en skrånende flate orientert mot syd. Flaten er 
avgrenset av små oppstikkende bergknauser i øst og en bratt skråning i vest, fig. 42 . Mot nord 
faller terrenget slakt. Lokaliteten ligger på toppen av et lite pass i terrenget der det kan ha 
vært utsikt i flere retninger. Ut fra de topografiske forhold var Lok. 4 Horgen sannsynligvis 
strandbundet, med en langgrunn strandsone mot nord og en liten bukt ut mot et smalt sund i 
syd, fig . 43. Den ligger i munningen av en lang øst-vestgående sidefjord til "Årungen"-fjorden. 

~ - --. 

33 

Fig. ./ J. Utsnitt av ØK-kartblad CO0./0, M 1: 10000, med Lok. 4 Horgen markert som stjerne. 
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Fig. -13. J,ok -I og Lok. 8 Horgen markert med rod trekalll ved havnivå 55 - 60 m hoyere enn 
naværende. J,ysbla lil?Je markerer 60 m o.h. mork hia linje markerer 55 m o.h. Stiplet 

rod linje markerer dagens innsjo. Malestokk 1:30000. 
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Arbeidets omfang 
Forundersøkelsen foregikk i tiden 20.05 - 31 .05 . 1996, og det ble utført 12 dagsverk på Lok . 4 
Horgen (innberetning v/Lasse Jaksland 1996a). Hovedundersøkelsen fant sted i tidsrommet 
09.09 - 20.09. 1996 under ledelse av Rolf Liahjell Bade. Arbeidet utgjorde 50 dagsverk. 29 
m

2 
ble utgravd, hovedsakelig i tre 10 cm lag (innberetning v/Rolf Liahjell Bade 1996) Et 

feltdagsverk tilsvarer i underkant av 0,6 m2 pr. person pr. dag . 

Undersøkelsesmetode 
Målesystemet på lokaliteten tok utgangspunkt i 50x/ l 00y og er orientert nord - syd. X-aksen 
øker mot nord, y-aksen mot øst. Gravingsenheten var 1 m2 ruter inndelt i 10 cm mekaniske lag. 
Massene ble vannsåldet i såld med 4 mm maskevidde. 

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

Funn C.39901 
Det framkom totalt 357 artefakter av flint og ulike bergarter på Lok. 4 Horgen, deriblant 38 
bearbeidete stykker. Trekkes kjernene og kjernefragmenter fra, blir det 24 artefakter som kan 
karakteriseres som sekundærtildannet, dvs. at i underkant av 7% av det totale antallet er 
bearbeidete redskaper. De viktigste typologiske elementene på Lok. 4 Horgen er: 
Bergartsøkser, konisk kjerne, bipolare kjerner, mikroflekker, bor og skrapere. 

Råmateriale 
Det er utnyttet et større spekter av råmaterialer på lok. 4, deriblant flint , metarhyolitt, hornfels, 
røykkvarts, bergkrystall, sandstein og kvartsitt. 

Kjerner 
Det finnes I konisk mikroflekkekjerne, I bipolar kjerne og 2 uregelmessige kjerner av flint. 
Videre framkom I bipolar kjerne av bergkrystall. 

Flekkematerialet 
Totalt framkom 10 mikroflekker av flint og 3 flekker av flint. 

Bor og skrapere 
I bor og 4 skrapere er alle laget av flint. 

Økser 
Det framkom 4 økser, samt to usikre stykker. 

Øks nr. 1 (fnr. 53), nakkefragment av trinnøks, lengde: 4,55 cm, bredde: 3,62 cm, tykkelse: 
2,86 cm, er laget av brunlig kvartsitt. Tverrsnittet er sirkulært. Den stammer mest sannsynlig 
fra en prikkhugget trinnøks. Bergarten er tett og massiv med tendenser til plan. 

Øks nr. 2 (fnr. 64), trinnøks, lengde : 8,95 cm, bredde: 3,74 cm, tykkelse: 2,92 cm, er laget av 
hornfels. Tverrsnittet er sirkulært. Overflaten er forvitret til en lys grågrønn farge med 
innslag av brunt. Det er svake spor etter små avslagsarr. Rester av eventuell sliping eller 
prikkhugging er ikke bevart . Øksen er tverregget. 
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Tabell XII C.39901 Avslag Splinter Ubestemmelige Flekker Mikro- Andre Sum 

Avfall fragmenter flekker avslag 

Lok. 4 Horgen 
Flint 167 18 11 ! 

3 ! 10 7 216 
-•---- --• -- -- - - : 
Bergkrystall 6 8 I 14 

Røykkvarts 
... - ; i ·· • 

2 10 i 
12 

i-----=- --- ---- --- - --
Kvarts 7 9 1 17 

1-- --·-··- --- ' 
Kvartsitt 1 2 ' 3 
· ---- - - - · • i 5 Diabas 1 4 I 
- ·- - ---- --- •· t 33 Metc!rhyolit~ 5 28 I 

Porfyriske bergarter 8 8 
I 

Sandstein 1 1 
---- ----- - - --·- - -- --- -- ·- · - - -- -1 - - - .. - .. 

~ Hornfels 2 ' 2 I + -··· I---·- ----- - ··- ··--- ·-· .. .. r·- - . - -· -
8 Andre bergarter 7 I 1 

Sum 189 29 79 3 10 9 319 

Tabell XIII C.39901 Konisk Bipolar Uregelmess. Kjerne- Sum 
Kjernemateriale kjerne kjerne kjerne avfall 
Lok. 4 Horgen 
Flint 1 1 2 __ j 7 ! 11 
- ---- ---- --- - --- --· - . - - - - ·• - - . . j -
Bergkrysta!I __ 1 l L 1 

-- -- - - -- -- -· - - - ·- -
Røykkvarts .I . 1 l 1 --- - -- -- - --· .. - · ·- - -- --------- - -- -- -- . - . -- ... - -· 

Metarhyolitt ! 1 1 
Sum 1 2 2 9 14 

Tabell XIV C.39901 Flint Kvartsitt Sandstein Hornfels Andre Andre Sum 
Redskaper vulkanske metamorfe 
Lok. 4 Horgen 
Prikkhugget trinnøks _ 1 1 ' 

r 

1 
-·-·-· ---·-·· -- ·-- ---···· --+···----· ·····-· L L .. -

Nøstvetøks __ J 1 1 
----------- ··-- -· ------ - -- -- - --- - · - ·- -- --•- : .. 
Meisel -! 1 1 
--------- ---- · • - • --- -· ,. I I .. 

