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SAMMENDRAG 
I Thomas Jensens vei i Asker ble det høsten 2015 avdekket en liten lokalitet fra eldre steinalder. 

Innenfor to delvis overlappende konsentrasjoner på til sammen ca. 25 m2 med håndgravde ruter i 

inntil tre mekaniske oppdelte lag ble snaut 300 funn ble samlet inn. Lokaliteten ble tilnærmet 

totalgravd. 

 

Det littiske funnmaterialet består av flint (268 stk.), bergkrystall (8 stk.) og kvarts (1 stk.), samt 2 

mulig bearbeidede bergartsstykker. Hele 93 % av flintfunnene er synlig varmepåvirket, men det 

ble ikke avdekket ildsteder eller andre strukturer som kan forklare den høye frekvensen av brent 

flint. Funnmaterialet framstår som enhetlig og viser at det har foregått en produksjon av flekker, 

smalflekker og mikroflekker fra koniske kjerner på lokaliteten. Dette, sammen med en klar 

overvekt av midtfragmenter i flekkematerialet og en mulig mikrostikkel, peker mot en datering av 

funnmaterialet til mellommesolitikum. Lokaliteten antas å ha vært strandbundet, og beliggenheten 

82–83 m over dagens havnivå snevrer inn dateringshorisonten til omkring 7500-7000 f.Kr. To 

prøver av brente hasselnøttskall fra funnførende ruter ble C14-datert til nyere tid og kan ikke 

settes i sammenheng med aktiviteter på stedet i eldre steinalder. 

Så mye som 10 % av flintfunnene har spor etter sekundærbearbeiding med retusj. 

Funnsammensetningen tyder på at aktivitetene på lokaliteten særlig har omfattet tilvirkning, 

vedlikehold og omskjefting av sammensatte piler med spisser av bein eller tre og innsatte egger 

av flint langs sidene. 

Både mengden funn, spredningen av dem og funnkategoriene kan tolkes som spor etter et svært 

kortvarig opphold, kanskje knyttet til jakt. Lokaliteten skal etter alt å dømme ses som en liten del 

av et mobilt levesett tilknyttet kystens eller kystnære ressurser.  

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Hofstad 26/31 

Kommune Fylke 

Asker Akershus 

Saksnavn Kulturminnetype 

Thomas Jensens vei Steinalderboplass  

Saksnummer (KHM)  

2011/12528 

Prosjektkode 

221013 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Einar Gjertsen 

Askerveien 10E 

1384 Asker 

Einar Gjertsen 

Askerveien 10E 

1384 Asker  

Tidsrom for utgravning UTM-koordinater/ Kartdatum 

7. sept.–2. okt. 2015 6635383N, 582110E (UTM-32) 

A-nr. C.nr. 

2017/1411 C61006 

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

146645 Cf35260 

Rapport ved: Dato: 

Gaute Reitan 22. desember 2017 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

G. B. Bukkemoen, 

A. Schülke 
Axel Mjærum 

file://///lagringshotell.uio.no/khm-as/05_FORMIDLING/01_PUBLISERING/01_VARIA_PROD/Layout_div/LOGO/APOLLON/UiO_Segl_150dpi.png


Th. Jensens v. 39–43 u/Hofstad 26/31, Asker k., Akershus                 Saksnr. 2011/12528 

 

  

 3 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

INNHOLD: 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ........................................................ 5 1

 DELTAGERE, TIDSROM .............................................................................. 6 2

 BESØK OG FORMIDLING ............................................................................ 6 3

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER ................................................... 6 4

 BELIGGENHET, TOPOGRAFI OG JORDSMONN ....................................... 7 5

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET ........ 11 6

6.1 Problemstillinger – prioriteringer .................................................................................................... 11 

6.2 Utgravningsmetode, dokumentasjon og utgravningens forløp ...................................................... 11 

6.3 Kildekritiske problemer .................................................................................................................... 13 

 UTGRAVNINGSRESULTATER .................................................................. 15 7

7.1 Funnmateriale .................................................................................................................................... 15 
7.1.1 Sekundærbearbeidet flint ............................................................................................................ 16 
7.1.2 Primærtilvirket flint .................................................................................................................... 17 
7.1.3 Funn av øvrige råstoff ................................................................................................................ 18 

7.2 Naturvitenskapelige prøver og analyser .......................................................................................... 19 
7.2.1 Vedartsanalyse ............................................................................................................................ 19 

 DATERING .................................................................................................. 19 8

8.1 C14-dateringer ................................................................................................................................... 19 

8.2 Strandlinjedatering ............................................................................................................................ 20 

8.3 Datering ut fra typologiske og teknologiske trekk i funnmaterialet .............................................. 22 

 SAMMENDRAG OG TOLKNING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE .... 23 9

 LITTERATUR ........................................................................................... 27 10

 VEDLEGG ................................................................................................ 29 11

11.1 Tilveksttekst, C61006 .................................................................................................................... 29 



Th. Jensens v. 39–43 u/Hofstad 26/31, Asker k., Akershus                 Saksnr. 2011/12528 

 

  

 4 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

11.2 Fotoliste, Cf35260 .......................................................................................................................... 31 

11.3 Analyseresultater ........................................................................................................................... 32 

11.4 Arkivert originaldokumentasjon ................................................................................................. 36 
 

  



Th. Jensens v. 39–43 u/Hofstad 26/31, Asker k., Akershus                 Saksnr. 2011/12528 

 

  

 5 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

HOFSTAD, 26/31, ASKER K., AKERSHUS FYLKE  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

En detaljreguleringsplan la til rette for oppføring av frittliggende bolighus (Thomas 

Jensens vei nr. 39, 41 og 43) samt en mindre leikeplass. Det aktuelle området lå innenfor 

et område på 2,8 dekar, som i henhold til en reguleringsplan fra 1987 allerede var regulert 

til bolig- og leikeplassformål mellom Hofstadgata og jernbanetraséen nord for denne. I 

anledning en planlagt realisering av byggeplanene på de aktuelle tomtene gjennomførte 

Akershus fylkeskommune en arkeologisk registrering i august 2011. Ved registreringen 

ble det identifisert en lokalitet fra eldre steinalder (ID146645) i den nordøstre delen av 

planområdet, på Gbnr. 26/31. Ved registreringen ble det gravd 20 prøvestikk. Av disse 

var tre funnførende med til sammen fire flintfunn, hvorav et flekkefragment. De tre 

funnførende prøvestikkene lå på rekke og ble avgrenset av negative prøvestikk på alle 

kanter, unntatt i nordvest, hvor terrenget falt bratt ned mot jernbanelinjen. Det 

funnførende området ble anslått å måle ca. 23 x 14 m, det vil si omkring 320 m
2
 stort 

(Boon 2011).  

