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SAMMENDRAG 
I anledning planene om oppføring av enebolig og garasje på en fraskilt tomt tilhørende eiendommen 

«Solbakken»/Løkkeveien 25 i Son, Vestby kommune ble det i løpet av fire uker på høsten 2015 undersøkt 

en steinalderlokalitet. Byggeplanene var definert som et mindre privat tiltak. Utgiftene til den arkeologiske 

utgravningen ble derfor dekket av midler fra Riksantikvarens. Undersøkelsesområdet lå i vestvendt helling 

25–30 m høyde over havet i en opparbeidet hage, tidligere dyrket mark. Det undersøkte området (400 m
2
 

flateavdekket) utgjør etter alt å dømme bare deler av en opprinnelig langt større, til dels svært funnrik 

lokalitet. Da lokaliteten lå i dyrket mark, og de funnførende horisontene var forstyrret, var innsamling av et 

representativt og typologisk daterbart materiale en sentral målsetning for undersøkelsen. Gjennom en 

kombinasjon av maskinell og manuell sålding av omfattende mengder matjord og en konvensjonell 

utgravning av ruter i undergrunnen (45 m
2
) ble totalt ca. 4200 funn samlet inn. Av funnene av flint og stein 

utgjør flintfunn ca. 99 %. Funnmaterialet omfatter en mengde diagnostiske funn, deriblant fragmenter og 

mindre stykker av slipte flintøkser, et stort antall pilspisser av flint og skifer samt et omfattende flekke- og 

kjernemateriale. Pilspissmaterialet er sterkt fragmentert, men består utelukkende av tangepiler, 

hovedsakelig av type A, men også enkelte av mulig B-type. Funnene peker entydig mot en datering til 

mellomneolittisk tid. Trolig er både MNa- og MNb-elementer representert, men med et klart tyngdepunkt i 

MNa. En slik typologisk datering stemmer godt over ens med en strandlinjedatering til mellomneolitikum 

noe etter 3000 f.Kr. og et havnivå omkring 25 m over dagens. Den gang har lokaliteten ligget på/ved 

stranden inntil en bukt nær utløpet av en fjordarm. To kullholdige nedgravninger ble påvist i det mest 

funnrike området øst i undersøkelsesområdet. C14-dateringer av kullprøver fra begge disse ga resultater til 

yngre bronsealder innenfor ca. 800–400 f.Kr., og viser at nedgravningene ikke kan settes i sammenheng 

med flintfunnene. Til tross for manglende C14-resultater til å tidfeste steinalderens opphold på stedet viser 

undersøkelsen at også lokaliteter i dyrket mark kan ha et betydelig vitenskapelig potensial (jf. Østmo og 

Skogstrand 2006; Sarnäs 2008; Berg-Hansen 2009:66–71; Mjærum 2012; Melvold et al. 2014:66 med 

henvisninger; Reitan 2014b).     
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

«SOLBAKKEN» (LØKKEVEIEN 25) UNDER LABU 

SØNDRE, 135/11, VESTBY KOMMUNE, AKERSHUS  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 2

I anledning planene om oppføring av enebolig og garasje på en fraskilt tomt tilhørende 

eiendommen Løkkeveien 25 i Son, Vestby kommune, Akershus, gjennomførte Akershus 

fylkeskommune en arkeologisk registrering. Grunneier og tiltakshaver Asbjørn Halvorsen 

hadde tidligere levert inn funn av flint og skifer fra yngre steinalder; funn som gjennom 

årene var plukket opp ved hagearbeid på eiendommen som skulle berøres av tiltaket. 

Funnene ble tolket å være fra et automatisk fredet kulturminne – en steinalderlokalitet (ID 

133450). En realisering av byggeplanene ville dermed komme i konflikt med 

kulturminnet på stedet. Akershus fylkeskommunes registrering på stedet sommeren 2012 

hadde som mål å avgrense det funnførende bosettings-/aktivitetsområdet. Samlet ble det 

gravd 24 prøvestikk ved denne registreringen. Prøvestikkene ble gravd spredt på hele 

eiendommen, ikke bare det arealet som var planlagt berørt av tiltaket. Av 24 prøvestikk 

ble det gjort funn i ti. Fire av disse positive prøvestikkene (prøvestikk nr. 2, 3, 4 og 5) ble 

gravd i det planlagt berørte området i den vestvendte hellingen nedenfor eksisterende 

bolighus i Løkkeveien 25, 25–30 moh. Spredningen av prøvestikkene indikerte at hele 

eller store deler av det berørte området var funnførende (Boon 2012).   