Endes kra per 1 j 
I 1 

- -- •· j i 
~~~skrae_e_r_ 3 

I I 3 
· • 

Bor 1 1 
--- ----- I ! .. 

Slipeplate _ 1 7 
4 

1 

8 . 
Slag~eJ~-- 3 1 ' 2 6 

.. - i Annet 1 1 

Sum 5 6 8 2 2 1 24 
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Øks nr. 3 (fnr. 100), Nøstvetøks, lengde: 6,71 cm, bredde: 3,76 cm, tykkelse: 2,56 cm, er laget 
av hornfels. Tverrsnittet er tilnærmet ovalt. Overflaten er forvitret til en lys grågrønn farge 
med innslag av brunt. Der overflaten er forvitret helt bort, er fargen mørk grå. Øksen er ujevn 
i formen og tverregget. 

Øks nr. 4 (fnr. 187), meisel, lengde: 6,96 cm, bredde: 3, 72 cm, tykkelse: 1,26 cm, er laget av 
en metamorf bergart . Øksen er nærmest flat og tverrsnittet flatovalt. Eggen er rett og det 
finnes fortsatt antydning til sliping på den. Bergarten er preget av oppsprekkingsplan i 
meiselens lengderetning. 

Det framkom to mulige øksefragmenter, det ene er et midstykke med rundovalt tverrsnittav 
diabas (fnr. 29), det andre et flatt stykke med spissovalt tverrsnitt av sterkt forvitret hornfels 
(fnr. 9). 

I tillegg til ovennevnte gjenstander framkom slipeplater av sandstein og slagsteiner. 

-64 

c . 

187 

0 3cm --===--

b 
53 

Fig. .J.J. Horgen lok. .J. a) Trinnøks b) Nakkefragment av trinnoks. c) Meisel. 
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Datering 

Typologisk datering. 
Nøstvetøkser og trinnøkser samt konisk kjerne og bruk av mikroflekketeknikk er typisk for 
fase 3 Nøstvet. 

Strandlinjedatering 
Lok. 4 Horgen ligger 59,5-61 m o .h. Ved et havnivå på 57-59 meter over nåværende var 
lokaliteten strandbundet. På landhevingskurven for Ski-området tilsvarer det en ukalibrert 
alder før nåtid på 6900-7100 år, på den kalibrerte kurven 7900-8100 år før nåtid og 5900-6100 
år f.Kr. 

Oppsummering datering 
På bakgrunn av typologiske elementer og høyde over havet dateres Lok. 4 Horgen til fase 3 
Nøstvet innenfor-tidsrommet 6900-7100 før nåtid, ukalibrert alder. 

Horisontal utbredelse 
Det utgravde området er vist i fig. 45 . Ingen sikre strukturer framkom på Lok . 4 Horgen. I en 
rute fantes det en kullkonsentrasjon som sannsynlivis stammer fra en brent trerot. 
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. . 
kn ■kkeetein ! 

I 
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I , • •• 1 I 0 
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• gjen1t ■ndsfunn 

.,,. ~! trekullholdig lomme 

Fig. 45. Lok. -I Horgen. Plan over utgravd felt. 
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Funn- og aktivitetsområder 
Den lave funnfrekvensen gjør det vanskelig å avgrense sikre konsentrasjoner som indikerer 
redskapstilvirkning. Fordelingen av avslag viser to områder med høyere funnfrekvens som 
tolkes som aktivitetsområder. Øksene finnes i tilknytning til begge områdene. Svært få 
splinter tyder på at redskapsproduksjon ble utført i begrenset omfang . 

• 
--- -- -· -r--+---t----t---

- . - t-- - r--- - - ---- t-- --+-- -+--+--+---

f--+-+--+--+--+--+--+---t'.&...____,1--t--+--+---+--+--t--t--- -·---

.... r--- - r-··- - ;----,-- -,-- -- - -- - -

■ +--+--+--t-- f----.1--- -

b 

• Trinnøks ■ Meisel 

.6. Nøstvetøks 

Fig. 46. a) Avslag og splinter max/16, svart 9-16, mørk grå 5-7, lys grå 1-4. b) Økser. 

Senere forstyrrelser 
Naturlige forstyrrelser i forbindelse med trerøtter og frostbevegelser har vært virksomme på 
lokaliteten, uten at dette synes å ha påvirket funnfordelingen vesentlig. 

Oppsummering og vurdering 
Den generelt lave funnfrekvensen, med forholdsvis mange redskaper i forhold til 
avfallsmateriale tyder på at Lok. 4 Horgen var en spesialaktivitetsplass der et begrenset omfang 
av oppgaver ble utført . Ved et havnivå mellom 55 og 60 mover nåværende lå boplassen på 
nordsiden av et trangt sund med sterk strøm. Her var det sannsynligvis gunstige forhold for 
fiske og eventuelt skjellsanking. Lenger nord ved Årungen er rester av en østersbanke funnet 
(Sørensen 1990: 185-186). Lok. 4 Horgen representerer sannsynligvis restene etter et eller 
flere korttidsopphold i forbindelse med fiske/fangst og sanking. 
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8. BERGARTER BENYTTET SOM RÅSTOFF 

8.1. Berggrunnsgeologisk oversikt over området 

Berggrunnen i hele området tilhører det sydøstnorske grunnfjellsområdet, fig . 47 . Den lokale 
berggrunnen er dominert av grå glimmergneis ved lokalitetene 2 og 3, mens det ved lok 1 er 
innslag av granittisk gneis med amfibolitt. Lok. 4 Horgen ved Horgenkrysset ligger innenfor et 
område med granittisk gneis (Sørensen 1996: 16). Dette bergartskomplekset danner en bue 
eller fold som inneholder tett med band og linser av svart amfibolitt. Lenger nordøst finnes det 
diabasganger, og i Vestby lenger syd er det ganger av diabas og rombeporfyr. Sydvest for 
Årungen, i Vestby og på Hurum finnes det flere kalderaer, rester etter eksploderte 
skjoldvulkaner (ibid.). Vulkanismen medførte at hele området var dekket av basalt, 
rombeporfyr og andre vulkanske bergarter. Disse bergartene er siden erodert bort slik at 
grunnfjellet er kommet fram (Sørensen 1996:14). 

8.2. Bergartene fra lokalitetene 

Samtlige lokaliteter inneholdt et større utvalg av bergarter, både grunnfjellsbergarter og 
bergarter fra Oslo-feltet. Ingen av bergartene forekommer i fjellet i tilknytning til lokalitetene. 
Metarhyolitten ble identifisert av professor emeritus Johannes Dons mens feltundersøkelsene 
pågikk. De øvrige bergartene er identifisert av geolog Petter Snilsberg, Jordforsk, 
Landbrukshøyskolen i Ås. 

Metarhyolitten er en grunnfjellsbergart mens de vulkanske bergartene stammer fra Oslo-feltet. 
I grunnfjellet lenger nord på Nesodden og i Ås finnes metarhyolitten flere steder. Det har ikke 
vært utført noen registrering for å finne varianter som samsvarer med dem funnet på 
lokalitetene. Fargen varierer fra mørk blålig til nærmest hvit. Ved gjenstandsklassifikasjonen 
ble den inndelt i en lys og en mørk variant. Den lyse varianten er mest sannsynlig et resultat av 
forvitring, noe som kan sees på enkelte stykker, jfr. fig . 47. Metarhyolitten er en 
grunnfjellsbergart som finnes nord og øst for Årungen, i Frogn, Nesodden og Ås kommuner 
(N aterstad 1991). 

Diabas finnes i form av redskaper og avfall . Avfallsmengdene er imidlertid så små at det er lite 