Som automatisk fredet kulturminne (jf. Kulturminneloven) kom steinalderlokaliteten i 

konflikt med byggeplanene. Dispensasjon fra fredningen ble gitt av Riksantikvaren, men 

med vilkår om arkeologisk undersøkelse av lokaliteten. Utgiftene til den arkeologiske 

undersøkelsen ble dekket av Riksantikvarens sikringsmidler.  
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 DELTAGERE, TIDSROM 2

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Gaute Reitan Utgravningsleder 7. sept.–1. okt. 13 

Solfrid Granum Ass. feltleder 7. sept.–1. okt. 19 

Kine Søreng Henriksen Feltassistent 7. sept.–1. okt. 14 

Siw Helen M. Grønland Feltassistent 8. sept.–9. sept. 2 

Sum   48 

Steinar Kristensen GIS (KHM) 8. sept. 1 

Frode Bråthen Gravemaskinfører 7. sept. 1 

Dag Prawsnitz Gravemaskinfører 1. okt. 1 

Tabell 1: Deltagere og arbeidsdager i felt. I tillegg var KHMs prosjektleder, Axel Mjærum, på befaring til 

utgravningen ved to anledninger: på oppstartdagen og 22. september. Det reduserte antallet dagsverk på 

Reitan og Henriksen skyldes konferansedeltagelse og sykdom.  

 BESØK OG FORMIDLING  3

Besøkene på lokaliteten i undersøkelsesperioden begrenset seg til et fåtall naboer. Alle 

besøkende fikk en rask innføring i utgravningens bakgrunn, dens viktigste 

problemstillinger, vitenskapelige potensial samt en overordnet redegjørelse av 

arkeologisk feltmetodikk og kunnskapsproduksjon.  

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Planområdet ligger i et rikt kulturlandskap rett nord for Leangbukta og Konglungen (fig. 

1). I nærområdet er det funnet flere bosetnings- og aktivitetsspor fra steinalder til 

jernalder, og det er registrert flere gravminner rett øst for planområdet. Blant annet kan 

nevnes ID-80883 med tre gravrøyser og hulvei, og ID-87968 med funn av kokegroper og 

nedgravninger.  

Innenfor Asker kommune er det til sammen registrert 68 bosetning- og aktivitetsområder 

hvorav 15 er fra steinalder. En større andel av steinalderlokalitetene ble påvist i 

forbindelse med utredning av mulig ny hovedflyplass på Hurum (Skar et al. 1990). Det 

ble da registrert en rekke boplasser, spesielt på og langs høydedragene i de sentrale 

delene av Asker. Lokalitetene har gjennomgående et sparsomt flintinventar, men til dels 

et betydelig avslagsmateriale av bergarten hornfels. Imidlertid er ingen av disse nærmere 

undersøkt. De fleste av de påviste steinalderlokalitetene er trolig spor etter aktiviteter nær 

den forhistoriske strandlinjen, en strandlinje som har flyttet seg gradvis som følge av den 
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kontinuerlige landhevingen gjennom steinalderen i Oslofjord-området. Siden de øvrige 

påviste og kjente steinalderlokalitetene i Asker i hovedsak befinner seg mellom 25 og 60 

m over dagens havnivå, antas de å være yngre enn lokaliteten ID-146645 (82 moh.) som 

omtales i denne rapporten. Lokaliteten i Thomas Jensens vei er dermed blant de eldste 

som er kjent i kommunen, og er dessuten den første steinalderlokaliteten som er gravd ut 

i Asker (jf. Glørstad 2006:73). 

 BELIGGENHET, TOPOGRAFI OG JORDSMONN 5

Tiltaksområdet på Gbnr. 26/31 ligger på et øst-vestgående høydedrag 82–83 m over 

dagens havnivå, ca. 160 m nord-nordvest for tunet på Nordre Hofstad og ca. 350 m rett 

vest for Hofstad skole. Fra undersøkelsesstedet er det vidt utsyn, særlig mot sør, og uten 

bebyggelse til dels også mot vest og øst. Fra tiltaksområdets høyeste punkt, 83,5 moh., 

faller terrenget slakt både mot nord og sør. Den her omtalte lokaliteten ble altså 

identifisert på den nordøstre delen av tiltaksområdet og i slak helling nord for det høyeste 

punktet. Fra nordvestre del av lokaliteten faller terrenget bratt mot en jernbanelinje som 

skiller undersøkelsesstedet fra Hofstadåsen. For øvrig ligger tiltaksområdet i et etablert 

boligområde, og øvrige eiendommer er nedbygd med villabebyggelse og hager (fig. 1 og 

fig. 4). 

Lokaliteten hadde ingen topografiske skiller mot nordøst. Jordsmonnet besto av et 

brunjordsprofil med til dels klebrige, leirholdige masser med et betydelig innslag av grus 

og stein (fig. 2 og fig. 3). Lagene av løsmasser var hovedsakelig 10–30 cm tykke og med 

kraftig forvitret, skifrig berg under. Vegetasjonen omkring lokaliteten besto på 

undersøkelsestidspunktet av blandingsskog med storvokst bjørk, lønn og furu samt 

innslag av rogn, hassel, or, osp og eik. Trærne på selve lokaliteten var fjernet da 

undersøkelsen fant sted. Undervegetasjonen besto av lyng, gras og bregner samt en 

begynnende tilvekst av unge småtrær og busker (fig. 4).  
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Figur 1: Beliggenheten til den undersøkte lokaliteten ID-146645. Ill.: S. Kristensen/KHM.  
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Figur 2: Grunnforholdene på lokaliteten: Brunjordsprofil med til dels seig, klebrig sand. Målestokk 30 

cm. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Figur 3: Jordmassene på stedet inneholdt store mengder grus og stein. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Figur 4: Før avtorving. Strømledningene til jernbanen skimtes i bakgrunnen til venstre i bildet. 

