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Forord

Med dette nummer af Varia publiceres resultateme fra Oslofiordforbindelsens udgravninger i
Akershus og Buskerud,  1997. Der blev i alt udgravet  101okaliteter, som alle kunne dateres til
mesolitikums sidste halvdel (ca.  8.000-6.500 BP) - kun i 6t tilfælde var det mesolitiske ftmd-
stof suppleret af yngre, neolitisk materiale (ca. 4.400 BP). Af denne grund er det valgt i nær-
værende a,rbejde a;t £okusere på mesolitikum i indre Oslofiord.

Projektets baggrund var den af Stortinget vedtagne plan om en færgefri forbindelse over
Oslofiorden. Denne forbindelse bestod af to tunnelrør under fiorden og vejkorridorer gennem
Frogn og Hurum kommuner, og fia registreringeme for Hurumprosjektet i 1989 vidste man, at
tras6eme givetvis ville berøre en del fortidsminder. Der blev derfor foretaget supplerende re-

gistreringer i  1996, og i løbet af sommeren  1997 blev alle truede fortidsminder undersøgt ved
pro.]ek!fiet Universitetets Oldsaksamling Oslofi ordf ;orbindelsen (U00`.

Inklusive de indledende prøveundersøgelser løb udgravningsarbejdet over 17 uger, maj  -
september 1997, og involverede i alt 28 arkæologer og arkæologistuderende. Tiltagshaver var
Sfø/ens  i;egvese7t  O§/oÆord/orzw.73de/se73  (SVO),  og  projektets  gode  resultater  skyldes  i  høj

grad det positive samarbejde mellem arkæologer og repræsentanter for SVO. Intemt i UOO er
administreringen af projektet foregået i et konstruktivt samarbejde mellem projektleder Tor-
ben  Bjarke  Ballin,  distriktsleder  Jan  Heming  Larsen  og  sektionsleder  PerTy  Rolfsen,  og  i
SVO har stabsleder Arne Gunnar Sem og projektleder Eirik Øvstedal stået for samordningen
af de arkæologiske undersøgelser med anlægsarbejdet.

I  forbindelse  med  de  daglige  undersøgelser  i  felten  bør  specielt  UOO's  feltledere  og
SVO's  byggeledere  fiemhæves  for  en  stor  indsats.  Det  drejer  sig  om  feltledeme  Beverley
Ballin-Smith, Hilde Garpestad, Katherine Bless Karlsen og Margrete Simonsen samt byggele-
deme Bjøm Kleppestø, Øyvind Holemark og Ole Fromreide. Helt uundværlige i feltsæsonens
mest hektiske - og tørreste - periode var SVO's ferieafløsere Magnus  Skallerød og Sjur Ha-
ram, der holdt udgravningeme forsynet med vand. I forbindelse med efterarbejdets analyser -
OSL-datering og osteologiske undersøgelser - har Dr. Andrew Murray, Risø Forskningscenter
i Danmark, og Cand. real. Ame Karin Hufthammer, Zoologisk museum i Bergen, leveret væ-
sentlige bidrag.

Sidst men ikke mindst skal der rettes en tak til projektets feltassistenter, der arbejdede støt
og samvittighedsfiildt i sommer-temperaturer godt over det normale,  samt til det øvrige per-
sonale på SVO i Verpen, som med deres venlighed og hjælpsomhed var med til at få projektet
sikkert i havn.

Oslo, 31. marts  1998
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1. Indledning

1.1. Udforskningen af indre Oslofjord
lndtil begyndelsen af 1990'eme foregik der stort set ingen målrettet udforskning af mesoliti-
kum i indre Oslofiord.  Fra fiordens østside (Akershus) kendtes  eponym-bopladsen Nøstvet i
Ski kommune (Hansen  1904) samt spredte fimd af Fosna-karakter (Nummedal  1929), og fi.a

fjordens vestside  (Buskerud)  var beskrevet en række opsamlingsfimd,  der for  størstepartens
vedkommende også havde Nøstvetkarakter (Storin Munch  1963). Fra ydre OsloSord (Østfold
og Vestfold) var publiceret så væsentlige lokaliteter som den tidligmesolitiske boplads Rør-
myr 11 (Johansen  1962,1964, Skar og Coulson  1987), den mellemmesolitiske boplads Tørkop

(Mikkelsen  1975b,  1978)  og den senmesolitiske boplads  Frebergsvik (Mikkelsen  1975a),  og
der var udgivet  flere  oversigtsartikler  over mesolitikum  i  Østfold  (Mikkelsen  1975b,  Lind-
blom  1984). På grund af forskningssituationen i indre Oslofiord var det dog uklart, i hvor høj

grad erfaringeme  fra Østfold og Vestfold kunne overføres på materialet i Akershus  og Bu-
skerud.

Først med de store anlægsprojekter i  1990'eme kom der gang i den mesolitiske forskning
i  indre  Oslofiord.  Det  drejer  sig  om udgravninger i  forbindelse  med  Universitetets  Oldsak-
samlings tre projekter Dobbeltsporprosjektet (Berg  1995,  1997), Oslofjordforbindelsen (dette
værk) og Vinterbrolokaliteteme (Jaksland in print), der tilsammen udfylder væsentlige huller i
vor  viden  om  mesolitikum  i  Akershus  og  Buskerud.  Det  forskningsmæssige  potentiale  i
fimdmaterialet fra disse tre projekter er dog langt fi.a udtømt med ovennævnte publikationer.

1.2. Formål og prioriteringer for Os/oJ7ord/orøJ.#de/se#
Med baggrund  i  den  lokale  strandforskydningskurve  (Ski-kurven;  kap.  3.4),  var det på  for-
hånd  forventet,  at  samtlige  Oslofjordforbindelsens  bopladser  ville  tilhøre  tidsrummet  sen
mellemmesolitikum - tidlig senmesolitikum (Lundevågfasen - Nøstvetfasen; om det benyttede
kronologiske rammeværk, se kap. 3.3). Dette begrænsede de problemstillinger, der ville kunne
belyses  via  fimdmaterialet,  og  projektledelsen  opstillede  før  gravesæsonens  start  følgende

prioriteringsliste:
Kro7to/ogj... Det måtte bestræbes  1) at få afgrænset periodens underfaser i forhold til hin-

anden  og  2)  at  afprøve,  om  yderligere  underinddeling  af Nøstvetfasen  var  mulig.  Desuden
måtte det 3) forsøges at opnå en bedre kronologisk afgrænsning af Nøstvetfasens enkelte le-
detyper,  der idag alle  er relativt usikkert dateret (bl.a.  håndtagskemer, Nøstvetøkser og seg-
mentknive).

Æegz.o#cz/z.fcf..  Da det måtte forventes,  at hovedparten af Oslofjordforbindelsens bopladser
ville være fra Nøstvetfasen, var det oplagt at stile efter en sammenligning af Nøstvetbopladser
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på  henholdsvis  Oslofjordens  øst-  og  vestside.  Ligeledes  burde  der  foretages  en  overordnet
sammenligning af Oslofjordområdets Nøstvetbopladser med de vestsvenske Lihultbopladser,
da Nøstvet-og Lihultgruppeme må antages at tilhøre samme teknokompleks (Ballin in prep.).

Bop/ødsorgø#z.sø/z.o#.. Denne vinkel skulle følges i det omfang materialet tillod det. Hvis
der  var  tid  til  det,  burde  der  graves  udenfor  selve  flintkoncentrationeme  for  at  søge  efter
strukturspor (eksempelvis  spor efter boliger),  og nedenfor terrassekanteme  (for at  finde ud-
smid).

ØÆo#om!...  Også denne vinkel var afliængig af bopladsemes karakter.  Bopladsemes  øko-
nomi ville kun kume behandles meningsfyldt, hvis bevaringsforholdene var bedre  end for-
ventet, dvs. hvis der skulle vise sig at være bevaret organisk materiale.

I praksis blev der ikke tid til at foretage undersøgelser udenfor de egentlige flintkoncen-
trationer, se desuden kap. 2.4.1.
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2. Projekthistorik

2.1. Projektets baggrund
Det arkæologiske projekt Os/oÆorcz/orbz.#c7e/se# er som alle andre store norske udgravnings-

projekter et direkte resultat af den samfimdsmæssige inffastrukturs udbygning - z.#  cøs# den
færgefri forbindelse over Oslofiorden.  De første politiske ønsker om en færgeffi forbindelse
over Oslofjorden blev lanceret i  1963  i forbindelse med regionplanen for Oslo-området.  Der
kunne dog ikke skaffes opbakning til projektet, der derfor blev lagt på is. I 1974 blev projektet

genlanceret i mere konkret fom, og et forslag om et vej-Æ)ro-projekt blev diskuteret i årene op
til  1988.

I  1988 blev der truffet beslutning om storlufthavn på Hurum, hvilket medførte nye per-
spektiver for Oslofiordforbindelsen, og nye korridorer gennem Frogn og Ås kommuner blev
vurderet. En større arkæologisk registreringskampagne blev igangsat i Hurum og Frogn kom-
muner (Hurumprosjektet) blot for at blive  stoppet brat,  da Stortinget i  1990 valgte at skrin-
lægge lufthavnsplaneme på Hurum.

I  1992  præsenteredes  en  ny  hovedplan  for  Oslofiordforbindelsen.  Af seks  altemativer

godkendte Vegdirektoratet en model med to broer og en tumel gemem Håøya, hvilket med-
førte supplerende registreringer på begge sider af fiorden. Riksantikvaren påklagede dog be-
slutningen,  og  i  1994  vedtog  Samferdselsdepartementet,  at  fiordkrysningen  skulle  ske  med
tunnel.

I  1996  foretog Universitetets  Oldsaksamling  så  en  sidste registreringskampagne  baseret

på de projekterede tras6forløb, og i 1997 kunne de arkæologiske undersøgelser føres ud i livet.
Dette skete i perioden 12. maj -5. september.

2.2. Projektets organisering
Projektets  tidsramme var sat til  et år.  Torben Bjarke Ballin blev ansat som projektleder,  og
styringen  af projektet  skete  i  et  nært  samarbejde  mellem  Ballin,  distriktsleder Jan  Henning
Larsen og sektionsleder Perry Rolfsen.  Før den egentlige projektstart blev projektets hoved-
linjer trukket op på møder mellem Ballin og Larsen, og der blev opnået enighed omkring en
5 -faset proj ektstruktu.

Fase 1 -den forberedende fiase (1. a;prll -9 . "2ij 1997).
Fczse 2 -prøvegrøiJ#z.#ger (12. maj -30. maj  1997).
Fczse 3 -c{dgrøv#z.#g§/czse73 (2. juni -5. september 1997).
Fase 4 -efterarbejde : katalogisering, beretningsskrivning, analyser (8. sephe"ber -L9 .
december 1997).
Fczse J -røj?por/s'Æ7'z.i/#z.73g (Varia) (5. januar -31. marts  1998).
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Udgravningsarbejdet blev organiseret i tre geografisk adskilte delprojekter, henholds-
vis Hurum (2. juni -22. august), Bråtan (30. juni -5. september) og Holter (16. juni -11.

juli).  Projektet på Hurum skete i  forbindelse med tras6forløbet  Stikkvannsveien -  Sara-
bråten (Storsand, gnr.  53, og Kongsdelene, gnr.  56, Hurum k., Buskerud), projektet ved
Bråtan  i  forbindelse  med  tras6forløbet  Måna  -  Vassum  (Stubberud,  40/1,  Frogn  k.,
Akershus), og projektet ved Holter i forbindelse med et planlagt massedeponi ved Holter
udenfor Drøbak (Tomten,14/1, Frogn k., Akershus).

Det konkrete arbejde i felten skete i et konstruktivt samarbejde med Sfcz/e7# i/egi/esen
Os/oj#ord/orøz.#de/se# (SVO) og SVOs folk på stedet. De daglige kontaktpersoner i SVO
var  SVOs  byggeledere  for  de  tre  delprojekter,  henholdsvis  Bjøm  Kleppestø  (Hurum),
Øyvind Holemark (Bråtan) og Ole Fromreide (Holter), men i forbindelse med mere gene-
relle problemstillinger foregik kommunikationen mellem Ballin/Larsen og  SVOs  stabs-
leder  Ame  Gunnar  Sem  samt  projektleder  Eirik  Øvstedal.  Oslofjordforbindelsen  blev
financieret af SVO  med et  samlet budget på 3.357.000 kr -  SVO bistod også med træ-
fældning,  opbygning af soldestationer,  fremføring af vand til  soldning  samt afsluttende
opmåling af de udgravede bopladser.

2.3. Registreringer i projektområdet
Registreringsarbejdet i forbindelse med Oslofiordforbindelsen er foregået i fire trin, hen-
holdsvis i  1989,1993,1996 og  1997.

2.3.1. 1989

Som beskrevet i kap.  2.1,  skete de første  arkæologiske registreringer i projektområdet i
forbindelse med planeme om en storlufthavn på Hurum i  1989 (Østmo e/ cz/.  1990).  Hu-
rumprosjektets opgave var at registrere og undersøge fomminner ffa oldtid og middelal-
der på Hurum og til dels i Akershus, og indenfor Oslofiordforbindelsens område på Hu-
rum blev der i alt registreret 7 bopladser - alle  fra ældre  stenalder (Storsand R43,  R53,
R54, Kongsdelene R61, R62, R70 og R71). Bopladseme i Oslofiordforbindelsens område
stammer alle fra ældre stenalders sidste halvdel (8.000-6.500 BP), men i de umiddelbart
tilstødende områder ved Verpen blev der i  1989 registreret højereliggende, ældre boplad-
ser (antagelig  fi-a den tidligste del af mellemmesolitikum)  og lavereliggende,  yngre bo-
pladser (antagelig fra overgangsperioden mellem mesolitikum og neolitikum). Det oprin-
delige tras6 ved Verpen berørte  flere  af de højtliggende  lokaliteter,  men en ændring af
tras6et medførte, at disse måtte udgå.

Stortingets beslutning om indstilling af lufthavnsplaneme for Hurum medførte, at det
arkæologiske  projekt  måtte  stoppes  før  forventet,  og  registreringsarbejdet  blev  aldrig
fiilgt op  af en  efterbehandling  af fimdene,  der  så  sent  som ved  Oslofjordforbindelsens
start ganske vist var tilvækstført men endnu ikke tilstrækkeligt katalogiseret. Disse fimd
kunne derfor kun i ringe grad indgå i planlægning og prioritering før Oslofiordforbindel-
sens udgravningskampagne i 1997.

2.3.2. 1993
I   1993  blev  der  udført  registreringer  på  strækningen  Måna-Vassum  i  Frogn  kommune,
Akershus (Moseng  1993). Ved deme lejlighed blev der registreret s bopladser, der alle lå på
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et niveau,  der må tilskrives klassisk Nøstvetkultur (55-65  m.o.h.).  Ved den endelige tras61æg-
ning i  1997 blev dog kun to af de mindste lokaliteter berørt i en grad der nødvendiggjorde ud-

gravning (Bråtan 3  og 4),  mens  3  større lokaliteter blev tangeret af tras6et og måtte  skæmes
med gærde (1ok.1, lok. 2 og lok.  8).

2.3.3.  1996

Året før afviklingen af Oslofiordforbindelsens udgravninger blev der gennemført registreringer i
alle tre projektområder. I deponiområdet ved Holter blev der foretaget pion6rregistrering, mens
registreringsarbejdet på tras6eme på Hurum og Måna-Vassum mere havde karakter af boplads-
afgrænsning og supplerende prøvestikning.

Ved Holter var resultatet 5  nye stenalderlokaliteter, af hvilke  1  umiddelbart blev berørt af
massedeponiet  og  derfor  måtte  udgraves  (Holter  1)  (Andersson  1996).  Denne  lokalitet  lå  75
m.o.h.  (mellemmesolitikum)  og var således  åbenbart  interessant.  De  øvrige  4  lokaliteter lå på
omtrent samme niveau eller lidt lavere, men alle lå udenfor deponiets grænser.

På Hurum blev der i tillæg til de allerede kendte lokaliteter erkendt yderligere 4, af hvilke 2
faldt indenfor det endelige tras6 (Kongsdelene R3  og R71-2) -begge måtte efter niveauet for-
ventes  at tilhøre Nøstvetfasen omend hver sin ende af denne  (Bless  Karlsen og Ballin  1997).
Ved  Måna-Vassum  blev  der  først  og  ffemmest  registreret  en  række  fomodentlig  nyere  tids
strukturer, henholdsvis tufter, rydningsrøser, dyrkningsterrasser og vejforløb (Andersen  1996).
Det blev  af forskellige  grunde  fiindet unødvendigt  at undersøge  disse  strukturer i  forbindelse
med projektets gennemførelse i  1997.

2.3.4.  1997

Under feltsæsonen i  1997 blev der gennemført en sidste registrering i projektområdet på Hurum
som en art «sikkerhedscheck»  af arealeme omkring og mellem de kendte bopladser.  Der blev
ved denne lejlighed fiindet lidt flint i periferien af enkelte større bopladser, men disse fiind var
så  sparsomme,  at  de  ikke  nødvendiggjorde  udgravningsmæssige  omprioriteringer.  Der  blev
fimdet en enkelt ny lokalitet, Kongsdelene R6, på projektområdets fladeste parti (ca. 50 m.o.h.),
men dels var fimdene her også sparsomme, og dels blev den pågældende flade kun i ringe grad
berørt af tras6et, så heller ikke dette fiindsupplement kunne udløse udgravningsaktivitet.

I  forbindelse med disse registreringer blev det også forsøgt at afgrænse Kongsdelene R3,
der på dette tidspunkt kun var erkendt med et enkelt prøvestik, og da ingen af de supplerende

prøvestik gav fimd, blev det besluttet ikke at udgrave lokaliteten -R3 's eneste fimd (et afslag)
kunne skyldes jordflydning i det skrånende terræn.

2.3.5. Evaluering af registreringsarbejdet
Registreringsarbejdet, der er udført som traditionel prøvestikning, vil blive indgående diskuteret
i appendiks 1, og skal derfor kun berøres kort i dette kapitel. Her skal blot registreringsarbejdets
dækningsgrad vurderes.

Projektområdet på  Hurum  har  en  dækningsgrad,  der  må  beskrives  som  «passende»,  idet
formodentlig 80% eller mere af områdets stenalderlokaliteter blev erkendt under registrerings-
arbejdet.  Desuden var alle  lokaliteter - med   6n undtagelse - tilffedsstillende afgrænset.  Pro-

jektområdet på Måna-Vassum havde en tilsvarende dækningsgrad, men her var lokaliteteme
ikke  afgrænset.  Projektområdet ved Holter havde med anslået 20%  den  svageste  dæknings-

grad, idet store partier af områdets sydlige og østlige dele ikke var gennemsøgt, og alle lo-
kaliteter var erkendt med kun 6t prøvestik. Det var planlagt at foretage supplerende prøve-
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Fig.  1. Arbejdssituation fi'a Bråtan 4, Frogn kommune, Akershus «oto:  Beverley Ballin-Smith).

stikning i Holter deponi-område i  forbindelse med udgravningsarbejdet i  1997,  men af tids-
mæssige grunde skete dette ikke.

2.4. Feltarbejdet
2.4.1. Feltarbejdets prioriteringer
Før feltsæsonens start blev de registrerede bopladser delt ind i tre prioriterede kategorier:  1)
Små, uforstyrrede bopladser antaget at tilhøre Lundevågfasen (Storsand R43  og Holter  1), 2)
små, uforstyrrede bopladser antaget at tilhøre Nøstvetfasen (Storsand R53 samt Bråtan 3 og 4)
og 3) store bopladser antaget at udgøre en række overlappende bosættelsesenheder fra Nøst-
vetfasen (Storsand R54,  Kongsdelene R61, R62, R70/71  og R71-2).  Bopladser af kategori  1
og 2 skulle totaludgraves, mens der på bopladser af kategori 3 først skulle foretages en syste-
matisk sc!773p/z.#g (udgravning af kvarte m2 for hver anden m), hvorefter der skulle udlægges
egentlige udgravningsfelter i de områder, der viste sig mest lovende.

Se desuden kap.1.2.

2.4.2. Feltarbejdets forløb
Feltarbejdet blev gennemført i tidsrummet  12.  april -5.  september  1997 og var organiseret i
en prøvegravningsfase og en egentlig feltsæson samt tre geografisk adskilte  delprojekter (se
ovenfor, kap. 2.2). I alt blev der -inklusive projektleder -nedlagt 218,5 ugeværk i felten mod
totalt budgetteret 226 ugeværk. På Hurum blev der nedlagt 133 ugeværk (budgetteret 125), på
Måna-Vassum 54,5 ugeværk (budgetteret 70) og på Holter  16 ugeværk (budgetteret  16). For-
skellene mellem forbrugte og budgetterede ugeværk udtrykker graden og karakteren af om-
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prioriteringer i  felten -  således var de  store bopladser på Hurum mere tids-  og mandskabs-
krævende end beregnet, mens Bråtan 3 på Måna-Vassum var forstyrret i en grad, der gjorde
det muligt at indstille denne udgravning et par uger før tiden.

I alt deltog 28 arkæologer og arkæologistuderende i arbejdet. Disse var fordelt på de tre
delprojekter, og på Hurum var mandskabet yderligere inddelt i to gravehold. At mandskabet
på Hurum på intet tidspunkt var inddelt i mere end to hold, skyldes logistiske hensyn, først og
ffemmest hensynet til en stabil vandforsyning (konstant vand under tilfredsstillende tryk). Der
blev udgravet ca. 400 m2, svarende til ca. 20% af det samlede, registrerede fortidsmindeareal.
Til disse tal bør bemærkes, at 1) overslag over bopladsarealer oftest er sat for højt, idet der er
en tendens til, at man som bopladsareal opgiver hele arealet for den terrasse, bopladsen ligger

på, og 2) at transport af mandskab til og fra projektområdeme berøvede Oslofiordforbindelsen
for omkring [/3 af den budgetterede arbejdskraft. Af ovennævnte knap 220 ugeværk er således
mellem 50 og 70 ugeværk gået tabt på mandskabstransport.

Det var af stor betydning for feltarbejdet, at dette kunne ske i god tid før anlægsarbejdets
start, så der ikke opstod interesse-modsætninger mellem Oslofjordforbindelsens arkæologiske
og anlægsmæssige del. Ligeledes er det heller ikke uvæsentligt, at vejret var strålende gemem
stort set hele feltsæsonen.
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3. Projektområdet

3.1. Topografi og geologi
3.1.1. Undergrunden i indre Oslofiord
Projektområdeme i Hurum og Frogn kommuner ligger alle indenfor eller i umiddelbar nærhed
af Oslofeltet, der strækker sig omtrent ffa Mjøsa i nord til Oslofiordens munding i syd, og som
defineres  ved,  at undergrunden er yngre  end de  omgivende prækambriske bjergarter (Dons
1978:9ff).  Undergrunden i Oslofeltet er stærkt varieret og kan fremvise såvel eruptive,  sedi-
mentære som -i mindre grad -metamorfe bjergartskomplekser fra vidt forskellige perioder på
den geologiske tidsskala.

Grundlæggende set kan undergrunden i indre Oslofjord opdeles i fem typer (Berthelsen et
al.  1996), henholdsvis  1) dybbjergarter fia Perm, 2) dagbjergarter ffa Karbon-Perm,  3)  sedi-
mentære bjergarter fra Kambrosilur og Perm, 4)  Østfoldskomplekset af forskellige gneisser
fra Prækambrium (der således ikke kan henføres til Oslofeltet) samt 5) diverse gangbjergarter.
Fordelingen af disse bjergartstyper ses i Dons og Larsen (1978) pl.1, hvoraf det fremgår, at

projektområdet på  Hurum primært  er præget  af pemiske  dybbjergarter  (Drammensgranit)
men grænser op til Østfoldkomplekset med sine gneiser, mens projektområdeme i Frogn lig-

ger i Østfoldkomplekset og demed på gneis. I hele indre Oslofiord forekommer der forkast-
ninger og sprekkedannelser, hvor basaltiske gangbjergarter (bl.a.  diabas) har udfiJldt hulrum-
mene - dette kendetegner specielt Østfoldkomplekset.

Af de bjergarter, der er fimdet i tilvirket stand på Oslofiordforbindelsens bopladser, fore-
kommer f.eks. diabasen naturligt i næmiiljøet (se Berg  1995: 141fD, mens andre -som de flit-
tigt benyttede knolde af sedimentær Ringerike sandsten og metamorf homfels - må antages at
være tilført området med gletcherisen.  Om flintens tilstedeværelse langs de sydnorske kyster
formodes det, at den er nået hertil ved transport i drivis (Johansen 1957,1997), mens minera-
ler som eksempelvis bjergkrystal, kvarts og røgkvarts givetvis stammer fra lokale gange.

3.1.2. Kvartærgeo]ogiske forhold
Over undergrunden ligger der de fleste steder i indre Oslofiord et dække af kvartære løsmas-
ser -  generelle undtagelser er meget højtliggende partier eller områder i  nær tilknytning til
kystzonen. Løsmasseme udgøres overvejende af 1 ) usorterede isaflejringer (moræne) eller 2)
senere marine afsætninger på sletter og i sænkninger (for de tre projektområder drejer de ma-
rine aflejringer sig snarere om sand og silt end om ler). I forbindelse med randmorænen over
Hurum (Ski-morænen)  forekommer der desuden sporadiske  smeltevandsaflejringer (Svelvik
og Storsand).

Alle tre projektområder ligger på eller lidt nord for denne randmoræne. Projektområdet på
Hurum er præget af en kombination af bart fjeld og marine aflejringer, og på NGU's kvartær-

geologiske  kort    (Sørensen  ef  a!/.   1990)  er  der  indtegnet  en  skalaflejring  på  Kongsdelene,
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som dog ikke lod sig genfinde. Området på Holter udenfor Drøbak ligger mellem et par bare

fjeldrygge, mellem hvilke løsmasseme består af marine aflejringer og mose.  Bråtan-området
ligger umiddelbart  syd  for Bunnefjorden og er præget af bart fjeld,  marine  aflejringer og  -
omend det ikke er markeret på NGU's kvartærgeologiske kort -små mosepartier.

3.2. Naturforholdene i Atlantisk tid
Som nævnt stammer stort set alle Oslofiordforbindelsens ftnd ffa den sidste halvdel af meso-
litikum (ca. 8.000 -6.500 BP) eller det tidsafsnit, der indenfor vegetationshistorien benævnes
Atlantisk Tid (8.200-5.300 BP).

Tiden efter isens afsmeltning var præget af en trinvis indvandring af plantearter i takt med
ændringen i klimaet og ikke mindst den uhyre langsomme omdannelse af isens sterile aflej-
ringer. Først sås en typisk polarvegetation (græs, urter, pil og dværgbirk), derefter den lysåbne
skov (birk,  asp,  Drr og senere hassel),  og med Atlantisk Tid indvandrede  så den tætte  skovs
træer (eg, elm, el, ask og lind). Man antager nomalt, at temperatureme i Atlantisk Tid var ca.
2 °  C højere end idag med mere regnfiilde somre og milde vintre, hvilket forklarer tilstedevæ-
relsen af så vamekrævende arter som mistelten og vedbend (Hafsten 1956,1958,1963).

Havet stod i Atlantisk Tid ca. 85-50 m over nuværende havniveau, og indre Oslofiord var
betydeligt bredere  og havde mange tilstødende fjordame og vige.  Havet var generelt mere
salt og præget af et kraftigere tidevand og demed en større vandudveksling. Til sammen be-
tød dette, at dyrelivet i fiorden - fra skaldyr og fisk til havpattedyr som småhval og sæl - hav-
de bedre vilkår.

Skovens vildt og fiigleliv har givetvis været rigt og varieret og har sikret befolkningens
udkomme. Her har været elg, hjort og vildsvin, pelsvildt som odder, bæver og ræv samt utal-
1ige  træk-og ynglefiigle  (se bl.a.  Hufthammer upubl.,  Hufthammer in prep.,  Jonsson  1996,
Mikkelsen 1975a: 127ff, Wigforss  1995).

3.3. Den ældre stenalders kronologi
Både geografisk og kronologisk er Oslofiordforbindelsen et snævert projekt, idet alle berørte
bopladser lå i indre Oslofjord og - med 6n undtagelse (Bråtan 4, kap.  13) - starmer fra meso-
litikums anden halvdel (8.000-6.500 BP). Nærværende kapitel vil derfor udelukkende blive en
diskussion af de kronologiske forhold i østnorsk mesolitikum. I udfommingen af det kronolo-

giske rammeværk for Oslofjordforbindelsens fimdstof (fig. 2) er det valgt også at tage hensyn
til fasegrænseme, som de er defineret i kronologiske rammeværker for andre regioner (Vest-
Norge,  Øst-Norge,  Vest-Sverige),  da det er forfatterens  opfattelse,  at lighedeme  i  sydnorsk
stenalder ofte er blevet ne8ligeret i forhold til de regionale særtræks betydning. Ligeledes vil
kronologisystemer baseret alene på fimd fi.a et enkelt eller få fylker ofte være stærkt påvirket
af repræsentativitetsmæssige skævheder.

Generelt  vil  Oslofiordforbindelsens  kronologiske  rammeværk  være  en  hybridform,  der
først  og  ffemmest  er påvirket  af Bjerck/Bruen  Olsen,  Mikkelsen/Lindblom  og  vestsvenske
kronologisystemer  (Bjerck  1983,  1986,  Bruen  Olsen  1992,  Bruen  Olsen  og  Alsaker  1984,
Furingsten et al.1984, Lindblom 1984, Mikkelsen 1975b, Larsson og Olsson  1997).
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3.3.1. Kort diskussion af krono]ogiske rammeværker
1  de  mest  benyttede  sydnorske  kronologisystemer  (Bjerck  1986,  Mikkelsen  1975b)  er  den
mesolitiske periode inddelt i kun tre faser (Mikkelsens fase 4 vil i dette værk blive betragtet
som en neolitisk fase), henholdsvis en tidligmesolitisk, en mellemmesolitisk og en senmesoli-
tisk. De tre faser korresponderer rimeligt med hinanden i både indhold og afgrænsning, men
med de senere års kronologiske forskningsarbejde (specielt Ballin in prep., Ballin in print a og
b, Berg  1995,1997) må det stå klart, at disse faser af gennemsnitligt  1.500 års varighed kan
og bør inddeles i underfaser.

Som det vil ffemgå nedenfor kan både mellem- og senmesolitikum umiddelbart inddeles i
et ældre og et yngre afsnit, og det er blot et spørgsmål om tid - og fz.c%rct?ve7!de,  empz.rz.sÆ /cg//e-
og /%c3/eørbe/.cJe -før også tidligmesolitikum kan underinddeles (Bang-Andersen  1990:222).  -
Men hvad skal vi Æø/cJe disse faser?

Lægger vi følelser og vaner til side og forholder os rent praktisk til sagen, er det klart, at
betegnelser som fase  1, 2, 3 og 4 (Mikkelsen  1975b) og TM A/B, MM A/B og SM A/B (Bal-
1in in prep., in print a) har deres begrænsning, idet man ved yderligere findeling eller erken-
delse af nye faser ffir problemer med navngivning. Hvad skal man eksempelvis kalde en nyer-
kendt fase mellem Mikkelsens fase  1  og 2? Den kan eventuelt hedde  lb eller 2a, men logisk
set indikerer dette jo, at fasen er en delmængde af enten fase  1  eller 2, hvilket den ikke nød-
vendigvis  er.  Det samme gælder Ballins betegnelser, hvor det dog kan forsvares  at have  så-
danne  neutrale  betegnelser,  i  den udstrækning  disse benyttes  som  overregz.o#cz/e /øser  eller
Æro#ozo7!er, hvilket er tilfældet i Ballin (in prep.).

En vej ud af problemet er at vælge den praksis, der var almindelig tidligere og benævne i
det mindste underfaseme efter en opebop/czcJs. Ud over at det ved denne metode er nemt at
skyde nye faser ind i systemet, har fremgangsmåden yderligere den fordel, at en given tekst
bliver nemmere at læse, da det kan være vældig svært at overskue et større arbejde, hvor der

jongleres med fasebetegnelser som MM A (ældre mellemmesolitikum) og MN 8 (yngre mel-
lemneolitikum).

Det kronologiske arbejde er almindeligvis omgærdet af en kraftig konservatisme, og det
er da også indlysende, at man ikke skal skifte kronologisk rammeværk hvert år eller for den
sags skyld hvert tiår, men netop nu, hvor det kronologiske arbejde er begyndt at få liv igen, er
det vigtigt at foretage de nødvendige justeringer, og forfatteren foreslår derfor 1 ) anvendelsen
af typebopladser ved navngivning af r€g!.o7?cz/e faser (betegnelsen Nøstvetfasen har f.eks.  in-

gen gyldighed på Vestlandet), og 2) anvendelsen af mere neutrale betegnelser for ovG77.egz.o-
#cz/G faser eller Æ7`o7tozo7ter (eksempelvis MM A og 8 for ældre og yngre mellemmesolitikum,
fiilgt af SM A og 8, etc.; se bl.a. Ballin in print a, in prep.). Det burde fremgå af nedenståen-
de, at det benyttede kronologiske rammeværk for Øst-Norge i kraft af fasebetegnelsemes as-
sociationskraft bliver mere evident på denne måde.

3.3.2. Stenalderen
Man inddeler traditionelt stenalderen i to perioder, henholdsvis mesolitikum (ældre stenalder)
og neolitikum (yngre  stenalder).  Mesolitikum og neolitikum  skulle  først  og  fremmest være
defineret ved forskellige økonomier, hvor økonomien i førstnævnte periode er baseret på jagt
og  indsamling  og  i  sidstnævnte  periode  på jordbrug.  Omfanget  af neolitisk  økonomi  i  den

periode, der i Syd-Norge defineres som neolitikum, er dog omdiskuteret (Prescott  1996), og i
nærværende arbejde vil begge perioder -og demed overgangen mellem periodeme -blive
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Fig. 2. Kronologisk rammeværk f;or østnorsk stenalder -fiaserne og de tilhørende spidstyper.

defineret med baggrund i den materielle kultur.  Overgangen vil blive sat til 5.200 BP i sam-
svar med Bruen Olsen ( 1992: 124f), Nærøy (1994: 19), m.fl.

De væsentligste materielle forskelle mellem mesolitikum og neolitikum er af teknologisk
art,  idet der ved starten på neolitikum sker markante ændringer i  flækketeknologien.  I  Øst-
Norge  omlægges  denne  fra produktion af regelmæssige mikroflækker på håndtagskemer til
produktion  af uregelmæssige  storflækker på topolede  kemer.  Parallelt  hermed  introduceres
slibning af flint, slibning af skifer (spidser) og keramik. Slebet flint og skifer samt keramik ses
dog ikke i store mængder før mellemneolitikums anden halvdel.

Typologisk er den største forskel på de to perioder, at håndtagskememe udskiftes med de
topolede  kemer  (tøndefomede  eller cylindriske  kemer),  og  spektret  af spidser udvides  ffa
tværpile til også at rumme tangespidser og enæggede spidser.  I Mikkelsens  fasesystem fore-
kommer der både tværpile, tangespidser og enæggede spidser i senmesolitikum (fase 4), men
efter udgravningen af Gjølstad R33, der kun rummer tværpile, og som er dateret til ca.  5.350
BP (Berg  1995:88), er det mest sandsynligt, at deme spidskombination tilhører tidligneoliti-
kum.

På Vestlandet falder ændringeme i teknologi og typologi desuden sammen med drastiske
ændringer indenfor råmaterialevalg, idet rhyolit overtager som det dominerende råstof inden-
for flækkeproduktionen. Tilsvarende ændringer ses ikke på Østlandet.
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3.3.3. Tid]igmeso]itikum (10.00019.000 BP)
Som den første mesolitiske fase i Syd-Norge har tidligmesolitikum eller Fos#cz en lang række
ledetyper,  som  også  kendes  fia  kontinentet,  nemlig  Zonhovenspidser,  små  tangespidser,
simple lancetter og segmenter, mikrostikler, skive- og kemeøkser i flint samt flade, ensidige
kemer med to platfomie. Den enæggede spids må betragtes som en norsk/svensk særtype. Af
negative karakteristika kan nævnes bor og bjergartsøkser, der ikke introduceres før mellem-
mesolitikum.

Teknologisk  er  tidligmesolitikum præget  af relativt  grove  makroflækker  afspaltet  med
spids slagvinkel. Råmaterialevalget er fiildstændigt domineret af flint (Ballin in prep., Bjerck
1983,  1986).

3.3.4. Mellemmeso]itikum (9.000-7.500 BP)
Denne fase har i en årrække ftemstået som en stærkt regionalt præget fase, der på Østlandet
forekom som Mikkelsens /czse 2 (Mikkelsen  1975b) og på Vestlandet som Bjercks /z.d/z.g mz.-
Æ7~o#æÆÆefrczdz.fz.o#  (Bjerck  1986).  Den væsentligste forskel skulle være, at den primære lede-
type for fase 2 var hullingspidsen, mens den for tidlig mikroflækketradition var skævtrekan-
ten. Dette har nu vist sig ikke at være korrekt, og forskellene kan afvises kildekritisk. Således
er der fiindet hullingspidser så langt mod nord som Trondheim (Skar 1989), mens der de sene-
ste år også er fi-emkommet typesikre skævtrekanter i indre Oslofiord (dette værk, Jaksland in

print). I stedet må de to tidsafsnit ses som underfaser indenfor den samme fase, og foreløbig
vil forfatteren benytte udtrykket rørÆof2/czs€#[ for ældre mellemmesolitikum eller Mikkelsens
fase 2 og £##c7evågfaL§e#2  for yngre mellemmesolitikum eller Bjercks tidlig mikroflækketra-
dition.

Typologisk er Tørkopfasen kendetegnet ved ledetypeme lancetter, hullingspidser, mikro-
stikler, kemeøkser, (skiveøkser?), trindøkser, koniske stor- og mikroflækkekemer med spids
slagvinkel og flækkebor,   hvor Lundevågfasen er kendetegnet ved skævtrekanter, trindøkser,
koniske  stor-  og  mikroflækkekemer  med  stejl  slagvinkel.  Udover  udskiftningen  af  hul-
lingspidser med skævtrekanter præges overgangen Tørkopfasen/Lundevågfasen altså af en del
typers ophør. Håndtagskemer kendes ikke i mellemmesolitikum (Ballin in print b).

Teknologisk sker der en markant ændring fra Tørkopfasen til Lundevågfasen, idet mikro-
stikkelteknikken ophører. Strengt taget er de sydnorske skævtrekanter således ikke mikrolitter.
Begge underfaser er kendetegnet ved produktion af flækker på koniske kemer, hvor flækkeme
i Tørkopfasen afspaltes med spids vinkel som i tidligmesolitikum, mens de i Lundevågfasen
afspaltes med stejl vinkel.  Gennem mellemmesolitikum bliver flækkeme gradvis mindre  og
mere regelmæssige.  Bopladsemes gennemsnitlige bredde er i Tørkopfasen ca.  9,5  mm (Tør-
kop) og i Lundevågfasen 7,2-8,3 inm. I Øst-Norge er råmaterialevalget stadig totalt domineret
af flint (Ballin in prep.).

Med baggrund i  ]4C-daterede bopladser, der opfylder ovenstående beskrivelser, kan Tør-
kopfasen  afgrænses  til  tidsruminet  9.000-8.400  BP  og  Lundevågfasen  til  8.400-7.500  BP

(Ballin in print a).

'  Tørkop,  Halden k.,  Østfold (C.38679).  Bopladsen  er foreløbig  den  eneste  fagligt undersøgte  østnorske boplads  med hu l-

!i:gusnpå::å:::år|;4::?;:eor;;;iloåak2.|8,22-tt:!!o::):BFa:;nLfå¥:pv,ei:Ån;åte:.'#oip¥aedl::=eBearl,igr:|gøFi:ftdhea:n:setrei:fi::;n;,iede

g::`ådåirj,:ryt:Tåråån:reeåde::råårås.e,ntå|t::tduedrv#daef,r:2sskkak?e:g%åyRnR2ff,e,2?e:`.e,Tke.soki,t;k::,3%-id¥,:r:,i:iis:aTd,v.:`å:tBaf
(Ballin in prep., in print a).
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3.3.5. Senmesolitikum (7.500-5.200 BP)
Også senmesolitikum kan opdeles i to underfaser, hvor ældre senmesolitikum svarer til Mik-
kelsen /cLse  3  (JVØ§n;ef/czse#j)  og  Bjercks  sen  mz.Æro/æÆÆg/rczdz.fz.o#,  mens  yngre  senmesoliti-
kum udgør en nyudskilt fase, der skyder sig ind mellem Mikkelsen fase 3  og 4 - det foreslås
her, at deme fase kaldes  Gy.Ø/s/czcZ/czse#4. Forskellene mellem østnorsk og vestnorsk materiale
bliver  nu  større,  og  nedenstående  beskrivelser  dækker  kun  Øst-Norge  og  i  et  vist  omfang
Vest-Sverige.

Typologisk er Nøstvetfasen karakteriseret ved ledetyper som håndtagskemer, trindøkser,
Nøstvetøkser,  segmentknive  og  sandstensknive.  Fra  mellemmesolitikum  til  senmesolitikum
sker der en markant stigning i antallet af slibeplader, hvilket muligvis skal sættes i forbindelse
med en tilsvarende stigning i antallet af økser. I løbet af fasen udskiftes trindøkser med Nøst-
vetøkser. Introduktionen af håndtagskemer i Øst-Norge/Vest-Sverige sættes af Larsson til ca.
7.200  BP  (Larsson  1990:281),  og det må derfor antages,  at der forekommer koniske mikro-
flækkekemer på de tidligste Nøstvetbopladser (kap.11).

Gjølstadfasen kendetegnes ved en glidende udfasning af  håndtagskemer og Nøstvetøkser
og introduktion af tværpile. Samtidig sker der et gradvist skift fra produktion af mikroflækker

på håndtagskemer til produktion  af uregelmæssige  flækker på simple topolede kemer.  Den
gennemsnitlige flækkebredde er på Frebergsvik (Nøstvetfasen) 5,5 mm, mens den på Gjølstad
R33 (Gjølstadfasen) er 11,8 mm.