sannsynlig at noen av øksene er produsert på noen av lokalitetene. De mindre redskapene 
består av retusjerte stykker som kan være produsert lokalt. Diabasen er hovedsakelig svart og 
forholdsvis finkornet. 

Syenittporfyr, herunder rombeporfyr, er representert ved øksefragmenter og enkelte avslag. I 
likhet med diabasen er mengdene så små at det er lite sannsynlig at øksene er produsert på 
lokalitetene. Syenittporfyr finnes i ganger lenger nord, blant annet ved Pollevannet i Ås. 
Kvaliteten på bergarten varierer fra forholdsvis finkornet til grovkornet rombeporfyr. 
Finkornete varianter stammer sannsynligvis fra kanten av gangene, de mer grovkornete er 
størknet lenger inn. 

Kvartsitt finnes i form av økser og avslag. Fargen er generelt mørk. I noen tilfelle er det 
umulig å skille kvartsitt fra finkornete, sure vulkanske bergarter uten mer inngående analyser. 
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Ramberg & Larsen (after Ramberg 1976. rev1sed after Ofledatil 1960) 
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THE OSLO REGION 
and adjoining areas 

10 

Oip and strike of Permian 
rault blocks. 

<I""- .. Fault. 

~ Rhomb porphyry dike. 

~ Volcanic vent breccia. 

Biotite gr•nite 

Ekerite. 

Nordmarkite 

Ake rite. 

Lardalite. 

Kjelså site - larvik ite 
Volcanic neck, Oslo
essexile. 

I 
ra\01~,~- t~~~~r{;,~~Tii. 
Rhyol i tic qu.arlz porphyry, 
aplile. 
Trachytic porphyries 
{in part intrus i ves). 
latit i c to trachytlc 
porphyrfes 

Basalt and rhomb 
porphyry tlows . 

~ Caledonian thrust front. 

I Ring.erike Sandstone 

Marine SHurian . 
Marine Cambrian and 
Ordo'v'ic!an. 

I 
Vang sås Formation 
and Ekre Shale . 

Mc .. eh-· Tillite and Ring 
Format ion. 
Biri limestone and Shale 
Biskopåsen Congl. 

Brdttum Formation . 

~ Carbonatite rocks etc. 
~ (Fen areal. 

NGU 337 - Dons & Larsen (Eds.) - Plate 

Fig. ./7. Geologisk kart over Oslo-feltet og ti/stolende grunnfjellsområder. Etter Ramberg og 
Larsen, NGU 33 7. Stjerne markerer undersokelsesområdet, firkant tidligere 
undersokt omrade i Vestby. 
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Fig . ../8. Metarhyolitt. 

Hornfels finnes hovedsakelig i form av økser. Det ble påvist enkelte avfallstykker, men denne 
bergarten forvitrer sterkt i surt jordsmonn, slik at slagbuler og andre trekk som viser at et 
stykke er slått, forsvinner . Hornfels finnes ikke i berggrunnen i grunnfjellsområdene på østsiden 
av Oslofjorden, derimot er den vanlig innenfor Oslo-feltet (Dons 1996). Det er en 
kontaktmetamorf bergart som dannes der smeltemasser trenger gjennom sedimentære bergarter 
som skifer. Det kan også være innslag av kalk eller sandstein. Metamorfosen danner en hard 
bergart som varierer i farge og struktur etter hvilke bergarter den opprinnelig inneholdt. Den 
nærmeste kjente kilden til hornfels ligger nær Kolsåstoppen i Bærum. Selve Kolsåstoppen 
består av rombeporfyr som bidro til omvandling av skiferbergartene i randsonen (Sørensen 
1996: 16, nøkkelkart) 

8.2.1. Bergarter fra Lok. 1 Trosterud 

De viktigste bergartene på lok. 1 foruten flint , er metarhyolitt, diabas, syenittporfyr, kvartsitt 
og hornfels. I tillegg kommer ulike vulkanske bergarter som ikke lar seg klassifisere nærmere 
uten geologiske analyser, samt mindre mengder sandstein. 

Metarhyolitt finnes i form av økser, stykker med bruksretusj , et bor, kjerner, samt avfall og 
ubearbeidete knoller. Syenittporfyr ble benyttet til økser og småredskaper med bruksretusj. 
Kvartsitten finnes hovedsakelig som avslag og annet avfall samt i en øks, mens sandsteiner som 
Ringerikssandstein er benyttet til slipeplater og en mulig øks . 

8.2.2. Bergarter fra Lok. 2 Kvestad 

Lok. 2 K vestad inneholdt forholdsvis lite flint , og mye metarhyolitt. Hornfels forekommer i 
form av økser og enkelte ubearbeidete små knoller. Også på Lok. 2 K vestad er metamorfe og 
vulkanske bergarter benyttet til småredskaper. 
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8.2.3. Bergarter fra Lok. 3 Kvestad 

Lok. 3 Kvestad inneholdt mindre mengder av ulike bergarter. Syenittporfyr og metarhyolitt 
finnes det mest av, mens kvartsitt og diabas finnes i små mengder. I tillegg til bergartene var 
det et høyst innslag av mineraler som bergkrystall , røykkvarts og kvarts. Særlig røykkvartsen 
er spesiell ved at den er svært mørk, tidvis nesten svart . Det er ikke kjent forekomster av 
bergkrystall eller røykkvarts i områdene ved Årungen, men det er ikke utenkelig at de kan 
finnes . Deler av berggrunnen består av en grov granittisk gneis som er pegmatittisk i 
strukturen, med store krystaller av kvarts og feltspat , samt en del uvanlige mineraler som 
molybdenglans (Sørensen 1996: 17) 

Øksene på Lok . 3 Kvestad er hovedsakelig Nøstvetøkser laget av hornfels. En prikkhugget 
øks er laget av diabas. Ingen av øksene er laget av porfyriske bergarter eller kvartsitt. Det er 
mulig at disse bergartene på Lok. 3 Kvestad er brukt til produksjon av mindre redskaper, eller 
at avslagene ble benyttet til ulike formål uten nærmere bearbeiding. 

8.2.4. Bergarter fra Lok. 4 Horgen 

Lok. 4 Horgen inneholdt avfall fra bergarter som metarhyolitt, porfyriske bergarter, kvartsitt, 
diabas og hornfels. Ingen av disse bergartene finnes i fast fjell nær lokaliteten . Ellers fantes 
små mengder av mineraler som bergkrystall, røykkvarts og kvarts. Samtlige økser var laget av 
metamorfe bergarter, deriblant hornfels og kvartsitt. 

8.3. Bergartsråstoffer - kilder og transportmåter 

Den vanligste forklaringen på at mange ulike bergarter og mineraler finnes utenom sine 
opphavsområder er istransport . Under istiden dekket iskappen hele Norge og strakte seg syd 
til nordre deler av Tyskland (Nilsson 1972). Større og mindre steiner ble revet løs fra fjellet, 
fraktet med isen og deponert tildels langt unna opphavsområdet. Eksempelvis finnes 
rombeporfyr fra Oslo i tyske istidsavsetninger. Når det gjelder flint er en annen form for 
istransport foreslått som forklaring på tilstedeværelsen i norske strender. Flint finnes ikke i 
Norge og kan således ikke være revet løs og deponert på samme måte som rombeporfyren. 
Derimot er det store mengder flint på danske og skånske strender ettersom berggrunnen her 