Rød-hvite stikkstenger markerer positive prøvestikk fra fylkeskommunens registrering. Mot nord. 

Foto: G. Reitan/KHM. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 6

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

I Kulturhistorisk museums Faglig program for steinalderundersøkelser (Glørstad 2006) 

er det definert sju sentrale problemområder. På bakgrunn av høyden over havet ble 

lokaliteten ID-146645 antatt å være fra mellommesolitikum (ca. 8250–6350 f.Kr.) i eldre 

steinalder (også omtalt som «fase 2» eller «tørkopfasen», jf. Mikkelsen 1975; Glørstad 

2002). I henhold til prosjektplanen for utgravningen (Bukkemoen et al. 2015) ble det 

derfor lagt hovedvekt på følgende problemstillinger:  

 Datering. Avklare om lokaliteten dateres til mellommesolitikum, eller om 

det er spor fra ulike perioder.  

 Kartlegging og analyse av teknologiske/typologiske/kronologiske trekk i 

materialet. Her vil også råstoffanalyser være viktige. 

 Avklare om lokaliteten er en regulær boplass eller om den kan ha hatt 

andre funksjoner knyttet til jakt/fangst, produksjon av redskaper etc.  

 Avklare om det finnes bevarte strukturer i undergrunnen, og eventuelt 

datere og funksjonsbestemme disse.   

 Sikre et representativt utvalg av materiale fra lokaliteten. 

6.2 UTGRAVNINGSMETODE, DOKUMENTASJON OG UTGRAVNINGENS FORLØP 

Lokaliteten ble undersøkt i tre trinn slik det er vanlig å undersøke steinalderlokaliteter: 

Etter avtorving ved hjelp av gravemaskin ble det innledningsvis gravd jevnt spredte 

prøvekvadranter (0,5 x 0,5 m) i henhold til et etablert, lokalt koordinatsystem (fig. 6 og 

fig. 10). Disse ble gravd ned til funntomt nivå eller til berg ble påtruffet. Spredningen av 

prøvekvadrantene funnfordelingen i dem ga et tydeligere bilde av den vertikale og 

horisontale funnspredningen på lokaliteten. Deretter ble det håndgravd i større åpne felt i 

området med funnførende prøvekvadranter, også dette i 0,25 m
2
 store ruter og i 10 cm 

mekanisk oppdelte lag i henhold til det etablerte koordinatsystemet (fig. 6). Alle 

håndgravde masser ble såldet gjennom nett med 4 mm maskevidde (fig. 3 og fig. 5).  

I lag 1 ble det gravd til sammen 23,5 m
2
 (tils. 116 littiske funn, gjennomsnittlig 4,9 

funn/m
2
), i lag 2 ble det gravd 22,75 m

2
 (tils. 146 littiske funn, dvs. gjennomsnittlig 6,4 
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funn/m
2
), mens 6,25 m

2 
ble gravd i lag 3 (tils. 17 littiske funn, dvs. 2,7 funn/ m

2
). Alle 

funn ble plottet på millimeter-ruteark, og fotografier tatt underveis i undersøkelsen ble 

fortløpende nummerert.  

  

 
Figur 5: De håndgravde massene ble vannsåldet. En 1 m3 vanntank og en trykkforsterker drevet 

av et bensinaggregat sørget for tilstrekkelig vanntrykk i slangene. Foto. G. Reitan/KHM.   
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Avslutningsvis ble det flateavdekket med gravemaskin i hele det undersøkte området (fig. 

11) for å søke etter nedgravde strukturer (ildsteder og lignende). Ingen slike ble påtruffet.  

Det ble brukt en Leica TCA 1105 Plus totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved 

digital innmåling på lokaliteten (fig. 6). Dokumentasjonssystemet Intrasis (versjon 3.0.1) 

ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, 

analyse og publisering av GIS-data ble ESRI-programmet ArcMap 10 benyttet. 

Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres 

som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og avleses. Data 

overføres til Intrasis og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs 

shape-format. ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til rapport. 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

Undersøkelsesperioden høsten 2015 var preget av til dels svært store nedbørsmengder. 

Dette, i kombinasjon med leirholdige jordmasser som drenerte svært dårlig, gjorde det 

tidkrevende både å grave og sålde de håndgravde massene.  

6.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Området sør for den identifiserte lokaliteten var tydelig omrotet, da stedet tidligere er 

benyttet som riggplass. På 1930-tallet ble det også bygget en mindre hytte på tomten På 

eiendommen sto tidligere også en mindre hytte fra 1930-tallet. Forut for den her omtalte 

undersøkelsen var imidlertid hytta, lokalt kjent under navnet «Herr Grønn», donert til 

Asker museum på Hvalstad, hvor den nå står oppført i den såkalte Bokhagen. 

Fundamentene til hytta sto fortsatt i tiltaksområdet på undersøkelsestidspunktet, men 

vest-sørvest for det funnførende området.  

Selv om lokalitetsflaten syntes godt bevart, er det grunn til å anta at jorden er blitt 

bearbeidet, men uten at dette har etterlatt seg noe tydelig matjordlag. Det ble imidlertid 

observert en del trekull i jordmassene. Prøver av trekullet ble også samlet inn fra såldede 

masser fra lag 1 i det håndgravde området, og to prøver av brent hasselnøttskall ble C14-
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datert (tab. 3). Hasselnøtter er rike på både fett og karbohydrater, og har derfor vært en 

matressurs i steinalderen. Begge prøvene ble imidlertid datert til nyere tid og kan dermed 

ikke ses i sammenheng med de innsamlede flintfunnene. Isteden kan trekullet i 

jordmassene være spor etter avsviing av vegetasjon i nyere tid. Kanskje kan også dette 

forklare den store mengden brent flint i det innsamlede funnmaterialet, til en viss grad 

kanskje også flintmaterialets høye fragmenteringsgrad.  