Den aktuelle lokaliteten har ID-nummer 133450 i Askeladden, Riksantikvarens nasjonale 

oversikt over arkeologiske, automatisk fredete kulturminner og -miljøer. 

Kartavgrensingen av lokaliteten omfatter to delområder på eiendommen; en større 

hoveddel i hellingen nedenfor eksisterende bolighus i Løkkeveien 25 (ca. 1150 m
2
) og en 

mindre del på platået nord og nordøst for huset. Undersøkelsen som er gjenstand for 

denne rapporten, omfatter den førstnevnte, store delen nedenfor huset. 

Byggeplanene ble definert som et mindre privat tiltak. Utgiftene til arkeologisk 

registrering og utgraving ble derfor dekket av Riksantikvarens midler, avsatt nettopp til 

undersøkelse og dokumentasjon av kulturminner som berøres av mindre, private tiltak.  

Lokalt kjennes eiendommen som «Solbakken». Dette navnet vil bli brukt som 

lokalitetsnavn i rapporten. 
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 DELTAGERE, TIDSROM 3

Undersøkelsen av lokaliteten fant sted i løpet av en fireukersperiode seinsommeren 2015. 

Undersøkelsesperioden var for en stor del preget av fin vær. En dag ble imidlertid 

arbeidet i felt avsluttet tidlig på ettermiddagen som følge av ekstremt kraftig nedbør med 

lyn og torden. Det ble vurdert som direkte farefullt å fortsette arbeidet ute på feltet, og 

siste del av denne arbeidsdagen ble benyttet til blant annet funnbehandling i 

arbeidsbrakka.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk i felt 

Gaute Reitan Utgravingsleder 10. aug.–4. sept. 19* 

Solfrid Granum Assisterende feltleder 10. aug.–4. sept. 20 

Merethe O. Kjølberg Feltassistent 10. aug.–4. sept. 20 

Kine Søreng Henriksen Feltassistent 17. aug.–4. sept. 15 

Sum 74 

Magne Samdal GIS 14. aug. 1 

Per Jostein Rustad Gravemaskinfører 17.–25. aug. 5 

Tabell 1: Utgravingsleder hadde en dags fravær fra feltundersøkelsen i forbindelse med øvrig 

møtevirksomhet ved KHM. Når det gjelder gravemaskinbruk, er hele dager direkte knyttet til 

feltundersøkelsen ført opp, ikke tidsbruk knyttet til tilbakeføring av masser etterpå. 

 BESØK OG FORMIDLING  4

I løpet av undersøkelsesperioden var følgende personer fra Arkeologisk feltenhet ved 

Akershus fylkeskommune innom: Christine Boon, Marianne Bugge Kræmer, Lars 

Andersson og Øystein M. Amundsen. KHMs prosjektleder Grethe B. Bukkemoen var på 

befaring ved to anledninger, 12.- og 19. august. 

Journalist Mattias Mellquist fra Vestby Avis ble invitert til å lage en sak om utgravingen, 

og var på besøk siste dag i felt. Saken kom på trykk i Vestby Avis over en drøy halvside 

17. september (fig. 1).  

Da undersøkelsesstedet lå i et etablert boligområde, var det daglig besøk av publikum på 

feltet; både voksne og barn i barnehage- og skolealder. Alle besøkende fikk en rask 

innføring i utgravningens bakgrunn, dens viktigste problemstillinger, vitenskapelige 

potensial samt en overordnet redegjørelse av arkeologisk feltmetodikk og 

kunnskapsproduksjon.  
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Figur 1: Faksimile fra Vestby Avis 17. september 2015 om den her presenterte undersøkelsen i Son.  
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 5

Vestby kommune er den sørligste i regionen Follo. Det er kjent et stort antall 

steinalderboplasser i Follo, noe som indikerer en omfattende bruk av landskapet langs 

indre Oslofjords østside i steinalderen. Et betydelig antall boplasser fra ulike deler av 

steinalderen i regionen er arkeologisk undersøkt og publisert i forbindelse med større 

utgravingsprosjekter, blant annet ved Drøbaksundet i Frogn (Ballin 1998), Vinterbro i Ås 

(Jaksland 2001), mellom Rustad og Smørbekk i Vestby kommune (Berg 1995) og ved 

Årungen i Frogn og Ås (Berg 1997). I tillegg er oppsamlet, men ikke fagmessig utgravd, 

funnmateriale fra enkeltboplasser gjort kjent gjennom publiseringer, eksempelvis 

Stunner-boplassen i Ski (Fuglestvedt 1999; Gustafson 1999). Boplasser i Follo har derfor 

lenge vært sentrale i forståelsen av det kulturhistoriske forløpet gjennom ulike deler av 

steinalderen (Brøgger 1905; Jaksland 2005 m/henvisninger). I tillegg til de større 

utgravingene i forbindelse med infrastrukturelle utbyggingsprosjektet er flere 

enkeltboplasser blitt undersøkt i Vestby kommune de seinere år, blant annet på Strand 