består av kalk som inneholder flintknoller. En måte isen kan ha medvirket til at flint ble 
deponert på norske strender er ved at flint fryser fast i isfjell som dannes i kalde vintre på 
danskekysten. Havstrømmene frakter isfjellet mot norske strender og flinten deponeres når 
isfjellet strander og smelter (Johansen 1957). I perioden like etter istidens slutt stod havet 
rundt 200 m høyere enn idag. Klimaet var fortsatt kjølig nok til at isfjell kunne dannes og 
fraktes med havstrømmer. I de etterfølgende varmere periodene er det mindre sannsynlig at 
isfjell kunne dannes i større utstrekning. Særlig gjelder dette den atlantiske varmetiden (8300-
5000 år før nåtid), da gjennomsnittlig sommertemperatur var ca. 2° C høyere enn nåtiden. I 
denne perioden fantes det ikke isbreer på høyfjellet i Norge, og sjøvannet i Oslofjordsområdet 
var både varmere og saltere enn dagens hav med innslag av varmekrevende skjellarter som 
østers (Ostrea edule) og Tapes decussata. Flinttilgang ved hjelp av drivende isfjell fra danske 
kyster er lite sannsynlig i denne perioden (W.C. Brøgger 1905, Johansen 1957). 

Den sterke fokuseringen på ulike former for istransport har bidratt til å usynliggjøre 
menneskelig transport av råstoffer gjennom store deler av steinalderen. Undersøkelser av 
boplasser i innlandet og på høyfjellet viser at flint er blitt fraktet fra kysten og brukt under jakt · 
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og andre aktiviteter langt fra områder der bergarten finnes naturlig (Indrelid 1973 ). Dette 
sannsynliggjør at råstoffsammensetningen på en kystboplass også vil være influert av 
mennesker valg av materialer, og at utvalgte råstoffer derfor deponeres på steder som kan være 
langt unna opphavsområdet. · 

Et viktig spørsmål i forbindelse med bruk av istransporterte flyttblokker som råstoff er i 
hvilken grad blokkene er blitt utsatt for mekanisk og kjemisk erosjon som gjør bergarten 
mindre egnet som råstoff for redskaper. Flint eroderer svært lite, mens basiske bergarter som 
diabas forvitrer hurtig i kontakt med organiske syrer i jordsmonnet. Dersom flyttblokkene er 
store vil det være frisk bergart et stykke inn i blokken, men det er ikke observert fremmede 
bergarter stort større enn hodestørrelse på noen av lokalitetene. Metarhyolitt, en finkornet og 
svært sur bergart, og sure vulkanske bergarter som syenittprofyr er i utgangspunktet mindre 
utsatt for kjemisk forvitring. Det framkom varierende mengder av ubearbeidet metarhyolitt og 
syenittporfyr på alle lokalitetene ved Årungen, men alle stykkene er forholdsvis små, og det ble 
ikke observert store blokker av disse bergartene på eller ved lokalitetene. 

En årsak til den sterke fokuseringen på naturlig transport er ideer som stammer fra den tidligste 
forskningen på Nøstvetkulturen (W.C. Brøgger 1905, A.W. Brøgger 1905). Både W.C. 
Brøgger og A.W. Brøgger forestilte seg at Nøstvet-folket representerte grupper som 
innvandret fra sydlige områder i Skåne og Danmark. Disse folkene var vant til å lete på 
stranden etter flint til redskapsmateriale, derfor fortsatte de med leting på strendene også i 
områder med lite eller ingen flint. På dette tidspunktet var det ikke kjent noen forhistoriske 
bergartsbrudd i Norge. I tillegg kommer den evolusjonistiske forskningstradisjonen som tilsa 
at redskapsformer utviklet seg fra enkle til mer avanserte innenfor en styrt utvikling. For 
forskere rundt århundreskiftet var det vanskelig å forestille seg den eldste bosetningen som et 
samfunn med høy grad av organisasjon med bevisst leting etter egnede råstoffer i fast fjell , 
bryting av stein og videre produksjon og transport av ferdige redskaper og råblokker. 

Den typologiske utviklingen av Nøstvetøkser og trinnøkser slik A.W. Brøgger og W.C. 
Brøgger så det innebar at de enkleste og groveste Nøstvetøksene var eldre enn de mer 
bearbeidete, som igjen måtte være eldre enn trinnøksen. Funnene i Vestby og ved Årungen 
viser tydelig at denne inndelingen ikke lenger er relevant. På den eldste lokaliteten, Lok. 1 
Trosterud finnes begge typer økser. Råstofftilgang, utnyttelse av primærkilder i fast fjell , samt 
den videre transporten og deponeringen er forskningsområder som kan gi ny informasjon om 
samfunnsorganisasjonen i eldre steinalder. 

Den enkelte øksens utforming er avhengig av mange faktorer, både hvilke formål den tenkes 
benyttet til og hvilke ideologiske normer som styrer form og bruk. Økser i førindustrielle 
samfunn tillegges ofte symbolske verdier som er vel så viktige som selve redskapsfunksjonen 
(Berg 1993 m/henvisninger) . De utveksles mellom individer og grupper og kan bli deponert 
langt fra opphavsområdet. 
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9. KULTURHISTORISK SAMMENFATNING OG KONKLUSJONER 

De fire lokalitetene ved Årungen er dels eldre enn Vestby-lokalitetene, dels av samme alder 
som den høystliggende lokaliteten i Vestby. Den geografiske plasseringen av lokalitetene er 
vist i fig . 49 . Lokalitetene Lok. 2 Kvestad og Lok. 4 Horgen ved Årungen ligger på 60 m 
høyde over havet, Rød nedre R 72 på 63 m o.h., jfr. fig. 50 . De to eldre lokalitetene Lok. 1 
Trosterud og Lok. 3 Kvestad utvider den kronologiske sekvensen bakover i tid. Lok. 1 
Trosterud representerer begynnelsen på fase 3 Nøstvet, de øvrige dateres innenfor denne fasen . 

Åtte av lokalitetene i Vestby dateres innenfor fase 3 Nøstvet, jfr. fig . 50 og 51 . Syv av dem er 
små og avgrenset med hensyn til størrelse. Antall funn pr. lokalitet varierer mellom knapt 1500 
og i underkant av 3000. Boplassene kan antas å ha vært brukt en eller svært få ganger. Den 
åttende lokaliteten, Knapstad R 114, inneholder drøyt 40 .000 funn, hovedsakelig diabasavfalL 
Denne lokaliteten tolkes som en brudd- og produksjonplass for diabasøkser og andre 
redskaper. Et fåtall diabasavslag fra Knapstad R 114 framkom på Stavengåsen R 121. De 
utgjorde restene fra produksjonen av en øks (Berg 1995, Olstad 1995). Den niende 
lokaliteten, Gjølstad R33 , dateres til fase 4. På fig . 51 er den markert med klammer rundt 
nummeret. 

Vestby 

l!J 

.. 
I 

li 

Fig. -19. Steina/derlokalitetene geogrqfiske plassering i Follo. 
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Fig. 50. Steinalderlokaliteten Rod nedre R 72. Bla linje markerer 60 m o.h. Målestokk 