På bakgrunn av C14-resultatene fra de to kullprøvene ble det ikke prioritert å få 

gjennomført analyse av et begrenset materiale med brente bein som framkom ved 

undersøkelsen.  

Endelig skal det nevnes at det er uvisst hvor mye som er blitt sprengt vekk i forbindelse 

med anleggelsen av jernbanen (se fig. 1). En rekonstruksjon av landskapet slik det var da 

lokaliteten var i bruk, er derfor usikker.  

      

 

  

 

Figur 6: Utgravingsfeltet og avgrensingsruter ble målt inn digitalt med en Leica totalstasjon. Her etter at 

håndgravingen i ruter og lag var avsluttet. Mot nord. Foto: G. Reitan/KHM. 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 7

7.1 FUNNMATERIALE 

I løpet av undersøkelsen i Thomas Jensens vei ble det samlet inn til sammen 279 funn av 

ulike steinsorter. Av disse er 96,1 % av flint. Så mye som 93,3 % av flintfunnene (250 

stykker) er hvitpatinert og til dels krakelert og bærer med det et tydelig preg av å være 

varmepåvirket. 12,3 % av flintfunnene har rester av cortex på overflaten.  

Hovedkategori Antall Andel ~ Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

 

 

Flekker med retusj 

 

 

12 

 

 

4,3 % 

Flekke med steil enderetusj 1 

Smalflekke med steil enderetusj 1 

Flekke med retusjert sidekant 2 

Smalflekke med retusjert sidekant 7 

Mikrostikkel av smalfl. (usikker) 1 

Mikroflekker med retusj 6 2,2 % Med retusjert sidekant 6 

Avslag med retusj 3 1,1 % Hvorav to mikroflekkelignende 3 

Fragmenter med retusj 5 1,8 % Hvorav to med steil retusj 5 

Kjerner med retusj 1 0,4 % Fragment av flekkekjerne (evt. 

midtfragment av kraftig flekke?) 

1 

Sum, sekundærbearbeidet flint 27 9,7 % - 27 

Primærtilvirket flint 

Flekker 17 6,1 % Smalflekker 17 

Mikroflekker 26 9,3 % - 26 

Avslag 25 9,0 % Hvorav to brede, vingeformede 25 

Fragmenter 103 36,9 % - 103 

Splinter 65 23,3 % - 65 

 

Kjerner 

 

5 

 

1,8 % 

Bipolare kjerner 3 

Fragment av konisk kjerne 1 

Fragment av plattformkjerne 1 

Sum, primærtilvirket flint 241 86,4 %  241 

Totalsum, flint 268 96,1 %  268 

Bergkrystall 

Mikroflekker 1 0,4 % - 1 

Avslag 1 0,4 % - 1 

Fragmenter 4 1,4 % Hvorav ett med steil retusj 4 

Splinter 1 0,4 %  1 

Kjerne 1 0,4 % Bipolar kjerne 1 

Sum, bergkrystall 8 2,8 %  8 

Øvrige råstoff 

Fragment av kvarts 1 0,4 % - 1 

Avslag av bergart 1 0,4 % Usikkert 1 

Slipeplate av sandstein 1 0,4 % Fragment, usikker 1 

Sum, øvrige råstoff 3 1,1 %  3 

Totalsum, littiske råstoff 279 100 %  279 

Organisk materiale     

Bein 9  Brente fragmenter, ikke analysert 9 

Prøver 5  Kullprøver, hvorav to C14-daterte 5 

Sum, organisk materiale 14   14 

Totalsum, alle funn og prøver 293   293 

Tabell 2: Oversikt over innsamlet funnmateriale fra Thomas Jensens vei, katalogisert under C61006. 
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7.1.1 SEKUNDÆRBEARBEIDET FLINT 

Som det framkommer av tab. 2 ovenfor, utgjør flintfunn med sekundærbearbeiding i form 

av retusj betydelige 9,7 % av alle steinfunn, eller 10,1 % av alle flintfunn. To tredjedeler 

av det sekundærbearbeidede materialet består av flekker. Flekkematerialet kan 

underinndeles i tre kategorier ut fra metriske kriterier: makroflekker (> 12 mm brede, 

heretter bare omtalt som flekker), smalflekker (8–12 mm brede) og mikroflekker (< 8 mm 

brede). I materialet foreligger tre flekker, åtte smalflekker og seks mikroflekker med 

retusj (tab. 2).  

Stykker med steil retusj antas å ha fungert som skrapere. Dette gjelder en bred, relativt 

kraftig flekke (hel, se fig. 7) og en smalflekke (distalfragment) samt to fragmenter, begge 

med steil, svakt konveks enderetusj. Fragmentene med steil retusj kan opprinnelig også 

ha vært tildannet av flekker/smalflekker, men som følge av fragmenteringsgraden kan 

dette ikke avgjøres med sikkerhet. 

  

 

Figur 7: Flekke med steil, konveks enderetusj (skraper, til venstre), fragmentert, regelmessig smalflekke 

med fin retusj og/eller bruksspor langs sidekantene (midten), uretusjert midtfragment av smalflekke (til 

høyre). Foto: G. Reitan/KHM.  
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En mikrolitt er en spiss eller et eggredskap som har fungert som egginnsatser i spisser av 

bein eller tre (Mansrud 2013 med henvisninger; Reitan 2016 med henvisninger). Ingen av 

flekkene/smalflekkene/mikroflekkene med retusjerte sidekanter innfrir de morfologiske 

kravene til å kunne klassifiseres som typiske mikrolitter (jf. Helskog et al. 1976). 

Mikrolitter kan tildannes på ulike måter, enten ved knekking eller ved hjelp av såkalt 

mikrostikkelteknikk, og forekommer i flere undertyper. Når det gjelder de totalt 15 

flekkene/smalflekkene/mikroflekkene med retusjerte sidekanter fra lokaliteten i Thomas 

Jensens vei, er det likevel nærliggende å betrakte dem som del av den samme tradisjonen 

som de typesikre mikrolittene. Funn av én mulig mikrostikkel av en smalflekke gir støtte 

til denne tolkningen.  