Råmaterialemæssigt er den første del af Nøstvetfasen præget af stor variation og anven-
delse af spaltelige bjergarter, mens man i den senere del primært ser flint suppleret af silika
som bjergkrystal, kvarts og røgkvarts (dette værk kap.15.1.2, Berg  1997: 109). Med baggrund
i  ]4C-daterede bopladser af Nøstvet- og Gjølstad-type kan de to faser afgrænses til henholds-
vis 7.500-5.600 BP og 5.600-5.200 BP.

3.4. Den lokale strandforskydning /SÆJ.-Æ#n;e#/
I østnorsk stenalderforskning har datering ved brug af strandforskydningskurver traditionelt
udgjort et vigtigt redskab ved tidsfæstning af arkæologiske fimd og bopladser. Oprindelig var
metoden  betydningsftild,  da  [4C-metoden  endnu  ikke  var udviklet,  og  idag  er  datering  ved
strandforskydningskurver  stadig  værdiftld,  da  der  er  mange  situationer,  hvor  ]4C-metoden
ikke kan benyttes.  Det kan dels dreje sig om vurdering af lokaliteters forskningsmæssige po-
tentiale /Ør udgravning,  og  det kan  dreje  sig  om vurdering  af et udgravet bopladsinventars
alder c//er en udgravning, der ikke resulterede i tilvejebringelse af daterbart kulstof.

Til  datering  af bopladser  i  indre  Oslofjord  har man  normalt  forholdt  sig  til  Ski-kurven

(Sørensen  1979),  der er en  [4C-dateret strandforskydningskurve tilknyttet Ski-morænen (fig.
4).  Denne moræne går i indre Oslofjord omtrent fra Ski i Akershus, til  Sande i Vestfold, og

går på Hurum umiddelbart syd om projektområdet ved Verpetjem (fig. 3).
Af de benyttede prøver stammer tre fra Verpetjem i prosjektområdet på Hurum, nemlig T-

1529,  T-1624I  og  T-1624II  (Nydal  e/  cz/.   1985:547).  T-1529  er  baseret  på  gyttje  fra  42
m.o.h. og daterer overgangen fra salt-til ferskvand til 5.580± 140 BP; T-1624I og 11 er base-

' Nøstvetfasen er klassisk og behøver ikke yderligere præsentation (Brøgger 1906, Hansen  1904, Mikkelsen 1975b).
4 Gjølstad R33, Vestby k., Akershus (C.38231 ). Det mest karakteristiske element i bopladsens inventar er ftndet af 61  tvær-

P4lte-de::::irg:rphi:enTøaåTi::ta:r5,3g5åeåf,rhold'atderikkeblevftndetandrespidstyper.GjølstadR33eraftosamstemmende
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Fig. 3. Isens afsmeltning i Oslofiorden;  Ski-morænen ses markeret midt i billedet (Sørensen 1979:
245).

Fig.  4  Strandf;orskydningskurve  knyttet  til  Ski-morænen.  De  benyttede  J4C-dateringer  er  angivet  på
kurven (Sørensen 1979:243).
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ret på træ  og  gyttje  fi.a 50 m.o.h.  og  daterer dette niveau til  henholdsvis  6.490±360 BP  og
6.190±240 BP (gememsnit ca. 6.350 BP).

For de mesolitiske faser som defineret i kap. 3.3 får vi da følgende o77efre#f/z.ge strandlin-

jeniveauer:

Fosnafasen
Tørkopfasen
Lundevågfasen
Nøstvetfasen
Gjølstadfasen

10.000-9.000 BP

9.000-8.400 BP
8.400-7.500 BP
7.500-5.600 BP
5.600-5.200 BP
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212-113  m.o.h.

113-88 m.o.h.

88-68 m.o.h.

68-45 m.o.h.
45-42 m.o.h.



4. Generelt om bopladserne

I forbindelse med Oslofjordforbindelsen blev der i alt udgravet 10 bopladser, alle fra stenalde-
ren. Med undtagelse af stenalderindslagene på Bråtan 4, der også rummer et jemalderhus, er
alle bopladser regulære bopladser over «transit-niveau»  (for definitioner af bopladstyper,  se
Ballin og Lass Jensen  1995:227ff) -dvs. kortvarige jagtbopladser eller basisbopladser af læn-

gere varighed. Fire af lokaliteteme blev udgravet totalt (Storsand R43, R53, Holter  1  og Brå-
tan 4), 4 blev udgravet partielt/næsten totalt (Storsand R54, Kongsdelene R61, R62 og R71-
2), mens 2 udgravninger havde karakter af stikprøveundersøgelser (Kongsdelene R70/71  og
Bråtan 3). Datering og antaget overordnet karakter framgår af nedenstående oversigt:

Storsand R43
Storsand R53
Storsand R54
Kongsdelene R61
Kongsdelene R62
Kongsdelene R70/71
Kongsdelene R71 -2
Bråtan 3
Bråtan 4
Holter 1

Lundevågfasen
Nøstvetfasen
Nøstvetfasen
Lundevåg-Nøstvetfasen
Nøstvetfasen
Nøstvetfasen
Lundevåg-Nøstvetfasen
Nøstvetfasen
Stenalder/jemalder
Lundevågfasen

Kortvarig j agtboplads
Kortvarigjagtboplads
Overlappende enhederÆ)asisboplads (?)
Overlappende enheder (?)
Overlappende enheder (?)
Overlappende enheder (?)
Overlappende enheder (?)
Stærkt forstyrret lokalitet
Transitbopladser + hustuft
Kortvarigjagtboplads

At en række af lokaliteteme synes at bestå af overlappende små bopladser betyder,  at disse
bopladser er mindre egnede til rumlige analyser, men da de involverede enheder i alle tilfælde
stainmer ffa samme begrænsede tidsafsnit,  er materialet velegnet til kronologiske  studier af
faser og underfaser eller teknologiske studier. For de små uforstyrrede bopladser gælder, at de
z. prz.#czZ7pef er anvendelige til såvel bopladsanalyser som typologisk/teknologiske kronologi-
studier,  men  det,  der  er  deres  force,  er  også  deres  svaghed:  Størrelsen.  De  små  bopladser
rummer almindeligvis ganske få typer og er demed sjældent fiildt repræsentative for det tids-
rum,  de  tilhører.  Men via de  rumlige  analyser af de  små bopladser får vi  et redskab  til  at
splitte de større, flerfasede bopladser op i deres enkelte dele - og dermed adgang til et betyde-
1igt større typespektrum.

4.1. Beliggenhed
De  tre  projektområder var beliggende  umiddelbart  øst  og  vest  for Drøbaksundet,  i  Hurum
kommune, Buskerud, og i Frogn kommune, Akershus (fig. 5-8). Med enkelte undtagelser lå
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Fig.  5. Projektområderne ved Drøbaksundet (udsnit af kortblad DRØBAK 181411, top. hovedkortserie
M711, M  1 : 50.000, Statens kartverlc).

Fig. 6. Projektområdet ved Verpen, Hurum kommune, Buskerud (SVO, anbudstegning).
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alle lokaliteteme mellem 55-65 m.o.h., hvilket svarer til niveauet for tidlig og klassisk Nøst-
vetkultur. De to bopladser ffa Lundevågfasen, Holter 1  og Storsand R43 1å dog mellem 75 og 85
m.o.h. Selvom Bråtan 4 rummer både neolitisk- og jemalder-materiale, lå den på «Nøstvetni-
veau», 65 m.o.h., hvilket antyder, at bopladsens økonomi i disse perioder ikke længere var så
kystrelateret som tidligere; på dette tidspunkt må afstanden til den nærliggende Bunnefiorden
have været ]/2-1 km i stærkt kuperet terræn.

I almindelighed havde lokaliteteme, hvad man kunne kalde en «standard-beliggenhed» i
terrænet, hvilket vil sige, at der var tale om små og større terrasser med en fieldvæg bag og
ofte et lavt skæmiende fjeldparti, en «bræmme»,  foran bopladsen.  I enkelte tilfælde var der
tale om skråninger af varierende hældningsgrad (Kongsdelene R61  samt R70/71  og R71-2).
Hvad angår Kongsdelene R70/71  og R71-2 virker hældningen næsten for kraftig til  at være
egnet til beboelse, men af profileme på R71-2 antydes det, at der oprindelig har været tale om
en lille terrasse, der siden er blevet udvisket ved jordflydning.

For Nøstvetlokaliteteme på Hurum gælder, at de er fordelt i bunden af to vige med åbning
mod NNV,  hvor der har været  et  lille  sund  (hvor  Sætre  ligger idag);  herffa har der været
umiddelbar adgang til Osloflorden mod øst. Storsand R43 har ligget på en tange i mere direkte
kontakt med Oslofiorden mod øst og mod nordvest med adgang til ovennævnte sund. De to
bopladser på Bråtan har i Nøstvetfasen ligget henholdsvis på østsiden af et smalt, N/S-gående
sund (Bråtan 3) og på vestsiden af en lille ø (Bråtan 4), mens Holter 1 har ligget på et lille næs

på en ø i et trangt, N/S-gående sund. Alle de mesolitiske lokaliteter har således lokaliseringer,
der indikerer en økonomi med et stærkt marint indslag.

4.2. Bevaringsforhold
Bevaringsforholdene i de tre projektområder svarer til normen på kystbundne østnorske bo-

pladser fi-a ældre  stenalder -c7e er eÆ§/remf c7år/z.ge.  Områdets s'%re/.ordb#7]d har bevirket,  at
organisk  materiale  kun  er bevaret  i  fom  af små mængder trækul,  enkelte  brændte  hassel-
nødskaller og  - på Bråtan 4  -  nogle  få knoglesplinter.  Fundmaterialet består således næsten
udelukkende af flint og sten.

På Bråtan 4 blev der desuden fiindet 5 stykker keramik, men der må oprindelig have været
betydeligt flere, og som forklaring på de få skår kan man dels forestille sig en meget effektiv

posf Æoc oprydning (Binford  1983: 189f, Ballin og Lass Jensen  1995:224f) eller der kan være
tale om omfattende ødelæggelser forårsaget af/7~osfczÆfz.vz.fef.

På næsten alle lokaliteter var der enten fiiske eller halvrådne træstubbe,  og der må have
været tale om en vis materialetransport via rodøÆfz.vi./ef. Som i så mange andre tilfælde undres
man  dog  over,  at  der på  6.-7.000  år  gamle  bopladser  kan  optræde  så  tydelige  og  tolkbare
spredningsmønstre som eksempelvis på Storsand R53, der kan fremvise en klassisk «hugge-
vifte» (kap. 6).

Forstyrrelser forårsaget af me##e§Æe/z.g ¢Æfz.vz.fef i forhistorisk og historisk tid synes at ha-
ve været ringe på trods af, at menneskelig tilstedeværelse klart indikeres i Oslofiordforbindel-
sens  [4C-dateringer (appendiks 2).  Således har en række af lokaliteteme på Hurum været be-
søgt i vikingetid, Holter 1  i ældre jemalder, tidlig middelalder og efterrefomatorisk tid (en  1-
skilling fra  1816)  og Bråtan 4  ligeledes  i  ældre jemalder,  middelalder og efterreformatorisk
tid, men disse aktiviteter synes alle at have været af relativt overfladisk karakter. Kun i 6t til-
fælde, Bråtan 3 , er der tale om egentlige forstyrrelser under tørvelaget (pløjning).
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Fig. 9. Typisk podsolprofil med udvasknings-og udf;ældningslag; Storsand R5 3.

Et væsentligt problem er den %dvøsÆ7tz.#g, der er forbundet med forsuringen af jorden, og
som ses afspejlet i bopladsemes typiske podsolprofiler (kap. 4.3). Et resultat af denne udvask-
ning  er,  at der stort  set  aldrig  forekommer fyldskifter på de  østnorske  stenalderbopladser -
stolpehuller er almindeligvis  totalt  ffaværende,  og  da  ildsteder sjældent har været opbygget
med en regelmæssig  stensætning,  som det f.eks.  kan ses  i bronze-  og jemalder,  er ildsteder

geme  lige  så  ffaværende  som  stolpehuller.  På  ingen  af Oslofiordforbindelsens  mesolitiske
bopladser er der  fimdet  entydige  ildsteder,  og  som forventet kunne  det  evidente  ildsted på
Storsand R54 [4C-dateres til et af forhistoriens senere afsnit, g.n cczscd vikingetid.

4.3. Stratigrafi
Lokalitetemes stratigrafi var i alle tilfælde varianter af podsolprofiler, hvilket vil sige, at der
under  tørven  lå  et  oftest  gråligt  udvaskningslag   (blegsand)   fiilgt  af  et  udfældningslag

(sand/silt) af tiltagende rødligmrunlig nuance; nederst kunne der være tale om usorteret mo-
ræne eller fjeld. Udvaskningslaget varierede mellem få cm til  10-15 cm, mens udfældningsla-

get kunne nå en tykkelse på op mod ]/2 m.
Bopladsemes fimdmateriale var nomalt fordelt vertikalt over  10-20 cm og kunne i intet

tilfælde knyttes til specifikke stratigrafiske lag. I enkelte tilfælde blev der gjort fimd i tørven,
men almindeligvis begyndte fimdene i de øverste dele af udvaskningslag og fortsatte et stykke
ned i udfældningslaget.  I fig.  9  illustreres en typisk podsolprofil fra Storsand R53, og i gen-
nemgangen af lokaliteteme vil der kun blive vist profiler, i den udstrækning de har en supple-
rende udsagnsværdi -som Storsand R43 (rodvælter), Kongsdelene R71 -2 (oprindelig terrasse)
og Bråtan 4 (snit gennem hustuft).
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De  stratigrafiske  forhold gør,  at Oslofiordforbindelsens  stenalderbopladser må betragtes
som åbne bopladser. Der var ingen fom for forsegling af lagene, og der er ikke iagttaget no-

gen form for kronologisk betinget stratificering. Demed er der intet belæg for hverken samti-
dighed eller kronologisk forskel mellem de artefakter, der er ffemdraget på den enkelte bo-

plads, og en eventuel opdeling af de større lokaliteter i kronologiske enheder kan kun ske via
f.eks. spredningsanalyser (simpel visuel inspektion), re/ffz.jtg, eller lignende.

4.4. Udgravningsmetoder
Da stratigrafien (podsoljord) syntes at være den samme i alle tre projektområder ¢vf. de rele-
vante indberetninger,  1itteraturlisten), blev det valgt at anlægge en enkel og ensartet udgrav-
ningsmetode  for Oslofiordforbindelsens  stenalderbopladser.  Alle lokaliteter blev således ud-

gravet i enheder på '/4 m2 og mekaniske  10 cm-1ag, og al masse blev vandsoldet i sold med 4
mm maskevidde.

Almindeligvis  blev  det  dækkende  tørvelag  fjemet  med  spade  eller krafse  til  den  første
forekomst af jord eller sand.  Herefter foregik udgravningen med ske eller -hvor forholdene
tillod det - spade/krafse. Der blev i udgravningsfelteme arbejdet med større sammenhængende
flader, således at 6t lag blev udgravet og dokumenteret, før et nyt lag blev påbegyndt.

A11e små bopladser, der med rimelig sikkerhed kunne fomodes at være uforstyrrede, blev
udgravet totalt, mens store bopladser blev udgravet partielt efter en indledende forundersøgel-
se. Forundersøgelsen bestod i udgravning af ]/4 m2 fordelt jævnt over de respektive flader, og
det blev valgt at lægge testrudeme med en indbyrdes afstand på 2 m. Hemed var afstanden
mellem rudeme maksimalt 1,5 m, og det var sandsynligt, at selv små huggepladser ville blive
opfanget med denne metode.

Kun Kongsdelene  R70/71  blev undersøgt  efter  et  eget mønster.  Denne  lokalitet blev  af
forskellige grunde udgravet som en stikprøveundersøgelse (kap.  10), og al overjord blev fjer-
net ned til udvaskningslaget, da erfaringen havde vist, at hovedmassen af fund forekom herfia
og nedefter.  Ligeledes blev  lokaliteten med baggrund i  ffaværet af en  arkæologisk relevant
stratigrafi udgravet i 6t mekanisk 20 cm-lag.

Det blev vurderet, hvorvidt de mekaniske lag skulle have en tykkelse på 5  eller  10 cm's
tykkelse,  men  da  det generelle  indtryk  fra uforstyrrede  sydnorske  stenalderbopladser er,  at
samtidigt materiale generelt har haft en vertikal bevægelse på ± 10-15 cm - dvs. at fimdene har
en vertikal spredning på 20-30 cm -var der ingen grund til at grave finere end i  10 cm-lag (se
eksempelvis  Lundevågen  R31,  Ballin  og  Lass  Jensen  1995:90fD.  Om man  eventuelt kunne
tillade sig at grave grovere end 10 cm-lag kan diskuteres, men foreløbig bør en standard på 10
cm nok opretholdes, for at gøre det muligt at forfine dokumentationen i de sjældne tilfælde,
hvor der uventet skulle vise sig en arkæologisk relevant stratigrafi.

4.5. Katalogiseringsprincipper
Fundmaterialet ffa Oslofiordforbindelsens bopladser er katalogiseret efter samme overordnede

principper og  følger «Katalogiseringssystem  for stenartefakter»  (Ballin  1996),  der udgør en
opdatering af K. Helskog, S. Indrelid og E. Mikkelsens system fra  1976 (Helskog ef cz/.  1976)
og S. Indrelids katalogiseringsnøgle ffa 1990 (Indrelid 1990).
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Flint og stenaffald5 er registreret samlet for hver udgravningsenhed (felt, kvadrant og lag).
Affaldet er opdelt i  de relevante kategorier og pakket i plastposer mærket med lokalitetens
museumsnummer (C-nummer) og et løbenummer, der refererer til det tilsvarende nummer i
EDB-databasen, hvor fimdoplysninger, råstoftype, antal, m.v. er registreret.

A11e præpareringsafslag (rygflækker og platfomafslag), kemer, redskaber og stykker med
makroskopiske slidspor er registreret enkeltvis og genstanden mærket med C-nummer og lø-
benummer,  der refererer til det tilsvarende nummer i databasen, hvor ftindoplysninger,  arte-
fåkftype og supplerende beskrivelse er anført.

Det samlede fimdmateriale er indført i Universitetets Oldsaksamlings tilvækstkatalog efter

gældende principper.
Det er i  almindelighed tilstræbt,  at den  samme person katalogiserede  materialet  fl.a den

enkelte lokalitet, da det må erkendes, at det er umuligt at opnå total ensartethed ved klassifice-
ring af flint- og steninventarer.

5Afslag,  ubestemmelige  ffagmenter  (f.eks.  fi.ost-  eller  ildsprængte  stykker),  splinter  (afslag  og  ubestemmelige  fi.agmenter,

hvis  største mål er mindre end eller lig  10 mm) samt uretoucherede flækker og mikroflækker (henholdsvis med en bredde
over og under s m).
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5. Storsand R43

Storsand R43  er en lille,  velafgrænset og uforstyrret (af modeme aktivitet) boplads  ffa slut-
ningen af mellemmesolitikum (Lundevågfasen). Inventaret er relativt sparsomt og karakterise-
res af koniske kemer, regelmæssige stor- og mikroflækker, skævtrekanter samt flækkeredska-
ber som bor, skrabere og stykker med enderetouche - et stykke bearbejdet diabas er muligvis
en ophugget økse. Af råmaterialer forekommer der stort set kun flint (80%) og rhombeporf}rr

(18%),  og  ffatrukket rhombeporf}n-en udgør flinten 98%.  Med undtagelse  af enkelte  stykker
trækul, var der ikke bevaret organisk materiale.

Spredningsanalyser  viser  en  række  adskilte  koncentrationer,  der  muligvis  stammer  fia
flere  ophold  på  stedet  i  mellemmesolitikum,  men  hovedparten  af koncentrationeme  udgør

givetvis  samtidige  aktivitetsområder (se nedenfor).  Lokaliteten blev første gang registreret i
1989  i  forbindelse  med Hurumprosjektet  (Østmo  ef cz/.  1990),  afgrænset ved  et  forprojekt i
1996 (Bless Karlsen og Ballin  1997) og endeligt udgravet i forbindelse med Oslofjordforbin-
delsen i  1997 (Bless Karlsen l998a).

5.1. Topografi
Storsand R43 lå centralt i projektområdet på Hurum, Buskerud, og ca. 250 m vest for det nu-
værende Verpetjem. Beliggenheden var ca.  86 m.o.h. og bopladsen lå på en svagt østhælden-
de terrasse (ca.10 x 20 m), der var afgrænset af field i vest og lave knauser i nord og nordøst.
Mod øst var der et relativt stejl fald, mens der mod NNV var et skår med en jævn, sliskefor-
met hældning med åbning mod nord.  Før udgravningens start var der på terrassen en spredt
bevoksning af fyr, gran og unge løvtræer med mos og blåbærlyng i bunden.

Fjeldet umiddelbart vest for bopladsen havde et toppunkt ca. 90 m.o.h., og herffa var der
vid udsigt mod nord over indre Oslofjord. Fra en tilsvarende knold øst for R43 har der været
udsyn mod øst og sydøst over Drøbaksundet.  Med undtagelse af en enkelt stor, central sten
var terrassefladen stort set fri for større sten og blokke. Med en vandstand ca.  85  m.o.h.  har
bopladsen været strandbundet og skæmet mod øst af ovemævnte knold, der da har udgjort et
skær.  Den  sliskefomede hældning mod nord vil  have udgjort  en naturlig  landings-  og  op-
træksplads for bopladsens beboere og deres stammebåde. Henholdsvis nordvest og nordøst for
lokaliteten ligger der på samme niveau to samtidige og jævnstore bopladser,  Storsand R4 og
R5, der dog ikke blev undersøgt, da de efter vejvæsenets sidste planændringer faldt udenfor
tras6et.

5.2. Udgravningsmetode
Da terrassen havde en overskuelig størrelse, blev der ikke foretaget yderligere prøvestik før
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Fig.10. Storsand R43. Nordvendt og vestvendt profil.

undersøgelsens start. I stedet blev der åbnet et 5 x 6 m stort udgravningsfelt strategisk placeret
i forhold til de positive og negative prøvestik fra forundersøgelsen i 1996. Det viste sig dog, at
fimdene  koncentrerede  sig  i  feltets  østligste  del,  hvorfor feltet blev  indskrænket mod vest,
mens det mod øst blev udvidet helt ud til tenassekanten.

Målesystemet blev orienteret nord/syd, og der blev afsat to krydsende profilbalke gennem
lokaliteten. Der blev generelt gravet to mekaniske 10 cm-1ag på Storsand R43, dog kun et lag i
feltets vestlige  del,  men tre til  fire  lag i  forbindelse med en central rodvælter.  Det endelige
udgravningsfelt havde et areal på 43,5 m2, og med forbehold for dele af den sydøstlige periferi
må bopladsen betragtes som totaludgravet.

5.3. Stratigrafi
Jordbundsforholdene på Storsand R43 var generelt de samme som på de øvrige af Oslofjord-
forbindelsens  lokaliteter,  dvs.  at  der var tale  om podsolerede  løsmasser  (kap.  4.3).  Der var
således ingen arkæologisk relevant lagdeling, og fimdene havde en vertikal spredning på  10-
20 cm i podsolprofilens øverste lag umiddelbart under væksthorisonten. En central rodvælter
(se profiltegningen, fig.  10) synes at have påvirket både stratigrafi og fiindspredning i feltet,
idet fimdene var specielt mangfoldige i forbindelse med selve rodvælteren, mens tilgrænsende
områder var stort set fimdtomme.

Der blev fimdet et enkelt muligt ildsted i bopladsens  østlige  del,  og  fylden herffa blev
soldet i 1 mm-sold i laboratoriet. Trækullet herffa gav dog en datering til vikingetid (se neden-
for), hvilket igen understreger, at ildsteder ikke er sz.Æ7'e Æo#feÆs/er i  forbindelse med podsol-

profiler. Dette sene ildsted bude have markeret sig i forhold til de omgivende stenalderfimd i
forin af et regulært fyldskifte, der må antages i dette tilfælde at være udvasket.
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5.4. Fundmaterialet
Der er ved udgravningen af Storsand R43  fiindet i alt  1.123  genstande i flint og sten, hvoraf
1.062  stk.  er affald (splinter,  afslag og ubestemmelige fragmenter), præpareringsafslag (ryg-
flækker og platformafslag) og råeimer (flækker og mikroflækker). Redskabeme udgør 51 stk.
eller 4,5% af fimdmaterialet, og kememe udgør i alt 10 stk.

Rc3mcz/eri.cz/e..  Som  råmateriale  er  der  stort  set  kun  anvendt  flint,  der  udgør  80%,  mens
bearbejdet rhombeporfyr udgør 20%. Fratrukket rhombeporfyren stiger flintens andel til 98%
suppleret af ganske små mængder af diverse silika og  11  stykker i sandsten (1%).

Af i alt 202 stykker rhombeporfyr er kun 3 stykker sekundært bearbejdet, hvilket giver en
udnyttelsgrad på  1,5%.  Denne udnyttelsgrad adskiller sig ikke fra den udnyttelsgrad, der ses

på mange  flintdominerede  bopladser  (0,5-4,5%;  se  bl.a.  fimdbehandlingen  i  Ballin  og  Lass
Jensen  1995), men det bør samtidigt tages i betragtning,  at der ikke er indsamlet splinter og
mindre  afslag  i rhombeporfyr,  da disse  dels vil være  svære  at erkende  som bearbejdede,  og
dels  vil  være  stort  set  pulveriserede  af forvitringsprocesser.  Skulle  al  rhombeporf5n.  fra  re-
duktionsarbejdet  have  været  indsamlet,  ville  mængden  af rhombeporfyr  på  Storsand  R43
sandsynligvis  have  oversteget  mængden  af flint,  hvorved  rhombeporfyrens  udnyttelsesgrad
ville være faldet drastisk.

Flinten er i almindelighed kraftigt patineret men ikke vandrullet.
4jj7rcz/dsmczferz.cz/e..  Affaldet  udgør  141  splinter,  562  afslag  og  128  ubestemmelige  frag-

menter, der stort set udelukkende fordeler sig på flint og rhombeporfyr. Men hvor flinten kan
henføres til kategorieme splinter og afslag i forholdet ca.  1 :3, fordeler porfyren sig på katego-
rieme afslag og ubestemmelige fragmenter i forholdet ca.  2:3.  Udover de forhold, der er be-
rørt  ovenfor  under  råmc}ferz.cz/e,  må  fænomenet  givetvis  skyldes,  at  flint  og  rhombeporfyr
spalter væsensforskelligt. De fleste afslag er afspaltet i almindelig, direkte hård teknik, men en
mængde er tillige afspaltet i bipolar teknik, jvf. tilstedeværelsen af bipolare kemer.

F/æÆÆemczferz.cz/e.. Fundmaterialet tæller i alt 218 flækker fordelt på  160 storflækker og 58
mikroflækker (procentvis fordeling 73:27). Heriblandt er der 1  storflække og  1  mikroflække i
en  finkomet,  hvid  kvartsit  og  1  mikroflække  i  et  ubestemmeligt  råmateriale  -  alle  øvrige
flækker er i flint. Flækkeme er generelt brede og regelmæssige, og de er afspaltet i indirekte
blød teknik.

Præpøre7`z.7€gscz/§/czg..  Der er på  Storsand R43  fimdet  i  alt  1 1  wg/7æÆÆer og  2 p/czf/or772cz/-
s/czg, der alle stammer fra præpareringen af store koniske flækkekemer. De største rygflækker
har længder på op til 8,1 cm mens platfomafslagene har bredder på op til 3,3 cm, hvilket fast-
slår at bopladsens flækkekemer oprindelig har haft mål på mindst 8,1 x 3,3 cm. Rygflækkeme
er i  alle tilfælde  ensidige, hvilket er nomen på mesolitiske bopladser i  Syd-Norge  (berørt i
bl.a. Ballin  1995b og Ballin in prep.).

Ker#er..  Der blev fremdraget i alt  10 kemer på lokaliteten.  Med 5  stk.  er øzPo/øre Æ€r73er
fimdets  almindeligste kemetype.  Selvom Æo#z.sÆe Æer7ter givetvis har været til  stede  i  forbin-
delse med produktionen af stedets flækker, forekommer der i dag kun 1 enkelt større stykke af
en konisk keme i fom af et kemesideafslag.  Dette stykke af en konisk keme bærer spor af

påbegyndt bipolar behugning, hvilket antyder, hvad der er sket med lokalitetens øvrige koni-
ske kemer -  de er med stor sikkerhed blevet totalt ophugget ved en afsluttende bipolar pro-
duktion.  1  stort Æer#e/o7.czrbe!.cJe  (7,7  x  4,8  cm)  har hele  tre  ensidige  lederygge  og  tildannet

platfom og ville ved yderligere behugning have antaget konisk fom (fig.  11). Desuden fore-
ko""er der 2 kernef iragmenter og \ uregelmæssig kerne.
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Fig.11. Storsand R43. Forarbejde til konisk kerne, ca.1 : 1  ffoto: Åse Kari Hammer).
Fig.12.  Storsand R43.1)  Skævtrekant,  2)  bor og 3-4)  endeskrabere,  ca.1..1  (tegning:  Torben Bjarke
Ballin).

Med undtagelse af den uregelmæssige keme, der er i rhombeporfiJr, er alle kemer i flint.
PorSrkemen måler 25  x 20 x  13  cm og skiller sig således markant ud fra det øvrige keme-
materiale.

E/.ergczrfsøÆ§er;  Der blev ikke fimdet sikre økser på bopladsen, men  1  stykke bearbejdet
diabas har langs den ene smalside en Æ%ggesøm, som man nomalt kun ville forvente at finde

på økser, og stykket kan være en totalt ophugget økse.
SÆct7v/reÆø#/er; Der er ftindet  1  skævtrekant på Storsand R43 (fig.  12.1), og tilsyneladende

er stykket ikke fremstillet i mikrostikkelteknik men derimod ved skrå retouche af et simpelt,

proximalt brud («snap-fracture»).  Skævtrekanten er således ikke nogen mikrolit (se bl.a. defi-
nition hos Brinch Petersen  1967:93,  Larsson  1978:62, Ballin  1996:51)  -for en diskussion af
mikrolitbegrebet, se Ballin (1997). Stykket mangler den distale ende og har målene 2,0 x 0,9 x
0,2 cm med en kortsidevinkel på  120°  (se Ballin  1995a).  Kombineret med fimdene af skæv-
trekanter under udgravningeme ved Vinterbro, Akershus (Jaksland in print), kan det nu fast-
slås med sikkerhed, at skævtrekanter forekommer i hele det sydnorske kystområde.

Bor; Der ffemkom i alt 3 bor ved udgravningen af lokaliteten, og alle er på regelmæssige
mikroflækker (fig.  12.2).  Retouchen er i alle tilfælde distal men forekommer som såvel nor-
mal-,  omvendt-  og propelretouche.  Det propelretoucherede  stykke  har en retlinjet,  proximal
enderetouche og blev først klassificeret som en trapezoid mikrolit, men distalendens propel-
retoucherede spids ses under lup at være tydeligt abraderet, hvilket svarer til den slidtype, der
forekommer på borspidser.

SÆ7`øbere; Denne gruppe er repræsenteret med 4 stk., hvoraf 1  er en endeskraber på afslag
og 3 er flækkeskrabere (fig.  12.3-4).  Skraberæggen er på alle stykker distal. Afslagsskraberen
har en meget spids, svagt afiundet æg, og det kan ikke afvises, at stykket har haft en borende
fiinktion. Flækkeskrabeme er alle på kraftige, regelmæssige storflækker.
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Fig.  13. Storsand R43. Porfyrafslag med kantretouche, ca.  1 : 1  «oto: Torben Bjarke Ballin).

SO;ÆÆer med e#c7erefo#cÆe..  2 af stykkeme med enderetouche er flækker med konkav re-
touche, mens  1  stykke er en mikroflække med skrå retouche.  Retouchen er i alle tilfælde di-
stal, og det må antages, at de 3 genstande har haft forskellig fimktion. Den ene flække har en
ret kraftig stejlretouche og kan have haft en skrabende fimktion; den anden flække er relativt
tynd, og da den konkave retouche står let på skrå og er kombineret med retouche på den til-
stødende  langside,  kan det tænkes,  at stykket enten er en ffagmenteret skævtrekant eller en
kniv; den skråretoucherede mikroflække er mest sandsynligt tiltænkt indsættelse i et flintæg-
redskab.

SO;ÆÆer med ÆczÆ og Æcznfrefo#cÆe..  Der er  fimdet  1  mikroflække  med  lateralt  hak,  og  31
stykker med  diverse  kantretouche.  Heraf er  15  afslag,  12  flækker og 4  mikroflækker.  Med
undtagelse af 3 afslag i rhombeporfyr (fig.  13) er alle stykker med hak og kantretouche i flint.

yczr!.ø.. Af 6 s/z.bep/czcJe/rczgme#fer i sandsten har 4 slibeflade på begge sider, mens 2 kun
har  slibeflade på  en  side.  Alle  slibeflademe  er tilnærmelsesvis plane.  Det  største  stykke  er
muligvis intakt og måler 30 x  12,5 x 8,5  cm -alle øvrige slibepladeffagmenter har tykkelser
mellem 2 og 4 cm. Der er desuden fimdet 1 s/øgsfe# i et ubestemmeligt råmateriale med knu-
sespor i begge ender samt 1  stykke beczrbe/.def dz.czbøs (se ovenfor under ØÆ§er).

5.5. Anlægsspor
Af anlæg blev der på Storsand R43 fimdet et enkelt muligt ildsted, der lå i bopladsens sydøst-
1ige hjøme. Ildstedet har en logisk placering i forhold til de største koncentrationer af flintaf-
fald  og  -redskaber  (se /##dsprednz.ng nedenfor),  men  kunne  ]4C-dateres  til  vikingetid.  Der
blev iagttaget en større ansamling af skørbrændte sten umiddelbart NNØ for ildstedet, og
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Fig.14. Storscmd R43. Stenspredning.

det er muligt, at også disse stammer fia vikingetid. Placeringen af stenalderens ildsted(er) på
lokaliteten indikeres således kun indirekte gennem spredningen af brændt flint (se nedenfor).

Der kan ikke ses at være foregået nogen stenrydning på bopladsen - heller ikke i det syd-
østlige hjøme, hvor flinten forekommer i størst mængde (fig.  14).

5.6. Fundspredning
Selvom ftindene på Storsand R43 er relativt sparsomme - ca.  1.000 stk. - er spredningsbilledet

ganske komplekst.  Denne situation kan skyldes en lang række forhold, som vi kan dele i to
grupper, henholdsvis reelle kulturhistoriske forhold samt naturlige og humane forstyrrelser.

Som det ses af spredningsplaneme, forekommer der en række koncentrationer af flint, der
først og ffemmest samler sig i bopladsens sydøstlige hjøme suppleret af et par mindre kon-
centrationer  i  det  nordvestlige  hjøme  (fig.   15.1-2).  Dette  billede  understøttes  også  af den
brændte  flint  (fig.  15.4)  og  de  større  affaldsstykker  fra primærproduktionen  -kememe  og

præpareringsafslagene (fig.16.1).  De egentlige redskaber forekommer derimod kun i lokali-
tetens  sydøstlige  hjøme  (fig.  16.2),  mens  poriyraffaldet  koncentrerer  sig  i  det  nordvestlige
hjøme med en supplerende koncentration i bopladsens østlige periferi (fig.15.3).

Med den generelle mangel på arkæologisk relevant stratigrafi er det umuligt med sikker-
hed at sige, hvorvidt der er tale om artefaktkoncentrationer fra et eller flere ophold på stedet,
men en række detaljer antyder dog, at der kan være tale om et enkelt ophold, under hvilket der
er foregået en række forskellige aktiviteter.
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Fig.15.  Storsand  R43.  Spredningsplaner:   1)  Splinter  (ækv.: 1/min.: 1),  2) flækker  (ækv.: l/min.: 1),  3)

porfyr (ækv. : 1 /min. : 1 ) og 4) brændt flint.
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Fig.16. Storsand R43.  Spredningsplaner:  1)  Kerner (±  p=porfi]rkerne)) og præpareringsafslag (0)
og 2) skævtrekant (A), bor (D, skrabere (0), mulig bjergartsøkse (+), slibeplader (ff) og retoucheret

porfir (p) .

I  første  omgang  er  det bemærkelsesværdigt,  at netop  området  i  ildstedets  umiddelbare
nærhed er fimdtomt, både hvad angår splinter, flækker, redskaber og brændt flint. Dette skyl-
des  mest  sandsynligt,  at  anlæggelsen  af ildstedet  i  vikingetid  har  fjemet  stenaldermateriale
herfra, og hvis dette ikke var sket, ville bopladsens sydøstlige hjøme antagelig have fremtrådt
mere som en enhed, end det gør idag. Udfra spredningen af brændt flint må man fomode, at
stenalderens  ildsted i  sydøsthjømet må have ligget omtrent, hvor vikingetidsildstedet ligger,
men med anlæggelsen af det yngre ildsted, har den brændte flint fået en større spredning, end
den ellers ville have haft.

Den  isolerede  koncentration  i  bopladsens  centrum  kan  være  en  «falsk»  koncentration
opstået ved faldet af et større træ.  Man ser således,  at koncentrationen falder nøje  sammen
med en markant rodvælter (fig.  10 og  14), og at det fimdtomme område mellem denne kon-
centration  og  sydøstkoncentrationeme  falder  sammen  med  rodvælterens  periferi.  Er  træet
faldet fra øst mod vest  vil dette netop løfte de ftindførende lag op og deponere dem længere
mod vest.
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Den omfattende porfyrproduktion  er stort set foregået  som en  isoleret aktivitet,  hvilket
antydes af, at både porfyraffald og -redskaber diskriminerer områdeme med flint. Netop det
forhold, at der er tale om en /#/c7§fæ#c7z.g diskrimination, hvor porfyr-og flintområdeme ikke
overlapper hinanden, peger på, at der er tale om en bevidst separation, og man kan formode, at

porfiJrproduktionen er holdt for sig selv på grund af de kolossale affaldsmængder, der akku-
muleres i forbindelse med produktionen af ganske få redskaber. De to råmaterialers samtidig-
hed antydes også af bopladsens eneste porfyrkeme, der er fimdet i bopladsens sydøstlige hjør-
ne («flintområdet»), og man kan forestille sig, at den er medbragt hertil med henblik på senere
brug, da den netop er langt fra opbrugt - dimensioneme er 25 x 20 x 13 cm.

Det kan ikke afvises,  at mindre dele af materialet stammer fra kortvarige tidligere eller
senere  ophold  på  stedet  i  mellemmesolitikum,  men  sandsynligvis  stammer hovedparten  af
flint- og stenmaterialet fta et enkelt ophold på lokaliteten, hvor bopladsens ildsted og centnm
har været i bopladsens sydøstlige hjøme. Her er der foregået en vis flintproduktion samt akti-
viteter,  der  involverer brug  af flintredskaber,  mens  den  mere  «forurenende»  produktion  af
porfyrafslag og -redskaber er foregået i bopladsens nordvestlige del.  Uden tilstedeværelse af
en egentlig stratigrafi eller f.eks. anvendelse af re#/fz.#g, vil det være meningsløst at diskutere
bopladsens rumlige struktur mere detaljeret, end det er sket ovenfor.

5.7. Bopladsens datering
Som berørt ovenfor blev trækul fi-a ildstedet på Storsand R43  [4C-dateret til sen vikingetid -
960±40 BP6. Ingen fimd fi.a lokaliteten understøtter denne datering, men da også de andre [4C-
daterede  lokaliteter  i  projektområdet  på  Hurum  (Storsand  R53  og  R54  samt  Kongsdelene
R71-2) har givet dateringer til vikingetid,  kan det konkluderes,  at der må være  foregået en
ikke ubetydelig udmarksaktivitet her i vikingetid. Bopladsens stenalderfimd må søges dateret
via den lokale strandforskydningskurve eller arkæologisk.

Storsand R43  lå ca.  86 m.o.h., hvilket ifølge kurven for Ski-trinnet daterer bopladsen til
tidsrummet 8.500-8.000 BP (Sørensen 1979; se også kap. 3.4). Deme datering understøttes af
artefaktmaterialet, hvor tilstedeværelsen af regelmæssige storflækker, præpareringsafslag ffa
store koniske kemer,  1  skævtrekant, flækkeredskaber samt få eller ingen økser peger på mel-
lemmesolitikums sidste halvdel (Lundevågfasen), dvs. ca. 8.400-7.500 BP.

Set under et synes en datering til ca. 8.000 BP at være et velbegrundet forslag.

6 P-i io229: AD  1020-1065, AD  1075-1155.
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STORSAND R43
5.8. Artefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Storflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker
Platformafslag

Affald og råemner i alt

Kerner
Koniske kerner
Uregelmæssige kerner
Bipolare kerner
Kerneforarbejder
Kemefragmenter
Kerner i alt

"Mikrolitter"

Skævtrekanter
"Mikrolitter" i alt

Bor
Flækkebor
Bor i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Flækkeskrabere
Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Flækker med konkav enderetouche
Mikroflækker med skrå enderetouche
Stykker med enderetouche i alt

Stykker med retoucheret hak
Mikroflækker med retoucheret hak
Stykker med hak i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Stykker med kantretouche i alt

Varia
Slibeplader
Slagsten
Bearbejdet bjergart
Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT

Flinu-      Bjerg-     Kyarts     Kvart-     Sand-    Diabas    Poriyr    Andeu-      Ialt
cherl      kwstal                         sit          sten

139               1                1

479
4

159
56

iE
2

850            1             1            2

899            1            1            2
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Storsand R53

Storsand  R53  er  en  lille,  velafgrænset  og  uforstyrret boplads  fra  midten  af senmesolitikum

(klassisk Nøstvetkultur).  Som på  Storsand R43  er  inventaret  sparsomt,  men  i  dette  tilfælde
suppleres materialet af det større typespektrum på nabolokaliteten, Storsand R54, der ligger på
omtrent  samme  kote  (kap.  3.4  og  7).  Fundmaterialet  karakteriseres  af håndtagskemer,  ele-

gante mikroflækker, fravær af spidser og mikrolitter, redskaber på afslag, Nøstvetøkser samt
slibeplader og sandstensknive. Flint er med 94% det dominerende råmateriale, mens bjergkry-
stal udgør 2% suppleret af enkelte mere sparsomt repræsenterede råmaterialer. Med undtagel-
se af lidt kulstof, var der ikke bevaret organisk materiale.