1: 75000. 
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Fig. 51. Steinalderlokaliteterfrafase 3 Nostvet. Lysblå linje markerer 55 m o.h., mørkblå 
linje markerer -15 mo.h. Målestokk 1:50000. 
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Størrelsen på boplassene ved Årungen er forskjellig fra Vestby-lokalitetene. Alle lokalitetene 
langs Årungen ligger på flater som er større enn boplassenes utstrekning, mens Vestby
lokalitetene fantes på mindre, naturlig avgrensede flater. Funnmengdene fra Lok. 1 Trosterud 
og Lok. 3 Kvestad er klart større enn Vestby-lokalitetene unntatt Knapstad R 114, mens 
lokalitetene Lok. 2 Kvestad og Lok. 4 Horgen inneholdt færre funn enn lokalitetene i Vestby. 

9.1. Den kronologiske utviklingen gjennom fase 3 Nøstvet i Follo 

Lokalitetene ved Årungen og fra Vestby viser et samlet bilde av utviklingen fra begynnelsen av 
fase 3 Nøstvet gjennom perioden og overgangen til den etterfølgende fase 4, jfr. tabell XV. 
Typologisk kan endringer og kontinuitet belegges gjennom analyse av typologiske elementer, 
jfr. tabell XVI. 

Bruken av bergartsøkser kjennetegner fase 3. Prikkhuggete trinnøkser finnes på lokalitetene 
ved Årungen og på den eldste av Vestby-boplassene. På lokaliteter yngre enn 6900 14C-år før 

.. nåtid, ukalibrert alder, er kun Nøstvetøkser funnet. 

Nøstvetøksene finnes gjennom hele fase 3 bortsett fra den aller seneste delen. Formen på økser 
av denne typen er svært heterogen, men en utvikling over tid kan anes. Den klassiske 
N østvetøksen har trekantet til trapezoid tverrsnitt, noen ganger er tverrsnittet tilnærmet 
spissovalt (A.W.Brøgger 1906:4). Øksen er tildannet ved hugging. Den typiske slagteknikken 
gir grove avspaltninger med retning fra flatsiden og mot midten av den opphøyde siden. 

Blant øksene fra Årungen ligger de Nøstvetøksene som kan identifiseres innenfor ovenstående 
definisjon. Nøstvetøksene fra Vestby oppviser enkelte forskjeller, særlig gjelder det øksene fra 
Stavengåsen R 121. Disse øksene er preget av bedre bearbeiding enn de tradisjonelle 
Nøstvetøksene ved at den grove slagteknikken mangler. Øksene er tildannet med små 
avspaltninger. Tverrsnittet varierer fra trekantet/spissovalt til mer rundovalt/rektangulært. 

Koniske mikroflekkekjerner finnes gjennom hele fase 3 og inn i fase 4. Typen er mest tallrik 
tidlig i fasen, siden forekommer den mer sporadisk. 

Håndtakskjerner forekommer gjennom hele Nøstvetfasen. De fortsetter inn i fase 4, men det er 
uvisst hvor lenge de er i bruk i denne fasen. 

Bipolare kjerner er representert på de fleste lokalitetene. De finnes også i fase 4. 

Forholdet mellom antall flekker og antall mikroflekker viser at på den eldste lokaliteten Lok. 1 
Trosterud er det færre mikroflekker enn flekker, mens de øvrige lokalitetene viser klar 
overvekt av mikroflekker. Frekvensen varierer mellom 63 og 100 prosent mikroflekker. 
Innenfor tidsrommet 7600 - 6000 år før nåtid varierer det prosentvise antallet mikroflekker i 
forhold til flekker mellom 78 og 100 prosent. Av de tre yngste lokalitetene er det kun en som 
inneholder et representativt materiale, Gjølstad R 34. Her er prosentandelen sunket til 63, noe 
som indikerer at overgangen til fase 4 var påbegynt rundt 5800 år før nåtid. I fase 4 er det 
igjen flekkene som dominerer. 

Sandsteinskniver eller sager er typiske for fase 3 Nøstvet. Sandsteinskniver er tynne 
sandsteinsplater med en eller flere slipte egger. Typen forekommer gjennom hele fasen, men 
formen varierer. De eldste knivene er små og forholdsvis tynnere enn knivene fra yngre 
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lokaliteter. På Lok. 1 Trosterud fantes ingen egentlige sandsteinskniver, derimot framkom et 
stykke sandstein med bruksspor som likner en kniv, men som mangler eggtildanning ved 
sliping. Knivene på Lok. 3 K vestad er små, med tydelig eggtildanning på en eller flere sider, 
mens lokalitetene Rød nedre R 72 og Stavengåsen R 121 inneholdt større kniver med 
eggtildanning på en eller flere sider. Den typologiske utviklingen av sandsteinskniver i dette 
materialet går fra stykker med bruksspor, men uten eggtildanning ved sliping, til små kniver og 
videre til større kniver med eggtildanning ved sliping. 

Stikler finnes gjennom hele fase 3 Nøstvet og fortsetter inn i fase 4. Bor forekommer også 
gjennom det meste av fase 3, men er ikke funnet på de tre yngste Nøstvetlokalitetene eller på 
fase 4 lokaliteten Gjølstad R33. 

Tabell XV 
Steinalderlokaliteter fra Frogn, As og Vestby 
Datering på grunnlag av ukalibrert og kalibrert strandforskyvingskurve for Ski-trinnet 
samt 14C-dateringer fra lokaliteter 

Lokalitetsnavn Høyde over Ar før nåtid Ar før nåtid Ar før Kr. 14C-datering 14C-datering 
havet ukalibrert kurve kalibrert kurve kalibrert kurve før nåtid før Kr. 

Lok. 1 Trosterud 70-65 8000-7700 8900-8600 6900-6600 7745+75 6600-6460 
7435+75 6370-6175 

Lok. 3 Kvestad 65-60 7700-7300 8600-8400 6600-6400 7435+70 6370-6180 

Rød nedre R72 62-60 7500-7300 8600-8300 6600-6300 

Lok. 2 Kvestad 60-58 7300-7000 8400-8000 6400-6000 

Lok. 4 Horgen 59-57 7100-6900 8100-7900 6100-5900 

Knapstad R 113 55-54 6800-6700 7800-7600 5800-5600 

Knapstad R114 49-47 6400-6000 7300-7100 5300-5100 

Stavengåsen R121 48-45 6300-5900 7000-6700 5000-4700 

Stavengåsen R21 48-45 6300-5900 7000-6700 5000-4700 

Knapstad R 120 45-44 5800-5700 6600-6400 4600-4400 

Knapstad R 119 45-43 5800-5700 6600-6400 4600-4400 

Gjølstad R34 44-42 5800-5700 6600-6400 4600-4400 

Gjølstad R33* 41-39 5600-5300 6300-6000 4300-4000 5330+70 4310-4010 
5390+75 4335-4095 

*Fase 4 
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Tabell XVI 
Oversikt over ledetyper fra alle steinalderlokaUtetene i Follo 

Lokalitetsnavn Prikkhugget Nøstvetøks Konisk mikro- Håndtaks/ Bipolare Mikroflekker Små sand- Store sand- Slipeheller Stikler Bor Tverrpil 
trinnøks flekkekjerne kjølformet kjerner prosent av totalt steinskniver steinskniver av sandstein 

kjerne flekkemateriale 

Lok. 1 Trosterud 6 16 l l 50 47 3 7 28 

Lok. 3 Kvestad l 5 11 10 29 91 3 9 6 6 

Rød nedre R72 3 l 4 l 3 78 l 9 

Lok. 2 Kvestad 2 3 l 15 96 l 
Lok. 4 Horgen 2 2 l 2 70 8 

Knapstad R 113 l l 99 

Knapstad R114 10 l l 100 8 2 2 ...... I Stavengåsen R121 5 2 3 I 78 l 2 6 2 0 