Blant det retusjerte flekkematerialet er midtfragmentene i flertall. Dette kan tyde på at en 

bevisst, systematisk knekking på tvers av flekkenes lengderetning har funnet sted. 

Enkelte av disse retusjerte midtfragmentene kan også tolkes som små kniver (jf. Solheim 

2013). 

7.1.2 PRIMÆRTILVIRKET FLINT 

Funnkategoriene avslag, fragmenter og splinter utgjør til sammen over to tredjedeler av 

det samlede funnmaterialet av alle steintyper fra lokaliteten, eller 72 % av alle flintfunn 

(jf. tab. 2). Det uretusjerte flekkematerialet (det vil si brede flekker, smalflekker og 

mikroflekker sett under ett) utgjør 15,4 % av alle steinfunn. Om det sekundærbearbeidede 

flekkematerialet inkluderes, utgjør flekkematerialet 22,8 % av alle flintfunn. Selv om 

fragmenter, avslag og splinter samlet utgjør en stor andel, antas den teknologiske 

strategien på lokaliteten å ha vært rettet mot produksjon av flekker, smalflekker og 

mikroflekker. Støtte for denne tolkningen fins i redskapsmaterialet, som vitner tydelig om 

at flekker/smalflekker/mikroflekker har blitt foretrukket framfor avslag til 

sekundærbearbeiding (hhv. 6,5 % og 1,1 % av alle littiske funn, se tab. 2).  

Avslagene, fragmentene og splintene skal trolig i hovedsak betraktes som spor etter 

oppretting, preparering og bearbeiding av kjerner. Den noe varierende bredden i 

flekkematerialet kan tolkes som resultat av at både brede og smale flekker er produsert 

fra de samme kjernene, men på ulike stadier i reduksjonsprosessen og en gradvis 

minkende størrelse på kjernene underveis i samme sekvens. 
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Av alle flekker/smalflekker er bare fire hele. Ingen av disse er lengre enn 3 cm. Hele 20 

av flekkene/smalflekkene er midtfragmenter (se fig. 7). Også halvparten av 

mikroflekkene foreligger som midtfragmenter. Til tross for omfattende fragmentering kan 

flekkematerialet karakteriseres som regelmessig. Seks av flekkene/smalflekkene og fem 

av mikroflekkene har to parallelle åser (midten, fig. 7). Dette understreker 

regelmessigheten i flekkeproduksjonen på lokaliteten.  

Til sammen seks kjerner inngår i materialet. Tre av dem er bipolare kjerner, mens de 

øvrige er fragmenterte plattformkjerner med negativer etter smalflekker og/eller 

mikroflekker. Ett av disse plattformkjernefragmentene har retusj (tab. 2). Ett av 

plattformkjernefragmentene kan med sikkerhet bestemmes som bunnen av en opprinnelig 

konisk kjerne, og det er sannsynlig at også de to andre har hatt konisk form under 

reduksjonen.   

7.1.3 FUNN AV ØVRIGE RÅSTOFF 

Det er i tillegg funnet åtte stykker av bergkrystall, samt ett bearbeidet kvartsstykke. 

Enkelte av bergkrystallfunnene er noe ureine, men har rester av fasetter og naturlig 

overflate. Flertallet av bergkrystallfunnene antas å stamme fra rensing av en kjerne. Et 

fragment av kvarts kan stamme fra den samme prosessen. En mikroflekke (fig. 8) og et 

fragment med steil retusj tyder på at bergkrystall har inngått i den samme teknologiske 

strategien som flinten.  

  

 

Figur 8: Assisterende feltleder Solfrid Granum med 

en fragmentert mikroflekke av bergkrystall. Foto: G. 

Reitan/KHM. 
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Ut over dette foreligger det ett mulig avslag av bergart og et mulig slipeplatefragment av 

sandstein. Dersom de faktisk er inventar fra lokaliteten og skal ses i sammenheng med 

flintfunnene, skal begge trolig tolkes som økserelatert avfall. 

I tillegg til kullprøver samlet inn under sålding av håndgravde masser i funnførende ruter, 

ble det også funnet fragmenter av brente bein. Både spongiøse biter og et lite stykke av en 

liten rørknokkel inngår. De til sammen ni fragmentene er alle små, og det største 

fragmentets største mål er 1,6 cm. Samlet veier de katalogiserte beinfragmentene bare 1,6 

g. Alle beinfragmentene ble funnet i lag 1, altså inntil ca. 10 cm under torvoverflaten. I 

lys av resultatene fra de to C14-daterte kullprøvene (tab. 3) holdes det som lite sannsynlig 

at beinfragmentene skal ses i sammenheng med de innsamlede flintfunnene. 

7.2 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.2.1 VEDARTSANALYSE 

De to C14-daterte prøvene ble visuelt identifisert som brent hasselnøttskall allerede i felt, 

men verken disse eller andre trekullprøver har vært gjenstand for noen nærmere 

vedanatomiske analyser ved et laboratorium.  

 DATERING  8

8.1 C14-DATERINGER 

To prøver av brent hasselnøttskall ble C14-datert ved dateringslaboratoriet Beta Analytic. 

De daterte prøvene ble samlet inn fra såldede masser i funnførende ruter, men kunne ikke 

relateres til ildsteder eller andre typer strukturer. Begge prøvene ga C14-resultat til nyere 

tid: 

Rute/lag Materiale/mengde C14-år BP Kal. alder (2 σ) Lab.ref. 

57x/58y SØ lag 1 (prøve A) Hasselnøttskall 0,25 g 160 ± 30 BP 1665–etter 1950 Beta-433138 

58x/59y NV lag 1 (prøve B) Hasselnøttskall 0,20 g 110 ± 30 BP 1670–etter 1950 Beta-433139 

Tabell 3: C14-resultater fra prøver av brent hasselnøttskall innsamlet ved undersøkelsen i Thomas Jensens 

vei. De kalibrerte resultatene er oppgitt med 2 σ avvik, det vil si at det er ca. 95 % sannsynlighet for at 

riktig alder ligger innenfor angitt intervall. 
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8.2 STRANDLINJEDATERING 

C14-dateringene kan ikke knyttes til bruken av stedet i steinalder. Lokaliteten kan isteden 

dateres på bakgrunn av funnstedets høyde over havet: Gjennom store deler av 

steinalderen var leveviset tett knyttet til sjøen og dens ressurser. Bosettingsmønsteret 

reflekterer dette ved at nær sagt alle undersøkte boplasser har ligget like ved den 

samtidige sjøkanten. Dersom havnivåendringene i et gitt område er kjent og den aktuelle 

lokaliteten faktisk har vært strandbundet, kan den dermed dateres på bakgrunn av høyden 

over dagens havnivå: Lokaliteten i Thomas Jensens vei lå i slak, nordvendt helling og ca. 