De udførte spredningsanalyser viser, at fimdene må stamme fra et enkelt ophold på stedet
i forhistorisk tid - der forekommer 6n central koncentration med 6t ildsted samt spor efter spo-
radisk aktivitet i bopladsens periferi  (se nedenfor).  Lokaliteten blev første gang registreret i
1989  i  forbindelse  med Hurumprosjektet  (Østmo  ef cz/.  1990),  afgrænset ved et foiprojekt  i
1996 (Bless Karlsen og Ballin  1997) og endeligt udgravet i forbindelse med Oslofjordforbin-
delsen i  1997 (Ballin  1998a).

6.1. Topografi
Storsand R53  lå på Hurum,  Buskerud,  i prosjektområdets  østlige  del  og  i  sydenden af Ver-

petjem. Bopladsen lå på en lille ujævn terrasse med en let skrånende Seldvæg som afgræns-
ning mod sydvest og et markant fald ned mod tjemet mod nordøst. Umiddelbart før terrasse-
kanten gik fieldet i dagen og dannede en naturlig «læskæm» (ca.  57,5 m.o.h.). Mod nord var
lokaliteten afgrænset af en N/S-gående jævn skråning mod tjemet, hvor der i forhistorisk tid
vil have været god adgang til bopladsen fi.a fjordsiden, mens lokaliteten i syd var afgrænset af
en skrænt ned mod et bækløb.

Terrassen, der lå ca. 57 m.o.h., var aflang og orienteret NV/SØ -den målte ca. 20 x 9,5 m.
I det sydlige hjøme var der et parti overgroet field, og foran dette var der et let kuperet parti.
Bopladsen (dvs.  flintkoncentrationen) 1å i terrassens østlige hjøme i en skålformet del af ter-
rassens  højeste  område.  Der var  ingen  fritliggende  blokke  på  terrassen.  I  mesolitisk  tid  vil
bopladsen have ligget i bunden af en lille vig, hvis åbning mod NNØ vendte ud mod et lille
sund.

Udgravningsfeltet udgjorde 29 m2, og der var ikke spor efter dyrkning eller græsning, og
ved udgravningens start i juni  1997 stod der på terrassen enkelte mindre løv-og nåletræer og
buske med en bundvegetation af lyng,  mos  og græs.  Rådne  stubbe  i udgravningsfeltet viste
dog, at der har stået større træer på bopladsfladen.
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6.2. Udgravningsmetode
Som på  Storsand R43  blev der ikke foretaget supplerende prøvestikning  før undersøgelsens
start.  Da terrassen havde  et relativt lille areal, blev der startet umiddelbart med åbning af et
mindre felt (2 x 4 m) i forbindelse med det mest lovende prøvestik i terrassens østlige hjøme
samt en testrude på  1  m2  i  forbindelse med en beboelig  flade  i terrassens vestlige hjøme.  I
forbindelse med udgravningen af lag  1  blev begge disse områder udvidet gradvist til de ud-

storde et samlet felt på 2g m2.
Målesystemet blev orienteret efter terrænet, hvorved de to krydsende profilbalke gennem

lokaliteten kom til at gå henholdsvis NØ/SV og NV/SØ. Der blev generelt gravet to mekani-
ske  10 cm-lag på Storsand R53  med undtagelse af bopladsens østligste hjøme, hvor der kun
blev gravet et enkelt  lag.  Som  afslutning på undersøgelsen blev  der på tre  centrale  punkter
foretaget dybe spadestik for at kontrollere om sterile lag var nået overalt. Bopladsen må be-
tragtes som totaludgravet såvel horisontalt som vertikalt.

6.3 Stratigrafi
Stratigrafien på lokaliteten var ukompliceret  og  udgjorde  en  gængs  podsolprofil  (kap.  4.3).
Der var ingen arkæologisk relevant lagdeling, og fimdene havde en vertikal spredning på ca.
10-20 cm umiddelbart under væksthorisonten. Der forekom ingen ildsteder eller fyldskifter på
bopladsen.

6.4. Fundmaterialet
Fundstoffet fi.a Storsand R53 udgør i alt 905 genstande i flint og sten, hvoraf 846 stk. er affald

(splinter,  afslag  og  ubestemmelige  fragmenter),  præpareringsafslag  (rygflækker  og  platfor-
mafslag)  og  råemner  (flækker  og  mikroflækker).  Redskabeme  udgør  43  stk.  eller 4,8%  af
fimdmaterialet, og kememe udgør i alt 16 stk.

jtc3mø/erz.cz/e.. Der er stort set kun anvendt flint på lokaliteten, hvor flint udgør 94%, bjerg-
krystal 2% og alle øvrige råmaterialer mindre end  1,5% hver. Flinten er i almindelighed pati-
neret blå eller blåhvid, men den er ikke vandrullet.

4#ø/c7s773czferz.cz/e..  Affaldet udgør  162  splinter,  561  afslag og 67 ubestemmelige  fragmen-
ter, der næsten udelukkende er i flint. Der forekommer nogle få afslag i bjergkrystal, kvarts,
kvartsit, sandsten, diabas og homfels. Afslagene er afspaltet dels i direkte hård teknik, dels i
bipolar teknik.

F/æÆkemøferz.cz/e.. Der er på bopladsen fimdet i alt 52 flækker, der alle er mikroflækker. 50
af disse  er i  flint,  mens  2  er i bjergkrystal.  Mikroflækkeme  er smalle  og  elegante,  og  de er
afspaltet i indirekte blød teknik.

P7.æpczrerz.#g§ø/s/czg.. Af sådanne forekommer der kun 2 rygflækker og 2 platfomafslag.
Rygflækkeme  er begge  ensidige rygflækker,  og både rygflækker og platformafslag  er små.
Det er dog ikke muligt af stykkemes form at aflæse, hvilke kemetyper de stammer fl.a.

Ker#er.. Der blev i alt fimdet  16 kemer på lokaliteten. BzPo/øre ker7# er med 4 stk. bo-

pladsens dominerende kemetype. Der er kun fimdet  1  enkelt Æå#dfczg§ÆGr#e (fig.  17), men af
fimdets  7  Æ€7.#e/rczgme#fer er  sandsynligvis  6  stk.  afskalninger af håndtagskemer  (ild-  eller
ftostsprængt). Der er her tale om både afsprængte platfome, afspaltningsfronter og kemesi-
der. Desuden forekommer der 1 keme med en platfomi.
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Fig.17. Storsand R53. Håndtagskerne, ca.1 : 1  tioto: Åse Kari Hammer).
Fig.18. Storsand R53. Indsamlede krystaller, bjerg]crystal, ca. 2:3 moto:  Torben Bjarke Ballin).
Fig.19. Storsand R53. Bjergartsøkse, ca.1 : 1  ffoto: Åse Kari Hammer).

Hertil kommer der 3  regelmæssige, unifome bjergkrystaller (fig.18), der må antages at
være indsamlet som rc3Æ7to/de for flække- eller afslagsproduktion ¢vf.  i øvrigt et tilsvarende
materiale i røgkvarts fta Kongsdelene R71-2, kap.11.6).  Stykkeme har nærmest en standard-
størrelse på ca. 3,5 x 2 x  1,5 cm, og et af stykkeme bærer spor efter påbegyndt bipolar reduk-
tion, en teknologi ofte anvendt på bjergkrystal, kvarts og røgkvarts.

Æy.ergørfsø4ser.. Der er fi.emdraget ffagmenter af 4 bjergartsøkser på Storsand R53, hen-
holdsvis  1  trindøkse og 4 Nøstvetøkser -alle er i homfels.  Trindøksen er et ca.  10 cm langt
nakkeffagment med ovalt tværsnit (fig.  19), mens Nøstvetøkseme udgør henholdsvis en nak-
ke,  en  smalside  og en afskallet  overside.  Nakkestykket  er ca.  9  cm langt og har tilnæmet
rhombisk tværsnit,  smalsideftagmentet er ca.  8  cm langt og  stammer fra en økse med flad,
ubehugget basis (naturlig spalteflade) og trekantet tværsnit, mens  det sidste  stykke er en ca.
4,5 cm lang afskalning af en Nøstvetøkse af ubestemmelig undeftype.

Sidstnævnte  øksefragment  er  karakteristisk  for  landsdele,  hvor  homfels  har  været  det
foretrukne  øksemateriale,  idet homfels  er en  lagdelt bjerart,  der ved  forvitring bliver mere
skifret og spaltelig. Alle 4 stykker er stærkt forvitrede.

Bor.. Bopladsens bor udgøres af 3  afslagsbor (fig.  20.1-2), hvor 2 af borene er simple og
karakteristiske for den klassiske del af Nøstvetfasen. Kendetegnende for disse Nøstvetbor er,
at borspidsens to konvergerende, retoucherede sider ofte mødes i en noget stumpere vinkel,
end man nomalt ville kræve af et bor (z.7t cczs#   >60°). Det tredje bor er derimod usædvanligt
for denne fase ved at have en lang,  sylagtig spids og en retouche, der næmer sig fladehug-
ning.  Dette  bors behugning ville passe bedre  i  et  SN-  eller ældre  bronzealder-miljø  (3.800-
3.000 BP), og det er da heller ikke utænkeligt, at «borspidsen» er en afbrudt modhage fi.a en
hjertefomet spids. Alle 3 bor har nomalretoucheret spids.
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Fig.  20.  Storsand R53.1-2)  Bor,  3)  endeskraber,  4)  sideskraber og  5)  segmentkniv,  ca.1:1  (tegning:
Torben Bjarke Ballin).

SÆ7~øbere.. Alle  10 skrabere er på afslag og fordeler sig på 6 endeskrabere på afslag (fig.
20.3) og 4 sideskrabere  (fig.  20.4).  Stykkeme er generelt relativt små med længder omkring
2,5 cm. Enkelte af endeskrabeme har en relativt regelmæssig, let konveks æg, men i alminde-
lighed er alle skrabeme simple og har grov, stejlretoucheret æg.

SO;Æker med e#derefo#cÆe..  2  af stykkeme med enderetouche  er afslag med skråbuet re-
touche,  og  1  stykke  er en flække med ret retouche.  Det ene  af stykkeme med skråbuet re-
touche er en klassisk segmentkniv (fig. 20.5), hvor venstre kant udgør en stejl, halvmånefor-
met afstumpning til beskyttelse af brugerens pegefinger, mens højre side dels har en skarp-
kantet, distal ende med makroskopiske slidspor efter skærende arbejde, og dels har en proxi-
mal afstumpning, der skal beskytte brugerens langfinger. Alle 3 stykker med enderetouche har
haft en skærende ftinktion - flækken med ret enderetouche muligvis som indsats i et flintæg-
redskab.

SO;ÆÆer mec7 Æcz#frefocÆCÆe..  I  fimdstoffet  fra  Storsand  R53  indgår der også  18  kantretou-
cherede stykker, af hvilke 17 er på afslag og 1 på en mikroflække.

Fig. 21. Storsand R53. Slibesten, ca.1 :2 moto: Åse Kari Hammer).
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Fig. 22. Storsand R53. Stenspredning.

ycirz.cz.. Denne gruppe kendetegnes først og ffemmest af en række typiske Nøstvetgenstan-
de, nemlig 3  fragmenter af s/z.bep/czder i sandsten og  1  ffagment af en scz73c7sfe#sÆ73z.i;.  Den ene
slibeplade er næsten intakt og måler ca. 20 x  14 x 4 cm - stykket har en glatslebet, svagt kon-
kav slibeflade og en underside, der har været benyttet som amboltsten (fig. 21). Et andet sli-
bepladefragment har ligeledes en svagt konkav slibeflade, men har i tillæg en uslebet undersi-
de med markante, skarptoptrukne ridser. Det sidste slibepladeftagment har en plan slibeflade.
Sidstnævnte  2  stykker har begge  en tykkelse på  1,2  cm.  Fragmentet  af en  sandstenskniv  er
slebet på den ene side, og har en tilhugget kant og en tykkelse på 0,6 cm.

Hertil kommer et stykke beczrbe/.def Æor7!/e/s med en behugning man almindeligvis ville
forvente at se på kanthuggede skiveøkser, men der er antagelig tale om en oversideafskalning
af en Nøstvetøkse (se ovenfor). Desuden er der fimdet 1  lille stykke oÆÆer.

6.5. Anlægsspor
På  Storsand R53  blev der ikke afdækket anlæg overhovedet -  således  heller ikke  et ildsted.
Lokalitetens ildsted kan dog udledes af den brændte flints spredning (se nedenfor). I flere til-
fælde under udgravningen blev det fomiodet, at der var fimdet et ildsted, da der fremkom stør-
re  områder med  fedtet,  sort  «sod»  iblandet  «trækul».  Det vistet  sig  dog,  at  «trækullet»  var
småsten med en fedtet, sort belægning, og efter et regnvejr viste det sig, at områder omkring
nyligt  overklippede  rødder  havde  antaget  en  sort  farve.  Antagelig  er  de  store  mørkfarvede

partier sporene af bortrådnede stubbe. Der var generelt meget få sten på bopladsfladen, og der
sås ikke tegn på bevidst rydning af området (fig. 22).
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6.6. Fundspredning
1 modsætning til den komplekse  fimdspredning på  Storsand R43  fremviser  Storsand R53  et
spredningsmønster, der er enkelt at læse og som fortolkningsmæssigt næmest kan beskrives
som klassisk ¢.vf. bl.a.  gennemgangen af Binford's «Drop/toss»-model i Ballin og Lass Jen-
sen  1995:224f;  se  også  Binford  1983;  modellen  er  gengivet  i  nærværende  værk,  fig.  74.1).
Baggrunden herfor er dels, at bopladsen sandsynligvis har været beboet en relativt kort perio-
de af relativt få personer (se nedenfor), og dels, at bopladsen synes at være uforstyrret af såvel
naturlige som kulturhistoriske faktorer.

Betragter vi konturkortene over affaldsmaterialets spredning, fl.emgår det heraf, at der kun
er en enkelt regulær koncentration på Storsand R53 kombineret med nogle få, spredte «bikon-
centrationer»  (fig.  23.1-4).  Splintemes,  afslagenes,  flækkemes  og  den  brændte  flints  spred-
ningscentrum falder dog ikke helt sammen, hvilket sandsynligvis har en kulturhistorisk forkla-
ring.

Da et ildsted vil have udgjort lokalitetens centrum, kan vi starte med at se på den brændte
flints spredning (fig. 23.4). Med undtagelse af nogle enkelte ildskømede stykker i bopladsens
nordlige hjøme ligger al den brændte flint samlet i 6n koncentration, og vi kan derfor konklu-
dere, at der på Storsand R53 kun var et enkelt, centralt ildsted.

Af splintemes spredning kan det udledes, hvor eventuelle huggepladser har været, da dis-
se  i kraft af deres ringe  størrelse hverken har været udsat for brug  eller oprydning  («drop-
zone»). Fratrukket nogle få stykker, der befinder sig i selve ildstedet, er der kun 6n splintkon-
centration umiddelbart nordvest for ildstedet, hvor bopladsens primærproduktion således må
have  foregået.  Dette  stemmer overens  med  afslagenes  og flækkemes  hovedkoncentrationer,
der ligeledes befinder sig nordvest for ildstedet. I en halvcirkel nordvest, vest og sydvest for
huggepladsen finder vi små «bikoncentrationer» af afslag og flækker, der enten er lagt fi-a til
senere brug (1ager) eller deponeret i forbindelse med brug.

Kememes og præpareringsafslagenes (fig.  24.1) spredning skyldes antagelig tre  forhold:
1) Enkelte stykker ligger i direkte kontakt med huggepladsen, hvor de er blevet brugt -de kan
have været for små til at kræve bortkastning (og er således udtryk for «drop») eller de kan
have været så store, at de kume bruges i den videre produktion; 2) 4 kemer ligger i den ab-
solutte periferi og må ses som udtryk for «toss», dvs. at de er kastet ud af bopladsen ved præ-
ventiv oprydning;  og 3) 2  af stedets 3  intakte krystaller ligger samlet nord for huggepladsen
og må betragtes som et lille lager («cache») for senere brug. Dette lagers placering antyder, at
en eventuel bolig (hytte, telt?) muligvis har ligget her - mellem huggeplads og potentiel op-
træksplads for både (se ovenfor under fopogrcz/).

Redskabemes spredning udpeger antageligvis en række aktivitets- og affaldsområder (fig.
24.2-3). Hvis vi accepterer tanken om en bolig på det relativt flade areal vest for huggeplad-
sen, ser det ud til, at der på Storsand R53 er et generelt aktivitetsområde vest for ildstedet og
ligeledes  et generelt aktivitetsområde øst for ildstedet (fig.  24.4).  Begge  steder forekommer
der  skrabere,  knive  (stk.  med  enderetouche)  samt  økser  og  slibeplader.  To  øksefi.agmenter
ligger midt i ildstedet og er demed definitivt kasserede. Bor er kun fundet i området øst for
ildstedet. Hvad angår det mulige aktivitetsområde vest for ildstedet, ser vi at redskabskoncen-
trationen her nærmest har bueform, hvilket kan skyldes tilstedeværelsen af en væg eller telt-
dug, men det er ikke muligt at sige på hvilken side af denne redskabeme er blevet deponeret.
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Fig.  23.  Storsand  R53.  Spredningsplaner:   1)  Splinter  (ækv.:l/min.:l),  2)  afslag  (ækv.:4/min.:4),  3)

flækker (ækv. : 1 /min. : 1 ) og 4) brændt flint (ækv. : 1 /min. : 1 )
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Fig.  24.  Storsand R53. Spredningsplaner:  1) Kerner (D, præpareringsafslag (0)  og krystaller flc),  2)
bor  (D,  skrabere  (0)  og stk.  m.  enderetouche  (+),  3)  slibeplader  (D,  sandstensknive  (0),  bjerg-
artsøkser (+) og okker (ff), og 4) bopladsorganisation (redskaber og kerner er markeret i bopladsens
vestlige hjørne, hvor de muligvis indikerer et vægfiorløb).
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Med så enkel et boplads-1ayout som det ovenfor beskrevne må man formode, at opholdet

på stedet har været relativt kortvarigt (et par dage eller uger), og at der har været tale om en
relativt lille bosættelsesgruppe (en lille jagtgruppe eller en enkelt familie).

6.7. Bopladsens datering
Som  på   Storsand  R43   blev  lokalitetens  kulstof  ]4C-dateret  til  vikingetid  -   henholdsvis
1.010±40  BP7  og  1.040±40  BP8.  Heller  ikke  i  dette  tilfælde  var  der  artefaktmateriale  til  at
understøtte  den  sene  datering.   Stenaldematerialet  dateres  dog  indirekte  gennem  to   [4C-
dateringer ffa Storsand R54, der ligger på omtrent samme niveau og kun ca.  100 m borte -de
to kulprøver gav henholdsvis 6.460 BP og 6.450 BP (kap.  7).  Desuden er en træprøve og en

gyttjeprøve ffa det nærliggende Verpetjem (ca. 50 m.o.h.) blevet [4C-dateret i anden sammen-
hæng med resultateme 6.490 BP og 6.190 BP (Nydal ef ø/.  1985, 540). Storsand R53 lå ca. 57
m.o.h.,  hvilket  ifølge  kurven  for  Ski-trinnet  daterer  bopladsen  til  ca.  6.500  BP  (Sørensen
1979; se også kap.  3.4).

De naturvidenskabelige dateringer underbygges af lokalitetens artefaktmateriale, der kun
kan beskrives som et klassisk Nøstvetinventar:  Små,  elegante mikroflækker, håndtagskemer,
fravær af spidser og mikrolitter,  simple afslagsredskaber, Nøstvetøkser,  slibeplader og sand-
stensknive er karakteristiske for denne fase, der dateres til intervallet 7.500-5.600 BP. Hånd-
tagskemer menes dog først at blive introduceret efter 7.200 BP (Larsson  1990:281), og arte-
faktmaterialets datering kan derfor indsnævres til ca. 7.000-5.600.

Storsand R53 må således dateres til ca. 6.500 BP.

7  P.i io230:  AD  1000-1035.

8  P_i i0231 :  AD  975-1030.
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STORSAND R53
6.8. Artefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Mikroflækker

Præparer.ingsafslag
Rygflækker
Platformafslag

Affald og råemner i alt

Kerner
Råknolde
Håndtagskerner
Andre kerner med en platform
Bipolare kerner
Kernefragmenter
Kerner i alt

Bjergartsøkser
Trindøkser
NØstvetøkser
Bjergartsøkser i alt

Bor
Afslagsbor
Bor i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere
Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Afslag med skråbuet enderetouche
Flækker med ret enderetouche
Stykker med enderetouche i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Stykker med kantretouche j alt

Varia
Slibesten/-plader
Sandstensknive
Bearbejdet bjergart
Okker
Varia i a]t

ARTEFAKTER I ALT

Flinu-      Bjerg-     Kvarts     Kvart-      Sand-     Diabas     Horn-      Andet        lalt
chert      krystal                          sit           sten                           fels

160             2                                                                                                      162
525          14            2            2            9            6            3                      561

67

502

2
2

806          18

853         21
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7. Storsand R54

Storsand R54 er en stor og relativt velafgrænset lokalitet fra midten af senmesolitikum (klas-
sisk Nøstvetkultur), og med undtagelse af et muligt, overgroet vejspor diagonalt over boplad-
sen, er Storsand R54 næppe forstyrret i modeme tid. Inventaret svarer til fimdene på nabolo-
kaliteten Storsand R53, der ligger på omtrent samme kote (kap. 6), blot er det væsentlig større
og mere bredspektret.  Fundmaterialet karakteriseres  af håndtagskemer,  elegante mikroflæk-
ker,  fravær af spidser og mikrolitter, redskaber på afslag, Nøstvetøkser samt slibeplader og
sandstensknive. Flint er med 82% det dominerende råmateriale, mens bjergkrystal udgør 6%,
kvarts 7%, røgkvarts 3%, homfels 2% og sandsten 1%. Med undtagelse af små mængder kul-
stof, var der ikke bevaret organisk materiale.

Spredningsanalyser af fimdstoffet indikerer, at der enten er tale om en basisboplads af en
vis varighed eller en række overlappende, små ikke-samtidige enheder - i alt forekommer der
således  10-15 huggepladser i hovedfeltet. Lokaliteten blev første gang registreret i  1989 i for-
bindelse med Hurumprosjektet (Østmo ef cz/.  1990), afgrænset ved et forprojekt i  1996 (Bless
Karlsen og Ballin  1997) og endeligt udgravet i forbindelse med Oslofjordforbindelsen i  1997

(Garpestad 1998a).

7.1. Topografi
Storsand R54  lå på Hurum,  Buskerud,  i projektområdets  østlige  del  og  i  sydenden af Ver-
petjem. Lokaliteten lå på en større terrasse med en fjeldvæg som afgrænsning mod sydvest og
syd, et relativt stejlt fald mod nordvest, nord og nordøst og et mere jævnt fald mod øst og syd-
øst.  Tjemet lå mod nord, og mod nordøst løb en lille bæk mellem Storsand R54 og Storsand
R53,  der lå blot  100 m borte.  Som på denne boplads var der også på Storsand R54 en «læ-
skæm» umiddelbart foran terrassekanten i form af en [/2-1 m høj fjeldbræmme.

Terrassen lå ca. 56 m.o.h. og målte omtrent 25 x s m orienteret NV/SØ. Midt på terrassen
var der fjeld lige under tørven, hvorved terrassen blev delt i to dele, henholdsvis en nordvest-
lig, fimdrig del og en sydøstlig del præget af små, spredte «fimdpletter». Den nordvestlige del
af terrassen var stort set plan, mens den sydøstlige del hældede ganske let mod sydøst og øst.
Fritliggende blokke forekom kun ind mod fieldvæggen i sydvest og syd, og bopladsfladen var
stort set stenffi.

Hovedfeltet udgjorde 45 m2, mens der blev foretaget sømp/z.#g mod sydøst svarende til 6
m2.  Der var ikke  spor efter dyrkning eller græsning,  men i bopladsens vestlige hjøme  førte
tydelige hjulspor ind i feltet. Før udgravningens start i juni  1997 stod der på terrassen spredte
løv- og nåletræer med en bundvegetation af lyng, mos og græs.
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På bosættelsestidspunktet i senmesolitisk tid må vandstanden forinodes at have stået om-
trent 55 m over nuværende vandstand, og bopladsen har da ligget i bunden af en lille vig, hvis
åbning mod NNØ vendte ud mod et lille sund.

7.2. Udgravningsmetode
Undersøgelsen af Storsand R54 blev indledt som en kombineret udgravning/prøveudgravning,
i den forstand at der i terrassens nordvestlige del blev åbnet et regulært udgravningsfelt, mens
der mod sydøst blev udgravet testruder å ]/4 m2 for hver anden m. De to undersøgelser foregik

parallelt.
Det sydvestlige udgravningsfelt blev først åbnet som to små udgravningsfelter å s  m2  i

forbindelse med lokalitetens to rigeste prøvestik, men relativt hurtigt blev der foretaget udvi-
delser, således at felteme voksede sammen til et enkelt felt på i alt 45 m2. Det var hensigten at
foretage tilsvarende udvidelser i bopladsens sydøstlige del, hvis prøverudemes fimdmængder
skulle nødvendiggøre dette, men fimdene her var så sparsomme, at der kun skete begrænsede
udvidelser med den hensigt at få en repræsentativ lokal sømp/e.

Målesystemet blev orienteret efter terrænet, hvorved de to krydsende profilbalke gennem
lokaliteten kom til at gå henholdsvis NV/SØ og NØ/SV.  Da det oprindelige indtryk var,  at
hovedfeltet antagelig ville blive udvidet mod SØ, blev NØ/SV-balken placeret så langt mod
SØ, at den reelt ikke skærer hovedkoncentrationen men kun berører dennes periferi. NV/SØ-
balken går dog direkte igennem hovedkoncentrationens centrum. Der blev generelt gravet to
mekaniske  10 cm-lag på Storsand R54. De mest fimdrige dele af bopladsen blev dog gravet i
tre lag, hvilket vil sige hovedfeltet eksklusive den vestlige fierdedel og 2 m2 i henholdsvis det
nordlige og østlige hjøme.

Der er med undersøgelsen af lokaliteten opnået en tilnæmelsesvis total udgravning, idet
antagelig  4/5  af det  tilstedeværende  oldsagsmateriale  er  fiemdraget.  Bopladsens  grænser  er
sandsynligvis nået i nord, vest og syd men næppe i øst. Hovedfeltets østlige hjøme er tydelig-
vis ufiildstændigt udgravet, idet flere koncentrationer skæres af hovedfeltets kanter, og terras-
sens prøvegravede, sydøstlige del dækker givetvis over flere uafgrænsede småbopladser eller
aktivitetsområder.

7.3. Stratigrafi
Stratigrafien på lokaliteten  var ukompliceret  og udgjorde  en  gængs  podsolprofil  (kap.  4.3).
Der var ingen arkæologisk relevant lagdeling, og fimdene havde en vertikal spredning på ca.
10-30 cm umiddelbart under væksthorisonten.  Der blev fimdet et enkelt entydigt ildsted be-
stående af nogle få ildskømede sten og en del trækul og sod. Intet fyldskifte adskilte ildstedet
fra  de  omkringliggende  stenalderfimd,  men  alligevel  blev  det  ]4C-dateret  til  vikingetid  (se
kommentar i kap. 5.3 samt nedenfor).

7.4. Fundmaterialet
På Storsand R54 blev der i alt fimdet 4.095 genstande i flint og sten, hvoraf 3.935  stk.  er af-
fald (splinter,  afslag  og ubestemmelige  fl.agmenter),  præpareringsafslag  (rygflækker  og
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platforinafslag)   og   råemner  (flækker  og
mikroflækker).    Redskabeme   udgør    115
stk.  eller  2,8°/o  af fundmaterialet,  og  ker-
neme udgør i alt 44 stk.

Rå77cczferz.cz/e..  Flint  er  med  82%  1oka-

1itetens  største  råmaterialegruppe  fiilgt  af
kvarts med 7%, bjergkrystal 6%, røgkvarts
3%,   homfels   2%   og   sandsten   1%.   Alle
øvrige råstoffer er repræsenteret med min-
dre end 0,5% hver. Flinten er i almindelig-

Fig.  25. Storsand R54. Håndtagskerne, ca.  1 : 1

moto: Åse Kari Hammer).
hed patineret i grå, hvide og blålige nuan-
cer, men den er ikke vandrullet. Generelt er alle redskabeme i flint med undtagelse af økser,
slibeplader og  sandstensknive,  der er i  homfels,  diabas  og  sandsten.  Nogle  få  skrabere  er i
bjergkrystal eller kvarts. Dette forhold kan være de/vz.s reelt, hvorved der udtrykkes en præfe-
rence  i  forhistorisk tid  for visse  råmaterialer  til  visse  redskaber,  men  der kan  næppe  være
tvivl om,  at forholdet også hænger sammen med,  at retouche kan være  særdeles  svær at er-
kende på de gennemskinnelige og/eller lysreflekterende silika-varianter (bjergkrystal, kvarts
og røgkvarts), der herved bliver underrepræsenterede i redskabsgruppen.

4ji7rcz/c7smcz/€rz.cz/e..  Affaldet udgør 932  splinter,  2.217  afslag og 205  ubestemmelige  frag-
menter  fordelt på råmaterialer  som beskrevet  ovenfor.  Afslagene  er  afspaltet dels  i  direkte
hård teknik,  dels  i  bipolar teknik.  1  afslag  i  diabas  har  spor  af slibning  på  dorsalsiden,  og
stammer fra en bjergartsøkse med slebet æg.

F/æÆÆemczferz.cz/e.. Der er på bopladsen fremdraget i alt 576 flækker, der fordeler sig på 42
storflækker og  534  mikroflækker ®rocentvis  fordeling  7:93).  Mikroflækkeme  er smalle  og
elegante som forventet på en Nøstvetboplads, mens storflækkeme har et mere tilfældigt præg
og i de fleste tilfælde nærmest må betragtes som afslag, der ved et tilfælde er blevet lidt læn-

gere end tilsigtet. Flækkematerialet er fremstillet i indirekte blød teknik.
Prcz?pc}re7.z.73gscz/s/øg..  På  Storsand  R54  er  der  fiindet  5  rygflækker  og  1  platfomafslag.

Rygflækkeme  er alle  ensidige og dermed typisk mesolitiske,  og 3  af disse har en størrelse,
der  indikerer,  at  de  stammer  fra  håndtagskemer  (længde:   1,4-2,4  cm).  Platformafslaget  er
med sikkerhed fra en håndtagskeme og har L:B-målene 3,3  x  1,3  cm.  I tillæg ser man langs
den ene side typisk kanttrimning, mens distalenden fremviser en række parallelle mikroflæk-
kear og dermed kan identificeres som en afspaltningsffont.

Ker7!er.. Der blev i alt ftndet 44 kemer på lokaliteten. BzPo/czre Æer#er foreligger i 25 stk.
og udgør demed mere end halvdelen af kemegruppen. Næsthyppigst er Æå#dfczgsÆGr72er med
9  stk.,  mens  der  kun  forekommer  2  e#po/ec7e  Æer73er,  2  #7-ege/mcpssz.ge  Æer#er  og  2  Æer#e-

/rczg77te#fer. Håndtagskememe er i almindelighed totalt opbrugt, og kun 1  enkelt kan betegnes
som «pæn» (fig. 25) - sammenholdt med den store mængde mikroflækker må det antages, at
de opbrugte håndtagskemer generelt er blevet viderebehugget med bipolar teknik.  De 2 ker-
ner med en platfom er begge mikroflækkekemer med aflang platfom, men i dette tilfælde er
mikroflækkeme  afspaltet langs den ene  længdekant.  Begge  stykkeme  er små - platfom til
apex måler kun  1-1,2 cm -og det må fomodes, at der er tale om et forsøg på at få en sidste
serie mikroflækker ud af ellers opbrugte håndtagskemer.

Den overvejende del af kememe er i flint, men  1  håndtagskeme er i røgkvarts,1  uregel-
mæssig keme er i kvarts, mens henholdsvis  1  og 2 bipolare kemer er i bjergkrystal og røg-
kvarts. I forhold til fundmængden på Storsand R54 er der overraskende få genstande, der kan
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Fig.  26. Storsand R54. Bjergartsøkser, ca.1 : 1, 2..3, 2:3 og 2: 1  «oto:  Åse Kari Hammer).

betragtes som indsamlet råmateriale - der er kun findet 1  lille flintknold samt 1 røgkvartskry-
stal og 2 kvartskrystaller, der ligeledes er små.

j}/.ergczrfsøkser.. Der er fimdet 17 hele eller fragmenterede bjergartsøkser på bopladsen, af
hvilke  1  er en trindøkse, og  16 er Nøstvetøkser (fig. 26).  13  stk.  er i homfels, 3  stk.  er i dia-
bas, mens  1  mere tvivlsomt stykke  er i granit.  Kun 9  af økseme er tilnæmelsesvis hele -  8
stk. mangler æggen eller udgør en afskallet del af en homfelsøkse.  Således er 1  stykke en ca.
17  cm lang «bundplade»,  hvor hele overdelen er afspaltet langs  en af homfelsens naturlige
spalteplaner. De intakte økser måler 9,0-17,3 x 3,5-4,8 x  1,4-3,3  cm. Alle homfelsøkseme er
stærkt forvitrede.

Trindøksen har antagelig været prikhugget med slebet æg (fig. 26.1), mens Nøstvetøkser-
ne  kan  inddeles  i  to  overordnede  typer:  En tosidig  variant  (fig.  26.2-3)  og  en variant  med
ubehugget underside og tresidigt tværsnit (en «klassisk» Nøstvetøkse;  fig.  26.4).  To  af dia-
basøkseme har slebet æg, mens dette er stort set umuligt at kontrollere på de stærkt forvitrede
homfelsøkser. Granitstykket må nærmest karakteriseres som en spidsøkse.

Bor..  Borgruppen består  af 6  afslagsbor  (fig.  27.1)  og  1  flækkebor på  6n  mikroflække.
Alle borene er simple og tilfældigt udformede, hvilket er karakteristisk for klassisk Nøstvet-
kultur. To af afslagsborene har den i kap. 6.4 beskrevne stumpvinklede borspids. Generelt er
der benyttet nomal retouche, men  1  afslagsbor har propelretouche, og  1  afslagsbor har bor-
spidsen udfomet ved behugning af en sidekant og en dorsal ryg.

SÆrczøerG..  Der er fimdet i  alt 32  skrabere,  der fordeler sig på  16  endeskrabere på afslag

(fig. 27.2-3),15  sideskrabere, der også er på afslag (heraf er  1  på en rygflække, fig. 27.4), og
1  skraberægfragment. Stykkeme er i almindelighed relativt små, med største mål mellem 1,5-
2,5 cm, omend enkelte af sideskrabeme når længder på 3-4 cm. Endeskrabeme har geme en
let konveks skraberæg med skuldre; sideskrabeme, der kan være både enkelte og dobbelte,
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Fig.  27.  Storsand R54.  1)  Bor,  2-3)  endeskrabere,  4)  sideskraber,  5)  overpasset  stikkel og 6)  stk.  m.
enderetouche, ca.  1 : 1  (tegning: Torben Bjarke Ballin).

har  generelt  en  svagt  konveks,  stejlretoucheret  skraberæg.  Alle  skrabeme  har  et tilfældigt

Præ8.
Sfz.Æ/er.. Der forekommer på Storsand R54 5 afslagsstikler, hvoraf 1  er en midtstikkel og 4

er kantstikler. Alle har fået stikkelslaget ført mod en brudflade.  1  af kantstikleme er en ove7'-

pczsse/ sf!.ÆÆe/ (fig. 27.5), hvilket vil sige, at man har forsøgt at opskærpe stiklen med et sup-
plerende stikkelslag, der i stedet gik diagonalt gennem stykket, som efterfølgende måtte kas-
Seres.

SO;ÆÆer 7#ed e73derefo%cÆe..  Af stykkeme med enderetouche har  1  stk.  skråbuet retouche
og 3 stk. skrå retouche (fig. 27.6). Tre af stykkeme er med sikkerhed små knive, hvor stykket
med skråbuet retouche kan klassificeres som en tidstypisk segmentkniv. Det ene stykke med
skrå retouche har desuden fået retoucheret et hak i  distalenden af den længste  længdekant,
hvorved  der  opstår  en  fom  for mejselæg,  hvor  de  to  retoucher  mødes.  Stykkets  faktiske
fiinktion er uvis.

SO;ÆÆer mecJ ÆczÆ,  /cz#c7z.73g og Æø7z/re/o%cÆe..  I  denne  heterogene  redskabsgruppe  indgår  1

stykke med retoucheret hak,1  stykke med tanding og  18  stykker med kantretouche.  2 af de
kantretoucherede stykker er på flækker, 2 stykker er på mikroflækker, mens alle øvrige styk-
ker i gruppen er på afslag.

Ko7#ZJz.#c}fz.o7#redsÆøZ)€r..  Selvom  flere  af afslagsredskabeme  givetvis  har haft mere  end
en  ftnktion,  har kun  1  stykke kunnet klassificeres  som et kombinationsredskab,  nemlig  et
afslag, hvis ene side er stejlretoucheret som en skraberæg,  og hvor denne side konvergerer
med en anden,  simplere retoucheret side i en borspids.  Der kan eventuelt være tale om en
brækket sideskraber, der er blevet omfimktioneret.

yczrz.cz..  Denne redskabsgruppe  domineres  med 21  stk.  markant  af s/z.Z)ep/czde/rczgme#fer,
hvor kun 2 fiagmenter har mere end en slibeflade.  Slibeflademe fordeler sig ligeligt på styk-
ker med plan flade og stykker med konkav flade (fig. 28.2). Enkelte af slibeplademe har en
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Fig. 28. Storsand R54.1) Refittet slibeplade og 2)  opstilling af konkave slibestensfiragmenter, ca.1 :2

ffioto: Torben Bjarke Ballin).
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CM    1         2         3        4        5ii+  -  -

Fig. 29. Storsand R54. Fragmenter af sandstensknive, ca.1 :2 ffoto: Torben Bjarke Ballin).

tydeligt prikhugget bundflade. 5 ffagmenter med plan slibeflade og prikhugget bundflade har
kunnet sammensættes til en enkelt slibeplade, der oprindelig må have haft et største mål på
over  30  cm  (fig.  28.1).  Generelt  har  slibepladefragmenteme  tykkelser  mellem  1-2  cm;   1
fragment har en tykkelse på 3,4 cm, og enkelte stykker på 0,6 cm's tykkelse kan være frag-
menter af sandstensknive eller afskallede slibeflader af oprindeligt tykkere slibeplader.

Fragmenter af sønc7§fe#sÆnz.ve foreligger i 6 eksemplarer (fig. 29), af hvilke 3  stk. har fint
skarpslebne ægge, mens de øvrige 3  stk.  har tilhuggede eller rundslebne kanter og antagelig
udgør partier af knivenes rygge.  Sandstensknivenes  tykkelse varierer fra 0,6-0,8  cm.  1  czw
bo//§¢e# har to opknuste poler og knusespor på en af bredsideme.  Stenen har dog ikke været
benyttet som ambolt så længe,  at der har dannet sig en egentlig grube i bredsiden.  1  stykke
becmz)e/.c7e/ cJz.czbcLs har sporadisk behugning på den ene længdekant.

7.5. Anlægsspor
Det eneste anlæg,  der blev fimdet på Storsand R54 var et ovalt ildsted beliggende centralt i
hovedfeltet.  Ildstedet var ikke egentligt stensat, men rummede nogle ildskømede sten og en
del  trækul  og  sod.  Ildstedet  markerede  sig  klart  i  fladen,  men  knytter  sig  ikke  tydeligt  til
nogle af lokalitetens mange artefaktkoncentrationer. Det blev da også dateret til vikingetid (se
nedenfor). På grund af en fejlkatalogisering er der registreret for £å ildskømede flintstykker,
hvorfor disse ikke kan benyttes til lokalisering af stenalderens ildsteder. Der sås ikke tegn på
stenrydning (fig. 30).

7.6. Fundspredning
Fundspredningen på bopladsen er kompleks, og der er enten tale om en relativt stor basisbo-

plads eller en akkumulation af gentagne, kortvarige bopladser. På grund af det sædvanlige
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Fig. 30. Storsand R54. Stenspredning.

fravær af arkæologisk relevant stratigrafi kan det ikke afgøres med sikkerhed, om der er tale
om den ene eller den anden mulighed, med mindre man forsøger mere utraditionelle metoder,
som  f.eks.  re/#z.#g.  Forfatteren har  det  synspunkt,  at netop  en boplads  som  Storsand R54
ville være oplagt som re#ffz.#g-objekt (måske i forbindelse med en hovedopgave?) - ikke for-
di det vil være simpelt og overkommeligt (den sædvanlige begrundelse for at foretage reÆf-
/z.#g), men fordi der i dette tilfælde vil være et forskningsmæssigt udbytte. Målsætningen bur-
de her være at få aflclaret, om denne større lokalitet er en kronologisk enhed (basisboplads)
eller en akkumulation af flere enheder.

Ser vi på splintemes spredningsmønster (fig. 31.1), kan vi identificere op mod 15 mindre
koncentrationer  eller  huggepladser,  et  billede,  der  underbygges  af flækkemes  sprednings-
mønster. Flækkekoncentrationeme (fig. 31.2) falder ikke altid sammen med splintkoncentra-
tioneme, hvilket skyldes, at der både er tale om ubrugte flækkefragmenter (der vil ligge i for-
bindelse med huggepladseme),  flækker frasorteret til  senere brug  (depoter; jvf.  bl.a.  Ballin
1997) samt brugte flækker og flækkefragmenter. Allerede i felten blev det bemærket, at der lå
usædvanligt mange flækker samlet umiddelbart op mod den sydsydvestlige fjeldvæg, og da
deme koncentration ikke er forbundet med en entydig huggeplads, må det antages, at der her
kan være tale om et depot.