--..I Stavengåsen R21 I l 92 l 3 

Knapstad R 120 C 

Knapstad R119 C 

Gjølstad R34 I 63 

Gjølstad R33• I 2 6 47 6 8 44 

• fase 4 c kun 1-2 stk. 



Tidlig fase 3 karakteriseres ved : prikkhugget trinnøks og Nøstvetøks, koniske 
mikroflekkekjerner og håndtakskjerner. Sandsteinskniver finnes ikke, eHer er små av størrelse. 
Forholdet mellom antall flekker og mikroflekker varierer, i den eldste delen kan 
flekkedominans være et arkaisk trekk. Slipeheller er fåtallige, gjerne forholdsvis små av 
størrelse. Lokaliteter som tilhører denne delen av fase 3 er Lok. 1 Trosterud, Lok. 3 Kvestad . 

Den midtre delen av fasen karakteriseres ved : Prikkhugget trinnøks, Nøstvetøks, 
håndtakskjerner, konisk mikroflekkekjerne, overvekt av mikroflekker, store sandsteinskniver, 
store slipeheller. Lokaliteter som tilhører denne delen av fase 3 er Rød nedre R 72, Lok. 2 
K vestad, Lok. 4 Horgen. 

Denne sene delen av fase 3 karakteriseres ved: Nøstvetøks, gjerne med atypisk utforming, 
håndtakskjerne, konisk mikroflekkekjerne (sporadisk), store sandsteinskniver, store slipeheller. 
Mikroflekker dominerer, men mot slutten av fasen minker frekvensen klart . Lokalitetene som 
tilhører denne delen av fase 3 er Knapstad Rl 13, Knapstad Rl 14, Stavengåsen R21 , 
Stavengåsen R121 Knapstad Rl20, Knapstad RI 19 og Gjølstad R34. 

Basert på ukalibrert strandlinjedatering strekker fase 3 Nøstvet seg fra 8000 til 5700 år før 
nåtid, mens den eldste 14C-dateringen fra Lok. 1 Trosterud indikerer at begynnelsen heller bør 
plasseres ved 7800 år før nåtid, ukalibrert alder. 

Overgangen mellom fase 2 og fase 3 er definert på følgende typologiske kriterier, jfr. tabell 
XVI: 
- Introduksjon av bergartsøkser, både prikkhuggete trinnøkser og Nøstvetøkser. 
- Introduksjon av sandsteinskniver. 
- Introduksjon av håndtakskjerner. 
- Mikroflekker dominerer over flekker. 

Slutten av fase 3 Nøstvet ligger rundt 5700/5500 på grunnlag av ukalibrert strandlinjedatering. 
To 14C-dateringer fra Gjølstad R33 gav en alder innenfor tidsrommet 5465 - 5260 år før nåtid, 
ukalibrert alder. Fasegrensen kan ikke plasseres nærmere enn innenfor tidsrommet 5700-5500 
år før nåtid . 

Overgangen til fase 4 defineres på følgende typologiske kriterier basert på tabell XVI : 
- Fravær av bergartsøkser. 
- Fravær av sandsteinskniver. 
- Introduksjon av tverrpiler. 
- Flekker dominerer over mikroflekker. 

Koniske mikroflekkekjerner, håndtaks/kjølformet kjerne og stikler er funnet på fase 4 
lokaliteten Gjølstad R33 , men det er uvisst hvor lenge disse typene anvendes innenfor denne 
fasen. 

9.2. Kronologisk avgrensning av bruken av ulike bergarter 

Et langt større spekter av lokale og eksotiske bergartsråstoffer er benyttet på boplassene ved 
Årungen enn på lokalitetene i Vestby. Bruk av diabas var mest framtredende i Vestby, og det 
er sannsynlig at samtlige økser og tilhørende avfall kommer fra kilder i fast fjell i nærområdet 
(Berg 1995). 
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Metarhyolitt utgjør et markant innslag blant råstoffene på Årungen-lokalitetene. Bergarten 
finnes lenger nord på Nesodden og i Ås. Denne bergarten er ikke påvist som redskaps
materiale tidligere slik at utbredelsen i tid og rom foreløpig er ukjent. Bruddvirksomhet i 
tilknytning til kildene i fast fjell er heller ikke kjent. 

Diabasganger finnes ikke ved Årungen, derimot er det kjent gangsystemer ved Pollevannet i Ås 
der den klassiske Nøstvetboplassen ligger (Kjærnes 1981 ). Det er foreløpig uvisst om noe av 
diabasen ved Årungen kan stamme fra disse gangene. De registrerte diabasgangene i Vestby 
ligger for det meste for lavt i forhold strandlinjen til at det var mulig å utnytte noen av dem 
mens Lok. 1 Trosterud og Lok. 3 Kvestad var i bruk. Kun to ganger, nr. 1 og 2 ved Tømtveien 
bru (Berg 1995 : 147,151), har vært tilgjengelige ved et havnivå på 65 - 70 mover nåværende. 
Diabasmengdene på lokalitetene er så små at denne bergarten ikke har vært et viktig innslag i 
redskapsproduksjonen. 

Syenittporfyren er tilgjengelig i samme området som diabasen i Ås, mens kvartsittens opphav 
er vanskelig å avgjøre. Den kan stamme fra lokale kilder i grunnfjellet, eventuelt kan det dreie 
seg om istransportert materiale. 

Trekk som skiller seg fra tidligere undersøkte lokaliteter er først og fremst den store 
variasjonen i råmaterialer til redskaper. Flint er ikke uventet _mest fremtredende, men i tillegg 
til tidligere kjente råstoffer som ulike kvartsvarianter, kvartsitt og sandstein, er et stort spekter 
av vulkanske og metamorfe bergarter benyttet. At bergartsøkser er produsert av flere ulike 
bergarter er velkjent, men på lokalitetene ved Årungen er vulkanske og metamorfe bergarter 
benyttet til mindre redskaper, eksempelvis bor. Både plattformkjerner og bipolare kjerner av 
slike bergarter framkom på flere av boplassene. I tillegg finnes det noen få flekker og 
mikroflekker. Det lave antallet tyder på at flekketeknikk ikke var en vanlig teknikk å benytte 
på disse bergartene, i motsetning til avslagsteknikk. 

Det er mulig at bruken av ulike bergartsråstoffer endrer seg i løpet av perioden. De eldste 
lokalitetene ved Årungen oppviser langt større variasjon i antall benyttede bergarter enn de 
yngre lokalitetene i Vestby. Dette kan imidlertid også skyldes lokale variasjoner som muligens 
er funksjonelt betinget, men kan også ha sammenheng med tradisjoner og andre immaterielle 
verdier som som har ligget til grunn for valg av råstoff Systematisk utnyttelse av 
bergartsforekomster i fast fjell er hittil bare påvist innenfor den sene delen av perioden på 
Knapstad Rl 14 i Vestby. 

En mulig tolkning av variasjonen og endringene fra de eldste til de yngre lokalitetene er at i den 
tidlige fasen ble det "eksperimentert" med ulike bergartsråstoffer. Senere kan funksjonelle 
trekk og tradisjoner ha befestet bruken av enkelte bergarter fremfor andre. Ut fra en slik 
bakgrunn kan mer systematisk leting etter disse bergartene i fast fjell og produksjon av 
redskaper fra slike kilder ha utviklet seg gjennom Nøstvetfasen. 

9.3. Typologisk skjema over ledetyper i fase 3 Nøstvet i Follo, Akershus 

På grunnlag av gjennomgangen av typologiske elementer og bergartsbruken gjennom fasen kan 