82 moh. Lokaliteten har dermed ligget gunstig til med et havnivå på om lag 80 m over 

dagens og med gode muligheter for å trekke opp båter fra nordøst. Trolig har lokaliteten 

ligget like innerst i en smal vik, eventuelt ved et trangt sund der jernbanelinjen går i dag. I 

sør vil strandlinjen mot en vid fjord ha ligget umiddelbart nedenfor der Thomas Jensens 

vei i dag løper øst-vest. 

Den geografisk nærmeste studien av landhevingsforløpet tar utgangspunkt i 

moreneryggen som kalles Ås-Ski-trinnet som krysser Oslofjorden og Hurumlandet 

(Sørensen 2002). I henhold til denne studien tilsier et havnivå omkring 80 m over dagens 

en datering til mellommesolittisk tid, omkring 7500 f.Kr. (fig. 9). Imidlertid kan det være 

til dels betydelige lokale forskjeller i strandforskyvningsforløpet, og den nevnte 

strandlinjekurven gjelder området ca. 20 km sør for den her omtalte lokaliteten. Som 

følge av vippeeffekten innebærer det en noe seinere datering av 80 m-nivået i Asker. 

Mest sannsynlig skal 7500 f.Kr. derfor betraktes som en maksimal alder. På bakgrunn av 

dette kan strandbundne opphold her ha funnet sted noe seinere, innenfor ca. 7500–7000 

f.Kr.  
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Figur 9: Strandlinjekurve utviklet for Ås-Ski-trinnet, en stor morenerygg etterlatt av et isframstøt 

omkring 20 km sør for den her omtalte lokaliteten i Asker (oppe t.h.). Merk at den horisontale tidsaksen 

angir ukalibrerte C14-år BP (before present, dvs. før 1950), noe som tilsvarer ca. 7500 f.Kr. Som følge 

av vippeeffekten utgjør dette tidspunktet trolig en bakre dateringsgrense for funnene etter strandbundne 

aktiviteter i Thomas Jensens vei. Modifisert etter Sørensen 1979 og 2002. 
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8.3 DATERING UT FRA TYPOLOGISKE OG TEKNOLOGISKE TREKK I FUNNMATERIALET 

Ifølge den etablerte kronologien for sørøstnorsk eldre steinalder dateres 

mellommesolitikum til perioden ca. 8250–6350 f.Kr. (Jaksland 2001; Glørstad 2002; se 

imidlertid Reitan 2016). Overgangen fra tidlig- til mellommesolitikum markeres blant 

annet av at skiveøkser og regulære pilspisser med tange går ut av bruk. Samtidig 

introduseres en ny teknologisk strategi hvor både flekker og mikroflekker produseres med 

utgangspunkt i koniske eller semikoniske kjerner (Damlien 2016). Likevel domineres ofte 

kjernematerialet på mellommesolittiske lokaliteter av bipolare kjerner (Jaksland 2001; 

Reitan 2016). Prosjektilmaterialet består av sammensatte spisser av bein/tre med ulike 

mikrolitter og egger av flint innsatt i furer langs sidene, men omkring 7000 f.Kr. 

forsvinner mikrolittene, og de sammensatte pilspissene lages heretter hovedsakelig med 

enklere innsatser av smal- eller mikroflekker med mindre omfattende retusj (jf. Mansrud 

2013; Reitan 2016). Bipolare kjerner øker i antall utover i mellommesolitikum (Jaksland 

2001). Likevel vedvarer produksjonen av flekker/smalflekker/mikroflekker fra 

koniske/semikoniske kjerner for små eggredskaper av flint som den dominerende 

strategien fram til omkring 5600 f.Kr. (Reitan 2016 med henvisninger). 

Fram til nylig var få boplasser fra mellommesolittisk tid undersøkt på Østlandet (jf. 

Mansrud 2008; Damlien 2013). I løpet av det siste tiåret er imidlertid flere boplasser 

undersøkt, fortrinnsvis i Vestfold og Telemark (se for eksempel Solheim og Damlien 

2013; Melvold og Persson 2014; Solheim 2017). Antallet undersøkte mellommesolittiske 

boplasser i Indre Oslofjord er fremdeles lavt, men Oslofjordforbindelsen i Hurum og 

Frogn kommuner (Ballin 1998), Vinterbroprosjektet i Ås (Jaksland 2001) og en 

undersøkelse på Strand i Hvitsten, Vestby (Mjærum 2009) kan nevnes. På bakgrunn av de 

seinere årenes utgravninger og materialundersøkelser er det nylig foreslått en ny 

mesolittisk kronologi, herunder en ny inndeling av mellommesolitikum. I henhold til 

denne nye inndelingen trekkes perioden lenger opp i tid og deles i to faser: mikrolittfasen, 

ca. 8200–7000 f.Kr., og trinnøksfasen, ca. 7000–5600 f.Kr. (Reitan 2016).  

På lokaliteten i Thomas Jensens vei i Asker ble det ikke funnet diagnostiske og 

typologisk daterbare redskaper.  Samlet kan imidlertid funnmaterialet karakteriseres som 
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enhetlig, og framstilling av flekker, smalflekker og mikroflekker fra koniske eller 

semikoniske kjerner har vært en sentral aktivitet. Dette understrekes av at 

flekker/smalflekker/mikroflekker har blitt klart foretrukket framfor avslag for sekundær 

bearbeiding. Flekkematerialet er regelmessig, og om lag et dusin flekker, smalflekker 

eller mikroflekker har to parallelle åser. Dette vitner om at en eller flere kjerner har vært 

av en viss størrelse og at flere regelmessige flekker/smalflekker/mikroflekker er slått fra 

samme kjerne. Bare to eller tre koniske kjerner foreligger i funnmaterialet. Disse er 

fragmenterte og oppbrukt, og uten potensial for videre reduksjon. Dette indikerer at de 

største kjernene kan ha blitt fraktet bort da lokaliteten ble forlatt, eventuelt at et fåtall 

kjerner har blitt fullstendig oppbrukt og forkastet på stedet.  