(Mjærum 2009), Sundby søndre (Eymundsson 2013), samt flere i utkanten av Son 

sentrum, blant annet på Store Brevik/Breivik (Amundsen 2003a; Åstveit 2009) og 

Grevlingen (Amundsen 2003b). Dertil er det også på Labo nordre i nærheten av tiltaket 

som denne rapporten omtaler, blitt gjennomført enkelte undersøkelser, men av 

kulturminner som ikke er direkte kronologisk relevante for utgravingen på Solbakken-

lokaliteten (Jaksland og Simonsen 2015).  

Eldre steinalder deles normalt i fire etterfølgende faser: Fase 1/tidligmesolitikum (ca. 

9500–8250 f.Kr.), fase 2/mellommesolitikum (ca. 8250–6350 f.Kr.) og fase 3 og 4 i 

seinmesolitikum (hhv. ca. 6350–4650 og 4650–3800 f.Kr.) (Mikkelsen 1975; Jaksland 

2001; Glørstad 2002). De to sistnevnte underperiodene er også kjent som nøstvetfasen og 

kjeøyfasen.  

Felles for det store flertallet av de ovenfor nevnte undersøkelsene i Follo er at de dekker 

eldre steinalder (mesolitikum), og med klart tyngdepunkt i perioden ca. 6500–4000 f.Kr. 

Dette tilsvarer grovt sett de seinmesolittiske fasene 3 og 4, også kjent som henholdsvis 

nøstvetfasen og kjeøyfasen (jf. tab. 2). Et unntak utgjøres imidlertid av en delvis 

undersøkt boplass på Nøkleby i Ski. Nøkleby-boplassen er datert til omkring 3500 f.Kr., 

altså tidlig i yngre steinalder (neolitikum). Nøkleby-boplassen ligger i dag ca. 130 moh. 

Den gang boplassen var i bruk, var dagens Årungen nærmeste fjordarm, men så mye som 

ca. 10 km unna. Nøkleby-boplassen har altså ikke vært en strandnær jakt-/fiskeboplass. 

Isteden er det nærliggende å knytte beliggenheten opp mot andre ressurser, kanskje jakt 

på landpattedyr i kombinasjon med jordbruk på den lettdrevne sandjorden på stedet 

(Amundsen et al. 2006; Mjærum et al. 2008).   

Fra matrikkelgården Labu søndre er det levert inn en rekke arkeologiske enkeltfunn fra 

steinalderen, i tillegg til det utgravde materialet fra nevnte Grevlingen (Husjordet øvre) 

som også ligger under Labu søndre. Av de mest relevante kan nevnes en særegen øks 
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med skafthull, trolig tidlig- eller mellomneolittisk, flere seinmesolittiske nøstvetøkser og 

en mellom- eller seinmesolittisk trinnøks.  

    

Eiendommen «Solbakken» i Løkkeveien 25 ligger ca. 220 m rett sør for Mølleråsen og 

ca. 180 m sørvest for Strømbråten kapell. Den aktuelle eiendommen omfatter et større 

areal enn det som direkte berøres av tiltaket som foranlediget den her omtalte 

arkeologiske undersøkelsen. De høyestliggende delene av eiendommen ligger på et platå 

på 34–37 moh. nordøst for eksisterende bolighus. Huset ligger ut mot vestenden av dette 

platået og med en kunstig skapt, markert brink mot en vestvendt helling nedenfor. Det 

berørte arealet ligger i denne hellingen med jevnt fall fra ca. 30 til 25 moh. Tomten og 

undersøkelsesområdet avgrenses mot øst av selve Løkkeveien, og mot tilgrensende 

eiendommer i sør og vest av hekker og beplanting. Tiltaksområdet var inntil 

undersøkelsestidspunktet en opparbeidet villahage med plen, bærbusker, frukttrær og 

prydplanter (fig. 3 og fig. 11). Tidligere har området vært åkermark.    