Da de enkelte koncentrationers kronologiske forhold til hinanden er uklart, skal der ikke
filosoferes  for meget  over  det  generelle  spredningsbillede.  Enkelte  iøjnefaldende  tendenser
bør dog kort berøres. Således er det bemærkelsesværdigt, at alle fl.agmenter af sandstensknive
ligger samlet indenfor et område på anslået 2 x 2 m i lokalitetens sydlige fierdedel (fig.  32);
der må her være tale om et samtidigt aktivitetsområde. En gruppe kemer, flere øksefragmen-
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Fig.  31.  Storsand  R54.  Spredningsplaner:  1)  Splinter  (ækv.:l/min.: l),  2) flækker  (ækv.:l/min.:2),  3)

kerær  (D  og håndtagskerner  (0)  og 4)  bor  (ED,  skrabere (0),  stk.  m.  enderetouche  (+)  og stikler

/#'.
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Fig.  32.  Storsand  R54.  Spredningsplan:  Slibeplader  (0; Lir] omgivet  af  0  symboliserer  ref ittede

firagmenter, se fig. 28.1.), sandstensknive ( 0) og bjergartsøkser (+).

ter og halvdelen af slibepladefragmenteme befinder sig i det vestlige hjøme, der er helt fri for
andre redskaber (fig. 31.3-4 og fig. 32), og det kan dermed fomodes, at der er tale om et af-
faldsområde, en mødding; 5 af slibepladeffagmenteme er blevet refittet (fig. 28.1 og fig. 32).

7.7. Bopladsens datering
Som nævnt  ovenfor blev  lokalitetens  eneste  ildsted  ]4C-dateret  til  sen vikingetid  -  960±40
BP9. Der foreligger dog intet artefaktmateriale ffa denne periode.  Stenaldematerialet dateres
af to samstemmende ]4C-dateringer af trækul ffa åbne bopla¢slag, henholdsvis 6.460±50 BP]°
og 6.450±50 BP] [. Disse dateringer svarer til lokalitetens strandlinjedatering (Sørensen 1979;
se  også kap.  3.4)  og  ]4C-dateringer af 50 m-niveauet i  Verpetjem (Nydal ef cz/.  1985,  540).
]4C-dateringeme af Storsand R54 giver samtidig en omtrentlig datering af den nærliggende

boplads,  Storsand R53,  der ligger på samme niveau,  og  som rummer et tilsvarende  sæt af
ledetyper (se kap. 6).

Lokalitetens  karakteristiske  genstande  udgør  et  fiJldstændigt  sæt  af ledetyper  for  den
klassiske del af Nøstvetfasen: Små, elegante mikroflækker, håndtagskemer, fiavær af spidser
og  mikrolitter,  simple  afslagsredskaber,  Nøstvetøkser,  slibeplader  og  sandstensknive.  Arte-
faktmaterialet alene kan dog ikke datere bopladsen næmere  end til intervallet 7.000-5.600
BP.

9   P-ii0234:  AD  1020-1065, AD  1075-1155.

!° P-110232:  BC 5435-5320.

`'  P-110233:  BC 5435-5315.
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STORSAND R54
7.8. Artefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Afslag af slebne genstande
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Storflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker
Platformafslag

Affald og råemner i alt

Kerner
Råknolde
Håndtagskerner
Andre kerner med en platform
Uregelmæssige kerner
Bipolare kerner
Kernefragmenter
Kerner i alt

Bjergartsøkser
Trindøkser
NØstvetøkser
Bjergartsøkser i alt

Bor
Afslagsbor
Flækkebor
Bor i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere
Skraberægfragment
Skrabere i alt

Stikler
Avslagsstikler
Stikler j alt

Stykker med enderetouche
Afslag med skråbuet enderetouche
Afslag med skrå enderetouche
Stykker med enderetouche i alt

Stykker med retoucheret hak/tanding
Afslag med retoucheret hak
Afslag med tanding
Stykker med hak i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med  kantretouche
Stykker med kantretouche i alt

Flint/-      Bjerg-     Kvarts      Røg-       Kvart-      Sand-     Diabas     Hom-      Poriyr    Andeu-      Ialt
cherl      krystal                      kvarts         sit           sten                           fels                         ubest.

802         53         73            3            1                                                                               932
1792        149        144          88          15             3                          14             3             8     2216

11

106           11           37             9              1                              1           34              1              5        205

3263
517           10

142
1534



Kombinationsredskaber
Skraber/bor
Kombinationsredskaber i alt

Varia
Slibesten/-plader
Sandstensknive
Amboltsten
Bearbejdet bjergart
Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT 3357      231
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8. Kongsdelene R61

Kongsdelene R61  består af 3-4  små koncentrationer med i alt ca.  1.000  artefakter.  Heraf er
kun  14 stk. redskaber, dvs. 3-4 redskaber pr. koncentration, og lokalitetens forskningsmæssi-

ge potentiale må betragtes som ringe. Kongsdelene R61  vil derfor blive tildelt begrænset op-
mærksomhed i nærværende arbejde.

Kronologisk  må  lokaliteten  dateres  til  Nøstvetfasens  første  halvdel,  hvilket  udledes  af
tilstedeværelsen af Nøstvetøkser kombineret med en relativt høj andel af storflækker (forhol-
det storflækker:mikroflækker er ca.  1 :2). Koncentrationemes indbyrdes kronologiske forhold
er uvist.  Lokaliteten blev første gang registreret i  1989 (Østmo €/ cz/.  1990), afgrænset ved et
forprojekt  i  1996  (Bless  Karlsen  og  Ballin  1997)  og  endeligt  udgravet  i  forbindelse  med
Oslofjordforbindelsen i  1997 (Bless Karlsen 1998b).

8.1. Topografi
Bopladsen lå  i projektområdets  vestlige  del på  en jævn  nordøst-skrånende  flade  mellem to
NNØ/SSV-gående  fjeldrygge.  Fundområdet lå ca.  5-20 m vest for den østligste fjeldryg, og
lokaliteten har ligget godt skæmet mod vind fra alle andre retninger end NNØ; der har været
adgang til fjorden fra skråningens nedre del, der må have udgjort en grund strandzone på bo-
sættelsestidspunktet. Fra ryggen mod øst har der været godt udsyn over fjorden mod nord og
øst.

Kongsdelene R61  lå ca.  70 m.o.h.,  og de to udgravningsfelter på tilsammen 40 m2  var
ved undersøgelsens start dækket af spredt, lav vegetation bestående af unge løv-og nåletræer
samt meterhøjt græs, mos og lyng.  Skråningen bar præg af hugst, og der var spor efter flere
store rodvæltere, der kan have forstyrret spredningsbilledet.

8.2. Udgravningsmetode
Da forprojektets fiind dækkede et område på op mod 350 m2 blev undersøgelsen i  1997 ind-
ledt med udgravning af systematisk spredte prøveruder på '/4 m2 med en indbyrdes afstand på
2 m. Prøverudeme blev placeret i forhold til et målesystem, der var orienteret efter terrænet,
og hvor X voksede mod NNV og Y mod ØSØ. Med baggrund i prøverudemes fimd oprette-
des  derefter ovennævnte to  felter,  hvor det nordligste  felt blev skåret af en profilbalk med
orienteringen NNV-SSØ, og det sydligste felt af en profilbalk orienteret VNV-ØSØ.

Fundene lå nomalt i sandlaget direkte under tørven, og der blev derfor generelt gravet to
10 cm-lag. På udvalgte steder blev der dog som kontrol gravet tre lag og i prøverudeme op til
fem lag.  I det nordlige felt er der tale om en tilnærmelsesvis totalgravning af en enkelt kon-
centration, mens artefaktspredningen i det sydlige felt antyder, at der her er sket en beskæring
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af koncentrationemes sydligste del. Prøverudeme mellem de to felter er så tilpas fimdrige, at
det må fomodes, at der befinder sig yderligere en koncentration her.

8.3. Stratigrafi
Som på de øvrige lokaliteter i området udgør stratigrafien på Kongsdelene R61 en podsolpro-
fil,  omend  denne  er  mere  kompliceret.  Udover  udvasknings-  og  udfældningslag  blev  der
iagttaget følgende detaljer: Øverst var der et usædvanlig tykt tørve-mumuslag, der først blev
set  som en mulig  indikator for dyrkning  af den jævne  skråning,  men der blev ikke  fimdet
egentlige  dyrknings-  eller  anlægsspor eller  efterreformatoriske  fimd.  I  forbindelse  med ud-
fældningslaget forekom der et rullestenslag, der kan være en fossil strandbred.

8.4. Fundmaterialet
Der er på Kongsdelene R61  fiindet i alt  1.020 genstande i flint og sten, hvoraf 998 stk. er af-
fald (splinter, afslag og ubestemmelige fiagmenter), præpareringsafslag (rygflækker og plat-
fomafslag) og råemner (flækker og mikroflækker). Redskabeme udgør 14 stk. eller  1,3% af
fimdmaterialet, og der foreligger s kemer.

Rc3mø/er!.ø/e..  Flint er med  81°/o  det  dominerende råmateriale,  suppleret  af bjergkrystal,
kvarts, røgkvarts og kvartsit med hver 2-3%. Homfels udgør 6%. Flinten er generelt let pati-
neret, men ikke vandrullet.

4jj7rø/d§mø/erz.cz/e.. Affaldet fordeler sig på 202 splinter, 648  afslag og  80 ubestemmelige
ffagmenter med ovennævnte råmaterialefordeling.  Afslagene er dels afspaltet i direkte hård
teknik, dels i bipolar teknik.

Flækkemateriale..   Der   £orekornmer   i
alt 66  flækker på lokaliteten,  af hvilke  24
er  storflækker  og  42  mikroflækker  (pro-
centvis   fordeling   36:64).   Flækkeme   er
smalle  og  meget  regelmæssige,  og  de  er
afspaltet  i  indirekte  blød  teknik.  2  mikro-
flækker er i kvartsit, mens 3 storflækker og
1  mikroflække er i ubestemmelige råmate-
rialer.

PrcppczrGrz.#gscz/s/czg.. Der er kun fimdet
2 rygflækker og ingen platformafslag.

Ker#er..  Af  sådanne  er  der  fimdet  s
stk. - alle er bipolare kemer. 7 af disse er i
flint og 1 er i kvarts.

E/.ergczrfsøÆser..   Der  er  ffemdraget  3
Nøstvetøkser, hvoraf 2 er tosidige, mens  1
nærmest  må  beskrives  som  en  rhombisk
skævøkse.  1  økse er intakt (7,5 x 3,2 x 2,0
cm;  fig.  33), mens 2 mangler æggen.  Alle
økser er i homfels og kraftigt forvitret.
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Fig.  34. Kongsdelene R6l. Spredningsplaner:  1) Splinter (ækv.:2/min.:2)   og 2) flækker (ækv.l/ min.: 1).

SÆrøz)G7.e..  Denne gruppe er repræsenteret med 3  stk.,  af hvilke 2  er endeskrabere på af-
slag og  1  er en sideskraber.  De 2  endeskrabere har begge afspaltet dele af æggen, men kan
dog erkendes som endeskrabere. Alle 3 stykker har et tilfældigt præg.

SøÆÆer  mecJ  Æcz73/refo#cÆG..  Der  foreligger  6  kantretoucherede  stykker  -  henholdsvis  4
afslag,  1  flække og 1 mikroflække.

yørz.cz..  Der  er  fiindet  1  fragment  af en  slibeplade  i  sandsten  (tykkelse:  0,6  cm),  og  1
slagsten i sandsten. Slagstenen er tilspidset oval og har knusespor i den ene ende.

8.5. Anlægsspor
Der blev ikke fundet nogen form for anlæg på Kongsdelene R61, således heller ikke ildsteder.
I  det sydlige  felt blev der iagttaget  en koncentration af trækul  og ildskømede  sten,  men da
trækullet så relativt «friskt» ud, lå væsentlig dybere end fimdene iøvrigt og ikke havde umid-
delbar kontakt med artefaktkoncentrationeme, blev det konkluderet, at der mest sandsynligt
var tale om forkullede rødder fi.a et større, nedbrændt træ.
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8.6. Fundspredning
På grund af de stærkt begrænsede fimdmængder og redskabstyper vil der i det følgende kun
blive set på den overordnede fimdspredning (fig. 34.1 -2).

I det nordlige felt kan der udskilles en enkelt koncentration, hvor splinter og flækker ikke
har helt samme centrum.  Som berørt i forbindelse med Storsand-bopladseme kan dette for-
hold skyldes, at splinter geme ligger, hvor de faldt («drop»; Ballin og Lass Jensen 1995:224f,
Binford 1983), mens flækkeme kan være blevet sorteret og lagt til side med henblik på senere
brug.

I det sydlige felt markeres der to koncentrationer af både  splinter og flækker,  og heller
ikke her er der sammenfald mellem splintemes og flækkemes centre.  Spredningsbilledet in-
dikerer, at de sydligste dele af disse koncentrationer ikke er blevet udgravet.

Mellem de to felter forekommer der en del artefaktmateriale i prøverudeme, og det må
formodes, at der også ligger en koncentration her. Dette materiale blev diskrimineret ved ud-
arbejdelsen af de to konturkort, da de spredte fiind i prøverudeme forstyrrede spredningsbil-
1edet. Det kan ikke afgøres, hvorvidt der er tale om levn fi.a et eller flere ophold på stedet i
stenalderen.

8.7. Bopladsens datering
Da  lokaliteten blev  vurderet  som relativt uvæsentlig,  blev  der  ikke  gjort  forsøg  på  at  ]4C-
datere  den.  Under  forudsætning  af at bopladsen har været  strandbundet,  kan  Kongsdelene
R61  dateres via strandforskydningskurven for Ski-trimet (Sørensen  1979;  se også kap.  3.4),
der placerer bopladsen onkring 7.500 BP. Nøstvetøkseme og forholdet mellem stor- og mi-
kroflækker peger på den første del af Nøstvetfasen, dvs. umiddelbart efter 7.500 BP.
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KONGSDELENE R61
8.8. Artefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Storflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker

Affald og råemner i alt

Kerner
Bipolare kerner
Kerner i alt

Bjergartsøkser
Nøstvetøkser
Bjergartsøkser i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere
Skrabere i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Stykker med kantretouche i ailt

Varia
Slibesten/-plader
Slagsten
Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT

Flinu-      Bjorg-     Kvarts      Røg-      Kvart-     Sand-    Diabas     Hom-      Meita-    And®tF      lalt
chert      krystal                      kvaris         sit          sten                          fels        rhyolit     ubest.

183           4            7                         6
526         13         26         20         19           9           6         20
391

21

39

2
810         17         34         20         27           9

71

71

826

64

134



9. Kongsdelene R62

Kongsdelene R62 er en stor, delvist afgrænset lokalitet ffa den første halvdel af Nøstvetfasen
-  bopladsen er desværre påvirket  af rodvæltere  og  aktiviteter i  modeme  tid (se  nedenfor).
Fundene må karakteriseres som et typisk Nøstvetinventar, der rummer elementer som hånd-
tagskemer, elegante mikroflækker og smalflækker, afslagsredskaber, Nøstvetøkser, slibepla-
der og sandstensknive; spidser og mikrolitter er fi.aværende. Flint er med en andel på 65% det
væsentligste råmateriale fiilgt af kvarts ( 17%), bjergkrystal (6°/o) og røgkvarts (8%). Der blev
overhovedet ikke fimdet organisk materiale på lokaliteten.

Spredningsbilledet antyder, at der er tale om enten en større basisboplads eller en akku-
mulation af mindre bopladser, men da bopladsen ikke er fiildstændigt afgrænset mod sydøst
og desuden er påvirket af rodvæltere og aktiviteter i modeme tid, vil der kun blive foretaget
mere overordnede spredningsanalyser (se kap. 9.6). Lokaliteten blev første gang registreret i
1989  i forbindelse med Hurumprosjektet (Østmo ef ø/.  1990),  afgrænset ved et forprojekt i
1996 (Bless Karlsen og Ballin  1997) og endeligt udgravet i forbindelse med Oslofiordforbin-
delsen i 1997 (Bless Karlsen 1998c).

9.1. Topografi
Kongsdelene R62, Hurum, Buskerud, lå i projektområdets vestlige del på en bred, nord/syd-
orienteret terrasse på en nordøsthældende, stejl skråning. Mod sydvest finder vi ca. 5 m høje-
re et jævnt skrånende plateau, hvor Kongsdelene R61 var beliggende, og mod nordøst falder
terrænet stejlt ned mod en bæk. På bækkens anden side var der en jævn, relativt stejl skråning
orienteret NV/SØ -her lå bopladseme Kongsdelene R70/71 og R71-2.

Terrassen, hvorpå Kongsdelene R62 lå, var inddelt i to trin, hvor der mellem den øvre og
nedre del var et regulært tenassehak - bopladsen befandt sig på den øvre, sydøstlige terrasse.
Terrassen faldt mod nordvest, hvor der vil have været god adgang med båd i terrassens nedre,
nordvestlige ende. Terrassen var godt skærmet mod vind med en fjeldvæg som afgrænsning i
sydvest, syd og sydøst, og med en ca.  1 m høj fieldbræmme i nord og nordøst.

Bopladsen  lå  omtrent  64  m.o.h.,  og  den  øvre  terrasse  målte  ca.  20  x  15  m;  heraf har
fimdområdet antagelig udgjort omkring 200 m2. Der blev i alt udgravet 63 m2. På en øsvvest-

gående linje gennem hovedkoncentrationens sydlige halvdel lå 4 gruber å ca.1,5 x  1,5 m; en
tilsvarende nord/syd-gående linje med tre gruber lå på den nedre terrasse. Grubeme antages at
være  modeme  forstynelser (se  nedenfor,  kap.  9.3).  Der var ikke  spor  efter dyrkning  eller

græsning. Før undersøgelsens start var der granskov på stedet isprængt enkelte unge løvtræer;
bundvegetationen bestod af lyng, mos og græs.
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9.2. Udgravningsmetode
På  grund  af  ftindområdets  størrelse  blev  undersøgelsen  indledt  på  samme  måde  som  på
Kongsdelene R61,  dvs.  ved udgravning af systematisk spredte prøveruder på  t/4 m2 med en
indbyrdes afstand på 2 m. Målesystemet var orienteret efter terrænet, med X voksende mod
nordvest og Y voksende mod nordøst med to krydsende profilbalke i 100x/100y.

Med baggrund i prøverudeme blev der herefter åbnet et hovedfelt centralt på den øvre
terrasse og et mindre felt i en lille sænkning mod nordøst.  Som en følge af trinvise feltudvi-
delser voksede de to felter dog efterhånden sammen. Der blev ligeledes foretaget udvidelser
af hovedfeltet mod sydvest og sydøst. Det samlede udgravningsfelt nåede til sidst en størrelse

på 63 m2.
På et tidligt tidspunkt blev en af ovemævnte gruber snittet og udgravet med den hensigt

at finde ud af,  om der var tale om anlæg,  der tilhørte  stenalderbosættelsen.  En aflclaring af

grubemes karakter var essentiel  for prioriteringen  af bopladsen  som helhed,  idet bopladsen
måtte gives højere prioritering, hvis der var tale om reelle stenalderanlæg, mens der omvendt
måtte  tildeles bopladsen  en lavere prioritering,  hvis  grubeme  måtte  forkastes  som modeme
forstyrrelser. Det kunne konkluderes, at der var tale om recente fænomener (kap. 9.3).

Der blev generelt gravet to mekaniske  10  cm-1ag  over hele  fladen,  dog blev  der i prø-
veruder og på enkelte udvalgte punkter gravet op til fire lag. Enkelte af de seneste udvidelser
blev  kun  gravet  i  et lag.  Som  det  fremgår  af ovenstående  er bopladsen  ikke  totaludgravet,
hverken i det horisontale eller det vertikale plan.

9.3. Stratigrafi
Stratigrafien  på  Kongsdelene  R62  udgjorde  en  almindelig  podsolprofil  (kap.  4.3)  med ud-
vasknings- og udfældningslag af varierende mægtighed.  Der var ingen arkæologisk relevant
lagdeling, og ftindene havde generelt en vertikal spredning på  10-20 cm. På enkelte punkter,
bl.a. i forbindelse med rodvæltere, lå fimdene op til 40-50 cm under overfladen.

En af grubeme, der lå på en linje gennem hovedfeltet, blev snittet og udgravet, men fæ-
nomenet havde ingen karakteristika, der svarede til rodvæltere, og intet indikerede anlæg af
nogen  art:  Der var ingen vold  af opkastet materiale,  der var ikke  tale  om nogen  fom  for
«$1dskifte» (da gruben var stort set fyldffi), og gruben rummede praktisk talt ingen fiind. Det
er blevet foreslået, at der kan være tale om spor efter fyrretræer optrukket med rod til brug
som master eller telefonpæle (Bless Karlsen  1998c);  denne forklaring støttes af fimd på ter-
rassen af en solid talje.

9.4. Fundmaterialet
På Kongsdelene R61  blev der fimdet i  alt  11.107  genstande i  flint og  sten,  af hvilke  10.802
stk. er affald (splinter, afslag og ubestemmelige fragmenter), præpareringsafslag (rygflækker
og platformafslag) og råemner (flækker og mikroflækker).  Redskabeme udgør  167  stk.  eller
1,5%, og kememe udgør i alt 138 stk.

jzcimøferz.cz/e..  Flintandelen er 65% fiJlgt af kvarts med  17%; bjergkrystal er til stede med
6%, røgkvarts med 8°/o og metarhyolit med 1%. Alle øvrige råmaterialer er repræsenteret med
mindre end 0,5% hver. Flinten har almindeligvis en grå patinering men er ikke vandrullet.
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Stort set alle redskabeme er i flint suppleret af enkelte redskaber i andre silika. Nogle slibe-

plader, sandstensknive, m.m. er i sandsten.
Som berørt i forbindelse med gennemgangen af materialet fra Storsand R54 kan den til-

syneladende præference for flint som redskabsmateriale hænge sammen med det forhold, at
sekundær retouche  kan være  særdeles  svær at  erkende på  gennemskinnelige  og/eller lysre-
flekterende silika-varianter (mineraler og bjergarter der deler den kemiske formel Si02); den-
ne hypotese bestyrkes af et entydigt misforhold mellem disse silika-varianters andel af keme-

gruppen og deres redskabsandel.  Således er 31% af kememe i bjergkrystal, kvarts, røgkvarts
og kvartsit, mens kun 2,5% af redskabeme er. En forklaring på dette misforhold kan dog også
være, at hovedparten af afspaltningeme fra kemer i non-flint silika kan have haft form af mi-
kroflækker, der er indgået som uretoucherede skærper i flintægredskaber.

4#ø/cJ§mø/er!.cz/e..  Affaldet  udgør  2.910  splinter,  6.633   afslag  og   135  ubestemmelige
fragmenter fordelt på råmaterialer som ovenfor beskrevet.  Dog er metarhyolittens  andel af
afslagene 2% mod  1°/o i den generelle oversigt i kraft af det totale fi.avær af splinter i dette
materiale.  Splinteme i metarhyolit er antagelig fiJldstændig forvitret i løbet af de ca. 7.000 år
de har ligget på lokaliteten. Afslagene er afspaltet i direkte hård teknik eller bipolar teknik.

FJcpÆÆemczferz.cz/e..  Der er fimdet i alt  1.104 flækker på bopladsen fordelt på  172 storflæk-
ker og 932 mikroflækker (procentvis fordeling 16:84). Der er tale om smalle, elegante mikro-
flækker og smalflækker, der er afspaltet i indirekte blød teknik.

Prcgpczrerz.#gscz/§/øg.. På Kongsdelene R62 forekommer der 9 rygflækker og  1 1 platfom-
afslag. Med undtagelse af en stor, grov tosidig rygflække, er alle rygflækkeme typiske ensi-
dige  rygflækker.  Ingen  af platformafslagene  kan  med  sikkerhed  siges  at  være  fra  hånd-
tagskemer, men tre af disse er så store og tilnæmelsesvis rundovale, at det synes mere sand-
synligt, at disse stykker stammer fra koniske kemer.  1 rygflække er i kvarts og 1 platfomaf-
slag er i bjergkrystal - alle øvrige stykker er i flint.

Ker#er..  Kemegruppen omfatter i  alt  138  stk.  Bz.po/czre Æer7ter er til  stede  i hele  74  ek-
semplarer og dominerer dermed kemegruppen markant.  De  er generelt særdeles  små (1,5-2
cm), og så meget som 66°/o af disse er i bjergkrystal, kvarts og røgkvarts. Af alle kemer i dis-
se tre materialer er 62% behugget med bipolar teknik, hvorved denne teknik synes  at være
den fi.emherskende metode til reduktion af bjergkrystal, kvarts og røgkvarts på lokaliteten.

Æ37!d/czgsÆer7w   er   ftindet   i   7   stk.,
hvoraf  5  er  i  flint,   1   i  røgkvarts  og   1   i
kvartsit.   Håndtagskememe  i  flint  har  et
tilfældigt  præg,  hvorimod  stykket  i  røg-
kvarts (der reelt er en afslået afspaltnings-
front)  har  meget  smalle  og  regelmæssige
mikroflækkear,   og   stykket   i   kvartsit   er
nærmest arketypisk i  sin udformning (fig.
35). Den anvendte kvartsit er en finkomet,
hvid  type,  der  forekommer  rigeligt  flere
steder på højfjeldet men  synes  fremmed i
dette   miljø.    Den    enlige   Æo#z.sÆe    Æer#e

(flint) er en lidt usikker type, der kan være
en afliugget afspaltningsfront ffa en hånd-
tagskeme.
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Fig.   35.   Kongsdelene  R62.   Håndtagskerne  i
kvartsit, ca.1 : 1  tioto: Åse Kari Hammer).



Fig. 36. Kongsdelene R62. Bjergartsøkser, ca.1 : 1  og 2:3  0bto:  Åse Kari Hammer).

Hertil kommer 20 Æer73er med e7z p/ø//orm -  14 i flint, 3 i kvarts og 3 i røgkvarts -hvoraf
2  af flintkememe  er mikroflækkekemer.  Alle  øvrige  stykker er simple  afslagskemer.  Ure-
ge/7#æs§!.ge Æ€r#er udgør  19 stk.  fordelt ligeligt på flint og andre silika, og Æer#e/øgme#fer
foreligger i 17 stk. fordelt stort set ligeligt på flint og metarhyolit.

ÆjergczrfsøÆser.. Der er fremdraget i alt 6 bjergartsøkser på lokaliteten (fig. 36), af hvilke
4 er i homfels,  1  i glimmerskifer og  1  i et ubesteinmeligt råmateriale. A11e stykker er kraftigt
forvitret.1 stk. er et ægffagment, mens de øvrige økser er intakte Nøstvetøkser af henholdsvis
den tosidige og tresidige type.1  økse er en lang smal mejsel med en ægbredde på ca.1,5 cm.
De intakte øksers dimensioner er 7,8-10,9 x 2,2-4,4 x 1,0-3,5 cm.

Bor.. Deme redskabsgruppe rummer  15 afslagsbor og 3  flækkebor (fig.  37.1-2), og med
undtagelse af 3 regelmæssige bor på storflækker, har alle borene et tilfældigt præg. Afslags-
borene, der ofte er fremstillet på afslagsfi-agmenter, kan have borspidsen placeret såvel pro-
ximalt  som distalt  eller på  sidekanter og brugbare  hjømer.  6  af borene  må beskrives  som
stumpvinklede, og af disse har flere stykker borspidsvinkler på op mod 90°.13 af borene har
nomal retouche,  1 omvendt retouche, 3 propelretouche, og 1 har tresidig retouche.

S#czbere.. Der er fiindet i alt 24 skrabere fordelt på  11  endeskrabere på afslag (fig.  37.3-
4),  1  flækkeskraber, 9 sideskrabere (fig. 37.5) og 3 skraberægfragmenter.  Skrabeme har lige-
som borene et tilfældigt præg med skraberæggen placeret på den side/ende eller det hjøme,
hvor det var mest hensigtsmæssigt, og der er geme brugt afslagsfragmenter som råemner. Der
forekommer dog enkelte veludfomede ende- og sideskrabere med regelmæssig, konveks æg.
Den enlige flækkeskraber har en relativt smal æg og er ffemstillet på en simpel, kraftig flæk-
ke. Skraberægffagmenteme stammer fra både ende- og sideskrabere.

S/z.Æ/er.. Der er udskilt 2 stikler, der begge er kantstikler på brudflade.
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Fig.  37.  Kongsdelene R62.1-2)  Bor,  3-4)  endeskrabere  og  5)  sideskraber,  ca.1:1  (tegning..  Torben
BjarkeBallin).

SO;ÆÆer 7M€c7 e7!deJ~efo#cÆe..  I  denne  gruppe  finder vi  3  afslag  med  skråbuet retouche,  1
mikroflække med skråbuet retouche, 1 afslag med skrå retouche, og 1 mikroflække med skrå,
let konkav retouche. Afslagene med skråbuet og skrå retouche må alle klassificeres som kni-
ve.  1  af disse bør placeres i gruppen segmentknive, og stykket har både en krumbuet retou-
cheret ryg (til beskyttelse af pegefingeren) og en proximal retouche på den modsatte kant (til
beskyttelse af langfingeren);  segmentknivens skarpe parti har diskrete men tydelige makro-
skopiske slidspor efter skærende arbejde. De to enderetoucherede mikroflækker har givetvis
været indsat i flintægredskaber.

Ko77¢bz.7!øfz.o73srec7sÆøZJ..  Inventarets  eneste  kombinationsredskab  er  et  afslagsfi.agment  i
hvis  ene ende,  der ses en konveks  skraberæg, mens der er en borspids  i  stykkets modsatte
ende.

yczrz.ø.. Der er på Kongsdelene R62 fremdraget 28 s/z.bep/czder i sandsten, hvoraf 3 stk. har
en største dimesion større end 10 cm, mens alle øvrige stykker er fragmenter med største di-
mension mellem 4-8 cm. Et større eksemplar er et ffagment af en slibeplade med konkav sli-
beflade,  som tilsyneladende er gået i stykker,  efter at det blev slidt igennem på midten (en
almindelig årsag til overbrydning af slibeplader med konkave slibeflader).  A11e øvrige styk-
ker har  1  plan slibeflade.  Slibeplademes tykkelse ligger mellem 0,4-1,6  cm,  og de tyndeste
kan være enten fiagmenter af sandstensknive eller afskallede slibeflader af større slibeplader.
Af sø73cJs/e7LSÆ7tz.ve foreligger der  10 fi.agmenter, af hvilke 7 har skarpslebet kant, mens 2 har
rundslebet kant  -  antagelig henholdsvis  æg  og ryg.  1  af fragmenteme  har begge  dele,  dvs.
retlinjet,  skarpslebet  æg  og krumbuet,  rundslebet ryg.  Sandstensknivenes  tykkelse  varierer
mellem 0,4-0,8 cm.

Desuden er der fimdet en czmbo/fs/e# i sandsten med spredte knusespor; den mest interes-
sante detalje ved dette stykke er dog de tydelige ridsespor på den ene bredside (fig. 38). Rid-
seme er med sikkerhed ffemstillet af et menneske - antagelig med en stikkel eller et hjøme af
et overbrudt afslag - og der er tale om 6-7 parallelle ridser, der følger den ene, skrå kortside i
en  afstand af ca.  3  cm.  Amboltstenens dimensioner er  14,6  x  10,6  x 4,7  cm.  Endelig  fore-
kommer der en lille knogleformet b7y7!e i sandsten (7,8 x 2,2 x 2,2 cm). Også dette stykke har
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Fig. 38. Kongsdelene R62. Sten med ridser, ca. 2:3  moto: Åse Kari Hammer).

en ridse på den ene side, men denne type bryner, ville man nomalt henføre til langt senere

perioder.

9.5. Anlægsspor
Der blev ikke flndet anlægsspor på Kongsdelene R62, således heller ikke ildsteder eller ryd-
dede flader (fig. 39). Oprindelig blev de to serier af i alt 7 gruber på terrassen set som mulige
anlæg,  evt.  fra senere perioder,  men  som beskrevet i  forbindelse med  stratigrafien ovenfor,
må disse afskrives som recente forstyrrelser.

9.6. Fundspredning
Som på andre bopladser med  større  fimdmængder er  spredningsmønsteret på Kongsdelene
R62 komplekst, og som berørt i forbindelse med bl.a.  Storsand R54 (kap.  7.6), vil det være
stort set umuligt uden stratigrafi eller altemative indfaldsvikler (som benyttelse af re/f/z.7]g) at
aflclare, hvorvidt der er tale om en basisboplads eller en akkumulation af levn fi.a flere kortva-
rige ophold på stedet. I det følgende skal der derfor kun gives en summarisk gennemgang af
spredningsbilledet.

Betragter vi spredningen af splinter og flækker (fig. 40.1-2), fremgår det, at der på loka-
liteten  er mindst  15  huggepladser.  Spredningen af brændt flint resulterer kun i  omkring  10
koncentrationer (fig.  40.3),  men det må her bemærkes,  at hvor man ved  analyse  af en  lille
boplads med få koncentrationer kan vælge ækvidistancer, der trækker alle små og store kon-
centrationer  frem,  vil  dette  være  umuligt  ved  analyse  af en  stor,  kompliceret  boplads  som
Kongsdelene R62. Ved analyse af hver genstandskategoris spredning, må der vælges et enkelt
sæt ækvidistancer, der ikke fi.emhæver unødvendigt små detaljer, og som ikke giver de større
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Fig. 39. Kongsdelene R62. Stenspredning.
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Fig.  40.  Kongsdelene  R62.  Spredningsplaner:  1)  Splinter  (ækv.:2/min.:4),  2) flækker  (ækv.: 1/min.: 3)
og 3) brændt flint (ækv. ..1 /min. : 1) .
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Fig.  41.  Kongsdelene  R62.  Spredningsplaner:  1)  Kerner  (D  og håndtagskerner  (0),  2)  bor  (D  og
skrabere ( 0) og 3) slibeplader (D, sandstensknive ( 0) og bjergartsøkser (+).
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koncentrationer  så  mange  konturlinjer,  at  spredningsbilledet  sløres  af for  store  mængder
blæk. Der vil altså være tale om et kompromis, hvor diskrete detaljer kan forsvinde, og det er
højst sandsynligt, at der har været et ildsted knyttet til hver huggeplads.

Spredningen af kememe giver et forventet billede (fig. 41.1), hvor en stor del af kememe
ligger mellem eller i periferien af huggepladseme Ovf. spredningen af splinteme). Mest tyde-
ligt ses dette ved betragtning af splintkoncentrationen øverst (NV) i billedet og midt i hoved-
feltet. Der er stort set ingen kemer i selve splintkoncentrationen men  12 kemer nord for den-
ne og ca.  15  kemer syd for denne (enkelte af sidstnævnte kemer kan dog også stamme  fra
nabokoncentrationeme). Hvad vi ser her er et eksempel på det, som L6hr har benævnt «cen-
triftgalkraft» (L6hr  1990).  I Binfords teminologi repræsenterer splinteme koncentrationens
«drop-zone», mens kememe ligger i dens «toss-zone» (Binford 1983: 153).

Af andre relativt klare tendenser i spredningsbilledet skal blot nævnes følgende to: I for-
bindelse med den netop nævnte koncentration og nabokoncentrationen øst for denne (i hoved-
feltets nordlige hjøme) forekommer der ansamlinger af økser, slibeplader og sandstensknive

(fig. 41.3), og i forbindelse med førstnævnte koncentration ligger artefakteme igen tydeligt i
periferien.  At  netop  disse  tre  typer  findes  sammen  er næppe  tilfældigt,  idet både  økser og
sandstensknive skal ægslibes. Skrabeme samler sig også mere eller mindre i to områder, hen-
holdsvis i hovedfeltets vestlige og østlige hjømer (fig. 41.2). Spredningen af førstnævnte arte-
faktgruppe og skrabeme diskriminerer gensidigt hinanden.

Selvom de mange huggepladser indikerer, at der kan være tale om en række overlappen-
de, ikke-samtidige bopladser, åbner spredningen af slibesten/økser/sandstensknive og skrabe-
re for den mulighed, at der kan være tale om en længerevarende basisboplads, hvor enkelte
mere specialicerede fimktioner er foregået i bestemte områder.

9.7. Bopladsens datering
Der  blev  ikke  fiindet  noget  kulstof på  lokaliteten,  så  der  kunne  ikke  opnås  nogen  [4C-
datering. Lokaliteten kan strandlinjedateres med baggrund i kurven for Ski-trinnet (Sørensen
1979; se også kap. 3.4) og opnår på denne måde en alder på ca.  7.500-6.800 BP (første halv-
del af Nøstvetfasen).  Artefaktmaterialet understøtter denne datering med tilstedeværelsen af
håndtagskemer,  elegante mikroflækker,  ffavær af spidser og mikrolitter,  simple  afslagsred-
skaber, Nøstvetøkser,  slibeplader og  sandstensknive.  Flere platformafslag  synes  at være  fi.a
koniske kemer, hvilket er et tidligt træk, mens håndtagskememe (der i de fleste tilfælde er
simple) næppe kan være meget ældre end 7.200 BP (Larsson 1990:281).

7.200-7.000 BP synes at være en sandsynlig datering af Kongsdelene R62.
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KONGSDELENE R62
9.8. Artefaktliste

Affald og rå®mner
Affald

Splinter
Afslag
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Storflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker
Platformafslag

Affald og råemner i alt

Kerner
Koniske kerner
Håndtagskerner
Kerner med en platform
Uregelmæssige kerner
Bipolare kerner
Kernefragmenter
Kerner i alt

Bjergartsøkser
NØstvetøkser
Bjergartsøkser i alt

Bor
Afslagsbor
Flækkebor
Bor 1 alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Flækkeskrabere
Sideskrabere
Skraberægfragmenter
Skrabere i alt

Stikler
Afslagsstikler
Stikler i alt

Stykker med enderetouche
Afslag med skråbuet enderetouche
Mikroflækker med skråbuet enderetouche
Afslag med skrå enderetouche
Mikroflækker med skrå enderetouche
Stykker med enderetouche i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Stykker med kantretouche i alt

Kombjnationsredskaber
Skraber/bor
Kombinationsredskaber i alt

Flinu-      Bjerg-     Kvarts      Røg-       Kvart-      Sand-      Hom-      Porfyr      Meta-     Andeu-        Ialt
chert      krystal                       kvarts         sit           sten          fels                          rhyolit      ubest.

1821        261        652        148          24                                                                           4        2910
4104       357     1215       672        122             1             3             1        132          26        6633

93           10             7             9             5                             1                             7             3           135

160             4              1              5
827          55          18          29            2
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7023      688    1894      863
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1
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Varia
Slibeplader
Sandstensknive
Amboltsten
Bearbejdet bjergart
Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT 7222      700    1907      884
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10. Kongsdelene R70/71

Kongsdelene R70/71  er en del af et større fimdområde, der er svagt afgrænset. Fundområdet
omfatter sandsynligvis hele den skråning, som lokaliteten lå på (ca. 60 x 20 m) og inkluderer
bl.a. Kongsdelene R71-2, hvor fimdene lå tættest (kap.  11). Omkring Kongsdelene R70/71  lå
fimdene også relativt tæt, og det blev derfor besluttet at foretage en udgravning her med den
hensigt at aflclare lokalitetens karakter, dvs. alder og bopladstype. Med en beliggenhed ca. 55
m.o.h.  var det på forhånd forventet,  at fimdene ville have Nøstvetkarakter - denne forinod-
ning måtte be- eller aflcræftes. Desuden måtte det aflclares, om den fortætning i fimdene, der
var registreret som Kongsdelene R70/71 , kunne bestemmes som en lille selvstændig lokalitet,
eller om der blot var tale om en del af en større, relativt jævn fimdspredning på en skråning.
En arbejdshypotese i denne sammenhæng var, at fimdene på skråningen kunne stamme fra
Kongsdelene R71-21idt højere oppe og blot skyldtes 6.-7.000 års jordflydning. Undersøgel-
sen blev derfor lagt til rette som en stikprøveundersøgelse uden intentioner om totaludgrav-
ning (kap.  10.2).

Artefåktmaterialet må henføres til klassisk Nøstvetkultur, idet der blev fimdet små, ele-

gante mikroflækker,  forarbejder til håndtagskemer,  simple  afslagsredskaber og  slibeplader;
næsten alt er i flint. Der blev ikke fimdet organisk materiale. Funddistributionen slår fast, at
der ikke er tale om en tilfældig spredning, som man måtte forvente, hvis spredningsmønsteret
var stærkt påvirket afjordflydning; Kongsdelene R70/71  må udgøre en egentlig lille boplads
eller huggeplads, der er blevet beskåret i den ene side af et bækløb, som over årtusinder har

gravet sig dybere og demed er blevet væsentlig bredere.
Lokaliteten blev første gang registreret i 1989 som to lokaliteter, henholdsvis Kongsdele-

ne  R70  og R71  (Østmo  e/ ø/.   1990),  afgrænset ved et  forprojekt  i  1996  (Bless  Karlsen  og
Ballin  1997)  og  endeligt  udgravet  i  forbindelse  med  Oslofjordforbindelsen  i  1997  (Ballin
1998b).

10.1. Topografi
Kongsdelene  R70/71  1å  i  projektområdets  vestlige  del  på  den  nordvestvendte,  forholdsvis
stejle  skråning  af Brattebakk.  Som den blev afgrænset i  1996 udgjorde  lokaliteten  en  skrå-
nende  flade med et areal på ca.  300-350 m2  (R70/71  se7##  /ø7'go),  men heraf blev der kun
åbnet et lille felt på 7 x 3 m (R70/71  seJesc/ sfrz.c/o). Da skråningens hældning var markant -
antagelig  10-15%  -kunne man forestille sig,  at der tidligere har været beboelige terrasser i
forbindelse med skråningen, men at disse nu er udjævnet af 6.-7.000 års jordflydning.  Som
berørt indledningsvis forelå der også den mulighed, at jordflydning har transporteret materi-
alet  på  Kongsdelene  R70/71  ned  fra  højereliggende  lokaliteter,  eksempelvis  Kongsdelene
R71-2, og demed ikke udgør en egentlig boplads. Dette vil blive behandlet i kap.10.6.
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Lokaliteten se#sc¢ /czrgo er beliggende ca. 53-61  m.o.h., mens Kongsdelene R70/71 §e7##
§frz.cfo ligger ca.  55 m.o.h.  Skråningen er relativt jævn med enkelte spredte sænkninger - an-
tagelig rodvæltere.  Ca.  1-2 m vest for lokaliteten løb der en lille bæk,  som i tidens  løb har
skåret et op til 4-5 m dybt skår i landskabet. På østsiden blev lokaliteten tangeret af en mulig
hulvej, der dog er blevet undersøgt med metaldetektor uden resultat - da «hulvejen» højere
oppe løb sammen med den nuværende bæk, er det måske mere sandsynligt, at dette fænomen
er et ældre vandløb  og dermed lokalitetens  (og Kongsdelene R71-2's)  ferskvandsforsyning.
Skråningen var  stort  set  fri  for blokke.  Fra bopladsen har  der været  fiit udsyn  over  indre
Oslofjord mod nordvest; formodentlig har der nordvest for lokaliteten været en grund strand-
zone med gode anløbsmuligheder.