Sammensetningen av både flekker, smalflekker og mikroflekker, regelmessigheten og 

den store overvekten av midtfragmenter i flekkematerialet og de bipolare og koniske 

kjernene er trekk som passer godt over ens med bildet av redskapsproduksjonen i 

mellommesolitikum. Dette sammenfaller med strandlinjedateringen av lokaliteten til ca. 

7500–7000 f.Kr. Ingen funn kan sikkert dateres til seinere deler av mesolitikum, og 

lokaliteten er etter alt å dømme enfaset.  

 

 SAMMENDRAG OG TOLKNING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 9

I Thomas Jensens vei i Asker ble det høsten 2015 avdekket en liten lokalitet fra eldre 

steinalder. Innenfor et areal på ca. 25 m
2
 med håndgravde ruter i inntil tre mekaniske 

oppdelte lag ble snaut 300 funn ble samlet inn, og det littiske funnmaterialet består nær 

utelukkende av flint. To prøver av brente hasselnøttskall fra funnførende ruter ble C14-

datert til nyere tid og kan ikke settes i sammenheng med aktiviteter på stedet i eldre 

steinalder. Hele 93 % av flintfunnene er synlig varmepåvirket, men det ble ikke avdekket 

ildsteder eller andre strukturer som kan forklare den høye frekvensen av brent flint. 

Trolig er flinten blitt sekundært varmepåvirket, og det kan være en sammenheng mellom 

C14-resultatene og den brente flinten. 

Funnmaterialet uttrykker at en kombinert produksjon av flekker, smalflekker og 

mikroflekker fra koniske kjerner har funnet sted på lokaliteten. Dette, sammen med en 

klar overvekt av midtfragmenter i flekkematerialet og en mulig mikrostikkel, peker mot 

en datering av funnmaterialet til mellommesolitikum. Lokaliteten har vært strandbundet, 
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og beliggenheten 82–83 m over dagens havnivå snevrer inn dateringshorisonten til 

omkring 7500–7000 f.Kr.  

  

Figur 10: Funnspredning i lag 1. Ill.: S. Kristensen/KHM. 
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En relativt beskjeden andel flint med rester av cortex (12,3 %) kan tyde på at 

flintreduksjonen på stedet primært har omfattet tilnærmet ferdig preparerte eller rensede 

kjerner. Så mye som 10,1 % av flintfunnene har spor etter sekundærbearbeiding med 

retusj. Sammenlignet med tidligere undersøkte lokaliteter fra mellommesolitikum er dette 

en påfallende stor andel (jf. Solheim 2013:258–261). Det sekundærbearbeidede materialet 

består først og fremst av flekker, smalflekker og mikroflekker. Et betydelig antall 

midtfragmeter av smalflekker og flekker med og uten retusj inngår også i materialet. 

Slike forekommer hyppig i mellommesolittiske boplasskontekster. De tolkes som en type 

kniver og kalles ofte linjaler (se f.eks. Solheim 2013 med henvisninger). Linjaler er en 

redskapstype som har blitt brukt til å risse furer inn i skaft av tre eller bein, hvor egger av 

for eksempel flint seinere har blitt satt inn (jf. Sjöström og Nilsson 2009:788–789). Det 

ble ikke funnet noen typesikre mikrolitter i Thomas Jensens vei, men 

funnsammensetningen tyder likevel på at aktivitetene på lokaliteten særlig har omfattet 

tilvirkning, vedlikehold og omskjefting av sammensatte piler med spisser av bein eller tre 

og innsatte egger av flint langs sidene. 

  

 

Figur 11: Etter håndgraving i ruter og lag ble lokaliteten flateavdekket med gravemaskin. Det ble ikke 

påtruffet nedgravde strukturer med daterbart organisk innhold. Mot sørøst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Lokaliteten ble tilnærmet totalgravd. Gjenstandsfunnene lå innenfor et lite område i to 

delvis overlappende konsentrasjoner (fig. 6 og fig. 10). Samlet kan funnmaterialet 

betegnes som enhetlig og enfaset. Både mengden funn, spredningen av dem og 

funnkategoriene kan tolkes som spor etter et svært kortvarig opphold av et lite antall 

personer. De har sannsynligvis utført spesialiserte aktiviteter knyttet til jakt. Lokaliteten 

skal etter alt å dømme ses som et kortvarig oppholdssted for mennesker som har utnyttet 

ressurser i kystsonen.  
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 VEDLEGG 11

11.1 TILVEKSTTEKST, C61006 

C61006/1–25 
Boplassfunn fra mellommesolitikum fra THOMAS JENSENS VEI, av HOFSTAD 

(26/31), ASKER K., AKERSHUS.  

 

1) mikrostikkel av flint 

2) 3 flekker av flint med diverse retusj 

3) 8 smalflekker av flint med diverse retusj 

4) 6 mikroflekker av flint med retusj 

5) 3 avslag av flint med retusj 

6) 5 fragmenter av flint med diverse retusj 

7) fragment av flekkekjerne av flint med retusj 

8) 17 smalflekker av flint 

9) 26 mikroflekker av flint 

10)  25 avslag av flint 

11)  103 fragmenter av flint 

12)  65 splinter av flint 

13)  5 kjerner av flint, hvorav tre bipolare og to fragmenter av plattformkjerner 

14)  fragment av bergrystall med steil retusj 

15)  mikroflekke av bergkrystall 

16)  avslag av bergkrystall 

17)  3 fragmenter av bergkrystall 

18)  splint av bergkrystall 

19)  bipolar kjerne av bergkrystall 

20)  fragment av kvarts 

21)  mulig avslag av bergart 

22)  mulig fragment av slipeplate av sandstein 

23)  9 fragmenter av brente bein, ikke analysert 

24)  5 kullprøver, hvorav to hasselnøttskall er C14-datert til nyere tid ved Beta 