Ved fylkeskommunens registrering ble lokaliteten tilsynelatende avgrenset av seks 

negative prøvestikk langs tiltaksområdets ytterkanter i sør og vest. Det skal imidlertid 

påpekes at det sør for tiltaksområdet, på naboeiendommen Løkkeveien 17a (135/112 og 

135/411), er påført en del masser, trolig med inntil 0,5–1 m tykkelse. De negative 

prøvestikkene her er trolig blitt gravd i påførte masser og ikke ned i opprinnelig og 

potensielt funnførende marknivå. Like øst for huset i Løkkeveien 17a er en bergvegg. 

Bergveggen er inntil ca. 4 m høy og tilnærmet loddrett. Ifølge tiltakshaver Halvorsen skal 

tidligere eier av Løkkeveien 17a ha funnet en steinøks her, inntil bergveggen. Øksa er 

ikke innlevert. Det er følgelig ukjent hva slags type øks som skal ha blitt funnet, men 

funnstedets høyde over havet peker mot at den må ha vært av en neolittisk type. Flaten 

framfor bergveggen ligger 29–30 moh. Med delvis eksponert svaberg danner denne flaten 

en naturlig fortsettelse mot sør av tiltaksområdet i Solbakken/Løkkeveien 25, og uten 

synlige topografiske skiller. Bergveggen kan ha vært en lokaliseringsfaktor for en jeger-

/fiskerbosetting på stedet i yngre steinalder. Det er derfor nærliggende å tolke funnene fra 

Solbakken-lokaliteten som en del av en større boplass; en boplass som opprinnelig har 

strukket seg lenger sør og inkludert flaten framfor bergveggen på naboeiendommen. Nord 

for Løkkeveien, noen titalls meter nord for undersøkelsesområdet, går hellingen over i en 

større, markert terrasse i terrenget (fig. 16). Det kjennes ikke til funn herfra, men det kan 

ikke utelukkes at et stort, tilnærmet sammenhengende aktivitetsområde også omfatter 

denne terrassen.  

Ved Akershus fylkeskommunes registrering ble det for øvrig også gjort funn av 

steinalderartefakter fra andre og høyereliggende deler av eiendommen, dvs. øst og vest 

for innkjøring/parkeringsplass fremfor en eldre låvebygning (prøvestikk nr. 6–8, jf. Boon 

2012). I kulturminnedatabasen Askeladden regnes også disse funnene som del av samme 

fornminne, ID 133450.  
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Figur 2: Undersøkelsesstedet i utkanten av Son sentrum. Ill.: G. Steinskog/KHM. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk, tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Samme tillatelsesnummer gjelder også for øvrige kart 

brukt i denne utgravningsrapporten.  
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Figur 3: Flyfoto av nærområdet med  undersøkelsesstedet (flateavdekket areal)i Solbakken/Løkkeveien 25 

markert i blått. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Relevante kronologiske perioder for denne rapporten. Kronologi etter Glørstad 2002. 

 

  

Periode Fase Datering  

Eldre steinalder 

(mesolitikum) 

Nøstvetfasen 6350–4650 f.Kr. 

Kjeøyfasen 4650–3800 f.Kr. 

 

Yngre steinalder 

(neolitikum) 

Tidligneolitikum (TN) 3800–3300 f.Kr. 

Mellomneolitikum A (MNa) 3300–2800 f.Kr. 

Mellomneolitikum B (MNb) 2800–2300 f.Kr. 

Seinneolitikum (SN) 2300–1700 f.Kr. 

Bronsealder Eldre bronsealder (per. I–III) 1700–1100 f.Kr. 

Yngre bronsealder (per. IV–VI) 1100–500 f.Kr. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 6

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

I prosjektplanen vektlegges følgende problemstillinger og målsettinger for undersøkelsen 

av Solbakken-lokaliteten (Bukkemoen 2015): 

 Datering av boplassfunnene, herunder også en avklaring om funn fra ulike høyder 

kan være spor etter ulike bruksfaser på stedet. 

 Innsamling av et representativt funnmateriale som kunne bidra til en 

typologisk/kronologisk diskusjon. 

 Avklare om funnmaterialet kunne tolkes som en egentlig boplass, eller om 

funnene var spor etter mer kortvarige, mer spesialiserte aktiviteter knyttet til 

kystfangst/fiske og/eller redskapsproduksjon.   

 Søke etter og avklare om det var bevarte nedgravinger med organisk innhold, 

eventuelt samle inn prøvemateriale for C14-datering og andre relevante, 

naturvitenskapelige analyser. 

 Tolke lokaliteten ut fra nærliggende landskapsressurser med tanke på økonomisk 

bakgrunn og sette lokaliteten inn i en større sammenheng. 