Som nævnt blev der åbnet 7 x 3  m, men af tidsmæssige grunde blev der kun udgravet
13,5 m2. Skråningen har ikke været berørt af dyrkning eller græsning, og en forrustet spade af
ældre model stammer muligvis ffa anlæggelsen af kørevej over Brattebakk i  1700-tallet. Ved
udgravningens  start i august  1997  stod der på skråningen en relativt tæt nåleskov isprængt
enkelte løvtræer; bunddækket bestod af et tykt lag af nåle.

10.2. Udgravningsmetode
Undersøgelsen af Kongsdelene R70/71  var styret af to forhold, henholdsvis tidsmæssige og
faglige. Tidsmæssigt var der omkring 1 uge til rådighed til undersøgelse af lokaliteten, og for
at denne tid skulle blive så effektiv som muligt,  sørgede projektleder for rydning af fladen
(tømmerstokke, grene, kviste og nåle) og fjemelse af de øverste 5-15 cm væksthorisont (inkl.
rødder), hvor der erfaringsmæssigt ville være meget få fimd. Herved kunne udgravningshol-
det gå direkte igang med de fimdførende lag. Da det ligeledes er nomen, at samtidige fimd i
en norsk podsolprofil har en vertikal spredning på  10-30 cm, blev det besluttet at grave uden
lagseparering, hvilket vil sige, at lokaliteten blev udgravet i 20 cm tykke søjler å t/4 m2.

Fagligt set var det ønskeligt at opnå en sammenhængende udgravningsflade for gennem
spredningsanalyser (konturkort) at kunne vurdere bopladsens karakter. Dette kunne ikke gø-
res, hvis udgravningen blev foretaget som sømp/z.ng, dvs. via udgravning af mindre, spredte

prøveruder, og der blev derfor straks afsat et egentligt felt på 7 x 3  m orienteret NNV-SSØ
med en tværgående profilbalk (VSV-ØNØ). Af de oprindeligt afstukne 21 m2 blev der udgra-
vet 13,5 m2. Udgravningen er ikke total men giver de ønskede svar (se nedenfor).

10.3. Stratigrafi
Besigtigelse af den tværgående profil viser, at der blot er tale om en gængs podsolprofil med
udvasknings- og udfældningslag. Væksthorisonten er dog noget tykkere end nomalt i områ-
det,  hvilket  givetvis  skyldes  skråningens  hældningsgrad  og  den  resulterende jordflydning.
Store dele af feltets nordlige halvdel havde mellem væksthorisonten og det underliggende lag
et kraftigt lag af ffisk trækul, der må hidrøre ffa en recent skovbrand. Fundene lå generelt i de
øverste 10 cm umiddelbart under væksthorisonten.

10.4. Fundmaterialet
Der er ved udgravningen af Kongsdelene R70/71  fimdet i  alt 600 genstande  i flint og sten,
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hvoraf 569 stk.  er affald (splinter, afslag og ubestemmelige fragmenter), præpareringsafslag

(rygflækker og platfomafslag) og råemner (flækker og mikroflækker). Redskabeme udgør 16
stk. eller 2,5%, og kememe udgør i alt 15 stk.

Ædmczferz.cz/e:  Flint dominerer inventaret totalt med 94°/o,  suppleret af 2% i bjergkrystal,
1% i kvartsit og 2% i sandsten. Flinten er patineret i grå, blå og hvidlige nuancer, men den er
ikke vandrullet.

4jj7rø/cJsmøferz.cz/e:   Affaldet  udgør   116
splinter,  380  afslag  og  18  ubestemmelige
fragmenter fordelt på ovennævnte råmate-
rialer.  Afslagene er afspaltet i henholdsvis
direkte hård teknik og bipolar teknik.

Fl/æÆÆemczferz.cz/e:  Der er ftndet i alt 51

flækker  på  lokaliteten  fordelt  på   1   stor-
flække   og   50   mikroflækker   (procentvis
fordeling  2:98).  Med  undtagelse  af 2  mi-
kroflækker i bjergkrystal  er alle  flækker i
flint.   Mikroflækkeme   er   smalle   og   ele-

Fig.  42.  Kongsdelene  R70/71.  Forarbejde  til
håndtagskerne,  ca.1:1   «oto:  Åse  Kari  Ham-
mer).

gante og fremstillet i indirekte blød teknik.
Prcepczrerz.#gsø/s/czg:  Af sådanne  er  der  kun  ftindet  3  rygflækker  og  1  platformafslag.

Rygflækkeme er alle ensidige.
Ker#er:  Der forekommer i alt  15 kemer, af hvilke  10 er Z)zPo/czre Æer7!er i flint.  Af størst

kronologisk betydning er to Æer#e/orczrbe/.c7er i flint (fig.  42); begge er forarbejder til hånd-
tagskemer og det ene stykke har en tilhugget køl og trimmede sidekanter, det andet en tilhug-

get køl alene - ingen af stykkeme har tildannet afspaltningsfront. Der er desuden 2 små, simp-
1e  Æer73er  mecz  e7!  p/czf/orm  i  henholdsvis
kvartsit  og  bergkrystal  samt  1  ker#e/røg-
me„' i flint.

Fig.  43.  Kongsdelene  R70/71.  Forvitret  net-
synk, ca.  1 : 1  «oto: Åse Kari Hammer).
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SÆ7.czbere:   Af   de   to   tilstedeværende
skrabere  er  1  en regelmæssig  endeskraber

på afslag, mens den anden er en endeskra-
ber,  der  har  fået  en  konveks  skraberæg
retoucheret på den ene af en bipolar kemes
to korte sider.

Stykker    med   kantretouche..   Der    er
fremdraget  i   alt   s   stykker  med  kantre-
touche,  alle  på  afslag.  7  af stykkeme  er i
flint, og 1 stykke er i bjergkrystal.

yczrz.cz:  Denne gruppe består af 5  s/z.øe-

p/czde/røgme#fer i  sandsten med tykkelser
mellem  0,6-1,2  cm.  De  tyndeste  stykker
kan  være  dele  af sandstensknive  eller  af-
skalninger   af   tykkere   slibeplader.   Alle
stykkeme har plane slibeflader.  1  genstand
er  et  70efsj;7zÆ  i  en  ubestemmelig,  eruptiv
bjergart (fig. 43); stykket måler 8,0 x 4,4 x
2,7  cm  og  har  en  skråt  omløbende  fiire
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Fig. 44. Kongsdelene R70/71. Spredningsplan.. Af islag (ækv...4/min.:4).

indhugget.  Synket er stærkt forvitret undtagen i fiirens umiddelbare nærhed. Af beslægtede
synk kan nævnes  et synk i  gabbro  fi-a Frebergsvik (Mikkelsen  1975a:79)  samt et synk i en
ubestemmelig bjergart fra Kongsdelene R71 -2 (kap.  11).

10.5. Anlægsspor
Der blev hverken iagttaget anlæg eller ryddede flader i forbindelse med udgravningen.

10.6. Fundspredning
På grund af udgravningens problemstillinger og fiindenes karakter er der kun lavet en enkelt
spredningsplan,  nemlig over lokalitetens  afslag  (fig.  44).  Heraf ffemgår det med al tydelig-
hed,  at  fiindene  ikke  er tilfældigt  spredt ud  over bopladsfladen  men  koncentrerer  sig  i  en
overordnet  koncentration  eller  huggeplads  og  en  bikoncentration.  Hovedkoncentrationen
skæres af den vestlige udgravningsgrænse, og omtrent 1 m vest for denne falder terrænet først
svagt, derefter stejlt, ned mod bækken ca. 4-5 m lavere. Antagelig har bækken først haft sit
løb i ovennævnte «hulvej» øst for lokaliteten, men på et tidspunkt i forhistorien har bækken
skiftet løb og derefter skåret sig ned i undergrunden. Herved er bopladsens vestlige dele gået
tabt.

Det må på denne baggrund antages, at hele skråningen udgør et samlet flndkompleks af
overlappende,  små bopladser med en dateringsmæssig spredning på omtrent  1.000-1.500 år.
Fundene  ffa  Kongsdelene  R71-2  synes  således  at  stamme  fra  Nøstvetfasens  ældre  del,
Kongsdelene R70/71  ffa den klassiske del.
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10.7. Bopladsens datering
Der er ikke fimdet forhistorisk trækul på Kongsdelene R70/71, der således må dateres alene
ved  strandlinjeforskydning  og  typologi/teknologi.  Beliggenheden  ca.  55  m.o.h.  svarer  stort
set til koten for Storsand R53  og R54, der lå henholdsvis 57 og 56 m.o.h.  Dette niveau kan
med baggrund i den lokale strandforskydningskurve dateres til ca. 6.500 BP (Sørensen  1979,
se også kap. 3.4), hvilket underbygges af to ]4C-dateringer fi-a Storsand R54 på ca. 6.450 BP.

Fundstoffet er sparsomt, men produktionen af mikroflækker på håndtagskemer kan hen-
føres til intervallet 7.000-5.600 BP.
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KONGSDELENE R70/71
10.8. Artefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Storflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker
Platformafslag

Affald og råemner i alt

Kerner
Andre kerner med en platform
Bipolare kerner
Kerneforarbejder
Kernefragmenter
Kerner i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Andre skrabere
Skrabere i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Stykker med kantretouche j alt

Varia
Slibesten/-plader
Netsynk med fure
Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT

Flinu-      Bjerg-     Kvarts      Røg-      Kvart-     Sand-      Horn-    Andet/-      Ialt
chert      krystal                      kvarts         sit           sten         fels        ubest.

111                3                                                   2                                                                116

360            3            2                          3            9            2            1       380
17                                                    1                                                                                       18

1
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3
1

541             8            2            1             5

563         10
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11. Kongsdelene R71-2

Kongsdelene R71-2 udgør den fimdrigeste del af et større bopladskompleks på en nordvest-
vendt skråning.  Fundmaterialet karakteriseres af regelmæssige stor- og mikroflækker, koni-
ske kemer og håndtagskemer, en del flækkeredskaber (bl.a. flækkebor), Nøstvetøkser, slibe-

plader og sandstensknive. Flint dominerer med 75% inventaret, mens bjergkrystal udgør hele
16% suppleret af mindre mængder kvarts og røgkvarts.  Med undtagelse af lidt kulstof blev
der ikke fimdet organisk materiale.

Der forekommer en række koncentrationer på lokaliteten, men i skrivende stund kan dis-
se enheders forhold til hinanden ikke aflclares. Mest taler dog for, at der er tale om levn efter
flere ophold på stedet deponeret over en relativt kort periode  (få hundrede  år).  Lokaliteten
blev  første  gang registreret og  afgrænset ved et forprojekt i  1996  (Bless  Karlsen og Ballin
1997)  og  endeligt  udgravet  i  forbindelse  med  Oslofiordforbindelsen  i   1997  (Garpestad
1998b).

11.1. Topografi
Kongsdelene R7l-2 lå i projektområdets vestlige del på den nordlige, forholdsvis stejle skrå-
ning af Brattebakk. Lokaliteten lå ca. 67 m.o.h., hvilket vil sige 13 m højere end Kongsdelene
R70/71,  som  lå på  samme  skråning.  Skråningens  hældningsgrad var her væsentlig  svagere
end længere nede - sandsynligvis har bopladsen i forhistorisk tid ligget på en terrasse, der er
blevet udjævnet af senere jordflydning (kap.11.3).  Skråningen omkring Kongsdelene R71-2
var generelt relativt jævn; den eneste variation i overfladen var en lille forhøjning i lokalite-
tens sydlige hjøme, der kan være resteme af en myretue bygget op omkring en større, råd-
nende trærod.

Umiddelbart syd og sydøst for bopladsen gik fieldet i dagen og damede en skrå fjeldvæg;
omtrent 15 m sydvest og vest for bopladsen løb der en bæk i et 4-5 m dybt skår; og mod vest
og nordvest gik der en «hulvej», der øverst på skråningen gik sammen med bækløbet. Mest
sandsynligt er der tale om et forhistorisk, nu udtørret bækløb, der kan tænkes at have været
lokalitetens   ferskvandsforsyning   (se   også   10.1.).   Der  har  været   frit  udsyn  over   indre
Oslofiord mod nordvest, hvor der må have været en grund strandzone med gode anløbs- og
optræksmuligheder. Til alle øvrige sider vil bopladsen have været skærmet af fjeld.

Området har ikke været berørt af dyrkning eller græsning, og ved udgravningens start i
juli  1997 stod der på skråningen en relativt tæt nåleskov isprængt enkelte løvtræer.  Skoven
var mere åben umiddelbart omkring Kongsdelene R71-2, og bunddækket bestod her af nåle
08 8ræs.
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Fig. 45. Kongsdelene R71-2. Nordøstvendt profil.

11.2. Udgravningsmetode
Før udgravningens start blev fimdene fi.a lokalitetens prøvestik analyseret, og det viste sig, at

prøvestikkene tydeligt indikerede grænseme for den lokale fortætning i skråningens fimdmas-
se. Det blev derfor anset for unødvendigt med indledende prøveruder, og et udgravningsfelt
blev etableret i forhold til terrænet, dvs. orienteret nordvest/sydøst. Præcis midt i feltet skar to
vinkelrette profilbalke hinanden (orienteret SVNØ og NV/SØ).

Feltet blev løbende udvidet med baggrund i de spredningskort, der blev tegnet i takt med
udgravningens fremdrift. I alt nåede feltet en størrelse på 53 m2, der generelt blev gravet i to
10 cm-lag.  Som en sikkerhed blev der gravet testruder i lag 3, men fimdene var her overor-
dentlig sparsomme, og udgravningen blev derfor afsluttet.

11.3. Stratigrafi
Lagdelingen på Kongsdelene R71-2 svarer til den gængse lagdeling i projektområdet, dvs. at
der var tale om en podsolprofil med udvasknings- og udfældningslag af varierende mægtig-
hed. Der var ingen fom for kulturlag, og fimdene havde generelt en vertikal spredning på 10-
20 cm. Som berørt ovenfor kan forhistoriske terrasser tænkes at være blevet udvisket af årtu-
sinders jordflydning, og i profiltegningen (fig.  45)  ser vi en antydning af en sådan terrasse
midt i profilen med et svagt markeret terrassehak mod nordvest.

11.4. Fundmaterialet
På Kongsdelene R71-2 blev der fimdet i alt 3.117 genstande i  flint og sten,  af hvilke 2.943
stk. er affald (splinter, afslag og ubestemmelige ffagmenter), præpareringsafslag (rygflækker
og platformafslag) og råemner (flækker og mikroflækker).  Redskabeme udgør  123  stk.  eller
3,9% af fimdmaterialet, og kememe udgør 51 stk.

jtdmø/erz.cz/e: Flint er den største råmaterialegruppe med 75%, suppleret af 16% bjergkry-
stal, 2% kvarts, 4% røgkvarts,1% homfels og 1% sandsten. Flinten er i almindelighed patine-
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Fig. 46. Kongsdelene R71-2. Konisk kerne, ca. 3 :2 tioto: Åse Kari Hammer).
Fig. 47. Kongsdelene R71-2. Indsamlede krystaller, røgkvarts, ca. 2:3 ffoto.. Torben Bjarke Ballin).

ret i grå, blå og hvide toner,  og hele 49  stk.  eller  1,6%  er markant vandrullet.  Ofte kan der
være tvivl om,  hvorvidt en afiunding af kanteme på afslag og flækker skyldes  indlejring i
sand (Keeley 1980), eller der er tale om reel vandrulning, men i dette tilfælde kan overflade-

påvirkningen med sikkerhed bestemmes som vandrulning.
4Jj7Tcz/d§mczferJ.ø/e:  Der  er  fi.emdraget  578  splinter,   1.949  afslag  og  149  ubestemmelige

fragmenter med ovennævnte råmaterialefordeling. Afslagene er afspaltet i direkte hård teknik
eller bipolar teknik.

fT/ceÆÆe77cczferz.cz/e:  På  Kongsdelene  R71-2  er  der  fimdet  i  alt  256  flækker  fordelt  på  78

storflækker og  178 mikroflækker ®rocentvis fordeling 30:70) -næsten alle flækker er i flint.
2 storflækker og  11  mikroflækker er i bjergkrystal,  1  storflække og 3 mikroflækker er i røg-
kvarts, mens  1  storflække og  1  mikroflække er i en finkomet, hvid kvartsit.  Desuden fore-
kommer  der  1  storflække  i  et  ubestemmeligt  råmateriale.  Kvartsitten,  som  er  benyttet  til
ffemstilling  af ovennævnte  2  flækker,  er et  sjældent råmateriale  i  den  østnorske  kystzone,
hvorimod dette råmaterale er ganske almindeligt på mange højfieldslokaliteter

Præpczrerz.#gs¢/§/czg: Af sådanne forekommer der 4 rygflækker og 7 platformafslag. Med
undtagelse af 1  rygflække i bjergkrystal er alle stykker i flint.  1  rygflække er simpel og tosi-
dig, mens de resterende 3 er typiske, ensidige rygflækker. Af de 7 platfomafslag synes 5 at
være fia koniske stor- og mikroflækkekemer, mens 2 er mere usikre.

Ker#er: Der er i alt fimdet 51 kemer på lokaliteten - heraf er 2/3 i flint. Små bz¢o/øre Æer-
#er udgør med 24 stk. halvdelen, hvoraf 16 stk. er i flint og resten i bjergkrystal, kvarts og
røgkvarts.  Af Æo#z.sÆe  7%!.Æ7`o#æÆÆeÆerner (fig.  46)  er  3  stk.  i  flint og røgkvarts,  mens  der er
fimdet  1  lille %å#dfczg§Æer73e i bjergkrystal;  1  1ille c);/z.7!dr!.sÆ mz.Æ7~o/æÆÆeÆer7€e er sandsynlig-

vis et tilfældigt produkt, hvor man har forsøgt at få mest muligt ud af en opbrugt konisk keme
¢vf. bl.a. Ballin og Lass Jensen  1995:69). 4 Æer#er mecJ en p/cz//or772 og 2 Æe7'#er med fo p/czf-
/orme har et meget tilfældigt præg.  Desuden forekommer der 6  %rege/mcpssz.ge Æer72er og  5
kernefiragmenter.

Af ubearbejdede krystaller er der fimdet 5 stk. i røgkvarts, og der må være tale om ind-
samlet råmøferz.ø/G (fig. 47).  Som tilfældet var med krystalleme på Storsand R53  (kap. 6.4),
har krystalleme tilnæmelsesvis   samme  størrelse  -ca.  2,5-3,5  x  1,5-2,0 x  1,5  cm.  Det ene
stykke er kraftigt vandrullet.
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EjergørfsøÆser: Af sådanne er der tilvejebragt 4 stk. i homfels (fig. 48), heraf 1  forarbej-
de. Forarbejdet er på et tidligt stadium og har målene  16 x 5,5 x 5 cm. De øvrige 3 stykker er
alle  fiagmenter  af Nøstvetøkser,  og  alle  er  stærkt  forvitret.  1  nakkeffagment kan  ikke  be-
stemmes nærmere, mens de to andre fragmenter antagelig er afskallede over- eller undersider.
Det ene stykke er fomodentlig fra en tosidig økse, mens det andet stykke kan være ffa en
rhombisk skævøkse. Nøstvetøksemes dimensioner er 5,8-8,5 x 3,2-3,8 x 1,4-1,9 cm.

Fig. 48. Kongsdelene R71-2. Bjergartsøkser, ca.1 : 1  moto:  Åse Kari Hammer).

SÆcevfreÆcz#fer:  1  enkelt  stykke  er bestemt  som  en  skævtrekant  (fig.  49.1),  men det må
erkendes, at bestemmelsen er usikker. Der er tale om en flække med L:B-forholdet 3,3 x  1,1
cm med en skrå, proximal enderetouche. Der ses ingen mikrostikkelfacet, hvilket heller ikke
ville være at vente på en norsk skævtrekant, da sådanne ikke er fremstillet i mikrostikkeltek-
nik  som de  sydskandinaviske  skævtrekanter (Ballin  1995a,  in print  a).  En indvending mod
klassifikationen  af stykket  er,  at  dette  har en markant,  distal  kruming  efter længdeaksen,
hvilket vil gøre skæftning i et flintægredskab problematisk.  Man kan derfor forestille sig, at
der enten er tale om et forarbejde til en skævtrekant eller en lille skråretoucheret kniv.

Bor: Borene deler sig i to næsten lige store grupper, henholdsvis 6 regelmæssige flækkebor

(fig. 49.2-3), der med 6n undtagelse er på storflækker, og 5 simple afslagsbor. Hertil kommer 1
dobbeltbor på en flække (fig. 49.4). Det ene af flækkeborene har tydeligt afsatte skuldre i pro-
ximalenden og en konveks afstumpning af samme ende (fig. 49.3); der kan enten være tale om
en skæftningretouche eller en skraberæg, hvomed stykket ville blive et kombinationsredskab.
Borspidseme fordeler sig på 10 nomalretoucherede spidser og  1 propelretoucheret spids -her-
til kommer dobbeltborets to spidser, der er med henholdsvis normal- og propelretouche.

SÆ7~øøere:  Der  foreligger  i  alt  ls  skrabere,  af hvilke  9  er  endeskrabere  på  afslag  (fig.
49.5),  1  er en  flækkeskraber,  1  er  en  dobbeltskraber (fig.  49.6),  og  7  er  sideskrabere  (fig.
49.7). Endeskrabeme har et tilfældigt præg med en let konveks æg på den kant eller i det
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Fig.  49.  Kongsdelene  R71-2.1)  Skævtrekant  eller  stk.  m.  enderetouche,  2-3)  bor,  4)  dobbeltbor,  5)
endeskraber, 6) dobbeltskraber, 7) sideskraber, 8) stikkel og 9) stk. m. enderetouche, ca.  1..1  (tegning:
Torben Bjarke Ballin).

hjøme af afslaget/fragmentet, der syntes bedst egnet.  Sideskrabeme er lige så simple med en
retlinjet  eller konveks  stejlretouche  på  en  eller  sjældnere  to  sidekanter.  De  eneste  «pæne»
skrabere  er  lokalitetens  flækkeskraber og  dobbeltskraberen,  der begge  er på regelmæssige
storflækker.

S/z.Æ/er:  Til  forskel  fra gængse Nøstvetstikler erkendes  stikleme på Kongsdelene R71-2
nemt, idet de har en tydelig æg og markant stikkelfacet.  1  stykke er en midtstikkel, mens de
resterende er kantstikler (fig. 49.8). Alle er på afslagsfragmenter.

SO;ÆÆer med e#c7erefo#cÆe:  Deme gruppe er stærkt varieret,  og dækker givetvis over en
række forskellige fiinktioner. Af stykker med skråbuet retusj  forekommer der 3  afslag (fig.
49.9),  1  flække og 2 mikroflækker. Af stykker med ret retouche forekommer der 2 afslag, 2
flækker og  1  mikroflække.  Desuden er der ftndet  1  flække med skrå retouche. Mikroflæk-
keme har antagelig været benyttet som skærper i flintægredskaber;  nogle af stykkeme med
ret retouche kan have fimgeret som skrabere, mens andre har fimgeret som knive;  den mest
homogene  gruppe  er flækkeme  og  afslagene med skråbuet retouche,  der sandsynligvis har
fiingeret som knive, og ffagmenteme af afslag med skråbuet retouche kan være dele af seg-
mentknive.  Med undtagelse  af 1  afslag med skråbuet retouche i bjergkrystal er alle  øvrige
stykker i flint.

So;ÆÆer med ÆczÆ,  fcz#d!.#g og Æø#frefo#c%e: Der forekommer 2 afslag med retoucheret hak
og  1  afslag med en tilfældigt udseende tanding. Hertil kommer 45 stykker med kantretouche
fordelt på 32 afslag, 7 flækker og 6 mikroflækker.

yørz.¢:  Denne  gruppe  udgøres  af  17  slibepladeffagmenter  i  sandsten,  8  fragmenter  af
sandstensknive samt et netsynk i en ubestemmelig bjergart. Slibepladeffagmenteme er gene-
relt små og svære at bestemme nærmere, men med undtagelse af to samhørende stykker med
konvekse flader synes der almindeligvis at være tale om plane slibeflader. Slibepladefrag-
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Fig. 50. Kongsdelene R71-2. Stenspredning.

menteme har tykkelser mellem 0,8-2,9 cm. Af sandstensknivene har 5 stk.  skarpslebne kan-
ter, 2 stk. har rundslebne kanter, mens 1 stk. er et midterfragment. Tykkelsen varierer mellem
0,4-0,7 cm. Netsynket er stort med dimensioneme  10,5 x 7,6 x 5,9 cm, og det har en fi]re, der
løber skråt omkring  stykkets midte.  Fuen er simpel  og  ikke  særlig dyb  (se  også kap.  10.4
samt Mikkelsen  1975a:79).

11.5. Anlægsspor
Der blev ikke ftndet anlæg af nogen art på Kongsdelene R71-2, således heller ikke ildsteder
eller ryddede flader (fig. 50). Som ovenfor beskrevet befandt der sig en markant forhøjning i
boplads sydlige hjøme, men deme kunne afskrives som et naturligt fænomen. Antagelig er
der tale om en forladt myretue bygget op omkring en stor rod.

11.6. Fundspredning
Bopladsens  spredningsmønster  er komplekst  og  dækker  enten  over  en  større  basisboplads
eller en række overlappende enkeltbosættelser; uden stratigrafi eller anvendelse af eksempel-
vis reÆf/z.#g, kan dette spørgsmål ikke besvares endegyldigt på indeværende tidspunkt. Des-
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Fig.  51.  Kongsdelene  R71-2.  Spredningsplaner:   1)  Splinter  (ækv...1/min.:l),  2)  storflækker  (ækv...1/
min. : 1) , 3) mikroflækker (ækv. : 1 /min. : 1 ) og 4) brændt flint (ækv. : 1 /min. : 1 ) .
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Fig. 52. Kongsdelene R71 -2. Spredningsplaner:  1) Vandrullet f lint, 2) kerner (D, præpareringsafslag ( 0),
koniske kerner  (k)  og håndtagskerne fli),  3) mulig skævtrekant (A), bor (D,  skrabere (O),stikler (ff)  og
stk. m. enderetouche (+) og 4) slibeplader (ED, sandstensknive ( 0), bjergartsøkser (+) og netsynk ( #).

90



uden  kan  Kongsdelene  R71-2  ikke  vurderes  isoleret,  da hele  skråningen,  den  ligger på,  er
ftindførende, omend ftndtætheden på de lavere niveauer er betragteligt lavere end her.

Betragter vi indledningsvis splintemes spredning (fig.  51.1), fi.emgår det heraf, at der på
lokaliteten er omkring otte koncentrationer eller huggepladser. Disse samler sig overordnet i
3  fimdkomplekser, henholdsvis et i bopladsens vestlige hjøme, et i det nordlige hjøme og et
centralt/østligt kompleks med en tunge mod syd.  Disse områder går igen på planeme  over
stor-og mikroflækkemes spredning (fig.  51.2-3),  selvom billedet her er mere difftst og op-
splittet, og bekræftes også af den ildskømede flints spredning (fig.  51.4).  Som på de øvrige
bopladser falder splint- og flækkekoncentrationemes centre ikke helt sammen, hvilket anta-
gelig skyldes,  at splinter ligger, hvor de faldt i  løbet af produktionen,  mens  flækkeme  des-
uden er blevet samlet i små depoter eller brugt umiddelbart, dvs. flyttet ffa produktionsstedet.

Der blev lavet separate spredningskort over stor- og mikroflækker, da der var mistanke
om sammenblanding af ældre (storflækker) og yngre materiale (mikroflækker).  Stor- og mi-
kroflækker ligger dog stort set i de samme koncentrationer, og må derfor antages generelt at
være  samtidige.  Mistanken om  sammenblanding  var ikke  mindst  forårsaget  af lokalitetens
mange vandrullede stykker, hvoriblandt der er flere storflækker men ingen mikroflækker. De
vandrullede  stykkers   kronologiske  stilling blev  søgt  aflclaret ved udarbejdelse  af et  spred-
ningskort  over  disse  (fig.   52.1),  men   spredningsbilledet  er  ikke   entydigt.   Hvis   alle  de
vandrullede stykker lå fiildstændigt tilfældigt, kunne der være tale om materiale smidt ud fra
en boplads højere oppe på skråningen (og demed ældre), mens en tilknytning af de vandrul-
lede stykker til de bestående koncentrationer kume betyde, at bopladseme havde været over-
skyllet ved en transgression eller springflod.  En del af de vandrullede stykker knytter sig til
det nordlige og det centrale/østlige kompleks, men som nævnt er der tale om en svag tendens.

I almindelighed går man ud fia, at strandlinjeforskydningen i Øst-Norge har haft karakter
af 6n lang regression, men dette billede er groft og trods alt baseret på relativt få prøver med
stor tidsmæssig afstand. Netop det tidspunkt, vi taler om her,  dvs.  overgangen mellem-/sen-
mesolitikum  og  den  tidlige  Nøstvetfase,  falder  sammen  med  den  tidligatlantiske  trans-

gression, der repræsenterer en markant og hurtig stigning af verdenshavene, og det er næppe
usandsynligt, at der kan have været tale om en kortvarig transgression (kap.  15.1.3).

Distributionen  af kemer  (fig.  52.2)  viser  dels,  at  kememe  forekommer  i  og  omkring  de
tre fimdkomplekser,  og dels,  at den enlige håndtagskeme befinder sig på et niveau lavere  end
de koniske kemer (nedenfor det mulige terrassehak,  se  fig.  45.).  Spredningen af bjergartsgen-
stande (fig. 52.4) viser derimod nogle ret entydige - og i et vist omfang forventede - tendenser.
Således forekommer slibeplader og sandstensknive samlet i to koncentrationer, dels i bopladsens
nordlige hjøme, dels i det østlige hjøme, mens økseme fordeler sig med  1  eksemplar i hver af
disse koncentrationer og 2 i det vestlige hjøme. At disse tre typer forekommer sammen er gan-
ske  almindeligt, jvf.  bl.a Kongsdelene  R62  (kap.  9.6),  og  kan  fomodentlig  forklares  med  et
ffemstillingsteknisk  fællesskab:  Både  sandstensknive  og  økser har  slebet  æg,  og  slibningen  er
foregået på slibeplader. De øvrige redskabers spredning (fig.  52.3) viser ingen entydige tenden-
Ser.

11.7. Bopladsens datering
Der blev fi.a Kongsdelene R7 l-2 indsendt  1  kulprøve til  ]4C-datering med resultatet sen vi-
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kingetid/tidlig  middelalder  -  880±40  BP]2.  Dette  resultat  svarer  til  dateringer  fra  Storsand
R43, R53  og R54, der næsten alle ligger indenfor tidsrummet  1.040-880 BP (AD 975-1220)
og som må afspejle en betydelig udmarksaktivitet på dette tidspunkt.

En  strandlinjedatering  af bopladsens  topografiske  niveau  giver  ifølge  strandforskyd-
ningskurven for Ski-trinnet ca.  7.500 BP eller tidlig Nøstvetkultur (Sørensen  1979,  se også
kap.  3.4).  Denne datering underbygges af lokalitetens ledetyper. Der er således fimdet koni-
ske  kemer  og  platformafslag  af koniske  kemer,  der  sandsynligvis  må  dateres  til  tiden  før
7.200 BP (Larsson  1990:281),  og kun  1  enkelt yngre håndtagskeme.  Det relativt store antal
storflækker og flækkeredskaber (bl.a.  flækkebor) må antagelig knyttes til de tilstedeværende
koniske kemer, mens de 4 Nøstvetøkser må ses i sammenhæng med den enlige håndtagsker-
ne.  Slibeplademe og sandstensknivene kan ikke dateres næmere  end til Nøstvetfasen i  al-
mindelighed.

Opsummerende synes der således at være vidnesbyrd om besøg på stedet i to tidsafsnit,
dels umiddelbart før og dels umiddelbart efter ca. 7.200 BP.

`2 P-110235:  AD  1065-1075, AD  1155-1220.
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KONGSDELENE R71-2
11.8. Ariefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Storflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker
Platformafslag

Affald og råemner i alt

Kerner
Råstof
Koniske kerner
Håndtagskerner
Andre kerner med en platform
Cylindriske kerner
Andre kerner med to platforme
Uregelmæssige kerner
Bipolare kerner
Kernefragmenter
Kerner i alt

Bjergartsøkser
Nøstvetøkser
Bjergartsøkser i alt

'.Mikrolitter"

Skævtrekanter
•.Mikrolitter" i alt

Bor
Afslagsbor
Flækkebor
Dobbeltbor
Bor i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Flækkeskrabere
Dobbeltskrabere
Sideskrabere
Skrabere i alt

Stikler
Afslagsstikler
Stikler i alt

Stykker med enderetouche
Afslag med skråbuet enderetouche
Flækker med skråbuet enderetouche
Mikroflækker med skråbuet enderetouche
Flækker med skrå enderetouche
Afslag med ret enderetouche
Flækker med ret enderetouche
Mikroflækker med ret enderetouche
Stykker med enderetouche i alt

Flint/-      Bjeirg-     Kvans      Røg-      Kvart-      Sand-     Diabas     Hom-     Andet/-      Ialt
chert      krystal                      kvaris         sit          sten                          fels        ubest.

420       145            5           5            3                                                               578
1427       334          41        101             2          13            2          26             3     1949

122           10             4           12

73              2                               1               1
163             11                                   3                1

31

7
2215      503         50
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Stykker med retoucheret hak og tanding
Afslag med retoucheret hak
Afslag med tanding
Stykker med hak i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Stykker med kantretouche i alt

Varia
Slibesten/-plader
Sandstensknive
Netsynk med fure
Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT 2339
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12. Bråtan 3

Bråtan 3 er en relativt lille, stærkt forstyrret lokalitet med spor efter ophold i senmesolitikum
og   sandsynligvis   mellemneolitikum.   De   to   perioder   kan   udskilles   med   baggrund   i
flækkeinventaret,  der  generelt  består  af  små,  elegante  mikroflækker  suppleret  af enkelte
regelmæssige   storflækker.   Forstyrrelseme   er  sket  ved  pløjning   i  modeme   tid,   og   der
forekommer  spredte  forrustede  genstand  som  dåser,  le-blade,  m.m.  spredt  ud  over  hele
terrassen.  Med undtagelse af lidt trækul  og enkelte brændte hasselnødskaller, blev der ikke
fimdet organisk materiale.

Da bopladsens forskningsmæssige potentiale er overordentlig ringe, vil behandlingen af
lokaliteten og dens fimdstof blive gjort kortfattet. Lokaliteten  blev   første   gang  registreret  i
1993   som  en  del  af  et  forprojekt  til  Oslofjordforbindelsen  (Moseng   1993)  og  endeligt
udgravet i forbindelse med Oslofjordforbindelsen i 1997 (Simonsen 1998).

12.1. Topografi
Bråtan  3  1å i  Frogn kommune,  Akershus,  nær bunden  af Bunnefiorden.  Landskabet er her
kuperet og præget af opstikkende fleldknauser,  og  lokaliteten  lå på en jævn terrasse  ca.  60
m.o.h. Tenassen var aflang og orienteret nord/syd, og den var afgrænset i øst og sydøst af en
lav fieldvæg, der gik over i en jævnt opadskrånende bakke. Mod nord, vest og syd var der et
kort men relativt stejlt fald ned mod et mosedrag. Udgravningen havde form af sczmp/z.72g, og
der blev i alt udgravet ca.  |4 m2.

Omtrent  35  m  sydøst  for  og  ca.  5  m  højere  end  bopladsen  finder  vi  Bråtan  4.  Dette
forhold er af betydning for fortolkningen af det mulige neolitiske indslag på Bråtan 3, der kan
udgøre  et  aktivitetsområde  knyttet  til  den  mere  omfattende  bosættelse  på  Bråtan  4.  På
tidspunktet for den senmesolitiske bosættelse har bopladsen ligget på østsiden af et trangt,
nord/syd-gående sund mellem et landfast område i vest og en nord/syd-orienteret, 600 x 200
m stor ø i øst. En eventuel mellemneolitisk bosættelse vil have ligge i en betragtelig afstand
af den daværende kyst (se også kap.13).

Bevoksningen på Bråtan 3 var før udgravningens start åben blandingsskov bestående af

gran isprængt forskellige unge løvtræer. Bundvegetationen bestod af græs.

12.2. Udgravningsmetode
lndledningsvis  blev  der  opsat  et  nord/syd-orienteret  målesystem,  i  hvilket  der  blev  afsat

prøveruder å ]/4 m2 for hver anden m (fig. 53). Prøverudeme blev i gravet i fem mekaniske  10
cm-1ag. Tværs over terrassefladen blev der gravet en  1  m bred øst/vest orienteret profilgrøft
med henblik på at få aflclaret lokalitetens stratigrafiske forhold. Profilen viste entydigt, at
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Fig. 53. Bråtan 3. Feltoversigt.

terrassen  var  blevet  pløjet  (kap.   12.3),  og  da  sandsynligvis  kun  lagene  4  og  5  var
upåvirkede af forstyrrelseme, blev udgravningen orienteret mod indsamling af artefåkter
til typologisk/teknologisk datering af fimdene. Da dette mål var nået blev udgravningen
indstillet.

12.3. Stratigrafi
I  Bråtan-området  som  helhed  udgjorde  lagdelingen  en  podsolprofil  med  de  gængse
udvasknings-  og udfældningslag,  men på  Bråtan  3  var  de  øvre  ca.  30  cm påvirket  af
pløjning,  hvorved podsolprofilens  øverste  dele  - udvaskningslaget  -  manglede.  I  stedet
var der under tørven en grå, sandet muld, der øverst var mørkebrun, nederst gråbrun. Der
var  et  relativt  klart  skel  mellem  dette  lags  to  nuancer,  og  det  må  fomodes,  at  disse
repræsenterer to pløjefaser. Herunder fi]lgte et rødbrundt lag bestående af sand med en
del grus (udvaskningslag), og nederst var der et let gruset lag af finkomet, gult sand/silt,
der sine steder antog en let olivengrøn tone.

Overgangen mellem pløjelag og undergrund markerede sig som en bølget linje, hvor
bølgedalene  lå  i  en  mere  eller  mindre  fast,  indbyrdes  afstand  af  ca.  20  cm.  Disse
plovfiirer sås tydeligt i den øst/vest orienterede profil, hvilket indikerer, at pløjeretningen
har været på langs af terrassen, dvs. nord/syd. Der var også fimd under pløjelaget i lag 4
og 5, men fimdmængden i de to lag var ikke stor nok til at berettige fortsat udgravning.
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12.4. Fundmaterialet
På Bråtan  3  er der i  alt  fimdet  398  genstande i  flint og  sten,  hvoraf 379  stk.  er affald
(splinter,   afslag   og   ubestemmelige   fi.agmenter),   præpareringsafslag   (rygflækker   og
platfomafslag) og råemner (flækker og mikroflækker). Redskabeme udgør  12 stk. eller
3,0%, og kememe udgør i alt 4 stk.

jtåmøJerg.ø/e: De største råmaterialegrupper er flint (80%), kvarts (5%), kvartsit (3%)
og  sandsten  (4%)  -  gruppen  andet/ubestemmeligt  har  en  andel  på  7%.  Alle  øvrige
råmaterialer er repræsenteret med mindre end O,8°/o hver.  Flinten er patineret men ikke
vandrullet.

4LTø/ds77cøfeJ~z.cz/e:   Af  affald  er  der c55   splinter,   289   afslag   og   s   ubestemmelige
fi-agmenter fordelt på råmaterialet som beskrevet ovenfor.  1  afslag i diabas er slået af en
slebet genstand,  muligvis  en neolitisk økse  (se nedenfor).  Afslagene  er enten afspaltet
med direkte hård teknik eller bipolar teknik.

F/ceÆÆemczfer!.cz/e:  De  24  flækker  fordeler  sig  på  6  storflækker og  18  mikroflækker

(procentvis fordeling 25:75), der overvejende er i flint.  1  storflække er i kvarts, mens  1
mikroflække   er   i   bjergkrystal.   Storflækkeme   og   mikroflækkeme   udgør   ikke   et
kontinuum, og mest sandsynligt er der tale om to flækkepopulationer af forskellig alder.
Mikroflækkeme, der er smalle og elegante, er fi-a Nøstvetfasen, hvorimod storflækkeme,
der er brede og regelmæssige, må henføres til den anden halvdel af mellemneolitikum.
A11e flækkeme er fi.emstillet i indirekte blød teknik.

P7~æpczrerz.73gsø/s/czg:  Af sådanne  forekommer der  1  rygflække og  1  platformafslag.
Rygflækken er et uegelmæssigt, ensidigt behugget stykke i kvarts; platfomafslaget, der
reelt  ikke  er  andet  end  en  kemekant,  er  i  flint  og  har  i  den  ene  ende  et  parti  af en
afspaltningsfi.ont med regelmæssige mikroflækkear - det er med stor sikkerhed slået af
en håndtagskeme.

Ke7'#er:  Der er kun fi.emdraget 4 kemer på Bråtan 3, alle bipolare kemer. 2 af disse
er i flint og 2 er i kvarts.

Åjergcz7~/sØÆser: Der er ikke fimdet bjergartsøkser på bopladsen, men der foreligger et
afslag  i  diabas  med fin  slibning på dorsalsiden.  Dorsalsiden  er næmest tagrygfomet,
idet  to  facetter  mødes  i  en  stump  vinkel.  Vinklen  er  for  stump  (125°)  til  at  være
overgangen mellem en bredside og en smalside, så det er overvejende sandsynligt, at der
er tale om overgangen mellem en bredside og en ægfacet. Afslaget er formodentlig slået
af en  neolitisk  Vestlandsøkse  (Vespestadøkser  forekommer  som  bekendt  ikke  i  Øst-
Norge; Gjerland 1985:134).