et typologisk skjema for fase 3 Nøstvet i Follo-regionen stilles opp, jfr. tabell XVII. 
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Tabell XVII 
Typologisk skjema over fase 3 Nøstvet 
basert på lokalitetene i Follo 

Prikkhuggete trinnøkser av bergart 
Nøstvetøkser 
Hele eller fragmenter av slipeheller av sandstein 
Sandsteinskniver 
Stykker med retusjert hakk 
Stikler 
Bor 
Stykker med kantretusj 
Stykker med enderetusj 
Små ensidige kjerner med en plattform 
Små flersidige kjerner med en plattform 
Små ensidige kjerner med to motstående plattformer 
Bipolare kjerner 
Håndtaks/kjølformete kjerner 
Koniske mikroflekkekjerner 
Andre mikroflekkekjerner 
Mikroflekker 
Plattformkjerner av ulike bergarter 
Bipolare kjerner av ulike bergarter 
Småredskaper av bergart 

9.4. Sammenlikning med funn fra andre områder 

En sammenlikning av ledetypene fra lokalitetene i Follo med ledetyper fra andre områder viser 
at konisk mikroflekkekjerne og stikler er funnet på en Nøstvet-lokalitet i Sarpsborg, Østfold 
som dateres innenfor tidsrommet 6400-6500 år før nåtid, ukalibrert alder (Berg et. al. 
1996:40). På Frebergsvik i Vestfold fantes ikke konisk mikroflekkekjerne, derimot er stikler 
representert (Mikkelsen l 975b:31-36,54). Materialet forøvrig har store likheter med 
lokalitetene i Follo ved at både prikkhuggete trinnøkser, Nøstvetøkser og 
sandsteinskniver/sager representert . Det fantes ti ganger så mange mikroflekker som flekker 
(ibid:38). Frebergsvik dateres på grunnlag av strandlinje til tidsrommet 4900-4000 år fK.r, 
6900-6000 år før nåtid, ukalibrert alder, på bakgrunn av typologiske elementer innenfor 
tidsrommet 4500-4000 år f.Kr. , 6500-600 år før nåtid, ukalibrert alder (ibid: 127). 

Undersøkelsene i regi av Farsundprosjektet gir informasjon om den typologiske utviklingen 
gjennom eldre og yngre steinalder på Sørlandet (Ballin og Lass Jensen 1995). Tre 
senmesolittiske lokaliteter, Lundevågen R23 , R24 og R6 ble undersøkt. Av disse var R24 og 
R6 blandete boplasser med både mesolittiske og neolittiske bruksfaser (Ballin og Lass Jensen 
1995: 130,145, 158). Samtlige boplasser inneholdt koniske kjerner og stikler, på R23 og R24 
fantes også prikkhuggete trinnøkser, mens økser av Nøstvettypen kun framkom på R24. Slipte 
trinnøkser forekom også, samt neolittiske øksetyper. To av lokalitetene er 14C-datert, 
Lundevågen R23 til 6230±70 og 6070±80, ukalibrert alder før nåtid (ibid: 129), mens den 
senmesolittiske fasen på Lundevågen R24 ble datert til 6190±70 år før nåtid (ibid :146). 

Typologiske trekk i materialet fra disse lokalitetene viser slektskap med østnorsk materiale 
primært ved funn av Nøstvetøkser og tilknytning til vestnorsk materiale ved slipte trinnøkser 
(Ballin og Lass Jensen 1995:235). 
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Sammenliknet med den kronologiske oversikten for Nøstvetfasen i Follo er Farsund
boplassene samtidige med den senere delen av fasen, representert ved lokaliteter som 
Stavengåsen R121 og Knapstad RI 14. 

En typologisk oversikt over vestnorsk kronologi viser både likheter og forskjeller i forhold til 
østnorsk materiale. Senmesolittisk tid, kalt Sen Mikroflekketradisjon, plasseres innenfor 
tidsrommet 7500-5200 år før nåtid, ukalibrert alder (Bruen Olsen 1992: 124), og 
karakteriseres ved følgende typologiske kriterier: 
- Omfattende bruk av slipte trinnøkser samt små tosidige meisler. 
- Små fiskesøkker av kleber. 
- Uregelmessige små flekker dominerer. 
- Bipolar teknikk dominerer tidlig i perioden, sent i perioden dominerer plattformkjerner. 
- Fravær av stikler, mikrolitter, skiferpiler og tangespisser. 

Utformingen av trinnøksene er forskjellig ved at østnorske trinnøkser er prikkhuggete, mens 
vestnorske vanligvis er slipte. Nøstvetøkser og håndtakskjerner finnes ikke i vestnorsk 
materiale, heller ikke sandsteinskniver er påvist her. På østnorske boplasser er ikke fiskesøkker 
funnet. 

Likhetene med østnorsk materiale består først og fremst i utstrakt bruk av mikroflekker, 
bipolare kjerner, bruk av ulike mineraler og bergarter som rå.stoff til produksjon av 
småredskaper i tillegg til flint I det vestnorske materialet er kvarts og kvartsittvarianter vanlige 
råstoffer, mens vulkanske og metamorfe bergarter som porfyriske bergarter, fine syenitter og 
metarhyolitt ikke er påvist. Diabas og grønnstein brukes til trinnøksene og andre øksetyper 
eller meisler. 

Nøstvetfasens motpart i det vestsvenske materialet er Lihultkulturen. Denne kulturen er den 
yngste i vestsvensk kronologi Hensbacka - Sandarna - Lihult (Cullberg 1975 : 50). Lihultøksene 
tilsvarer Nøstvetøksene. Materialsammensetningen forøvrig likner; tverrpiler mangler, mens 
håndtakskjerner, trinnøkser og mikroflekker er vanlige ledetyper. Ved nyere undersøkelser av 
Lihultboplasser er det flere ganger funnet bergartsavslag av grønnstein og diabas som settes i 
forbindelse med tilvirkning av økser (Nordqvist 1988 : 19). I tillegg finnes kjerneøkser innenfor 
Lihultkulturen, et trekk som viser kontakt sydover til den danske Ertebøllekulturen (ibid:21 ). 
Koniske mikroflekkekjerner er typiske for Sandarnakulturen, men forekommer på enkelte 
Lihultboplasser (Nordqvist 1988:30-33 , funnliste). 

Lokalitetene i Follo og andre østnorske Nøstvetboplasser oppviser stor grad av likhet med den 
svenske Lihultkulturen. Senere undersøkelser der funn av slått bergart er funnet på 
Lihultboplasser understreker likheten med lokalitetene i Follo. 

Steinalderboplasser i Folloregionen viser ikke uventet stor grad av likhet med andre 
Nøstvetlokaliteter ved kysten i Øst-Norge, og med vestsvenske boplasser. De representerer 
et typologisk/kronologisk tverrsnitt gjennom hele Nøstvetfasen og gir ny informasjon om 
ledetyper, teknologi, råstoffbruk og utvikling av redskapstyper i indre Oslofjordsområdet. 
Lokale særtrekk fremtrer særlig i bruken av ulike lokale bergarter til både store og små 
redskaper, men regionale trekk ved typologi og teknologi viser at gruppene som levde her for 
5000 til 8000 år siden hadde nær kontakt med andre områder og var en del av et større 
kulturelt fellesskap i Midt- og Sydskandinavia. 
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SUMMARY 

This volume of Varia presents the results of the Dobbeltspor/E6 project investigations in Frogn 