Den økonomiske bakgrunnen for bosettingen i neolittisk tid har lenge vært det springende 

punkt i norsk steinalderforskning (Gjessing 1945; Hinsch 1955; Østmo 1988, 1998; 

Mikkelsen 1984, 1989; Prescott 1996, 2012; Reitan 2005, 2009). Mens et begynnende 

jordbruk med både korndyrking og beitedyr er sikkert påvist i Danmark og deler av 

Sverige allerede fra overgangen til yngre steinalder, ca. 3900–3800 f.Kr., er udiskutable 

tegn til et like tidlig jordbruk ikke påvist i Norge. Nye materielle innslag, som helslipte 

flint- og steinøkser og keramikk, opptrer imidlertid like tidlig i Norge som i Sør-

Skandinavia. Sør-Norge anses i denne sammenhengen som et grenseområde når det 

gjelder større kulturhistoriske prosesser på kontinentet (Glørstad 2005). Gjennom de 

seinere års store utgravingsprosjekter har dog kjennskapen til den eldste delen av yngre 

steinalder økt betydelig (Reitan 2014a, 2014b med henvisninger). De undersøkte, 

neolittiske boplassene i kyststrøkene rundt Oslofjorden følger det tydelige mønsteret fra 

mesolittisk tid, med boplasser tett knyttet til den samtidige sjøkanten (se imidlertid 

ovenfor om Nøkleby-boplassen i Ski). Funn og beliggenhet på boplassene gjennom 

nesten hele steinalderen peker altså i retning av en sterkt marint orientert kultur, med 

sanking og utnyttelse av sjøens ressurser, så som fisk, sjøfugl, skalldyr og sjøpattedyr. 

Først i yngre steinalders siste del, seinneolitikum (ca. 2300–1700 f.Kr., jf. tab. 2), ser 

jordbruket ut til å endelig etableres i landsdelen (Prescott 2012). Den midtre delen av 

yngre steinalder, mellomneolitikum (ca. 3300–2300 f.Kr.), er derfor av mange tolket som 

en økonomisk brytningstid. Dette tidsspennet er imidlertid lite kjent (Prescott og 

Walderhaug 1995; Prescott 1996): Av ulike årsaker er få boplasser blitt undersøkt, men 

den store, svært funnrike boplassen på Auve på Vesterøya i Sandefjord (Østmo 2008) og 

Solbakken 3 på Ystehede i Halden (Østmo 2007a) kan nevnes som særlig viktige. Nevnes 

kan også en mindre undersøkelse på Kjørbo (29 moh.) i Sandvika sentrum i Bærum, med 
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funn av blant annet skiferpiler og avslag slått fra slipte flintøkser (Jaksland 2014) samt 

deler av en svært funnrik boplass i Grønnslettvika på Skjolnes i Farsund, Vest-Agder 

(Melvold 2014). I 2009 ble en liten undersøkelse gjennomført på en lokalitet på 

Tverrdalsøya i Arendal, også denne svært funnrik, med blant annet pilspisser, dekorert 

keramikk og bein blant funnene (Berge 2014). I tillegg har enkelte tidligere undersøkelser 

i Telemark og Agder lenge vært sentrale (Ingstad 1970 med henvisninger). Flere av disse 

undersøkte boplassene har funn fra flere bruksfaser, men kan hovedsakelig dateres til 

perioden ca. 3000–2500 f.Kr.  

Ut fra beliggenheten og høyden over havet ble det antatt at Solbakken-lokaliteten i Son 

kunne være fra dette tidsavsnittet, altså mellomneolitikum. I så fall kunne en 

undersøkelse her ha et vitenskapelig potensial og representere et potensielt viktig innblikk 

i teknologiske, typologiske og økonomiske forhold i en lite undersøkt periode av 

steinalderen.  

6.2 UTGRAVINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Lokalitetens hoveddel nedenfor eksisterende bolighus anslås å være ca. 1150 m
2
 stor, 

men den høyereliggende delen, nærmest huset, skulle ikke berøres av tiltaket. Den delen 

som var planlagt berørt av tiltaket, var ca. 700 m
2
 stor. I registreringsrapporten opplyses 

det at nær alle registreringsfunnene ble gjort i den omrotete matjorden (Boon 2012). 