Analytic: Prøve A fra rute 57x/58y SØ lag1: 1665-etter 1950 (150 ± 30 BP, Beta-

433138). Prøve B fra rute 58x/59y NV lag 1: 1670-etter 1950 (120 ± 30 BP, Beta-

433139). De tre resterende, magasinerte prøvene er ikke vedartsbestemt eller 

datert. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Lokaliteten ble påvist av Akershus 

fylkeskommune gjennom tre positive prøvestikk. Utgravningen høsten 2015 ga funn 

innenfor to delvis overlappende konsentrasjoner, til sammen ca. 25 kvm med håndgravde 

ruter i inntil to til tre lag. Lokaliteten ble tilnærmet totalgravd og avslutningsvis 

flateavdekket. Snaut 300 gjenstandsfunn ble samlet inn. Det littiske materialet domineres 

av flint (96 %), men med enkelte innslag av bl.a. bergkrystall og kvarts. Hele 93 % av 

flintfunnene er varmepåvirket, men det ble ikke avdekket ildsteder eller andre strukturer 

som kan forklare den høye frekvensen av brent flint. Funnmaterialet framstår som 

enhetlig og viser at det har foregått produksjon av flekker, smalflekker og mikroflekker 

fra koniske kjerner på lokaliteten. Dette, sammen med bipolare kjerner, en overvekt av 
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midtfragmenter i flekkematerialet og én mulig mikrostikkel, peker mot en datering av 

funnmaterialet til mellommesolitikum. Lokaliteten antas å ha vært strandbundet, og 

beliggenheten 82–83 moh. snevrer inn dateringshorisonten til ca. 7500–7000 f.Kr. To 

prøver av brente hasselnøttskall ble C14-datert til nyere tid og kan ikke settes i 

sammenheng med aktiviteter på stedet i eldre steinalder. Så mye som 10 % av 

flintfunnene, primært flekker og mikroflekker, er sekundærbearbeidet med retusj. 

Funnsammensetningen tyder på at aktivitetene på lokaliteten særlig har omfattet 

tilvirkning, vedlikehold og omskjefting av sammensatte piler med spisser av bein eller tre 

og innsatte egger av flint langs sidene. Både funnmengden, spredningen av dem og 

funnkategoriene kan tolkes som spor etter kortvarig opphold av et lite antall personer som 

har utnyttet ressurser i kystsonen. Det ble ivaretatt og magasinert enkelte ytterligere 

trekullprøver, samt flere fragmenter av brente bein. Disse er ikke analysert, og det er 

usikkert om de henger sammen med det littiske funnmaterialet. 

 

Orienteringsoppgave: Thomas Jensens vei 39-42 ligger umiddelbart inntil jernbanelinjen 

ca. 350 m V for Hofstad skole, ca. 160 m NNV for tunet på Nordre Hofstad og ca. 200 m 

SSV for Vakås stasjon.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 32, 6635383N, 582110E 

 

LokalitetsID: 146645.  

 

Innberetning/litteratur: Gaute Reitan, 22.12.2017, Rapport fra arkeologisk utgravning. 

Lokalitet fra eldre steinalder. Thomas Jensens vei 39-43 u. Hofstad, 26/31, Asker k., 

Akershus  

 

Funnet av: Gaute Reitan, KHM.  

 

Funnår: 2015.  

 

Katalogisert av: Gaute Reitan.  
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11.2 FOTOLISTE, CF35260 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf 

Cf35260_1 Oversikt før oppstart og avtorving. NV GR 

Cf35260_2 Oversikt før oppstart og avtorving. Stikkstenger markerer positive 

prøvestikk fra Akershus fylkeskommunes registrering. N 

GR 

Cf35260_3 Klart for maskinell avtorving. SSØ GR 

Cf35260_4 Ferdig avtorvet. Oppretting av N-S-gående referanselinje. N GR 

Cf35260_5 Kine S. Henriksen graver prøvekvadrant. NV GR 

Cf35260_6 Mengde stein/grus i utgravde, såldede masser. - GR 

Cf35260_7 Større felt ble åpnet der funnkonsentrasjonen var størst i de innledende 

prøvekvadrantene, Ø på feltet NNV 

GR 

Cf35260_8 Funnkonsentrasjon Ø på feltet under utgraving NNV GR 

Cf35260_9 Solfrid Granum holder opp en mikroflekke av bergkrystall - GR 

Cf35260_10 Solfrid Granum holder opp en mikroflekke av bergkrystall - GR 

Cf35260_11 Vanntank, trykkforsterker og bensindrevet aggregat. VNV GR 

Cf35260_12 Typiske grunnforhold på lokaliteten. Brunjordsprofil og rødlig sand - GR 

Cf35260_13 Typiske grunnforhold på lokaliteten. Brunjordsprofil og rødlig sand - GR 

Cf35260_14 Såldestasjon lengst N på lokaliteten - GR 

Cf35260_15 Utgravd felt, 2-3 lag gravd N GR 

Cf35260_16 Utgravd felt, 2-3 lag gravd NØ GR 

Cf35260_17 Utgravd felt, 2-3 lag gravd S GR 

Cf35260_18 Håndgravd felt måles inn med totalstasjon av Solfrid Granum N GR 

Cf35260_19 Håndgravd felt måles inn med totalstasjon av Solfrid Granum N GR 

Cf35260_20 Håndgravd felt måles inn med totalstasjon av Solfrid Granum N GR 

Cf35260_21 Ferdig utgravd felt. N GR 

Cf35260_22 Flateavdekking i NV hjørne mot jernbanelinjen. Passerende tog VNV GR 

Cf35260_23 Maskinell flateavdekking SØ GR 

Cf35260_24 Maskinell flateavdekking, forvitret, skifrig berg SSØ GR 

Cf35260_25 Maskinell flateavdekking, rød, grusholdig sandjord SØ GR 

Cf35260_26 Såldede masser ved avsluttet utgraving. - GR 
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11.3 ANALYSERESULTATER 
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11.4 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Notater og skisser i feltdagbok 

 Funnspredningskart på millimeter-ruteark 

 