and Ås, Akershus, SE Norway. The results are of the archaeological excavations in 
connection with the bulding of a new E6 motorway along the lake Årungen in Frogn and Ås. 

Chapters I -6 present the Dobbeltspor/E6 project and the bacground to the investigations. 
Chapter 1 describes the project, its aims and priorities, and the project report . Chapter 2 
explains the local community and the economic background to the project, ie. the building of a 
new motorway. It also gives a resume of earlier achaeological investigations in the area. 
Chapter 3 describes the fieldwork priorities and their practical implementation during the 
fieldwork period from 29th April to 20th september 1996. It also presents the principles of 
cataloguing and analysis which were set up in connection with the post-excavation work. 

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

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

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

Chapter 7 presents the excavated sites. A total of 4 late Mesolithic sites are described and 
analysed. 

Chapter 7.1. deals with Lok. I Trosterud in Ås. The site was situated on a 12-1300 m2 flat 
stretch in the bottom of a small valley falling at first gently, then sharply to the south, 70 m 
above sea-level. 141 c was excavated in four to five I 0 cm mechanical layers, The artefact 
assemblage is characterised by pecked axes and Nøstvet adzes made of a variety of rock-types, 
conical cores,' handle cores, blade and microblade technology in flint. Blades dorninate over 
microblades. Several knapping areas for flintworking and for working different rocks could be 
distinguised. Among the utilised rocks there was one that is identified as raw-material for the 
first time, namely metarhyolite. It occurs naturally further north in the region, but is not found 
in the local bedrock surrounding the site. Two 14C-datings gave the following results: 
7745±75 and 7435±75 BP respectively. The assemblage belong to beginning of the Late 
Mesolithic phase 3 Nøstvet. 

Chapter 7. 2 describes Lok. 2 K vestad in Ås which is located on a wide terrace facing 
northwest. The heigth above sea-leve) was 61 m. 70 m2 was excavated, mainly in one 10 cm 
mechanical layer. Among the artefacts were tranchets and Nøstvet adzes, in addition there 
were conical and bipolar cores, scrapers, retouched blades, microblades and flakes . Among the 
rocks the number of metarhyolite flakes was propotionally much higher than on any of the 
other sites. The artefact assemblage is consistent with a date to the middle of the Nøstvet 
phase, based on typology and shoreline <lating, 6400-6000 BP, uncalibrated 14C years. 
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Chapter 7. 3. describes the site Lok. 3 K vestad in Ås. The site lay on a terrace facing north-east 
at 66-67 m above sea-leve!. The artefact assemblage contained a pecked axe, Nøstvet adzes of 
rock, sandstone knives, conical, handle cores and bipolar cores together with microblades and 
a wide range of tools in flint. 125 m2 was excavated in three to four mechanical layers, and the 
total amount of artefact num ber dose to 9000. Micoblades dominate over blades. One 14C
dating gave 7435±70 BP. The spatial distribution of the conical cores and the handle cores 
suggest the site has been visited several times within the early part of the Nøstvet period. 
Burnt animal bones were also found. 

Chapter 7.4. deals with Lok. 4 Horgen, Frogn. The site (30 m2
) was located on a sleping 

terrace facing east at 59-60 m above sea-leve!. The artefact assemblage is characterised by 
peced axes and adzes, conical and bipolar cores, a few microblades and retouched flakes . The 
assemblage is typical of phase 3 Nøstvet. The site is dated by typology and shoreline <lating to 
7100-6900 BP, uncalibrated 14C years. 

Chapter 8 describes the different rock-types found on the sites and the local geology. None of 
the utilized rocks are found in the berdock on or dose to the sites. Metarhyolite originate 
further north as part of the Precambrian bedrock. Volcanic rocks like diabase, syenite and 
porphyric dikes also outcrop in different places both north and south of the si tes. Most of 
these rocks probably could easily have been collected and transported to the sites. Flint <loes 
not occur naturally in Norway and must have come from flintrich areas like Denmark or 
southern Sweden. A traditional explanation for the ocurrence of flint is that of natura! 
transportation in the form of ice-bergs carrying rocks torn loose by freezing and depositing 
them when the ice-berg melted . 

Chapter 9 resumes the cultural history and the excavated sites are compared to other sites. All 
of the sites were located dose to prehistorie shorelines. The site Lok. 1, 2 and 3 all cover 
fairly big areas as compared to the sites earlier investigated in Vestby, Akershus, while Lok. 4 
is relatively small. 

By induding the <lates and material from the Vestby sites it is possible to construct a 
typological/chronological sequence during the whole Nøstvet phase. Lok. 1 Trosterud and 
Lok. 3 Kvestad are dated to the beginning of the Nøstvet phase, with Lok. 1 as the oldest at an 
uncalibrated date around 7800 BP. Lok. 2 K vestad and Lok. 4 Horgen are roughly 
contetemporanoeus with the oldest of the Vestby sites, Rød nedre R72. The rest of the Vestby 
sites forma continuous "chain" along the lowering shorelines to the end of the Nøstvet phase 
around 5700/5500 BP. The youngest of the sites, belonging to the succeding phase 4, is 
Gjølstad R33, dated by 14C between 5465 - 5260 BP, uncalibrated date. 

The sites give an overwiev of the typological and chronolgical developement of the Nøstvet 
phase in the Follo region of Akershus in South-Eastern Norway. The typological schema of 
Follo is compared with other sites in South-Eastern Norway and with typological schemas of 
Sørlandet, based on the investigations in Farsund, the typological developement of western 
Norway, and of Western Sweden. 
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dateringer utført på Svedborg laboratoriet er akselerator-dateringer. 
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