Innledningsvis ble det for hånd gravd om lag jevnt spredte prøvekvadranter (0,5 x 0,5 m) 

som dekket størstedelen av tiltaksområdet (fig. 5). Dette for å få en bedre oversikt over 

både vertikal og horisontal funnspredning i det berørte området, enn hva AFKs positive 

prøvestikk ga. Til sammen 21 slike prøvekvadranter ble gravd med om lag 5 m avstand, 

hvor matjorden ble behandlet som ett lag («lag 0»). Hver rute ble målt inn digitalt med 

eget nummer. I tilnærmet alle disse rutene ble det også gravd ett mekanisk oppdelt 10 

cm-lag i undergrunnen («lag 1»). Denne delen av undersøkelsen viste at matjordlaget var 

minimum 25 cm tykt, men omkring 30–35 cm tykt i store deler av undersøkelsesområdet.  

Det ble prioritert å skaffe til veie en gravemaskin med mulighet for maskinell sålding av 

matjorden i større graveenheter og dermed fremskaffe et representativt og typologisk 

daterbart funnmateriale på en effektiv måte. En gravemaskin med en såkalt 

sorteringsskuffe ble anvendt. Med denne ble det gravd ni jevnt spredte, 2 x 2 m store 

ruter (til sammen 36 m
2
) i matjorden ned til overgangen til den lyse, urørte sanden i 

undergrunnen. Også disse rutene ble målt inn og merket med nummer (fig. 5). Massene i 

disse store rutene ble grovsåldet ved å tromles i sorteringsskuffen som hadde 5 cm 

maskevidde (fig. 4). De maskinelt grovsåldete massene ble merket og lagt i hauger ved 

siden av de utgravde 2 x 2 m store rutene. Massene i de merkete haugene ble transportert 

i trillebår til såldestasjonen og manuelt ettersåldet gjennom såld med 4 mm maskevidde. 

Massene som allerede var såldet maskinelt, lot seg svært effektivt ettersålde manuelt.   
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Figur 4: Masser fra 2 x 2 m-ruter gravd i det omrotete matjordlaget ble såldet maskinelt i en såkalt 

trommelskuffe på gravemaskinen. Maskevidden på 5 cm viste seg å være i overkant stor for å kunne fange 

opp små flintstykker, men maskinsåldingen la likevel til rette for en svært effektiv manuell sålding av store 

mengder matjord. Foto: G. Reitan/KHM.  
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Figur 5: Innledningsvis ble 21 ruter på 0,5 x 0,5 m gravd for hånd i matjorden (øverst), deretter ble ni 

ruter på 2 x 2 m gravd maskinelt (nederst). Hvitt felt angir det arealet hvor matjorden ble fjernet (ca. 400 

m
2
). Beliggenhet rekonstruert med havnivå 25 m over dagens. Ill.: G. Steinskog/G. Reitan/KHM.   



«Solbakken» (Løkkeveien 25) u. Labu søndre, 135/11, Vestby k. 2012/14908  

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 6: Til sammen 45 ruter à 1 x 1 m-ruter ble gravd manuelt i 10 cm tykkelse etter at matjordlaget var 

fjernet med maskin. De stiplete linjene viser moderne forstyrrelser. Ill.: G. Steinskog/KHM.   
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Denne delen av undersøkelsen ble etterfulgt av maskinell fjerning av hele matjordlaget 

ned til overgangen til den lyse undergrunnen i et ca.400 m
2
 stort område. En øst-

vestgående profilbenk ble spart for å kunne dokumentere eventuelle stratigrafiske 

observasjoner, eksempelvis bevarte kulturlag, fossile dyrkningslag eller lignende. 

Deretter ble den høyestliggende, østlige delen av tiltaksområdet prioritert for en 

konvensjonell undersøkelse, det vil si håndgraving i ruter og lag (fig. 6 og fig. 12). 

Parallelt med dette ble det også prioritert å sålde og samle inn ytterligere funn fra 

haugene av maskinelt bortgravde matjordsmasser, men som ikke kan kartfestes med 

større geografisk nøyaktighet enn tiltaksområdets østlige, høyereliggende halvdel.  

Totalt anslås det at 16–18 m
3
 masser ble undersøkt og gjennomsåldet manuelt ved 

undersøkelsen av Solbakken-lokaliteten. 

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

digital innmåling på lokaliteten. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 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. 

Underveis ble det i tillegg laget feltskisser på millimeter-ruteark, som viste funnspredning 

med mer. Feltfoto ble fortløpende nummerert, og de påviste nedgravingene ble innmålt 

med egne id-nummer i Intrasis, fotografert i plan og profil og tegnet på millimeter-ruteark 

i plan og profil i målestokk 1:20. 

6.3 UTGRAVINGENS FORLØP 

Det var for en stor del fint og solrikt seinsommervær i undersøkelsesperioden, men med 

enkelte dager med svært kraftig nedbør og innslag av lyn og torden. Da undergrunnen på 

stedet i all hovedsak besto av veldrenerende sand, medførte ikke den kraftige nedbøren 

noen nevneverdige problemer.    