Bor: Denne gruppe består af 3 afslagsbor, som alle har et særdeles tilfældigt præg. 2
af stykkeme har borspidsen fi.emstillet med nomal retouche, mens det tredje stykke har
propelretouche.

SÆrøz7ere: Om muligt har skrabeme et endnu mere tilfældigt præg end borgruppen. 2
skrabere i flint er afslagsffagmenter med en tilnæmelsesvis retlinjet stejlretouche i den
ene  ende,  mens  1   afslag  i  metarhyolit  har  en  svagt  konveks  skraberæg  på  den  ene
sidekant.

Stykker  med  anden  retouche..  L  e;rik!eril  afislag  med  ret  enderetouche  k;zin være  e;t
forarbejde til en tværpil, mens 2 afslag har et refocJCÆeref %czÆ i den ene sidekant.  Hertil
kJommer 6 af islag med kantretouche.
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12.5. Datering af bopladsen
Som   berørt   ovenfor   tyder   flere   detaljer   på,   at   bopladsen   har   været   besøgt   i   både
senmesolitikum  (Nøstvetfasen)  og  sen  mellemneolitikum.  Nøstvetfasen  indikeres  af små,
elegante   mikroflækker   og   et   præpareringsafslag   fra   en   håndtagskeme,   mens   brede,
regelmæssige  storflækker  og  et  diabasafslag  ffa  en  slebet,   firesidig  økse  med  ægfacet

(Vestlandsøkse?) peger på mellemneolitikum.
Den  mesolitiske  bosættelse  må  antages  at  have  været  kystbundet  (60  m.o.h.),  og  med

baggrund i strandforskydningskurven for Ski-trinnet skulle beboelsen da have en alder på ca.
7.000-6.500 BP. Den neolitiske bosættelse kan ikke have været strandbundet - strandlinjen i
sen mellemneolitikum må have ligget omkring 30 m.o.h.  (Sørensen  1979; se også kap.  3.4),
eller ca. 400 m nord for lokaliteten. Denne afstand til stranden kan synes lille, men adskiller
sig dog klart fi.a f.eks. Nøstvetbopladseme, der som hovedregel synes at have ligget få m ffa
strandlinjen,  og  forholdet må  indikere  en ændring  i  den økonomiske  strategi  (se  også kap.
13).

Der er ikke indsendt materiale til [4C-datering af Bråtan 3.
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BRÅTAN 3
12.6. Artefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Afslag af slebne genstande
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Stofflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker
Platformafslag

Affald og råemner i alt

Kemer
Bipolare kerner
Kemer i alt

Bor
Afslagsbor
Bor i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere
Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Afslag med ret enderetouche
Stykker med enderetouche i alt

Stykker med retoucheret hak
Afslag med retoucheret hak
Stykker med hak i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Stykker med kantretouche i alt

ARTEFAKTER I ALT

Flinu-      Bjerg-     Kvarts     Kvart-     Sand-    Diabas    Meta-    Andeu=      Ialt
chert      krystal                         sit          sten                        rhyolit     ubest.

5311

226             1           12             9          14             1
1

21

51

171

1

1

304           2         16         10

22
22

6
6

320            2         18         10
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13. Bråtan 4

Bråtan  4  er  på  den  ene  side  en  lille,  kronologisk  blandet  boplads  og  på  den  anden  side
Oslofiordforbindelsens mest spændende lokalitet, idet Bråtan 4 ikke blot repeterer, bestyrker
og  i  et  vist  mål  udvider allerede  kendte  forhold  -  som projektets  Nøstvetbopladser -  men
faktisk  tilføjer  egentlig  ny  viden  om  en  forhistorisk  periode.  I  kraft  af  sin  topografiske
beliggenhed ca. 65 m.o.h. og prøvestikkenes indhold af bearbejdet flint var bopladsen antaget
at være  endnu  en Nøstvetlokalitet,  men det viste  sig,  at Bråtan 4 tillige rummede  levn  ffa
neolitisk tid (antagelig sen mellemneolitikum) samt en hustomt fra yngre romertid. Både den
neolitiske boplads og jemalderhuset havde en uventet beliggenhed i landskabet. I nærværende
arbejde vil både de mesolitiske og neolitiske fimd samt fimdene fia jemalder blive grundigt

gennemgået, men det er tanken at analysere jemalderhuset og dets kontekst mere detaljeret i
et senere arbejde (Ballin og Ballin-Smith in prep.).

Fundene omfatter slanke mikroflækker og fi.agmenter af sandstensknive fi.a mesolitikum,
kemer,   fiagmenter  af  slebne  flintøkser  og  flækkeknive  fta  neolitikum  og  en  benpren,
keramik, brændte knogler og lerklining fi.a jemalder.  Spredningsanalyseme viser, at der kun
er  mindre  overlap  mellem  den  mesolitiske  bosættelse  længst  mod  nord  på  terrassen,  den
neolitiske bosættelse midt på og jemalderhuset på terrassens sydlige halvdel. Der er stort set
ingen  stolpehuller  bevaret,  men  distributionen  af  lokalitetens   18  kg  lerklining  tegner  et
tydeligt omrids af et lille hus med dimensioneme ca. 7 x 5 m.

Lokaliteten   blev   første   gang   registreret   i   1993   som   en   del   af  et   forprojekt   til
OsloSordforbindelsen  (Moseng  1993)  og  endeligt  udgravet  i  forbindelse  med  Oslofjord-
forbindelsen i  1997 (Ballin-Smith 1998a).

13.1. Topografi
Bråtan 4  lå i  Frogn kommune,  Akershus,  nær bunden  af Bunnefiorden.  Landskabet er her
kuperet og præget af opstikkende fieldknauser, og lokaliteten lå på en lille, jævn terrasse ca.
65  m.o.h.  Terrassen var aflang og orienteret nord/syd, og den var afgrænset i øst af en lille

fieldknold (ca. 70 m.o.h.) og i vest af en ]/2 m høj, skæmende «fjeldbræmme»; omkring 35 m
mod nordvest og ca. 5 m lavere lå lokaliteten Bråtan 3. Mod nord var der et kort men relativt
stejlt fald, mens terrassen mod syd skrånede jævnt ned mod en lavereliggende, plan flade. Et
felt på  13  x 5  m orienteret nord/syd blev etableret i terrassens nordligste del;  hustomten vil
netop have berørt skråningen i syd.

I  mesolitisk  tid  vil  bosættelsen  have  ligget  på  vestsiden  af en  lille  ø,  mens  både  den
mellemneolitiske  bosættelse  og jemalderhuset  vil  have  ligget  længere  inde  i  landet.  Som
berørt i forbindelse med Bråtan 3 (kap.  12), vil en mellemneolitisk bosættelse på Bråtan 3 og
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4 have ligget i en afstand af ca.  400 m fl.a kysten (Bunnefjorden), en afstand,  der vil have
været endnu større i yngre romertid.

Der er kun små dyrkbare flader i lokalitetens omgivelser men mange mindre mosedrag.
Før undersøgelsens start stod der på Bråtan 4 en relativt tæt skov af unge og gamle birketræer
kombineret   med   en   blanding   af   unge   løvtræer.    I   terrassens   nordlige   ende   bestod
bundvegetationen af tørv med blåbærlyng, mens der næsten ikke var nogen tørv i terrassens
sydlige del og på skråningen; her var der kun et tyndt lag nåle og kogler.

13.2. Udgravningsmetode
Da  terrassen  havde  et  begrænset  areal  (ca.   100  m2),  blev  undersøgelsen  indledt  uden
udgravning af prøveruder. Der blev etableret et lille felt i forbindelse med de to flintførende

prøvestik  i  terrassens  nordlige  ende,  men  da  der  blev  fimdet  lerklining  omtrent  midt  på
terrassen, blev feltet kontinuerligt udvidet mod syd til fimdene af lerklining ophørte. På deme
måde fik feltet sin endelige størrelse og udformning på 13 x 5 m orienteret nord/syd og skåret
midtpå af to krydsende profilbalke.

Udgravningen foregik indledningsvis med krafse og graveske, men efter de første fimd af
lerklining skete udgravningen alene med graveske. Det viste sig, at lokalitetens få fyldskifter
var så svage og adskilte sig så lidt ffa omgivelseme, at man med grovere metoder ville have
overset dem, og det kan ikke udelukkes, at enkelte firldskifter faktisk er blevet overset]3. Der
blev gravet to mekaniske  10 cm-lag over hele lokaliteten samt et tredje 5 cm-1ag i forbindelse
med hustomten, og al masse blev konsekvent soldet; pga. problemer med vandtilførslen er ca.
halvdelen  af jordmasseme  vandsoldet  og  halvdelen  tørsoldet.  Den  konsekvente  brug  af

graveske, vandproblememe samt arbejdet med at indsamle de store mængder lerklining ved
soldebordet bidrog til at gøre udgravningen mindre effektiv målt i m2/dagsværk, men i stedet
blev der dokumenteret strukturer og fimd af stor forskningsmæssig betydning.

Både koncentrationeme fi.a stenalderen og jemalderhuset må betragtes som totaludgravet
i såvel det vertikale som det horisontale plan, men i forbindelse med hustomten ville det have
været relevant også at undersøge fladen umiddelbart nedenfor den sydlige terrasseskråning.
Dette blev af tidsmæssige grunde undladt.

13.3. Stratigrafi
Stratigrafien  på  Bråtan  4   er  en  variant  af  den   gængse,   sydnorske   podsolprofil,   hvor
lagdelingen mod nord er en ukompliceret sekvens med et udvaskningslag øverst fiilgt af et
nedre udfældningslag. I forbindelse med huset er forholdene straks mere komplicerede. Man
kume  stadig  iagttage  både  udvaskningslag  og udfældningslag,  og  der var  ingen  egentlige
kultulag,  men  der  optrådte  nu  en  række  nye  lag  i  skiftende  farver,  komstørrelse  og
konsistens. Generelt adskilte disse sand/silt-1ag sig ved at være en anelse federe og mere

` 3 Dette forhold bør holdes in mente i forbindelse med diskussioneme om fi.emtidige prioriteringer og valg af metode. Denne

type jemalderhuse har altså svage ftldskifter, og i Sydskandinavien er det almindelig kendt, at neolitiske ftldskifter også kan
være særdeles svage, så hvis man ønsker at finde denne type jemalderhuse eller huse fia neolitikum, bør man overveje om
brug  af maskiner  og  krafser  er  den  rigtige  fi.emgangsmåde.  Man  kan  forvente,  at  faglige  prioriteringer  og  økonomiske
hensyn  i fornmimeforvaltningen vil kollidere omkring dette  spørgsmål.  Et tillægsproblem i denne  forbindelse er,  at flere
personer, der har set lerkliningen fri Bråtan 4, har indrømmet, at man plejer at kassere dette materiale umiddelbart, idet man
har formodet, at der var tale om geofakter.
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Fig.  54. Bråtan 4. Vestvendt og sydvendt profil.
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elastiske  end  deres  omgivelser,  hvilket kan  skyldes  opløsning  af dårligt  brændt  lerkling  -
eventuelt  kombineret  med  opløsning  af et  ubrændt,  ikke-erkendeligt  lergulv  -  og  i  husets
nordlige ende bar flere af lagene tydelig spor efter brænding, bl.a. ved deres rødlige farve og
indholdet af store mængder forslagget/forglasset lerklining.

Ifølge   N/S-profilen   (fig.   54.1)   synes   overgangen   lag   6A/7-8   at   markere   husets
afgrænsning  mod  nord  (107,6  x),  mens  den  sydlige  afgrænsning  synes  at  markeres  af
overgangen lag 5/6 (100,6 x). Betragter vi Ø/V-profilen (fig.  54.2) ser det ud som om husets
afgrænsning  mod  vest  ligger umiddelbart  uden  for  feltgrænsen  (20  y),  mens  den  vestlige
afgrænsning antagelig markeres af overgangene lag 8/6 og lag 7/4 (24,7 y). I begge profiler
aftegner ildstedet sig klart (ca.  106x/22y) som et kraftigt rødbrændt område med højt indhold
af brændt  lerklining  kombineret med en kant af gråt,  ubrændt  ler.  Tilstedeværelsen  af det
brandpåvirkede  lag  6A  skal  sandsynligvis  ses  i  sammenhæng  med  husets  nedbrænding
snarere  end  ildstedet;   store  mængder  forslagget  lerklining  i  dette  område  tyder  på,  at
temperatureme var størst i dette område, og at det var her husbranden startede.

Som nævnt var  fyldskifteme  svage.  Der blev  i  alt  fimdet  9  stolpehuller med  en  svagt
trækulholdig  fyld,  der  kun  var  en  anelse  mørkere  end  omgivelseme,  samt  et  ildsted,  der
markerede   sig   klart   mod   omgivelseme   i   både   firldens   farve,   kontekst   og   indhold

(fyldskifteme vil blive gennemgået og diskuteret i kap.  13.5).

13.4. Fundmaterialet
På denne lokalitet blev der i alt fimdet 772 genstande i flint og sten, hvoraf 725 stk, er affald

(splinter, afslag og ubestemmelige fragmenter), præpareringsafslag (rygflækker og platfom-
afslag) og råemner (flækker og mikroflækker). Redskabeme i flint og sten udgør 37 stk. eller
4,8%  af fimdmaterialet,  og  kememe  udgør  i  alt  10  stk.  Hertil  kommer  1  benpren,  5  stk.
keramik, 26 stk. brændt ben, en betydelig mængde kulstof og 1 s kg lerklining.

Rå77øø/er!.ø/c:  Flint er den største råstofgruppe med en andel på 73%, mens bjergkrystal
udgør 3%, kvarts 14% og kvartsit 4%. Hertil kommer keramik, ben og lerklining.

24Lffø/dsmøfe#.ø/e: Der er fimdet 85 splinter, 525 afslag og 47 ubestemmelige fi.agmenter i
ovemævnte råmaterialer. Desuden er der fimdet 12 afslag af slebne flintgenstande, hvoraf de
11  stk. kume sammenlimes til ægpartiet af en slebet, neolitisk økse (se nedenfor). Afslagene
er afspaltet med direkte hård teknik eller bipolar teknik.

F/cgÆÆemøfer!.cz/e:   Dette  materiale  er  en  blanding  af  små,  elegante  mikroflækker  fi-a
senmesolitikum  og  brede,  regelmæssige  storflækker,  der  antagelig  må  henføres  til  sidste
halvdel af mellemneolitikum. Der foreligger i alt 52 flækker fordelt på 12 storflækker og 40
mikroflækker ®rocentvis fordeling 23 :77). Flækkeme er afspaltet i indirekte blød teknik.

Præpcz7.erz.#gsø/s/czg: Af sådame forekommer der 3 rygflækker og  1  platformafslag. Den
ene rygflække er i kvarts, det øvrige materiale i flint. Alle rygflækkeme er ensidige.

Ker#er:  Af i  alt  10  kemer  er halvdelen  bzpo/øre Æer#er,  mens  4  stk.  er  #rege/j73cE?ssz.ge
Æer7eer,  og 1  stk. er en Æer#e mec7 e# p/øf/orm. 5 kemer er i flint -2 uregelmæssige kemer er i
henholdsvis  kvartsit og  metarhyolit,  og  3  bipolare  kemer  er  i  henholdsvis  bjergkrystal  og
kvarts.   Kemen   med   en   platform   har   et   klart   neolitisk   præg   med   sin   lemfældige
kantpræparering  -  de  udstikkende  «hom»  eller  overhæng  mellem  afslagsarrene  ses  kun  i
deme periode.
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Fig. 55. Bråtan 4. Refittet, brændt flintøkse, ca. 3:2 moto: Åse Kari Hammer).
Fig. 56. Bråtan 4. Flække med skråbuet enderetouche, ca. 2: 1  (tegning: Torben Bjarke Ballin).

F/z.#/ØÆ§er:  Der er  ikke  fiindet  intakte  flintøkser på  lokaliteten,  men  som nævnt har  1 1
afslag eller fragmenter med slibning kunnet sammenlimes til ægpartiet af en slebet neolitisk
økse  (fig.  55).  Øksen  har  haft  fire  sider  og  været  fiildslebet,  hvilket  vil  sige,  at  ikke  blot
bredsideme men også smalsideme har været slebne. Pga. sin tilstand er det svært at bestemme
øksens type næmere, men der er sandsynligvis tale om enten en sen, buttet tyndnakket økse
eller en tyknakket økse.  Øksen har givetvis været stor,  og  før den endte  i ildstedet, vidner
afslagsar  om,  at  den  var  blevet  ophugget  betragteligt.  Øksen  har  altså  været  opgivet  og
benyttet som råmateriale i flække- eller afslagsproduktionen.

Bor:  Der  er fremdraget 4  bor,  af hvilke  2  er  simple  afslagsbor på  fragmenter og  2  er
regelmæssige flækkebor. Alle borene har nomal retouche.

S#czberG:  Der  er  fimdet  i  alt  4  skrabere,  henholdsvis  3  endeskrabere  på  afslag  og  1
sideskraber.  2  af endeskrabeme er i  flint og har en simpel konveks retouche i distalenden,
mens 1  stykke er et kraftigt stykke i kvarts med en konveks distal æg.  1 opbrugt bipolar keme
i flint har en svagt konveks skraberæg på en sidekant.

SO;Æker mec7 e73c7erGfo%cÆe:  I  denne  gruppe  finder vi  2  afslag med  skråbuet retouche,  1
flække med skråbuet retouche (fig. 56) og en flække med skrå retouche. Der er fomodentlig
tale om mesolitiske og neolitiske knive.

SO;ÆÆer mec7 ÆczÆ og Æcz#/7.efo%cøe:  Der foreligger 2  simple afslag med retoucheret hak og
17  afslag  med  kantretouche,  hvoraf  16  stk.  er  afslag  og  1  stk.  er  en  flække.  1  afslag  er  i
kvartsit, det øvrige materiale er i flint.

yørz.cz: Der er fimdet i alt 5 fi.agmenter af scz7cc7sfG73§Æ7tz.ve, af hvilke 2 kunne sammenlimes

(fig.  57),  og  1  øeczrbe/.c7c/ so;ÆÆe dz.crøøJ.  Af knivfi.agmenteme har de 2  samhørende  stykker
skarpslebet kant og delvis slebne sider, mens  1  andet fragment har rundslebet kant; 2 stykker
er  antagelig  midterfragmenter.  Stykkemes  tykkelse  varierer  mellem  0,5-0,7  cm.  Diabas-
stykket  har  facetterede  bredsider  og  skurestriber  på  overfladen.  2  stykker  var  oprindelig
klassificeret som pimpsten med slibespor, men der er sandsynligvis tale om kraftigt brændt
lerklining.

Kercrmz.Æ:  Ved undersøgelsen  af Bråtan 4  fi-emkom  der kun  5  stk.  Det drejer  sig  i  alle
tilfælde om uomamenterede sideskår af velbrændt keramik med magring af kvartskom i stør-
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Fig.  57. Bråtan 4. Sandstenskniv, ca. 2: 1  ffoto: Torben Bjarke Ballin).

relsen  1-3  mm.  1  skår har glittet overflade.  Tykkelsen varierer mellem 0,7-0,8  cm for de 4
største stykker og 0,3 cm for det mindste stykke. Der er sandsynligvis tale om jemalderskår.

Beørbe/.c7ef bem Af bearbejdet ben foreligger der 1  stykke, nemlig den brændte spids af
en pren  (fig.  58).  Prenen  er fi.emstillet ved tilslibning  af en udspaltet  lemmeknogle  og har
dimensioneme  4,5  x  1,1  x 0,7  cm.  Knoglen kan  ikke bestemmes  til  art,  men  ifølge  Ame
Karin Hufthammer fra Zoologisk museum  i  Bergen  (Hufthammer  1997)  er der tale  om  et
landpattedyr af elgstørrelse.

Ubeørbe/.def  bem  Der  ffenkom  26  små  fi.agmenter  af brændt  ben  i  forbindelse  med
undersøgelsen  af  husets  ildsted.  Hovedparten  af  disse  er  for  små  og  fragmenterede  til
artsbestemmelse,  men  ifølge  A.K.  Hufthammer  (Hufthammer  1997)  er  1   fiagment  med
sikkerhed rullebenet fra en hare (£ep%s fz.m!.d%§) mens 15 fl.agmenter stammer ffa et eller flere
landpattedyr af størrelse  som ræv  eller lidt større  (hund eller husdyr af lille race kan  ikke
udelukkes).  1  fiagment stammer fra et landpattedyr af størrelse  som får/ged/svin.  Desuden
har 1 fragment et muligt huggespor.

Fig. 58. Bråtan 4. Brændt benpren, ca. 3:2 «oto: Torben Bjarke Ballin).
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Fig.  59.  Bråtan  4.  Lerklining:  1)  Parti  af ildstedet,  2)  lerldining med  grenaftryk,  3)  lerklining med
aftryk af græs og 4) lerldining med magringssten ca.1 : 1  moto: Torben Bjarke Ballin).
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£erÆ/z.nz.#g: Denne gruppe dominerer fimdbilledet fiildstændigt. I alt fremkom der 18,3 kg
lerklining eller  10.457  stk.  Heraf har 31  stk.  indtryk af fletværk (fig.  59.2),  62  stk.  har helt

plane  flader og  skal  antagelig tilknyttes  ildstedet  (kap.  13.5  samt  fig.  59.1)),  mens  578  stk.
var så forbrændte, at de blev klassificeret som «forslaggevforglasset» (vz./r%eø.

I forbindelse med lerkliningen blev der fimdet en mængde små sten i størrelsen  1-2 cm,
af hvilke der blev indsamlet typiske eksemplarer, og der er ingen tvivl om, at der er tale om
sten  fia  lerkliningen.  I  flere  af lerkliningsstykkeme  sad  der  stadig  sten  af denne  type  og
størrelse  (fig.  59.4),  og i nogle  lerkliningsstykker var der huller efter væsentlig større  sten.
Det er uvist, hvorvidt disse sten er bevidst blandet ind i lerkliningen (magring) eller om der er
tale om sten, der forekommer naturligt i forbindelse med den lokale lerkilde.

Der    er    dog    også    brugt    organisk    materiale    som    magring    i    lerkliningen,    og

planteindtrykkene tyder på, at der er tale om græs (fig. 59.3). Nogle jemalderhuse kan have
været beklasket med komøg, der har en betragtelig isoleringsevne (Lund og Thomsen  1982:
200), og det kan tænkes,  at man i dette tilfælde har blandet ler og møg.  I  forbindelse med
ildstedet forekom der en del brændt, umagret ler, der antagelig stammer fia opbygningen af
ildstedet. Som nævnt i forbindelse med stratigrafien blev der iagttaget partier med rå ler langs
ildstedets kanter.

13.5. Anlæg
Behandlingen af lokalitetens anlæg kan med fordel deles op i tre afsnit, nemlig  1) 1erklining,
2)  fyldskifter  og  3)  stenspredning.  I  fimdsituationen  kume  lerkliningen  ikke  ses  som  et
sammenhængende anlæg og må derfor betragtes som en /czfe#f s/r%Æf%r (Cziesla  1990), dvs.
en struktur, der først fremtræder i forbindelse med de senere spredningsanalyser.

£erÆ/z.#!.#g:  Der blev fremstillet et konturkort over lerkliningens  spredning, og resultatet
var det entydige omrids af et lille hus (fig. 63.2.). Huset ligger ret præcist orienteret nord/syd
med en ganske svag drejning mod NNV/SSØ. Hvis vi sammenholder huskontureme med de
stratigrafiske  udsagn  (kap.   13.3),  har  huset  afgrænsningeme  100,6-107,6  x  (nord/syd)  og
19,7-24,7 y (øst/vest) og dermed dimensioneme 7 x 5  m.  Som beskrevet i kap.  13.4 var en
væsentlig del  af lerkliningen forslagget, og der var en markant overrepræsentation af disse
stykker omkring ildstedet;  dette antyder - ikke uventet - at den ild,  der brændte huset ned,
startede ved ildstedet.

Husets  onrids  står  skarpt  tegnet,  hvilket  må  skyldes,  at  alle  væggene  er  faldet  enten
indad eller udad, og det er da mest sandsynligt, at væggene som et resultat af tagets vægt er
blevet  trykket  ind.  Husets  midte  er  stort  set  tom  for  lerklining,  og  da  «lerkliningsbåndet»

generelt har samme bredde, ca.  1  m, kan man antage, at de lerklinede vægge har været ca.  1
m høje. I hver af de to langsider er der et punkt med lav ftmdfrekvens, og man kan forestille
sig at et af disse eller begge udgør dørpartier.  Der er også et punkt med lav fimdfi.ekvens i
den sydlige gavl, men her kan man forinode, at det fimdsvage punkt skyldes en tagbærende
stolpe i dette antagelig toskibede hus (se nedenfor).

Nær  den  nordlige  gavl  er  der  en  rektangulær  koncentration  af lerklining,  der  falder
sammen med fyldskifte 5 og derfor givetvis må være en del af husets ildsted. Langs ildstedets
østlige og vestlige kant var der bevaret partier af umagret, ubrændt ler (kap.  13.3), og blandt
lerkliningen i ildstedet blev der også fimdet en mængde umagret brændt ler. Den største del af
den brændte ler i ildstedet er dog magret på samme måde som lerklininingen fra væggene og
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Fig. 60. Bråtan 4. Stenspredning.
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derfor  klassificeret  som  sådan,  selvom  det  må  fomiodes,  at  både  den  magrede  og  den
umagrede brændte ler i ildstedet må have indgået i ildstedets opbygning.

Som beskrevet i kap.  13.4, er lerkliningen generelt magret, dels med groft grus, dels med

plantedele   (græs),   hvor   sidstnævnte   muligvis   har   været   i   fom   af  komøg.   Flere   af
lerkliningsstykkeme har indtryk af det fletværk,  som lerkliningen blev klasket på,  og disse
vidjer har haft en diameter på ca. 2,2-2,4 cm. En del lerkliningsstykker i ildstedet havde plane
flader, med tydelige indtryk af planker, og det må betragtes som sandsynligt, at ildstedet har
været      rektangulært      og      udfomet      med      forskallingsbrædder      (princippet      med
forskallingsbrædder  kendes  også  fra  opbygning  af norske  skaktovne  ffa  ældre  jemalder,
mundtl.   medd.   Jan   Henning   Larsen).   Rektangulære   ildsteder   i   ler   kendes   fra   danske
hustomter fra ældre jemalder (Hatt 1937: 118,  1957: 157f).

3 stykker lerklining er OSL-dateret på Risø Forskningscenter, Danmark, med resultateme
30 AD, 320 AD og 560 AD eller gennemsnitsdateringen 370 AD. Huset er således fra yngre
romertid.

F)//dsÆ%er: Der blev i alt fimdet  10 fyldskifter på lokaliteten, nemlig  1  ildsted (FS 5) og
9  stolpehuller.  Stolpehulleme  var alle  grunde  og  meget  lyse,  og  afveg  med  deres  brunlige
tone  kun  svagt  fra  omgivelsemes  mere  gullige  tone;  der var  ingen nævneværdig  forskel  i
konsistens. I to af stolpehulleme, FS  1  og FS 3, var der svage aftegninger efter en 2-3 cm tyk

pæl, hvilket svarer til tykkelsen på fletværkets vidjer, jvf. gennemgangen af husets lerklining
ovenfor.  Stolpehulleme rummede alle lidt trækul, men adskilte sig ikke fi.a omgivelseme på
dette punkt, da der var relativt store mængder trækul på bopladsfladen som helhed.

Da mængden af trækul i de enkelte stolpehuller var relativt små, blev det valgt at solde
hele  fyldmassen  i   1   mm-sold,  stolpehul  for  stolpehul.  Resultatet  var  dog  i  alle  tilfælde
magert, og kun  1  af 3 udvalgte stolpehuller kunne dateres med konventionel ]4C-datering. FS
6 gav 270 BP, FS 78 gav 610 BP og FS 9 gav 260 BP. Stolpehulleme må på denne baggrund
betragtes  som  problematiske,  men  det  er  ikke  usandsynligt,  at  dateringeme  kan  skyldes
sammenblanding med de  store mængder trækul på bopladsfladen -  i denne  forbindelse har
metoden med soldning af den samlede fyldmasse i  lmm-sold vist sig at. være uheldig.

Stolpehulleme synes dog at have en logisk placering i forhold til lerkliningen, med små

pæle  i  vægregionen  og  større  stolper,  hvor  man  ville  forvente  tagbærende  stolper.  De  to
eneste mulige tagbærende stolpehuller befinder sig i samme kvadrant midt i huset, og det ene
stolpehul kan da repræsentere en udskiftning. Skulle stolpehulleme stamme fra det lerklinede
hus,  har huset været toskibet,  hvilket synes  en praktisk  struktur  for et hus  af nærværende
beskedne  dimensioner,   og  gavlene  har  muligvis  været  afrundede.     For  øjeblikket  bør
stolpehulleme på Bråtan 4 dog benyttes med forsigtighed.

Ildstedet (FS 5) markerede sig som et afrundet rektangel, hvor undergrunden var stærkt
rødbrændt (fig.  61  og 62).  Dimensioneme var ca.  80 x 50 cm orienteret nord/syd,  og det lå
omtrent midt i husets nordlige halvdel. Langs de to langsider var der en ca.  10 cm bred kant
af ubrændt ler,  mens  ildstedets  centrale dele bestod af let til kraftigt brændt,  leret sand/silt.
Over den brændte undergrund var der et kompakt lag af brændt lerklining og brændt umagret
ler. I forbindelse med FS 5 var der en konstruktion af større sten (se nedenfor).

Sfe#§p7~ec7#z.#g:  Stenspredningen  (fig.  60)  på bopladsfladen  afgiver  følgende  udsagn:  1)
Ansamlingen af relativt store sten på bopladsfladens sydligste meter må ses  som resultat af
rydning og udgør dermed en sydlig afgrænsning af huset. Denne afgrænsning falder sammen
med udsagnene ffa stratigrafi og spredningen af lerklining. 2) I husets sydøstlige hjøme ligger
der en koncentration af små sten, der kan være tilfældig, men der kan også være tale om
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Fig. 61. Bråtan 4. Rødbrændt sand/silt under husets ildsted tioto.. Beverley Ballin-Smith).

Fig. 62 . Rektangulære ildsteder fi.a dansk ældre jernalder (Hatt  1937 : 118,  1957 : 157) .
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Fig.  63.  Bråtan  4.  Spredningsplaner:   1)  Splinter,  2)  lerklining  og fyldskifter  og  3)  keramik  (+),
benpren (D og brændte benf tagmenter ( 0).

brolægning af et mindre parti af husets sydlige ende i forbindelse med en uvis fimktion.  3)
Umiddelbart vest for ildstedet og til dels i ildstedet ligger der en ansamling af større sten, hvis
ftnktion er uvis, men stenene ligger ikke tilfældigt og må have indgået i et anlæg; enten har
der været tale om et selvstændigt anlæg ved siden af ildstedet, eller der har været tale om et
anlæg, som ildstedet var en del af (en form for ovn?).

13.6. Fundspredning
Spredningsmønsteret på Bråtan 4 er simpelt og kan opdeles i tre kronologiske afsnit med fund
fra henholdsvis senmesolitikum, mellemneolitikum og yngre romertid. Splintemes spredning
viser  en  række  koncentrationer  i  bopladsens  nordlige  halvdel  (fig.  63.1).  Dominansen  af
mikroflækker længst mod nord viser, at koncentrationeme her må henføres til Nøstvetkultur.
Koncentrationeme sydligst på terrassens nordlige halvdel er derimod neolitiske, hvilket ses af
de mange storflækker og først og fremmest det brændte ægparti af en stor, slebet flintøkse.
Denne blev fimdet mellem de to  sydligste splintkoncentrationer,  og man må antage,  at det
neolitiske ildsted var netop her.

Fragmenter af sandstensknive  fi.a Nøstvetfasen og  sikre neolitiske kemer blev fimdet i
huset, og det må antages, at denne flade har udgjort et aktivitetsområde i både mesolitikum
og  neolitikum.  Man  kan  dog  ikke  se  helt  bort  ffa  den  mulighed,  at  husets  beboere  har
opsamlet  stykkeme  som eÆ§of!.cø,  og netop  disse  stykkers  lokalisering  i  huset medførte,  at
dette oprindelig blev betragtet som et muligt neolitisk hus (kap.  13 .7).

Benprenen  lå  i  hustomtens  sydøstlige  hjøme  (fig.  63.3),  og  det  kan  ikke  siges  med
sikkerhed om stykket er ffa stenalder eller jemalder. Placeringen antyder dog, at der er tale
om  en  jemalderpren,  idet  stykket,  der  er  brændt,  1igger  uden  kontakt  med  stenalderens

111



koncentrationer (og dermed ildsteder) og således snarere er blevet brændt i forbindelse med
husbranden.  De brændte ubearbejdede benfi.agmenter er alle fimdet i jemalderildstedet (fig.
63.3).  Keramikskårene,  der  med  stor  sandsynlighed  stammer  fra  jemalderen,  ligger  alle
umiddelbart  uden  for  husets  væglinje  (fig.   63.3),  og  skal  muligvis  forbindes  med  små
møddinger.

13.7. Bopladsens datering
jvøsn;ef/czse# : De nordligste splintkoncentrationer må henføres til Nøstvetfasen med baggrund
i fimdet af smalle, elegante mikroflækker af Nøstvetkarakter. Dette inventar dateres ligeledes
af lokalitetens topografiske niveau - 65 m.o.h. - der ifølge strandforskydningskurven for Ski-
trinnet   svarer   til   ca.   7.000   BP   (Sørensen    1979,   se   også   kap.   3.4).   Fragmenter   af
sandstensknive fimdet i hustomten stammer også ffa dette tidspunkt. En OSL-datering af en
ildskømet sten blev dateret til >5.200 BC, hvilket vil sige første halvdel af Nøstvetfasen]4.

A4le//e7%#eo/z.fz.Æ%m:    Splinteme   mellem   Nøstvetkoncentrationeme   og   hustomten,   må
henføres til mellemneolitikum.  Dels  er der fimdet regelmæssige  storflækker af en karakter
som man kun  ser  i  den  anden halvdel  af mellemneolitikum,  og  dels  er der mellem  de  to
neolitiske   splintkoncentrationer   fimdet   11   ffagmenter   af  den   samme   slebne   flintøkse.
Flintøksen har enten været en sen tyndnakket økse eller en tyknakket økse,  og placeringen
markerer givetvis den neolitiske bosættelses ildsted.  I hustomten er der fimdet yderligere et
flintafslag med slibning samt entydigt neolitiske kemer.  Det neolitiske indslags alder anslås
at være ca.  4.500-4.000 BP.  I neolitikum vil vandstanden have været ca.  30 m.o.h., og den
neolitiske bosættelse har således ikke været strandbundet.

yngre ro773er/z.d:  De eneste  artefakter, der typologisk/teknologisk antyder en datering af
huset til jemalder er keramikken, g.# ccz§%  1 glittet skår og 1  tyndvægget skår (0,3 cm); 3 andre
skår er ikke tidstypiske.  Husets  størrelse  (7  x  5  m),  orientering  (nord/syd)  og konstruktion

(toskibet) peger mere på neolitikum end jemalder (Biwall ef cz/.  1997,  Buus-Eriksen  1992),
mens en detalje som det rektangulære ildsted i ler entydigt peger på jemalder (Hatt 1937: 118,
1957: 157f).

Der  blev  gjort  forsøg  på  datering  af  huset  via   ]4C-analyser  af  trækul  og  brændte
hasselnødskaller;   3  kulprøver  ffa  stolpehuller  og  3   ffa  bopladsfladen  blev  dateret  med
følgende resultater:  2.100±40 BP[5,  610±40 BP]6,  600±40 BP]7,  270±40 BP]8,  26o±6o BP]9

og 230±50 BP2° eller førromersk jemalder, middelalder og modeme tid.  Herefter blev der i
samarbejde med Risø Forskningscenter v/ Andrew Murray gjort forsøg på OSL-datering af
husets  lerklining.  En prøve  var  ikke brændt nok og kunne  derfor  ikke bruges,  men de  tre
resterende prøver af lerklining gav henholdsvis 560±110 AD, 320±130 AD og 30±170 AD2]
med  en   gennemsnitsdatering  på   370±150  AD,   eller   sen  yngre  romertid.   De   to   første
dateringer stammer begge fia ildstedet og overlapper hinanden indenfor 1 standardafvigelse -

" Risø-973 805. Alle OSL-dateringer er udført af Andrew Munay på Risø Forskningscenter, Roskilde, Da nmark.
[5  f}.110239:  BC  17545.

16 P.i io243: AD  1325-1405.

'7 P.| |0241:  AD  1310-1365, AD  1375-1410.

18 p.i io238:  AD  1640-1665.

`9 P-110240: AD  1535-1545, AD  1635-1670, AD  1780-1795, AD  1945-1950.

::R-i::_°927432§02?9;:§8-3[,697753'8%Z]77°-1800,AD1940-ig50.
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deres gennemsnit er 210±100 AD, dvs.  ligeledes romersk jemalder. Det bør understreges, at
huset på Bråtan 4 uden brug af OSL-metoden kunne være blevet fejlagtigt præsenteret som et
neolitisk  hus,   og   metoden  bør   derfor  tildeles   en  betragteligt   større   opmærksomhed   i
fiemtiden.

I stedet har vi nu med stor sikkerhed en ny hustype fra jemalder med en atypisk placering
i landskabet.

113



BRÅTAN 4
13.8. Artefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Afslag af slebne genstande
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Stofflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker
Platformafslag

Affald og råemner i alt

Kerner
Andre kerner med en platform
Uregelmæssige kerner
Bipolare kerner
Kerner i alt

Bor
Afslagsbor
Flækkebor
Bor i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Sideskrabere
Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Afslag med skråbuet enderetouche
Flækker med skråbuet enderetouche
Flækker med skrå enderetouche
Stykker med enderetouche i alt

Stykker med retoucheret hak
Afslag med retoucheret hak
Stykker med hak i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Stykker med kantretouche i alt

Varia
Sandstensknive
Bearbejdet bjergari
Varia i alt

Keramik

Benpren

Brændt ben

Lerklining

ARTEFAKTER I ALT

Flinu-      Bjerg-     Kvarts     Kvart-      Sand-    Diabas     Hom-      Meta-    Andet/-      Ialt
chert      krystal                          sN           sten                           fels        rhyom     ubest.

565         23       108          33            6
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14. Holter 1

Holter 1  er en |ille, velafgrænset og uforstyrret boplads ffa slutningen af mellemmesolitikum

(Lundevågfasen).  Der er ganske vist ftindet kulstof fi-a bronzealder/jemalder og middelalder
samt en 1-skilling fra 1816, men spredningsanalyseme viser, at disse senere ophold på stedet
ikke  har  berørt  stenaldermaterialet.  Bopladsen  er  antagelig  af omtrent  samme  alder  som
Storsand  R43.  Fundstoffet  karakteriseres  af brede,  regelmæssige  flækker,  en  fragmenteret
spidshakke med skafthul, redskaber på flækker og slibeplader. Af organisk materiale blev der
kun fimdet små mængder kulstof.

Spredningsanalyser af lokalitetens fimd viser, at Holter 1 er en lille, kortvarig boplads, og
flere faktorer tyder på, at der har været tale om en overdækket bosættelse, dvs. en hytte eller
et  telt  (kap.   14.5-6).  Bopladsens  lokalisering  antyder,  at  det  muligvis  drejer  sig  om  en
fiskeplads.  Lokaliteten  blev  første  gang  registreret  i  1996  som  en  del  af et  forprojekt  til
Oslofiordforbindelsen    (Andersson     1996)    og    endeligt    udgravet    i    forbindelse    med
Oslofjordforbindelsen i  1997 (Ballin-Smith 1998b).

14.1. Topografi
Holter  1  1å  i  Frogn  kommune,  Akershus,  umiddelbart  ØNØ  for  Drøbak.  Her  var  der  en
snæver nord/syd-orienteret dal med stejle sider, i hvis midte der var en totoppet ås. Bopladsen
lå på en lille nordvendt terrasse i den nordlige ende af denne ås.  Både mod øst og vest var
lokaliteten  afgrænset  af relativt  stejle  skråninger,  mod  syd  skrånede  terrænet  op  mod  den
nordligste af åstoppene, og mod nord var der et lille forhøjet parti, som gav læ fi.a denne side.

Selve terrassen var omkring 9 x 5,5 m orienteret nord/syd og lå ca.  74 m.o.h. Terrassen
var dækket af løse kampesten, men efter udgravning viste det sig, at der var ryddet et ovalt
området på terrassens  nordlige  halvdel.  Omtrent midt på terrassen  lå  fieldet højt,  dvs.  1ige
under  tørven.  Terrassen  var  generelt  for  lille  og  gold  til  at  have  været  af  interesse  for
dyrkning  eller  græsning.  Mod NNØ  lå bopladseme  Holter  2-5  på vestvendte  terrasser,  og
selvom  disse  stammer  fra  forskellige  dele  af  Nøstvetfasen,  er  der  næppe  tvivl  om,  at
lokaliseringsfaktoren må have været den samme for dem som for Holter 1 .

På bosættelsestidspunktet vil dalen have udgjort et smalt sund med bopladsen omgivet af
vand til begge sider. Der vil have været dårligt udsyn til alle sider, og bopladsens placering på
en ø i et snævert, stejlvægget sund har næppe været den bedste placering med henblik på jagt.
I stedet kume man forestille sig, at bopladseme ved "Holtersundet" har været orienteret mod
fiskeri.

Udgravningsfeltet fik et endeligt areal på 27 m2. Ved udgravningens start var lokaliteten
omkranset af voksne grantræer, mens der på selve bopladsen stod diverse unge løvtræer med
en bundvegetation af mos og blåbærlyng.
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14.2. Udgravningsmetode
Med et areal på kun ca. 50 m2, var der ingen grund til at udgrave indledende prøveruder, og et
6  x  4  m  stort  nord/syd-orienteret  felt  blev  etableret  centralt  på  terrassen  med  en  enkelt
nord/syd-gående  profilbalk.   Da  det  blev  erkendt,   at  fimdene  samlede   sig  på  terrassens
nordlige   halvdel,    blev    interessen   koncentreret    om   dette    område.    Efterhånden    som
udgravningen    skred    fiem    blev    der    foretaget    udvidelser    mod    nordøst    for    at    nå
flintkoncentrationens periferi, og feltet nåede på denne måde et areal på 27 m2.