De manuelt gravde prøvekvadranter innledningsvis utgjør et areal på til sammen 5,25 m
2
, 

eller et volum på om lag 1,8 m
3
. En slik manuell prøverutegraving er ressurskrevende og 

derfor ikke optimal med tanke på å framskaffe et tydelig bilde av funnspredningen i et så 

stort areal som var tilfellet på Solbakken-boplassen. Gravingen av større ruter med 
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gravemaskin i matjorden var betydelig mer effektiv. I løpet av to arbeidsdager ble til 

sammen 36 m
2
 gravd og maskinelt såldet. Med sorteringsskuffens relativt store 

maskevidde var den maskinelle såldingen særlig egnet til å påvise konsentrasjoner av 

skjørbrent stein og større, slåtte artefakter. Mindre funn ble i all hovedsak ikke liggende 

igjen i sorteringsskuffen. Den maskinelle grovsåldingen la imidlertid til rette for en svært 

effektiv manuell ettersålding av de samme massene. Masser fra sju av de ni haugene ble 

prioritert for manuell ettersålding. Dette tilsvarer et volum på om lag 10 m
3
. 

De manuelt gravde prøvekvadrantene og de store, maskingravde rutene indikerte at 

undergrunnen var betydelig forstyrret i tiltaksområdets nordlige og nordvestlige deler, 

deriblant av en kum med tilhørende forgreininger, men også av andre inngrep. En 

nedgravd vannledning som løp i fallretningen fra nordøst mot sørvest over hele 

tiltaksområdet hadde også forstyrret grunnen, men bare i et 1,5–2 m bredt belte (fig. 6). 

AFKs positive prøvestikk indikerte en høyere funnfrekvens i den østre, høyereliggende 

delen av tiltaksområdet, med flest funn i prøvestikk nærmest eksisterende bolighus (jf. 

Boon 2012). KHMs undersøkelse av matjorden forsterket dette inntrykket. I massene i 

den maskingravde 2 x 2 m-ruten nummer 1032 (fig. 5) framkom hele 1100 enkeltfunn, 

deriblant et betydelig antall diagnostiske saker (jf. tab. 3 og tab. 4). Den høye 

funnfrekvensen og en markant høyere forekomst av skjørbrent stein i dette området 

gjorde at dette området ble fokusområde med tanke på eventuelt bevarte, funnførende lag 

under matjorden.  

Totalt ble 400 m
2
 flateavdekket med gravemaskin (fig. 5 og fig. 6). Nedgravinger med 

bevart, organisk innhold ble kun påvist innenfor det samme området med høy funntetthet. 

Det er verd å notere at de tre nedgravingene med mørke, kullholdige masser, kunne 

identifiseres med sikkerhet først etter at et 10 cm tykt lag var gravd vekk for hånd. Til 

sammen 45 m
2
 eller 4,5 m

3
 ble utgravd og såldet for hånd innenfor det flateavdekte 

arealet. Dette arealet ble gravd ut i hele 1 m-ruter og i ett mekanisk oppdelt lag à 10 cm 

tykkelse. Denne konvensjonelle undersøkelsen viste at den funnførende horisonten var 

nærmest fullstendig forstyrret av pløying. Funnene som ble samlet inn ved denne delen 

av utgravingen, framkom i all hovedsak helt i toppen av lag 1. 

Undersøkelsen av den omrotete matjorden frambragte også en del funn av moderne 

karakter, som ble sortert ut allerede i felt og ikke samlet inn. Særlig tallrike var små 

stykker av flint, som ikke er tolket som spor etter mellomneolittiske aktiviteter på stedet. 

Disse flintbitene var i hovedsak knoller med gul til rødlig patina og maksimalt største 

tverrmål inntil 3–4 cm. De fleste av disse var dessuten synlig avrundet som følge av 

vannrulling, men ikke synlig bearbeidet. Slike flintstykker ble tolket som ballastflint, 

trolig bragt til stedet som innslag i ballastmasser fra båter og skip. De flintholdige 

ballastmassene ble så spredt på åkeren, særlig på sandholdige og tørkesvake åkre for å 

øke fruktbarheten. Ballastflint forekommer hyppig i åkermark i kystnære strøk, særlig i 

nærheten av havner med en viss trafikk i seilskutetiden, slik som i Son. Av andre funn av 
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moderne karakter kan nevnes krittpipefragmenter (fig. 7), biter av tegl, glass og fajanse, 

samt en del fragmenter av ødelagte jerngjenstander, deriblant skojern, hestesko, 

hesteskosøm og lignende.  