Feltet  blev  udgravet  med  graveske,  og  i  feltets  fimdrige  nordlige  halvdel  blev  der
undersøgt tre mekaniske  10  cm-lag.  Hovedparten af feltets  sydlige halvdel blev gravet i to
lag,  men  i  de  sydvestlige  og  sydøstlige  hjømer blev  der  kun  gravet  et  lag.  Bopladsen  må
betragtes  som totalt udgravet  i  såvel  det vertikale  som det horisontale plan.  På den østlige
skråning blev der tillige foretaget nogle få prøvestik med henblik på at finde udsmid, men det
viste  sig umuligt  at  grave  i  skråningens kompakte masse  af kampesten,  hvorfor dette blev
opgivet.  En undersøgelse af skråningen bude være foregået ved åbning af et regulært felt,
hvilket ville have krævet betragtelige investeringer af tid og mandskab.

14.3. Stratigrafi
Lagdelingen på Holter  1  udgjorde  en  almindelig podsolprofil  med  et tyndt udvaskningslag
øverst ftilgt af et udfældningslag bestående af orange sand med småsten.  Centralt i feltet lå

fieldet lige under tørven, men field blev ikke nået midt i feltets to halvdele. Fundene havde en
vertikal spredning på 10-25 cm startende direkte under væksthorisonten. Der blev ikke fimdet
ildsteder eller Sldskifter.

14.4. Fundmaterialet
På  Holter  1  blev  der  fundet  i  alt  856  genstande  i  flint  og  sten,  hvoraf 807  stk.  er  affald

(splinter, afslag og ubestemmelige fragmenter), præpareringsafslag (rygflækker) og råemner
(flækker  og  mikroflækker).  Redskabeme  udgør  44  stk.  eller  5,1%  af  fimdmaterialet,  og
kememe udgør i alt 7 stk. Desuden blev der fimdet 2 historiske genstande.

Æc3mczferz.cz/G: Flint dominerer markant med en repræsentation på 89%, mens kvarts har en
andel på 4%, kvartsit  1%, sandsten 2% og homfels  1%. Med undtagelse af typiske non-flint
redskabsgrupper som hakker, slibeplader, m.m. er alle redskaber i flint.

4jj7rcz/dsmø/erz.ø/e:   Affaldet   udgør   210   splinter,   506   afslag   og   29   ubestemmelige
fi.agmenter fordelt på de  ovennævnte råstoffer.  Afslagene  er afspaltet i  direkte hård teknik
eller  bipolar  teknik.  1  ubestemmeligt  ffagment  med  slibning  i  metarhyolit  er  antagelig  en
ophugget trindøkse.

F/æÆÆemczferz.cz/e:   Der   er   i   alt   fimdet   60   flækker   fordelt  på   39   storflækker   og   21
mikroflækker (procentvis fordeling 65 :35). Flækkeme er brede og regelmæssige og afspaltet i
indirekte blød teknik.  1  storflække er i et ubestemmeligt råmateriale - alle øvrige flækker er i
flint.

P7.æpørerz.73g§cz/s/øg: Der foreligger 1 rygflække, der er et simpelt, tosidigt stykke.
KG7~#er: Der er fremdraget i alt 7 kemer, der alle er små, bipolare kemer.
fJczÆÆer (fig. 64): Af denne relativt sjældne redskabstype er der fiindet 1 nakkefi.agment af

en spidshakke af type I (Solberg 1989). Stykket er i homfels og har et dobbelkonisk skafthul;
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Fig. 64. Holter  1. Spidshakke, ca.  1 : 1  moto: Åse Kari Hammer).

bruddet er sket i skafthullet.  Hakkeffagmentets  dimensioner er 6,5  x 4,5  x 2,2  cm,  hvilket
definerer den pågældende hakke som en flad variant;  nakken er afstumpet.  Stykket er i  en
tilstand af fremskredet forvitring.

Bor:  Der  forekommer  s  bor  på  Holter  1   (fig.  65.1-2),  hvoraf  3  er  afslagsbor,  4  er
flækkebor og  1  er et kemebor. Afslagsborene og kemeboret (på en bipolar keme) har et vist
øc7 Æoc-præg med borspidsen placeret på et opportunt sted.  7 af borene har normal retouche,
mens 1 bor har propelretouche.

SÆ7'czbere:   Denne   gruppe   rummer   1   endeskraber   på   afslag,   1   flækkeskraber   og   2
sideskrabere og har et heterogent præg. Endeskraberen har en smal, snudeformet skraberæg i
distalenden; flækkeskraberen er en klassisk flækkeskraber på en regelmæssig storflække (fig.
65.3),  og  stykket  har  en jævn,  konveks  skraberæg;  af de  2  sideskrabere  har  den  ene  en
retlinjet, stejlretoucheret sidekant, mens den anden har en konveks, stejlretoucheret sidekant.

SO;ÆÆer mec7 e73c7erefo#cÆe:  Der  er  fundet  3  afslag  med  enderetouche,  som  alle  har ret,
distal retouche. Antagelig er der tale om små knive.

SO;k#er 7%ed Æcz72/7~efo#cÆe: Af sådanne er der fimdet  11  stk., fordelt på 5  afslag, 4 flækker
og  2  mikroflækker.  Desuden  foreligger  der 4  stykker med kraftigt  slidte  hjømer,  som har
været brugt til stikkelarbejde; de stammer alle fra samme kvadrant i bopladsens nordvestlige
hjøme og har antagelig være dele af samme knold (stykker med slidretouche  indgår ikke i
artefaktlisteme).

::€ :   = ,:=:

Fig. 65. Holter 1.1-2) Bor og 3) flælckeskraber, ca.1 : 1  (tegning: Torben Bjarke Ballin).
Fig. 66. Holter 1.1  skilling species,1816, ca. 3:2 «oto: Åse Kari Hammer).
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yczrz.cz: Varia-gruppen domineres af s/z.bep/øde/7`øgme#fer i sandsten, der forekommer i 10
eksemplarer.  Der  er  tale  om  relativt  små  ffagmenter  med  største  mål  mellem  1,8-7,3  cm;
tykkelsen varierer mellem 0,9-1,7 cm. Med to undtagelser, der har henholdsvis en plan og en
let konveks slibeflade, har alle stykkeme en svagt konkav slibeflade. Der er fimdet en enkelt
czmbo/fsfen  i  sandsten  med  svage  knusemærker  på  de  to  poler  samt  på  den  ene  bredside.
Desuden foreligger der 4 stykker øeczrbe/.def Z7y.erga!rf i henholdsvis sandsten, diabas (2) og et
ubestemmeligt råmateriale;  alle 4 stk.  har slebne facetter og skurestriber på bredsideme.  Af
historiske  genstande  er der  /  mø#f i  brorize  (1  skilling  species  -1816)  (fig.  66)  og  en  lille
recent rz.#g i metal (muligvis ffa en sko).

14.5. Anlæg
Der blev ikke iagttaget egentlige anlæg på lokaliteten, men derimod et usædvanligt tydeligt
eksempel på  stenrydning  (fig.  67).  Hele  den nordlige  halvdel  af Holter  1  udgør  således  en
oval rydning (L x 8 = 4,5 x 3,5 m), hvor det ser ud som om, dele af de perifere sten er faldet
ind på fladen  igen efter bosættelsens  ophør ¢vf.  genstandsspredningen,  kap.  14.6).  Der har
muligvis været en hytte eller et telt på stedet, hvilket vil blive diskuteret nedenfor.

Fig. 67. Holter  1. Stenspredning.
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14.6. Fundspredningen
På  Holter  1   er  spredningsmønsteret  overskueligt  og  logisk,  da  bopladsen  antagelig  er  et
resultat  af  et  kort  ophold  på  stedet  af  ganske  få  personer.  Betragter  vi  indledningsvis
konturkortene  over  splintemes  (fig.  68.1),  flækkemes  (fig.  68.2)  og  det  samlede  affalds
spredning  (fig.   69.1),   ser  vi,   at   størsteparten  af  aktiviteteme   er  foregået   indenfor  det
begrænsede,  ryddede  areal  på  lokalitetens  nordlige  halvdel.   Splinteme  slår  fast,  at  der

primært er blevet hugget flint på to punkter i den østlige del af det ryddede areal og i mindre
grad  i  den  vestlige  del  af  det  ryddede  areal  og  udenfor  dette.  Flækkemes  og  affaldets
spredning indikerer, at den vestlige del af det ryddede areal samt området udenfor dette bedst
opfattes som aktivitetsområder snarere end huggepladser.

Der forekommer enkelte kemer i forbindelse med alle fire punkter, de to huggepladser og
de to aktivitetsområder, hvilket antyder, at der kan være foregået en vis flinthugning i de to
aktivitetsområder (fig.  69.2).  Det fremgår dog klart af fig.  69.3,  at redskabsbrugen  først og
ffemmest er foregået i de to punkter, der her er benævnt aktivitetsområder, dvs. den vestlige
del  af det  ryddede  areal  og  udenfor dette.  Det  drejer  sig  om  såvel  brug  af bor,  skrabere,
enderetoucherede stykker (knive) samt stikler.

Der har ikke nødvendigvis været tale om en egentlig bolig, dvs. en hytte eller et telt, men
der er dog  indikationer på,  at dette  er tilfældet (fig.  69.4).  Først og fremmest  ser vi  af fig.
69.1., at aktivitetsområdet udenfor det ryddede areal er forbundet med dette via en /c47cge af
fimd. Dette skyldes mest sandsynligt, at vi på dette punkt har haft boligens indgang, da ffavær
af en hyttevæg/teltdug mellem aktivitetsområdet og det ryddede areal burde have medført at
der var kontakt mellem de to områder på mere end dette ene punkt.  Tungen må ses som et
resultat  af trafik  ind  og  ud  af en  bolig.  Et  andet  forhold  er,  at  fænomenet /orez))/gge7!de
opwd#z.#g eller t//oss/} (Binford 1983: 189f) ville have medført, at der også var fimd -specielt
større og tungere genstande - udenfor det ryddede areal, med mindre en væg eller teltdug ville
forhindre dette ¢vf. fimdspredningen på Lundevågen R31 ; Ballin og Lass Jensen 1995:97,

lllllllllr__1
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Fig. 68. Holter 1. Spredningsplcmer:  1) Splinter (ækv.: 1/min. : 1) og 2) flækker (ækv. : l/min.: 1).
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Fig.  69.  Holter  1.  Spredningsplaner:  1)  Affald (ækv.:2/min.:2),  2) kerner  (D  og hakkeftagment  (+),
3)  bor  (D,  skrabere  (0),   stk.  m.  enderetouche   (+)   og  stk.  m.   stikkelslid   (ff)   og  4)  boplads-
organisation.

99). Man kan ikke se bort fra den mulighed, at det «ydre» aktivitetsområde udgør en såkaldt
«door c7c/mp», dvs. en lille mødding (Binford 1983: 151).
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14.7. Bopladsens datering
Der blev indsendt to kulprøver til ]4C-datering, men ingen af de opnåede dateringer dækkede
stenalderbosættelsen.   Den   ene   prøve   gav   dateringen   2.430±40   BP22,   dvs.   overgangen
bronzealder/jemalder,   mens   den  anden  prøve  gav   770±40   BP23,   dvs.   middelalder.   En
skillingsmønt ffa 1816 dokumenterer et tredje yngre ophold på stedet.

Bopladsens   topografiske   niveau  var  74   m.o.h.,   hvilket   ifølge   Ski-kurven   giver   en
strandlinjedatering     på      8.500-8.000     BP      (Sørensen      1979;      se     også     kap.      3.4).
Genstandsmaterialet er sparsomt, men det rummer dog væsentlige kronologiske indikatorer.
Således  peger  den  markante  overvægt  af regelmæssige  storflækker  over  mikroflækker på
mellemmesolitikum,    hvilket    understøttes    af   lokalitetens    hakkefragment.    De    norske
spidshakker  er  generelt  svagt  dateret,  men  eksempelvis  forekommer  der  en  hakkeforinet
amulet i klæbersten på den vestlandske boplads Båtevik 11, der er dateret til 8.100-7.400 BP

(Ballin 1997). En datering af Holter 1 til ca. 8.000 BP synes således rimelig.

22 P.i io237: BC 745-700, BC 530-405.
23 p.i io236: AD  1245-1285.
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HOLTER 1
14.8. Artefaktliste

Affald og råemner
Affald

Splinter
Afslag
Afslag af slebne genstande
Ubestemmelige fragmenter

Flækker
Storflækker
Mikroflækker

Præpareringsafslag
Rygflækker

Affald og råemner i alt

Kerner
Bipolare kerner
Kerner i alt

Køller o.l.
Spidshakker
Køller o.I.  i alt

Bor
Afslagsbor
Flækkebor
Kemebor
Bor i alt

Skrabere
Endeskrabere på afslag
Flækkeskrabere
Sideskrabere
Skrabere i alt

Stykker med enderetouche
Afslag med ret enderetouche
Stykker med enderetouche i alt

Stykker med kantretouche
Afslag med kantretouche
Flækker med kantretouche
Mikroflækker med kantretouche
Stykker med kantretouche i alt

Varia
Slibesten/-plader
Amboltsten
Bearbejdet bjergart
Historiske genstande
Varia i alt

ARTEFAKTER I ALT

Flint/-     Kvarts     Kvart-     Sand-    Diabas     Hom-      Meta-    Andeu-      Ialt
chert                           sit          sten                          fels        rhyolit     ubest.

207             1              1
444         33         10           4            1            7

2241

38
21

1

733         38         11            5

766
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15. Diskussion og opsummering

15.1. Kronologi
Med en topografisk afgrænsning af bopladseme til niveauet 55-85 m.o.h. var det forventet, at
størstedelen  af fimdstoffet ville  vise  sig  at tilhøre  senmesolitikum  (Nøstvetfasen),  i bedste
fald  suppleret  af enkelte  mellemmesolitiske  bopladser  (Lundevågfasen).  Dette  viste  sig  at
holde stik, idet 2 lokaliteter kan henføres til mellemmesolitikum (Storsand R43  og Holter  1)
og 6 til senmesolitikum (Storsand R53 og R54 samt Kongsdelene R61, R62, R70/71  og R71-
2). 2 lokaliteter rummede materiale ffa flere perioder, nemlig Bråtan 3, der har senmesolitiske
og  mellemneolitiske  elementer,  og  Bråtan  4,  der  har  elementer  fra  både  senmesolitikum,
mellemneolitikum   og  jemalder.   Nedenfor   skal   projektets   kronologiske   resultater   kort

præsenteres.

15.1.1. Typologi/teknologi
De  typologisk/teknologiske  resultater  knytter  sig  til  tilstedeværelsen  af  enkelte  typer  på
bestemte  topografiske  niveauer,  henholdsvis  koniske  kemer  co#frcz  håndtagskemer,  stor-
flækker co#frcz mikroflækker, skævtrekanter, segmentknive og spidshakker.

Ker73er:  Generelt kan man sige om det kronologiske forhold mellem koniske kemer og
håndtagskemer,  at de koniske kemer knytter sig til mellemmesolitikum i almindelighed og
håndtagskememe  til   senmesolitikum  (Nøstvetfasen).   Således   er  der  på  bopladseme  fra
Lundevågfasen kun fimdet koniske kemer (eller rettere: forarbejder til og præpareringsafslag
fra   koniske   kemer),   mens   der   på   de   klassiske   Nøstvetbopladser   kun   forekommer
håndtagskemer.  Ser man  en  «konisk-1ignende»  keme  på en klassisk Nøstvetboplads  er der
med stor sikkerhed tale om en afslået afspaltningsffont fi.a en håndtagskeme.

Spørgsmålet i forbindelse med disse to kemetyper er derfor, hvomår de koniske kemer
blev udskiftet med håndtagskemer.  Lars Larsson har for Vest-Sverige  foreslået tidspunktet
ca.   7.200  BP  (Larsson   1990:281),  hvilket  materialet  fra  Oslofjordforbindelsen  synes   at
bekræfte. En konisk keme på Kongsdelene R62 (ca. 64 m.o.h./7.000 BP) kan være en afslået
afspaltningsffont fi.a en håndtagskeme, og de øvrige mikroflækkekemer på denne boplads er
håndtagskemer. På Kongsdelene R71-2 derimod (ca.  67 m.o.h./7.200 BP) er der en markant
dominans  af koniske  kemer  over håndtagskemer  (dette  ses  også  afspejlet  i  præparerings-
afslagene), med de koniske kemer øverst på lokaliteten og bopladsens eneste håndtagskeme
nederst. De to kemetyper stammer antagelig fia separate besøg på stedet.

F/æÆÆemøferz.ø/ef :  Indenfor stenalderarkæologien har det længe været almindelig kendt,
at  flækkematerialets  gememsnitlige  bredde  forandrer  sig  systematisk  over  tid,  og  det  er
blevet  antaget,  at  dette  skyldes  hensynet  til  de  til  enhver  tid  dominerende  spidstyper  og
behovet for råemner i bestemte størrelser til fi.emstillingen af disse spidser (Andersen  1983).
En sådan systematisk ændring af flækkemes dimensioner er også iagttaget i Norge (Bjerck
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Fig. 70. Storflækkernes andel af de enkelte bopladsers flækkemateriale.

1983:79, Bjørgo  1981 :71, Ballin in print d), og forholdet er søgt illustreret på forskellig vis.
Den enkleste måde  er en diagrammatisk ffemstilling af forholdet  storflækker/mikroflækker

(dvs.   flækker  med  bredde  over  og  under  s  mm)  i  forhold  til  en  tidsskala,  idet  man  i
forbindelse  med  enhver  materialekatalogisering  opgør  antallet  af  typer  og  således  også
antallet af henholdsvis stor-og mikroflækker.

Af  fig.   70   fremgår  det  entydigt,   at  der  sker  en  glidende  udvikling  af  flækkemes
breddedimension  fra  midten  af  mellemmesolitikum  til  midten  af  senmesolitikum  (dette

projekts  kronologiske  afgrænsning)  ffa  en  storflækkeandel  på  73%  til  0%.  At  udviklingen
sker så glidende som den gør, betyder, at der må sættes spørgsmålstegn ved Knud Andersens
hypotese    om    spidsemes    størrelse    som   den   afgørende    faktor   for   flækkematerialets
dimensioner.  Vi  ved,  at  spidstyper  geme  udskiftes  hurtigt  og  næsten  simultant  over  store
områder,   når  først  de   er  «opftindet»   (Larsson   1978:173ff,   Jacobi   1976),   hvilket  burde
medføre  en  mere  trinvis  ændring  af flækkematerialets  dimensioner,  hvis  Knud  Andersen
havde ret.  Andre  faktorer må således være involveret,  og svindende  flintmængder langs de
norske  kyster  kunne  f.eks.  være  årsagen  til  forholdet,  der  i  så  fald  må  betragtes  som  en
tiltagende økonomiseren med flintressouceme.

SÆævf7'eÆcz#/er: Det har længe været en udbredt opfattelse, at skævtrekanter ikke hørte til i
Øst-Norge, og at den mellemmesolitiske spidstype i denne landsdel var hullingspidsen, men
med  dette  års  udgravninger  i  Hurum  og  Akershus,  må  det  betragtes  som  fastslået,  at
skævtrekanteme  også  forekommer  her.   I   forbindelse  med  Oslofiordforbindelsen  er  der
således   fimdet   en   skævtrekant  på   den  mellemmesolitiske   boplads   Storsand  R43,   og   i
Akershus  er  der udgravet  en  boplads  ved  Vinterbro  med  adskillige  typesikre  eksemplarer

(Jaksland in press).  Hertil kan man så lægge en række skævtrekanter findet på Rømyr 11,
hvor  de   må  repræsentere   et  senborealt/tidligatlantisk  element  i   den   ellers   overvejende

præboreale fimdmasse (Skar og Coulson  1987). Med fimdet af sikre «skævtrekantbopladser»
i Øst-Norge sættes der også spørgsmålstegn ved det vestsvenske dogme om, at hullingspidser
er   den   dominerende   spidstype   gennem   hele   vestsvensk   mellemmesolitikum   (Cullberg
1972:7f,1975:37f, Kindgren  1985: 157, Larsson  l990:280f).
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Dette års fimd af skævtrekanter underbygger forfatterens opfattelse af, at hullingspidser
er   en   type,    der   knytter   sig   til   tidlig   mellemmesolitikum   (9.000-8.400   BP),    mens
skævtrekanten  er  en  type,  der knytter  sig  til  sen  mellemmesolitikum  (8.400-7.500  BP)  -  i
nærværende   arbejde   benævnt   Tørkopfasen   og  Lundevågfasen   efter  de   foreløbigt  mest
repræsentative typebopladser (Ballin in print b, Ballin og Lass Jensen 1995).

Segme#fÆ7tz.ve:   Segmentknive  er  små  knive  på  afslag  med  en  halvmåneformet  eller
skråbuet retouche på den ene sidekant («stykker med skråbuet enderetouche»),  og af og til
kan  de  have  en  kort,  afstumpende  retouche  i  proximalenden  på  stykkets  anden  sidekant.
Typen har i lang tid været betragtet som en sikker ledetype for vestsvensk senmesolitikum
eller  Lihultkultur   (Nordqvist   1988:9),   mens   de   har  været   stort   set  upåagtede   i   norsk
stenalderarkæologi. Ved eftersyn viser det sig dog, at segmentknive er lige  så almindelige i
østnorsk  Nøstvetkultur,  som  de  er  i  vestsvensk  Lihultkultur,  og  de  er  iagttaget  både  på
Oslofjordforbindelsens    Nøstvetbopladser    og    klassiske    Nøstvetbopladser    som    f.eks.
Frebergsvik (Mikkelsen 1975a:58).

ÆczÆÆer: Der er fimdet et sikkert fi-agment af en sådan på Holter 1, der dateres til ca. 8.000
BP. Generelt er typen svagt dateret, men dateringen af typen på Holter 1  bekræftes af fimdet
af en hakkefomet amulet i  klæbersten på  den vestlandske  boplads  Båtevik 11,  Hordaland,
hvor hovedparten af materialet er dateret til intervallet 8.100-7.400 BP.  Hakker kan således
antages - omend med forsigtighed - at være en mellemmesolitisk ledetype.

15.1.2. Råmaterialevalg
I  Berg  (1997:109)  konkluderes  det,  at  der  er en  større  materialevariation på  de  tidlige
Nøstvetlokaliteter i  forhold  til både  faseme  før  og  efter,  og  med tabel  1  nedenfor har
forfatteren søgt at verificere påstanden ved kvantificering af fimdmateriale fta Dobbelt-
sporprosjektet (Berg 1995) og Oslofiordforbindelsen.

I   tabel    1    over   bopladsemes    flintandel   er   Dobbeltsporprosjektets    (1996)    og
Oslofiordforbindelsen mesolitiske bopladser ordnet kronologisk med de ældste bopladser
øverst; kun bopladser med mere end 500 artefakter er medtaget for at undgå tilfældige
statistiske     svingninger.     Der    opgives:     1)     antaget    alder    (primært    baseret    på
strandforskydningskurven for Ski-trinnet), 2) antal fimd, 3) flintandel (redskaber) og 4)
det procentvise forhold mellem gruppeme flint, andre silika og bjergart. For redskabeme
gælder,  at  der  ikke  er  medtaget  redskabsgrupper,  der  pr.   definition  er  i  ikke-flint,
eksempelvis  bjergartsøkser,  slibeplader  og  sandstensknive;  en  stigning  i  mængden  af
homfels til økser ser forfatteren ikke som en øget p7iæ/ere#ce for homfels men snarere et
øget beøov for økser.

Det  fi.emgår af tabellen,  at flintandelen  i redskabgruppen svinger tilfældigt mellem
90  og  100%,  mens  flintandelen for de totale  inventarer generelt svinger mellem  80  og
95%.  Hvad  de  totale  inventarer  angår er der dog  to  undtagelser,  nemlig  Kongsdelene
R71-2  og  R62,  hvor  flintandelen  er nede  på  65-75%.  Disse  to  bopladser  er  dateret  til
henholdsvis ca.  7.200 BP og 7.000 BP, mens næmeste ældre, respektive yngre boplads
er  dateret  til  henholdsvis  7.000  BP  (Kongsdelene  R61)  og  6.500  BP  (Storsand  R53).
Tabellen antyder således, at det postulerede afsnit af Nøstvetfasen, der er karakteriseret
ved stor råstofvariation, skal dateres til tidsrummet omkring 7.200-7.000 BP.
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BOplads Antaget a.lder Antal Flintandel, Flint:silika:

(BP) fund redskaber bjer8art
Holter 1 8.000 900 100 89:07:04

Storsand R43 8.000 1 . 100 93 97:01:02

Trosterud I (D) 7.800 3.000 89 90:01:09

Kvestad 3 (D) 7.500 3.200 91 85:07:08

Kongsdelene R61 7.500 1.000 100 81:09:07

Kongsdelene R71-2 7.200 3 . 100 95 75:25:02

Kongsde]ene R62 7.000 11.200 92 65:33:02

Storsand R53 6.500 900 100 94:03:03

Storsand R54 6.500 4.100 97 82:17:01

Kongsdelene R70/71 6.500 600 90 94:01:03

Tabel 1. Flintandelen på en række mellem- og senmesolitiske bopladser fira Oslofiordf;orbindelsen og
Dobbeltsporprosjektet (D).

Det   fi.emgår   ligeledes   af  tabellen,   at   såvel   tidlig   som   klassisk   Nøstvetkultur   er
karakteriseret ved en udstragt brug  af andre silika end flint,  z.#  cczs% bjergkrystal,  kvarts  og
røgkvarts; for bopladseme Kongsdelene R71-2, R62 og Storsand R54 ligger silikaandelen på
17-33°/o.   På   grund   af  få   veldokumenterede   yngre   Nøstvetbopladser  kan   silikabrugens
kronologiske   afgrænsning   ikke  bestemmes   med   sikkerhed,   men   ovennævnte  bopladser
dokumenterer udbredt silikabrug i Nøstvetfasens første halvdel, dvs. ca. 7.200-6.500 BP.

15.1.3. Den ]okale strandforskydningskurve
Ved  en  stor  indsats  over  de  seneste  tiår  har  Rolf  Sørensen  fået  etableret  en  troværdig
strandforskydningskurve (fig. 4) med gyldighed for områdeme i nærheden af randmorænen
Ski-Drøbak-Sande («Ski-trinnet»;  Sørensen  1979). Denne kurve har været et vigtigt redskab
for arkæologer ved datering af strandbundne bopladser, som ikke kunne dateres på anden vis,
men  uheldigvis  benyttes   dette  hjælpemiddel   i   dag  næmest   som  en   «dateringsmæssig
facitliste», hvilket næppe har været tanken bag den. Ser vi helt bort ffa det forhold, at mange
lokaliteter ikke nødvendigvis har været strandbundne, er der også andre problemer forbundet
med   en   sådan   brug   af   kurven,   hvoraf   den   væsentligste   er   kurvens   relativt   lave
detaljeringsgrad.

Ski-kurven  er  således  oprindelig  udarbejdet  på  baggrund  af kun  16  ]4C-dateringer  af
henholdsvis   gyttje-  og  skalmateriale,  der  dækker  et  forløb  på  omtrent   10.000  år.   Den

gennemsnitlige afstand mellem dateringeme bliver herved 625  år - et ganske langt tidsrum,
der er i  stand til  at udjævne  stort set alle svingninger.  Selvom den jævne kurve er nem at
forholde  sig til,  er den i  et vist omfang  en illusion,  og der bør regnes med svingninger på
forløbet,   først   og   fiemmest   i   forbindelse   med   de   havstigninger   i   stenalderen,   der   i
Sydskandinavien har markeret sig som transgressioner.

I  Danmark  opereres  der  almindeligvis  med  tre  til  fire  overordnede  transgressioner,  af
hvilke  den  første  -  den  tidligatlantiske  transgression  -  var  den  mest  markante  (Christensen
1995).  Tilsvarende transgressioner ses  i Vest-Sverige, hvor de langsomt flader ud, jo  længere
mod  nord   i   Bohuslån   man   kommer,   men   selv   længst   mod  nord   i   Bohuslån   kan   den
tidligatlantiske transgression erkendes (fig. 71 ). Betragter vi Brøggers strandforskydningskurve
ffa 1905 (fig. 72), ser vi også her den tidligatlantiske transgression markeret, omend der siden
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Fig. 71. Strandfiorskydningskurver for Bohuslån;  kurve  1  er fior det nordligste Bohuslån og derfior mest
relevant i nærværende sammenhæng, mens kurve 4 er for det sydligste Bohuslån (Nordqvist 1995 : 185).

er  sket  justeringer  af  Brøggers  tidsskala/topografisk  niveau  (Brøgger   1905:283).  Til
sammenligning hermed figurerer der overhovedet ingen transgressioner på Sørensens kurve

(fig. 4).
Ser vi nu på fimdene  ffa Kongsdelene  R71-2  (kap.  11),  finder vi her,  at 49  genstande

(1,6°/o) i flint og andre silika er vandrullet i betydelig grad, hvomed menes en vandrulning,
der ikke kan afskrives som «sandpolering» i forbindelse med det fænomen, Keeley omtaler
som «glossy patina» (Keeley 1980). Indledningsvis blev der opereret med en arbejdshypotese
om, at de vandrullede stykker kunne være udsmid fra et højere niveau, men en inspektion af
områdeme bag lokaliteten viste, at de umiddelbart højereliggende flader ikke var beboelige
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Fig.  72.  Strandfbrskydningskurve fbr  Sande  (efter  Brøgger  1905:283;  diagrammet  er  spejlvendt  om
både den horisontale og den vertikale akse af hensyn til sammenligning med fig. 4 og fig. 71).
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(størrelse, kuperingsgrad,  hældningsgrad,  etc.).  Samtidig måtte man forvente,  at udsmiddet
burde have en tilfældig spredning på Kongsdelene R71 -2 i forhold til senere koncentrationer,
men  selvom  tendenseme  er  svage,  synes  de  vandrullede  stykker  at  indgå  i  det  generelle
spredningsmønster på bopladsen. Alt tyder således på, at materialet er blevet overskyllet, der
hvor det blev deponeret, og at der ikke er tale om udsmid.

Det topografiske niveau for Kongsdelene R7l-2 er ca 67 m.o.h„ hvilket ifølge Sørensens
kurve  svarer  til  tiden  efter  7.500  BP  (Sørensen  1979),  og  artefaktmaterialet  antyder  tiden
omkring  7.200  BP.  Dette  svarer  til  tidligatlantisk  tid,  og  forfatteren  foreslår  derfor,  at  vi
overvejer  muligheden  af en  mindre  transgression  på  dette  tidspunkt  og  om  muligt  tester
deme.

15.2. Regionalitet
Fundmaterialet  fra  Oslofiordforbindelsen  bekræfter  stort  set  kun  det  generelt  accepterede
billede af Oslofiordregionen (de kystnære dele af Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold)
som en enhed, hvad angår materiel kultur, og som en del af et større teknokompleks, hvori
indgår den vestsvenske region (Bohuslån, Våsterg6tland og det nordlige Halland) (Ballin in

prep.).
To   faser   er   berørt   af   Oslofiordforbindelsens   stenalderundersøgelser,   nemlig   sen

mellemmesolitikum     (Lundevågfasen/sen     Sandamakultur)     og     tidlig     senmesolitikum

(Nøstvetfasen/Lihultkultur),  og  ledetypeme  for disse  faser er  i  vid udstrækning  de  samme
over  hele  teknokomplekset.  I  Lundevågfasen/sen  Sandamakultur  finder  vi  koniske  kemer,
relativt   store,   regelmæssige   flækker,   skævtrekanter,   trindøkser,   og   mange   bor,   mens
Nøstvetfasen/Lihultkultur   er   kendetegnet   ved   tilstedeværelse   af   håndtagskemer,   små,
elegante mikroflækker,  (trindøkser), Nøstvet-Æ,ihultøkser og  segmentknive  (Cullberg  1972:
7f,1975:37f, Kindgren 1985:157f, Nordqvist 1988:20f, Larsson 1990:280D.

Der    er    dog    også    væsentlige    forskelle    mellem    Øst-Norge    og    Vest-Sverige.    I
Lundevågfasen/sen  Sandamakultur er det største  stridsspørgsmål nok, hvilken mikrolittype,
der er den dominerende, hvor det efter gravesæsonen  1997 må stå fast, at den dominerende
mikrolitype i Øst-Norge er skævtrekanten (dette arbejde, Jaksland in print), mens man i Vest-
Sverige   mener,   at   det   er   hullingspidsen   (se   ovenfor).   Der   forekommer   utvivlsomt
skævtrekanter i Vest-Sverige i sen mellemmesolitikum, men foreløbig er de dokumenteret i
ganske  £å  eksemplarer.  En  væsentlig  forskel  på  de  to  regioner  gennem  hele  mellem-  og
senmesolitikum  er,  at  kemeøkser  i  flint  fortsat  produceres  i  Vest-Sverige,  mens  de  i  Øst-
Norge   udgår   i   løbet   af   tidlig   mellemmesolitikum   (Tørkopfasen).    De   for   østnorsk
Nøstvetkultur så karakteristiske slibeplader og sandstensknive forekommer ikke i vestsvensk
Lihultkultur (mundtl. medd. Bengt Nordqvist).

15.3. Bopladsorganisation
Da  Oslofjordforbindelsens  bopladser  ikke  er  egnede  til  detaljerede  rumlige  analyser  uden
anvendelse af tidkrævende metoder som f.eks. re'///J.#g, vil dette kapitel blive en diskussion
af nogle overordnede problemstillinger, nemlig  1 ) basisbopladser co#/rcz specialbopladser og
2) vinterbopladser co7!frcz sommerbopladser.
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15.3.1. Basisbopladser co#frø specialbopladser
Generelt  kan  man  inddele  stenalderbopladser  i  en  række  overordnede  typer,  henholdsvis
transitbopladser,  «kill  sites»,  råstofpladser,  «hunting  blinds», jagtbopladser  (herunder  også
fiskepladser) og basisbopladser; for en gennemgang af disse bopladstyper, se Ballin og Lass
Jensen (1995:227ff). Der er gjort mange forsøg på at skelne mellem bopladstypeme, bl.a. ved
at sammenholde mængden af stenartefakter med mængden af knoglemateriale, og i fig. 73 ses
en videreudvikling af lsaacs diagram over bopladstypemes forhold til hinanden, sorteret efter
mængden af sten-og knoglemateriale (Isaac  1971 :285, Binford 1983:61).

I   almindelighed   er   der   dog   bevaret   for   lidt   organisk   materiale   på   de   sydnorske
stenalderbopladser    til    at    bruge    denne    model,    hvilket    skyldes    den    ffemherskende

jordbundstype,  den sure podsoljord.  Dette efterlader et problem, thi hvorledes  skal man da
sondre  mellem  bopladstypeme?  Traditionelt  har  man  valgt  den  simple  model,  at  store
bopladser er basisbopladser, mens små bopladser er kortvarige specialbopladser, hvilket har
ledt  til  slutninger  om  en  bestemt  samfimdsudvikling  fi.a  mindre  til  større  bopladser,  fra
mindre grupper til større grupper, fra en mobil til en mere sedentær livsfom (f.eks. Nygaard,
1989:85).

Uden en stratigrafi til at sikre, at materialet på de store bopladser reelt er samtidigt, dvs.
aflejret  i  forbindelse  med  det  samme  ophold  på  stedet,  er  dette  dog  næppe  en  holdbar
fremgangsmåde. Betragter vi de sydnorske stenalderbopladser, er de karakteriseret ved, at der
som   regel   ikke   er   nogen   arkæologisk   relevant   stratigrafi,   der   er   sjældent   strukturer
(regelmæssige  ildsteder  er  næsten  altid  post-stenalder),  og  der  er  næsten  aldrig  organisk
materiale bevaret;  nomalt sidder vi  efter endt udgravning tilbage med en samling  flint og
sten.

Hvad angår de store bopladser, er det forfatterens indtryk, at de i næsten alle tilfælde er
akkumulationer af små,  kortvarige  specialbopladser,  men enkelte  af de  store bopladser må
nødvendigvis  være  basisbopladser.  Fra  etnografiske  sammenhænge  ved  vi,  at  selvom  en
stamme  eller  et  folk  lever  i  små  grupper hovedparten  af året,  må  disse  grupper  en  gang
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Fig. 73. Bopladstyper (udbygning af Binf;ord 1983:61, Isaac  1971 :285).
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imellem samles  i  større grupper af hensyn til  formeringen;  uden denne  genudveksling ville

gruppen gå til grunde (Wobst 1976).
Spørgsmålet er da, hvordan vi skelner mellem basis-  og specialbopladser?  Som berørt i

Ballin  og  Lass  Jensen  (1995:227fD  kan  eksempelvis  redskabssammensætningen  på  den
enkelte lokalitet give et fingerpeg, men for at sandsynliggøre at netop denne eller hin boplads
er en basisboplads, må der suppleres med andre metoder. Forfatteren foreslår her reÆff!.#g af
enkelte store bopladser.

Refiffz.#g   er   dog   ikke   nogen  ukompliceret   metode,   og   for   at   få   gode   resultater   i
ovennævnte sammenhæng, bør der udvises en høj grad af kildekritisk sans (Ballin in print c).
Det største problem her er,  at der i så relativt flintfattigt et område som Norge - og måske
specielt den indre Oslofjord - må forventes at være foregået en intensiv udnyttelse af affald
efterladt  af tidligere  beboere  på  stedet  (t/scczi;engz.#gJ}),  hvilket  fejlagtigt  kan  tolkes  som
samtidighed.   Det   væsentligste   træk   ved   denne   fiemgangsmåde   er   dog,   at   det   er   en
tidkrævende - og demed dyr - metode, og før man indleder et re/f/z.#g-projekt bør man have
udfomet  en  detaljeret problemfomulering.  Jte/ffz.#g af små bopladser,  blot  fordi  opgaven
synes overkommelig, er meningsløst.

I  gennemgangen  af  Oslofjordforbindelsens  bopladser  er  det  foreslået,  at  man  kunne
refitte  Storsand R54 med henblik på belysning af denne problemstilling.  Det kunne være et
værdigt tema for et hovedfagsspeciale.

15.3.2. Sommer- co#f7'Ø vinterbopladser
Denne problemstilling kom op i  forbindelse med behandlingen af Oslofiordforbindelsens to
mindste   bopladser,    Storsand   R53    og   Holter    1.    Begge   bopladser   havde    en   logisk

genstandsspredning, som ledte til fomodning om, at bosættelsen havde rummet en hytte eller
et  telt,   men  resultatet  var  to   forskellige,   tilsyneladende  modstridende  bopladsmodeller.
Bopladsemes  forskellige  områder  er  fremanalyseret  med  baggrund  i  først  og  ffemmest
Binfords «Drop/toss-model» (fig. 74.1) (Binford  1983: 153).

Sforscz#d jIJ3 Øg.  74.2./: Huggepladsen er udledt af splintemes -og tildels kememes og

præpareringsafslagenes    -    spredning,    ildstedet    af   den    brændte    flints    spredning    og
aktivitetsområdet mod øst af redskabemes spredning. Indicier på tilstedeværelsen af en hytte
eller et telt er  1)  de opsamlede krystaller,  hvor 6n  ligger ved huggepladsen,  mens to  ligger
sammen nord for denne;  man kunne  forestille  sig,  at dette  lille depof f.eks.  lå i  forbindelse
med   en   soveplads,   dvs.   et  personligt   område,   og   2)   redskabemes   spredning   vest   for
huggepladsen;    disse    danner    et    kurvet    forløb,    som    kan    være    et    resultat    af   en
tilbagekastningseffekt fra en væg eller teltdug, men der kan intet siges om, hvorvidt de da har
ligget  indenfor  eller  udenfor.  Ifølge  denne  model  bør  en  hytte  søges,  hvor  der  er  en  lav
fimdtæthed (Leroi-Gourhan og Br6zillon,1972:254, Fischer og Sonne Nielsen 1987:5).

Æo//er  J  Øg.   74.3./:  Som  ovenfor  er huggepladseme  udledt  af splintemes  -og  tildels
kememes  -  spredning  og  aktivitetsområdeme  af redskabemes  spredning,  mens  ildstedet er
hypotetisk  og  placeret  centralt  i  den  største  materialeansamling  og  mellem  de  tre  mest
markante koncentrationer;  der var meget få stykker brændt flint på bopladsfladen.  En bolig
indikeres her af et entydigt ryddet område på ca. 4,5  x 3,5 m, hvor vi finder hovedparten af
fimdene og bl.a. også de to huggepladser og det ene aktivitetsområde.

En ydeligere indikation på, at der er tale om resteme af en hytte eller et telt, er den tunge
af materiale, der forbinder det ryddede område med koncentrationen i feltets sydlige halvdel;
denne tunge markerer givetvis et indgangsparti, idet fraværet af en væg eller teltdug mellem
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Fig.  74.  Bopladsorganisation:   1)  Drop/toss-model  (efter  Binf;ord  1983:153),  2)  Holter  1  og  3)
Storsand R53.

de nordlige koncentrationer og den sydlige ikke ville have forbundet dem med en tunge men
derimod  med  en  jævn  materialespredning   i   området  mellem  dem.   Hvis   vi   accepterer
hypotesen om et indgangsparti på det foreslåede punkt, kan man forestille sig, at den sydlige
koncentration ikke er et aktivitetsområde men i stedet en ttc7oor c7#mp;t, dvs. en lille mødding

(Binfordl983:151).
I tilfældet Holter  1  er boligmodellen den klassiske model, hvor en bolig antages at have

dækket lokalitetetens mest markante materialekoncentration (Blankholm 1985, Grøn 1983).
De /o  moc7e//e7':  Umiddelbart kan de to modeller virke modstridende,  men dette  er kun

tilsyneladende.  Eksempelvis  kume  Storsand R53  repræsentere  en  sommerbosætning,  hvor
aktiviteteme   primært   foregik  udenfor  boligen,   mens   Holter   1   kunne   repræsentere   en
vinterbosætning, hvor aktiviteteme primært foregik i boligen.
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15.4. Økonomi
Som  nævnt   er  der  stort   set   ikke   fimdet  noget   organisk  materiale   i   forbindelse   med
Oslofjordforbindelsens  stenalderbopladser.  Det eneste  organiske  materiale  er lidt trækul  og
enkelte brændte hasselnødder,  og en betragtelig del af dette kulstof stammer fra vikingetid
eller senere perioder. Udsagn om bopladsemes økonomi må således uddrages af sekundære
faktorer, som bopladsemes placering i landskabet eller redskabssammensætningen.

Alle de mesolitiske bopladser har været kystbundne,  og med undtagelse af Bråtan 4 og
Holter   1   antyder  bopladsemes  placering  en  flerstrenget  økonomi,  med  adgang  til  flere
biotoper.  Med umiddelbar adgang til skoven, beskyttede vige og sunde samt den åbne fjord
har der været rige muligheder for jagt, fiskeri og indsamling. Både Bråtan 4's senmesolitiske
bosættelse  og  Holter  1  lå  på  en  ø  i  et  snævert  sund,  hvilket  antyder,  at  aktiviteteme  her
snarere har været knyttet til fiskeri end jagt.

Redskabssammensætningen giver kun få oplysninger, hvad angår bopladsemes økonomi.
Da Nøstvetfasen netop er kendetegnet ved fiavær af spidser og mikrolitter, er der intet, der
direkte  peger på jagt,  men  lokalitetemes  mange  mikroflækker,  må  antages  at  have  været
tiltænkt indsættelse i  flintægspyd og -dolke;  disse redskaber sættes geme  i forbindelse med

jagt, men et flintægspyd kan dog også have været anvendt til fiskeri. De mange bjergartsøkser
kan  være  jagtøkser,   men  kan   også  have  været  anvendt  ved   fremstillingen   af  de   for
kommunikationen så nødvendige stammebåde.

De   eneste  mere  direkte   fingerpeg  om  bopladsemes  økonomi   er  de  to  netsynk  på
henholdsvis   Kongsdelene   R70/71   og   R71-2.   Begge   stykker   er   store   og   har   en   skråt
omløbende  fiire,  og  pga.  synkenes  størrelse  må  der  være  tale  om  netsynk  snarere  end
linesynk.  I  denne  sammenhæng  bør  der  henvises  til  et  tilsvarende  stykke  på  Frebergsvik

(Mikkelsen  1975a:79). Karakteristisk for typen er, at de er i eruptive bjergarter, har en skråt
omløbende ftire og stor variation i størrelsen. Stykket fi.a Frebergsvik måler således 5,3 x 4,1
x  3,5   cm,   stykket  fra  Kongsdelene  R70/71   måler  8,0  x  4,4  x  2,7   cm  og  stykket  fia
Kongsdelene R71-2 måler 10,5 x 7,6 x 5,9 cm; det letteste netsynk vejerl25 g og det tungeste
675  g.  På  det  største  af stykkeme  er  fiJren  ikke  særligt  dyb,  og  man  kan  forestille  sig,  at
mange sådanne stykker kan være blevet overset.

Sammenholdt med Vestlandets  små klæberstenssynk er der markante  forskelle,  hvoraf
størrelse   og   vægt   er  de   væsentligste   (Bruen   Olsen   1992:91f).   Således   vejer   ca.   2/3   af
klæberstenssynkene under 3  g  eller generelt mindre  end 2,5%  af de  østlandske  synks  vægt

(125-675   g),   og   det   må   antages,   at   dette   indikerer   forskelle   mellem   Østlands-   og
Vestlandsfiskeri (netfiskeri co7€frcz linefiskeri?).

15.5. Jernalderhuset
Fundet af et jemalderhus på Bråtan 4 var nok projektets største overraskelse, og ikke mindst
husets  attributter.  Huset  adskiller  sig  på  en  lang  række  punkter  fi-a  gængse jemalderhuse,
eksempelvis  størrelse  (7  x  5  m),  struktur  (toskibet),  orientering  (nord/syd)  og  placering  i
landskabet  (en  lille  terrasse  uden  umiddelbar  adgang  til  større  dyrkbare  flader).  For  en
sammenligning  med  samtidige  norske jemalderhuse,  se  Løken  ef  ø/.  (1996)  og  Helliksen

(1997).
Bråtan 4 vil blive behandlet detaljeret i en egen artikel (Ballin og Ballin-Smith in prep.).
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Summary

With this volume of the Varia-series, Oldsaksamlingen and the author presents the results of
the archaeological investigations connected to the Oslofiordforbindelsen Project. The project
was required due to the parliamentary decision to build a tunnel under the lnner Oslofiord,
thus connecting the two counties of Buskerud (W) and Akershus (E). To the tunnel would be
attached  two  new  strips  of  motorway,  which  would  make  it  necessary  to  excavate   10

presumed  Stone Age  sites  -  7  sites  in Hurum Kommune,  Buskerud County,  and 3  sites  in
Frogn   Kommune,   Akershus   County.   The   purpose   of  the   archaeological   part   of  the
Oslofiordforbindelsen Project was to  investigate the  10  sites with reference to  questions  of
chronology, regionality, settlement organisation and economy.

The first serious plans for a bridge and/or tunnel across the Oslofjord were made in 1963
but without any concrete results. New plans were presented in 1974 and 1988, but the present
model  involving  a  tunnel  was  not  agreed  upon  until   1994  with  a  scheduled  start  of
construction set for mid-1997. 01dsaksamlingen undertook a fieldwalking campaign in  1989
and  another  one  in  1996  resulting  in  the  finding  of the  above-mentioned  12  sites  on  the
motorway line.

To  deal  with  the  investigations  Oldsaksamlingen  organized  an  archaeological  project
with the author as project leader working closely together with district leader Jan Henning
Larsen and section leader Perry Rolfsen. The project was scheduled to last one year,  1. April
1997 -31. March 1998, with a digging season of four months. Good working relations were
established  with  the  builders,  Statens  vegvesen  Oslofjordforbindelsen.  During  the  digging
season  the  project  was  organized  in  three  sub-projects  -  1)  Hurum  Kommune,  2)  Holter,
Frogn Kommune and 3) Bråtan, Frogn Kommune - each with its own field leaders.

The bedrock of the project areas consists of  ignious rock-types with mainly gneisses on
the Akershus side and Drammen granite on the Buskerud side. Superimposed on the bedrock
are layers of moraine or, on the plains and in depressions, marine deposits of gravel, sand, silt
and clay. In the Atlantic Period (the Nøstvet Phase) the sea-1evel was approximately 50-85 m
above the sea-level of today. A means of dating Stone Age sites around the lnner Oslofjord is
by use of the sea-1evel curve connected to the local Ski Moraine (Sørensen 1979).

A chronological framework is suggested for the Mesolithic using to sets of terms, one for
the entire techno-complex (chronozones) and one for the East Norway region (phases). In the
first case, the sites of the Oslofjord would be covered by the chronozones of the Middle and
Late Mesolithic, each subdivided into an older and a younger part (MM A and 8, SM A and
8). In the second case it is suggested that we use type sites, thus naming the local MM A the
Tørkop Phase (9,000-8,400 BP), the local MM 8 the Lundevåg Phase (8,400-7,500 BP), the
local  SM  A  the  Nøstvet  Phase  (7,500-5,600  BP)  and  the  local  SM  8  the  Gjølstad  Phase

(8,600-5,200 BP). This nomenclature will make fiirther local subdivision easier.

133



All  10  sites  were  situated  within  the  same  topographical  interval,  i.e.  between  55-85
0.D.,  and  assuming  that  all  sites  were  coastal,  the  sites  would  all  belong  to  either  the
Lundevåg  Phase  or the  first half of the Nøstvet Phase  (ca.  8,000-6,500  BP).  Generally the
sites were situated on small sheltered terraces or gently sloping hillsides, probably very close
to the  shoreline  of the time;  in some  cases this meant fomer inlets,  in other cases  fomer
sounds or islands. In all cases there would have been easy access to the Oslofiord.

None  of the  sites were well-preserved,  which was  mainly due to the local  acid podsol.
There was no  archaeologically relevant stratigraphy, no  structures, postholes  or hearths and
no organic remains.  On several of the sites there were signs of ffost action and disturbances
by root activity, but only one site, Holter 3, had been damaged by activities in modem times.

All  sites  were  excavated  following  the  same  general methods,  i.e.  excavation  in  '/4 m2
units and mechanical layers of 10 cm. Small sites were excavated totally, whereas bigger sites
were  excavated  partially,  combining  large  trenches  and  test-pits.  The  soil  was  wet-sieved
through a 4 mm mesh. After the excavation season, the finds of the  12 sites were catalogued
following the classification system of Ballin (1996) and the infomation stored in computer
databases.

In the following text all excavated sites will be described; when describing site location,
reference will be made to the  situation at the time of habitation.  Apart from the calibrated
OSL-date from the Bråtan 4 house all dates are in uncalibrated ]4C-years.

Sfo7iscz#c7 Æ43  (Buskerud County) is a little, well-defined settlement from the Lundevåg
Phase (c.  8,000 BP), situated on a small terrace in the bottom of an inlet facing a short sound
to the North. The artefactual material is characterized by conical cores, large regular blades,
scalene triangles  and blade-tools.  A distinct feature of this  site is the impressive  amount of

porphyry flakes and debris.  Distribution analyses suggest that R43  could be a chronological
unit.

S/ors'cz#d jt53  (Buskerud County)  is  a little, well-defined settlement ffom the middle of
the Nøstvet Phase or Classical Nøstvet Culture (c.  6,500 BP),  situated on a small terrace in
the bottom of an inlet facing a short sound to the North. The finds material consists of handle-
cores, narrow regular microblades,  absence of points and microliths,  segment-knives, flake-
tools, flaked stone adzes (Nøstvet adzes), grinding-plates and sandstone knives. Distribution
analyses indicate that R53 is an undisturbed chronological unit.

S/orJcznd Æ54 (Buskerud County)  is  a relatively large,  well-defined settlement ffom the
middle  of  the  Nøstvet  Phase  or  Classical  Nøstvet  Culture  and  the  only  site  ftom  the
Oslofiordforbindelsen  Project  that  has  been  succesfiilly  ]4C-dated  (c.   6,500  BP);  it  was
situated c.100 m SE of site R53 in the same inlet. The artefacts correspond in detail with the
finds material from R53 with the only difference being the size of the assemblage. According
to distribution analyses R54 is most probably an accumulation of many smaller sites.

Ko#gsde/e#e jz6/  (Buskerud County)  is probably two to  three,  less well-defined small
sites  from the transition between the Lundevåg Phase and the Nøstvet Phase (c.  7,500 BP),
situated on a gently sloping hillside in an inlet facing a short sound to the North.  The finds
are sparse and characterized by large regular blades and Nøstvet Adzes.

Ko#g§dG/e#e jz62  (Buskerud County) is  a large, relatively well-defined settlement from
the first half of the Nøstvet Phase (c.  7,000 BP), situated on a wide, sheltered terrace in the
same inlet as R61. The finds are fairly abundant and characterized by handle-cores, possibly
conical  cores, relatively broad regular blades,  absence of points  and microliths,  flake-tools,
Nøstvet  adzes,  grinding-plates  and  sandstone  knives.  Some  indications  point  to  R62  being
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one chronological unit, whereas others point to it being an accumulation of settlements; only
with  the  use  of supplementary  analyses  as  e.g.  re/ffz.7tg  will  it  be  possible  to  draw  any
conclusions conceming the habitation of the site.

Ko#gsde/e#e  R70/7/  (Buskerud  County)  is  fi.om  the  middle  of the  Nøstvet  Phase  or
Classical Nøstvet Culture  (c.  6,500 BP),   situated on a relatively steep hillside in the  same
inlet  as  R61  and  R62.  The  finds  material  is  characterized  by  pre-forms  of handle-cores,
narrow regular microblades, absence of points and microliths, flake-tools, grinding-plates and
a netsinker.  It was  expected that the  finds  might derive  ffom a higher topographical  level
having been washed down the steep slope over millenia by cryoturbation and precipitation,
but distribution analyses indicate that R70/71  is either a small independent site or an artefact
concentration  in  the  peripheri  of  a  larger  site.  The  main  finds  concentration  has  been
sectioned by the erosion of a little stream.

Ko#gsde/e#e R 7/-2 (Buskerud County) is a large, relatively well-defined settlement from
the  first half of the Nøstvet Phase  (c.  7,200  BP),  situated approximately  13  m higher than
R70/71  and on the same slope as this site. The finds material consists of handle-cores, conical
cores, broad and narrow regular blades, blade-tools, Nøstvet adzes, grinding-plates, sandstone
knives and a netsinker. The settlement probably contains artefacts from two sub-phases with
conical cores on the higher part of the site and handle-cores on the lower part of the site.

Brc3fcz# 3 (Akershus County) is a small disturbed Nøstvet site (c. 6,800 BP), situated on a
terrace on the east-side of a narrow sound. Few artefacts were found and because of modem
disturbances the excavation was terminated early.

Brc3fcz#  4  (Akershus  County)  is  a finds  accumulation  on  a terrace  on the  east-side  of a
small island. In the northem part of the terrace is a small Nøstvet settlement (c. 7,000 BP), in
the middle, a middle neolithic settlement (c. 4,500-4,000 BP) and in the southem part an lron
Age  house  (c.  370 AD  cal.).  This house  differs  strongly  fi.om known East-Norwegian  lron
Age  houses  in  being  small  (7  x  5  m)  and  probably  two-aisled,  oriented  North/South  and
situated on  a  little  terrace  without  easy  access  to  arable  land.  The  house  represents  a new
house  type  possibly  associated with non-agricultural  activities.  The  finds  connected  to  the
house are  ls kg of daub, a bone bodkin, 5 potsherds and a few ffagments of bumt bone. An
interesting structual detail in the house is the probable presence of a rectangular clay hearth
as known from Danish Early lron Age.

fJo/fer / (Akershus County) is a small well-defined settlement from the Lundevåg Phase

(c. 8,000 BP), situated on an island in a narrow sound. The finds material is characterized by
broad regular blades,  a pick with  a  shafthole,  blade-tools  and  grinding-plates.  Distribution
analyses show that Holter  1  with great certainty is a chronological unit,  and an indisputable
oval clearing suggests the presence of a cabin or a tent on the site.

Chronological results from the project embrace typological/technological questions, raw-
material  preference   and  the   local   sea-1evel  curve.   In  the   field  of  typology/technology
Larssons  suggestion  of 7,200  BP  as the  time handle-cores  replaced conical  cores  has  been
supported (Larsson 1990:281); scalene triangles have been shown to be an integral part of the
East-Norwegian Middle Mesolithic, suggesting a partition of this phase in an early sub-phase
characterized  by  «hullingspisser»  (barbed  lancets)  and  a  late  sub-phase  characterized  by
scalene triangles;  segment-knives  that are well-known in the  West-Swedish  Lihult Culture
has been shown to be part of the contemporary Nøstvet Culture as well; and the poorly dated

picks have been linked to the Middle Mesolithic.
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In the field of raw-material preference, it is suggested that the interval c. 7,200-7,000 BP
is characterized by increased use of non-flint materials, and that probably the entire Nøstvet
Phase is  characterized by  a higher consumption of non-flint  silica (rockcrystal,  quartz  and
smoke quartz). The presence of a large number of water-rolled silica on R71-2 indicates the

possibility  of a  minor  transgression  in  the  lnner  Oslofjord  at  c.  7.200  BP,  i.e.  the  Early
Atlantic Transgression. This transgression is known fi.om other parts of the Skagenak coast,
such  as  Denmark,  Scania  and  Bohuslån,  and  the  presence  of this  transgression  in  East-
Norway was suggested as early as 1905 by Brøgger.

Based  on  the  distribution  analyses  of  the  Oslofjord  settlements  two  problems  are
discussed, i.e. base camps co#frcz special-purpose camps and summer- co#/rcz winter camps.
How does one separate one camp-type fi.om another? In both cases the main problem is the

poor   condition   of   preservation   in   Southem   Norway,   leaving   the   sites   without   an
archaeologically relevant  stratigraphy,  no  structures,  hearths  and postholes  and no  organic
remains. Two approaches are suggested, namely spatial analyses (i.e. re/ffz.#g) and analyses
of the tool spectrum.

Finally  the  general  economy  of the  Oslofjord  settlements  and  the  lron  Age  house  of
Bråtan 4 are discussed.
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16.1. Arkæologisk registrering -en diskussion

Indledning
De senere år er der gennemført mange større projekter i Oldsaksamlingens regi med fokus på
stenalderen  (Haldenprosjektet,  Dokkaprosjektet,  Farsundprosjektet,  Dobbeltsporprosjektet  og
Rødsmoprosjektet). Forud for hvert af disse projekter er der gået en registreringsfase, hvor det
berørte  område  er blevet rekognosceret med henblik på registrering  af mulige  fortidsminder.
Dette    registreringsarbejde    er    projektemes    grundlag,    hvorpå    budgetteme    lægges    og

projektbeskrivelsen  udarbejdes,  og  i  forbindelse  med  de  arkæologiske  feltundersøgelser  er
registreringsrapporteme til dels styrende for udgravningsarbej det.

På  Oslofjordforbindelsen  blev  registreringsarbejdet  udført  i  flere  tempi,  hvorfor  der ved

projektets   start   forelå   adskillige   registreringsrapporter   (Moseng    1993,   Andersen    1996,
Andersson    1996,   Bless   Karlsen   og   Ballin   1997),   og   det   blev   hurtigt   klart,   at   regi-
streringsarbejdet  -  med  tilhørende  rapporter  -  var  udført  så  forskelligt,  at  det  udgjorde  et

planlægningsmæssigt  problem.  Dette  problem  vil  blive  indgående  beskrevet  og  diskuteret  i
nærværende appendiks.

Der gøres opmærksom på, at eventuel kritik ikke er rettet mod de enkelte personer, der har
stået  for  registreringsarbejde  og  -rapporter,  idet  disse  har  været  bundet  af  traditioner,  tid,
økonomi samt retningslinjer og efterfølgende styring fra deres arkæologiske bagland.  Hensig-
ten med diskussionen af den arkæologiske registrering er alene at nå fi.em til en bedre og mere
holdbar praksis.

Registreringsarbejdet i forbindelse med Oslofiordforbindelsen
Anlægsarbejdeme  i  forbindelse  med  tunnelbyggeriet  viste  sig  at  berøre  fortidsminder  i  tre
områder i  Hurum og Frogn kommuner,  nemlig  1) Verpenområdet i Hurum (tras6),  2)  Holter
udenfor Drøbak (massedeponi)  og 3)  Månawassum i  Frogn (tras6).  I det   følgende vil  disse
områder blive benævnt Hurum, Holter og Bråtan (sidstnævnte efter et nærliggende brug).  De
for  projektet  mest  relevante  registreringsrapporter  er   1)   Bless   Karlsen   og  Ballin   (1997)

(Hurum), 2) Andersson (1996) (Holter) og 3) Moseng (1993) (Bråtan), som følgelig vil danne
udgangspunkt for diskussionen.

Gennemgangen af registreringsarbejdet kan med fordel deles op i en række temaer, nemlig
1)  anslået dækningsgrad,  2) afgrænsning af fortidsminder,  3)  feltmarkering af de registrerede
fortidminder, 4) prøvestik og fimd,  5) kortmateriale og 6) registreringsrapporten. Nedenfor er
de tre registreringsprojekter beskrevet skematisk og vurderet efter følgende subjektive skala:

+++       =  Fuldt tilfredsstillende
++          =  Tilffedsstillende
+             =  Acceptabelt
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-=  Ikke tilfredsstillende

J-Ja
N    -  Nej



Hurum Holter Bråtan
Anslået dækningsgrad Ca. 80% Ca. 20% Ca. 80%

Afigrænsning +++ - -

Markering af f iortidsminder
Pæle +++ ++ -

Bånd +++ ++ -

Spray - - -

Prøvestik og fund
Identifikation af PS +++ - -

Fund bragt ind J J J
Fund efterladt i PS N N N

Kortmateriale
ØK-kort eller reguleringsplan +++ (+++) +
Mikrotopografi (reg.rapp.) ++ - -

Registreringsrapport
Baggrund +++ - -

Metodebeskrivelse +++ ++ ++
Terræn- og lokalitetsbeskrivelse +++ ++ ++
Registrering og afgrænsning +++ - +
Stratigrafi og j ordbundsforhold +++ ++ -

Kort over mikrotopografi ++ - -

Opsummering +++ + +

Tabel 11. Subjektiv vurdering af Oslofiordfiorbindelsens tre væsentligste registreringsprojekter.

En kritisk gennemgang
4#s/c3ef   dcgÆ7!z.#gLsgrczc7..   Registreringsarbejdets   dækningsgrad   i   terrænet   anslås   for   både
Hurum og Bråtan at være ca. 80%, hvilket må betragtes som godt. Kun i de færreste tilfælde
er det  muligt  at  opnå  100%'s  dækning,  da  eksempelvis  vegetationsdækket  spiller  ind  som
hæmmende faktor - efter rydning af vegetationen vil man ofte bemærke oplagte topografiske
elementer (små terrasser, o.l.), der bude have været prøvestukket.

Holters  dækningsgrad på  ca.  20%  er ikke  acceptabel,  og  registreringsarbejdet  omfatter
reelt  kun  deponiområdets  nordligste  dele.  Rapporten  nævner,  at  der  også  er  prøvestukket

(sandsynligvis omkring 30 prøvestik) i områdets østlige dele, men ved de supplerende terræn-
undersøgelser  i   1997  på  østsiden  af områdets  centrale  højderyg  blev  der  ikke  genfundet

gamle prøvestik. Desværre var det kun muligt at foretage en mindre, supplerende prøvestiks-
undersøgelse  i  forbindelse  med de  arkæologiske undersøgelser i  1997,  og det må betragtes
som overvejende sandsynligt, at der i området er gået (mellemmesolitiske?) bopladser tabt.

4/grcp#s#z.#g   cr/ /orfz.cJsmz.7ec7er..   Når   et   fortidsminde   er   erkendt,   bør   det   afgrænses
arealmæssigt, hvilket kan ske i forbindelse med det primære registreringsarbejde eller - oftest
-  i  form  af  et  opfølgende  projekt.  På  Hurum  er  afgrænsningen  sket  ved  foretagelse  af
systematiske serier af prøvestik (bopladser op til ca. 250 m2 / 6-10 PS), mens afgrænsningen
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på Bråtan har begrænset sig til  1-2 ekstra prøvestik, således at bopladser på op til ca. 250 m2
er afgrænset af maximalt 3 prøvestik. På Holter er der ikke foretaget nogen afgrænsning af
bopladseme - her er der kun foretaget 6t prøvestik pr. lokalitet, hvor lokalitetemes størrelser

på mellem ca. 60 -2.400 m2 er anslået udfra den lokale topografi (terrassestørrelser, o.l.).
Den  svage/manglende  afgrænsning  af  lokaliteteme,   som  ses  på  Bråtan  og   Holter,

udgjorde både et problem for budgetlægning og planlægning af udgravningsarbejdet.
Fe/f77mrÆerz.7!g  cz//orfz.cJs"z.73der..   Efter  afgrænsningen  af  bopladseme  er  disse  blevet

markeret i felten med henblik på de følgende arkæologiske undersøgelser. På Hurum er dette
sket ved en kombination af pæle og plastikbånd, således at alle lokaliteter er markeret af fire

grønmalede hjømepæle samt båndmarkering af udvalgte perifere træer. På Holter var kun 6n
boplads (lok.  1) markeret med et omløbende plastikbånd, mens  alle bopladser var markeret
med en central, umalet pæl med påskrevet ID.

Mest problematisk var feltmarkeringen på Bråtan, hvor det var en særdeles tidkrævende

proces at genfinde lokaliteteme - markeringen var her foregået som en lidt tilfældigt udført
spraymaling   af  enkelte  udvalgte  træer  suppleret  af  markering  med  tøjbånd.   Af  de  to
udgravede  lokaliteter  blev  der  på  6t  træ  på  lok.  3  fiindet  malingsrester  e/fer  rydning  af
området,  mens  der på  6t  træ  på  lok.  4  blev  fimdet  6t  råddent  stykke  tøjbånd  -  også  e/f€r
rydning af området. Bopladseme blev først og fremmest genfimdet ved hjælp af tras61injens
centerpæle. På andre ikke-undersøgte lokaliteter i området (bl.a. lok. 2 og 8) er markeringen
foregået ved ophængning af plastposer med påskrevet boplads-ID -alle poseme var ftldt med
vand og skriften opløst.

Man kan således konkludere, at både spraymaling af træer, samt markering med tøjbånd
og  poser  med  papirlapper  ikke   overlever  de   år,   der  ofte   går  mellem  registrering   og
udgravning, og selv om man kan diskutere en alt for gavmild anvendelse af plast i naturen, vil
en kombination af markering med træpæle og plastbånd være mest hensigtsmæssig set fra et
arkæologisk  synspunkt.  Hvad  angår  O{p€73  af plastikbånd,  bør  det  ffarådes  at benytte  bånd
med påskriften ttÆczbe/»,  som det var gjort på Holter lok.  1  - generelt viser båndmarkering os,
Ævor vi skal grave, mens kabelbånd er et signal om, hvor vi !.ÆÆe bør grave.

Prøve§fz.Æ og/##d.. Kun i et af projektområdeme bar prøvestikkene tydelig ID, nemlig på
Hurum. Her var der i alle positive prøvestik en plastikpose med påskrevet bopladsnavn samt
en  bogstavkode, der referede til prøvestikkets betegnelse i registreringsrapporten. Hvad man
muligvis kume have ønsket her var poser med ID i registreringsprojektets negative prøvestik,
så disse kume have været skilt fia eventuelle gamle stik ffa Hurumprosjektet i 1989. På både
Holter og Bråtan var der ingen ID i prøvestikkene, hvilket ikke var et problem på Holter, hvor
der var 6t stik pr. lokalitet - derimod var det et problem på Bråtan, hvor stik fra registreringen
i 1993 ikke kunne skilles fra mulige stik fra Hurumprosjektet i 1989.

På tidligere projekter i Oldsaksamlingens regi har det af og til været praksis at efterlade
fimdene   i   de   prøvestik,   de   blev   fimdet   i.   Dette   er   ikke   sket   i   forbindelse   med
Oslofiordforbindelsen, hvor alle fimd er indbragt til institutionen. Til førstnævnte praksis bør
bemærkes,  at fimdene  er væsentlige  for den videre planlægning og prioritering  af de  store

projekter og alene af den grund på hjembringes, men det er også et faktum, at vi af og til er
ude af stand til at genfinde alle relevante prøvestik, hvorved vi mister alle ikke-hjembragte
fimd i de pågældende prøvestik.

Korf7mczferz.cz/e:  Alle  registrerede  bopladser bør  naturligvis  markeres  på  kort,  helst  ØK-
kort    eller    reguleringsplaner    i    målestok    1:2000.    Kortmarkering    er    sket    for    alle
Oslofiordforbindelsens  tre  projektområder  -  men  desværre  ikke  med  lige  stor  succes:  På
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Hurum   var   kortmaterialet   upåklageligt;   på   Bråtan   var   de   fleste   fortidsminder   -   med
undtagelse af de to bopladser, der skulle udgraves - markeret på reguleringsplan; og på Holter
var  alle bopladser markeret på reguleringsplan  -  blot forskudt  100  m mod nord  i  terrænet.
Hvad  angår  Bråtan,  var  det  uheldigt,  at  de  to  lokaliteter  ikke  fandtes  på  kortet,  da  der  i
forvejen var problemer med at genfinde bopladseme. 0g på Holter medførte kortfejlen en del
supplerende  administrativt arbejde med at få fastslået,  hvilke bopladser i  området,  der reelt
faldt indenfor deponiområdet og derfor burde udgraves i forbindelse med projektet.

Som  supplement til  disse  kort bør der som  en  del  af registreringsrapporten udarbejdes
kort over de enkelte bopladsers mikrotopografi for at gøre det lettere at genfinde og afgrænse
disse i udgravningsfasen. Dette var kun sket for bopladseme på Hurum.

Regi.sfrer!.#g§rczppor/e73 :  Det  sidste punkt  -  registreringsrapporten  -  er  sandsynligvis  det
væsentligste punkt,  da det er i  denne,  erfaringer og indtryk gøres op,  og det er primært på
baggrund af denne at distriktsansvarlig og/eller projektleder lægger budgetter, prioriterer og

planlægger.   Rapporten   bør   rumme   en   række   standardafsnit,   nemlig   1)   baggrund,   2)
metodebeskrivelse,  3)  terræn-  og  lokalitetsbeskrivelse,  4)  registrering  og  afgrænsning,  5)
stratigrafi og jordbundsforhold, 6) kort over mikrotopografi samt 7) opsummering.

Registreringsrapporten  for  Hurum behandlede  alle  disse  punkter  fyldestgørende  -  man
kan kun beklage  at halvdelen  af kortene  ikke  indeholdt den obligatoriske nordpil,  hvilket i
enkelte tilfælde gjorde det kompliceret at få vendt kortet rigtigt i felten.  Om rapporteme for
Bråtan  og Holter kan  generelt  siges,  at de  var  for kortfattede  og udetaljerede  og manglede
flere af ovenstående punkter.

Opsummering - et forslag til standardisering
Et registreringsprojekt bør opfylde følgende krav:

1)  Registreringsprojekter  bør  igangsættes  i  tide  og  have  tilstrækkelig  økonomi,  så  det
aktuelle areal kan rekognosceres med en tilstræbt dækningsgrad på ca.  80%. For at få så høj
en dækningsgrad som muligt, bør registrering ske forår eller efterår, da vegetationen her vil
udgøre det mindste problem, og for dyrkbar jord bør registrering ske i pløjet mark.

2)  Når  der  er  tale  om  større  projekter  bør  der  ske  en  afgrænsning  af de  involverede
bopladser    før    projektstart,     så    resultateme    af    afgrænsningsarbejdet    kan    indgå    i

projektplanlægningen.   Afgrænsning   af   en   boplads   ved   opgivelse   af   arealet   for   den
pågældende terrasse er uacceptabelt og ofte stærkt misvisende.

3) Alle bopladser bør markeres med plastikbånd (aldrig kabelbånd) og hjømepæle.  Ved
skovrydning  efter registreringsarbejdet kan  det  stærkt  synlige  plastikbånd  blive  flyttet  vidt
omkring med de træer,  det er fæstnet til,  og  i  sådanne tilfælde vil man da kunne genfinde
bopladsen ved en eftersøgning af lokalitetens pæle. Bopladseme bør desuden indmåles af en
landmåler.

4) Både negative og positive prøvestik bør mærkes med ID-lap ®1asticpose med påskrift
af kuglepen eller vand- og lysfast tusch), der identificerer projekt, boplads og prøvestik. Alle
fiind bør hjembringes i forbindelse med registreringen.

5) Alle bopladser skal markeres på ØK-kort eller reguleringsplaner (1 :2000), og der skal
udarbejdes kort over bopladsemes mikrotopografi. j7%sÆ #orc7pz./.

6)  Der  må  til  sidst  udarbejdes  en j;/desfgøre#cJe  registreringsrapport,  der  beskriver

projektområdet og de enkelte lokaliteter indgående og opsummerer erfaringeme, geme med
brug af oversigtstabeller. Alle tabel lI's punkter bør være dækket.
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16.2. [4C-dateringer

A11e dateringer er foretaget i  1997 på Beta Analytic lnc.  i Florida, USA,  der også har kali-
breret dateringeme. Vedartsbestemmelsen er foretaget af statsstipendiat Helge lrgens Høeg.

Nr.                    Koordinat               Kontekst                 Prøvemateriale      Ukalib. dat.

Storsand R43

P-110229          98x/104y sv 2

Storsand R53

P-110230

P-110231

Storsand R5 4

P-110232

P-110233

P-1 10234

102x/101yNØ2

102x/101y SV 2

99x/96y NØ 3
99x/99y NV 3
100x/95y NV 2

Kongsdelene R71 -2

P-110235

Holter  1

P-110236

P-110237

Bråtan 4

P-110238

P-110239

P-110240

99x/10ly SØ 2

14x/23y NV 3

14x/24y SV 2

10lx/21y SV 2

102x/23y SV 2

103x/22y NØ 2

Muligt ildsted          Fyr 960±40 BP

Bopladslag                Hasselnødskal           1010±40 BP
Bopladslag                Fyr                               1040±60 BP

Bopladslag                Fyr                              6460±50 BP
Bopladslag                Birk                             6450±50 BP
lldsted                        Fyr, ask                      960±40 BP

B op ladslag                Fyr 880±40 BP

Bopladslag                Fyr                              770±40 BP
Bopladslag                Hasselnødskal          2430±40 BP

Fyldskifte 6              Fyr
B oplads lag               Taks
Fyldskifte 9              Fyr

270±40 BP
2 1 00±40 BP
260±60 BP

P-110241           105x/20yNV2        Bopladslag                Hasselnødskal          600±40BP

P-110242           106x/22yNØ I         Overildsted              Fyr

P-110243          108x/2ly sv2         Fyldskifte 7B            Fyr
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230±50 BP

610±40 BP

Kalib. dat.

AD  1020-1065

AD  1075-1155

AD  1000-1035

AD 975-1030

BC 5435-5320

BC 5435-5315

AD  1020-1065

AD  1075-1155

AD  1065-1075

AD  1155-1220

AD  1245-1285

BC 745-700
BC 530-405

AD  1640-1665

BC  175-45

AD  1535-1545

AD  1635-1670

AD  1780-1795

AD  1945-1950

AD  1310-1365

AD  1375-1410

AD  1650-1675

AD  1770-1800
AD  1940-1950

AD  1325-1405



16.3 Liste over
Oslofjordforbin-
delsens mandskab,
sommeren 1997

Projektleder
Torben Bjarke Ballin

Hurum
Feltledere ( 1 )
Katherine Bless Karlsen ( 14 ugeværk)
Hilde Garpestad (9 ugeværk)

Feltleder (2)
Anja Mansrud ( 12 ugeværk)

Feltassistenter
Øystein Amundsen (8 ugeværk)
Cathrine Baglo (4 ugeværk)
Jan Berg (6 ugeværk)
Knut Erik Fønstelien (3 ugeværk)
Elisabeth Jansen (4 ugeværk)
Lene Melheim (7 ugeværk)
Kristin Os (5 ugeværk)
Unn Pedersen (5 ugeværk)
Bjøm Håkon Rygh (2 ugeværk)
Isabel Rynning ( 12 ugeværk)
Bengta Ryste (7 ugeværk)
Kathrine Tønnesen (2 ugeværk)
Kristina Veshnj akova (6 ugeværk)
Gry Wiker ( 1 2 ugeværk)
Ingrid Økland (3 ugeværk)
Hanne Aannestad (6 ugeværk)

Holter
Feltleder (1)
Beverley Ballin-Smith (4 ugeværk)
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Feltassistenter
Ann Kristin Kisuule (4 ugeværk)
Merete Desir6 Nævdal (4 ugeværk)
Kathrine Tønnesen (4 ugeværk)

Bråtan
Feltledere (1)
Beverley Ballin-Smith (6,5 ugeværk)
Margrete Simonsen (3 ugeværk)

Feltleder (2)
Marius Hagen ( 10 ugeværk)

Feltassistenter
Jame Kroll (7 ugeværk)
Kristin Ristvedt ( 10 ugeværk)
Bjøm Håkon Rygh (2 ugeværk)
Bengta Ryste (3 ugeværk)
Vibeke Sorø (10 ugeværk)
Kathrine Tønnesen (2 ugeværk)
Ingrid Økland ( 1 ugeværk)



VARIA - Universitetets Oldsaksamling

Nr.1             Rjstninger i  forhistorie og  middelalder.
Nr.   2            Han§ Gude Gudesen: Merovingertiden i øst-Norge.

Kronologi,  kulturmønstre og tradisjonsforløp.
Nr.   3             Egil  Mikkelsen:  Kulturminner i  Lyngdalsvassdraget,

Vest-Agder.
Nr.   4            Egil  Mikkelsen:  Ku]turminner i  Atnavassdraget.

Hedmark - Oppland.
Nr.   5            Egil  Mikkelsen:  Ku]turminner i  Grimsavassdraget,

Hedmark-Oppland.
Nr.   6            Ellen Høigård Hofseth:  Kulturminner i Joravassdraget,

Oppland.
Nr.   7            Ellen Høigård Hofseth:  Kulturminner i vegårvassdraget.

Aust-Agder.
Nr.   8            Inge Lindblom:  Fornminner i Tovdalsvassdraget,  Aust-Agder.
Nr.   9            Foredrag ved det  l.  nordiske bronsealdersymposium på lsegran

3 .-6. oktober 1977.
Nr.10           Einar østmo: Kulturminner ved Gyvatn og Evje øst,  Vest-Agder

og Aust-Agder.
Nr.  l l            Stig welinder:  Tunnackiga stenyxor och  samhålle i Mellansverige

5000 8. P.
Nr.12           Det 4.  nordiske bronsealder-symposium på lsegran  l 984.
Nr.13           Karl vibe-Muller:  Gravfeltene på ula,  Glemmen, østfold.

Keltisk jernalder,  romertid  og folkevandringstid.
Nr.14           Stig  welinder:  Arkeologiska bilder.
Nr.15           Tom Bloch-Nakkerud:  Kullgropen i jernvinna øverst i  setesdal.
Nr.16           Ingrid smedstad:  Etableringen av et organisert veihold i Midt-

Norge i  tidlig  hist.orisk tid.
Nr.17           Ellen Anne pedersen:  Jernalderbosetningen på Hadeland.

En arkeologisk-geografisk analyse.
Nr.18           Brit  solli:  Dyrebein.  Problemer og muligheter omkring

et arkeologisk kildemateriale.
Nr.19           Helge Braathen:  Ryttergraver.  Politiske strukturer i eldre

rikssamlingstid.
Nr.  20           A.  Jan Brendalsmo.  Berit J.  Sellevold,  Kristin Hovin  stub,

Nr.  21

Steinar Gulliksen:  Innberetning over de arkeologiske
undersøkelser på Heddal Prestegård, Notodden kommune,
Telemark  1988.
Helge lrgens Høeg:  Den pollenanalytiske undersøkelsen ved
Dokkfløyvatn i Gausdal og Nordre Land, Oppland.

Nr. 22           Einar østmo:  Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder.
Nr. 23           Jan Henning Larsen:  Jernvinna ved Dokkfløyvatn.
Nr. 24           Einar østmo:  Helleristninger i et utkantstrøk.
Nr.  25           Karin  Gjøl Hagen:  Solpliss6 -En  reminisens av  middelalderens

draktutvikling?
Nr. 26           Lise Nordenborg Myhre:  Arkeologi og politikk.
Nr. 27           Kaja Kollandsrud:  Krusifiks fra Haug kirke.

1980

1980

1980 (Utsolgt)

1980 (Utsolgt)

1981

1981  (Utsolgt)

1981  (Utsolgt)
1982 (Utsolgt)

1983

1984

1985

1986

1987

1987

1987

1988

1989

1989 (Utsolgt)

1989



Nr. 28           A.  Jan Brendalsmo:  Tønsberg før år  l000. Fra gård til by.
Nr. 29           Torben Bjarke Ballin og ole Lass Jensen:  Farsundprosjektet -

stenalderbopladser på Lista.
Nr. 30           Produksjon og samfimn.  2.  nordiske jernaldersymposium

Granavolden  1992.
Nr. 31            Ingunn Holm:  Trekk av vardals agrare historie.
Nr. 32           Evy Berg:  DobbeltsporÆ6-prosjektet.  Steinalderlokaliteter

fra senmesolittisk tid i  Vestby.  Akershus.
Nr.  33            Håkon Glørstad:  Neolittiske smuler.  Små teoretiske og praktiske

bidrag til debatten om neolittisk keramikk og kronologi i  Sør-Norge.
Nr. 34.        May-Liss Bøe sollund:  Åsrøyser -Gravminner fra bronsealderen?

En analyse av åsrøysene i Vestfold.
Nr.  35           Gro B.  Jerpåsen:  Gunnerød -En arkeologisk landskapsanalyse
Nr. 36           Torben Bjarke Ballin:  Klassifikationssystem for stenartefakter
Nr.  37           Wenche Helliksen:  Evolusjonisme i  norsk arkeologi.  Diskutert med

utgangspunkt i A.W.  Brøggers hovedverk  1909-25.
Nr.  38           Lars Erik Narmo: Jernvinna i valdres og Gausdal -et fragment av

middelalderens økonomi.
Nr.  39           Helge lrgens Høeg:  Pollenanalytiske undersøkelser i «Østerdals-

området» med hovedvekt på Rødsmoen, Åmot i Hedmark
Nr. 40           Alf Hammervold: Dactyliotheca Norvegica Medioevalis.

Fingerringer fra middelalderen i Norge.
En undersøkelse av fingerringer fra middelalderen og ringer av
middelaldertype.

Nr.  41            Joel Boaz:  Steinalderundersøkelsene på Rødsmoen.
Nr. 42           Jostein Bergstøl:  Fangstfolk og bønder i østerdalen.

Rapport fra Rødsmoprosjektets delprosjekt «marginal bosetning»
Nr. 43           Lars Erik Narmo: Jernvinne, smie og kullproduksjon i østerdalen.

Arkeologiske undersøkelser på Rødsmoen i Åmot  1994-1996.
Nr. 44           Evy Berg: Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn.

Akershus. Dobbeltspor/E6-prosjektet  1996.
Nr. 45           Wenche Helliksen:  Gård og utmark på Romerike  l l00 f.Kr.-1400 e.Kr.

Gardermoprosjektet
Nr. 46           Helge l. Høeg: Pollenanalytiske undersøkelser på øvre Romerike.

Ullensaker og Nannestad,  Akershus ftlke.
Nr. 47          Evy Berg: Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold.

Dobbeltsporprosjektet.  Arkeologiske undersøkelser  1994-1996.
Nr.  48           Torben Bjarke Ballin:  Oslofiordforbindelsen.

Arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet.

1994

1995

1995

1995

1995

1996

1996

1996
1996

1996

1996

1996

]997
1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1998