Et antall flate stykker skifer framkom også. Det er mulig at en del av skiferstykkene kan 

være fragmenter av takstein fra middelalder eller nyere tid. Imidlertid var det både piler 

og sannsynlige forarbeider til slike av skifer blant funnene som tidligere var innlevert fra 

grunneier. De flate skiferstykkene som ble funnet ved undersøkelsen i Solbakken ble 

derfor samlet inn. Dette med tanke på at disse kan være rester etter redskapsproduksjon 

ved hjelp av såkalt «sjokoladeplateteknikk», hvor det risses eller slipes furer i tynne 

skiferplater og deretter knekkes langs furene. De knekte bitene utgjør så halvfabrikata 

som enkelt kan videreformes og ferdigstilles ved hjelp av sliping (se fig. 9).  

 

Figur 7: Eksempler på de mange funnene fra nyere tid, som også fremkom ved undersøkelsen: stort 

krittpipehode med dekor av små stempler langs munningskanten (t.v.) og rør med vinrankedekor (t.h.). 

Krittpiper ble raskt vanlige i Norge fra omkring midten av 1600-tallet. Særlig i Nederland og England var 

produksjonen stor utover 1700- og 1800-tallet. Krittpipefragmentene funnet i Solbakken kan være derfra, 

men det fantes også enkelte krittpipefabrikker i Norge på seint 1700-tall, deriblant i Drøbak og ved 

Larkollen sør for Moss. Foto: G. Reitan/KHM. 
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6.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Innen sørøstnorsk steinalderarkeologi fokuseres det tradisjonelt på studier av redskaper 

og produksjonsavfall av flint og ulike lokale steinsorter og på intern boplassorganisering. 

Følgelig anses steinalderboplasser i utmark, og som ikke er forstyrret av seinere 

jordbruksaktiviteter, å ha et høyere vitenskapelig potensial enn boplasser i åkermark (jf. 

Mjærum 2012): Gjennom pløying blir de funnførende lagene omrotet og dratt utover, slik 

at stratigrafien ødelegges. Videre kan eventuelle nedgravninger med bevart organisk 

innhold bli visket ut med mindre de opprinnelig har blitt gravd dypt ned i undergrunnen. 

Dessuten kan selve funninnsamlingen være mer krevende i seige matjordslag enn på 

utmarkslokaliteter med podsol- eller brunjordsprofiler. 

Solbakken-lokaliteten ligger i helling, og det er gjort funn på flere ulike nivåer. I slike 

miljøer vil naturlige prosesser kunne føre til sig av masser i terrengets fallretning. Slike 

prosesser vil dessuten framskyndes ved pløying. Redeponering av funnholdige masser 

kan føre til sammenblanding av funn fra ulike høyder og med potensielt ulik alder.  

Dersom alle funn er spor etter strandbundne aktiviteter, kan funn på ulike høyder være av 

ulike aldere. Det er ukjent hvilke inngrep som er blitt gjort i forbindelse med byggingen 

av det eksisterende bolighuset i Løkkeveien 25, men en planering og forflytning av 

masser fra platået ovenfor undersøkelsesstedet kan ikke utelukkes.  

Det ble gjennomført to C14-dateringer av trekullprøver samlet inn fra nedgravninger 

under matjorden på den mest funnrike delen av lokaliteten (fig. 5, fig. 6 og tab. 7). 

Nedgravningene ble antatt å kunne ses i sammenheng med det innsamlede 

funnmaterialet. Begge prøvene ga imidlertid resultat til yngre bronsealder (tab. 6) og kan 

dermed ikke bidra til å tidfeste funnene og aktivitetene på stedet i yngre steinalder. 

Følgelig hviler dateringen av funnene på typologiske trekk og funnstedets høyde over 

havet ut fra antakelsen om at funnene er spor etter strandbundne aktiviteter. Det kan være 

betydelige lokale forskjeller i landhevingsforløpet, og forløpet omkring Son er lite 

undersøkt. En strandlinjedatering av funnene fra Solbakken-lokaliteten vil derfor beheftes 

av en viss usikkerhet.  

Mye tyder på at det undersøkte området bare utgjør deler av en større boplass. Det er 

derfor mulig at det innsamlede funnmaterialet bare reflekterer deler av aktivitetene som 

har funnet sted her. Blant annet mangler keramikk som sikkert kan knyttes til flint- og 

steinfunnene. Mangelen på keramikk kan ikke forklares med at de som oppholdt seg her i 

yngre steinalder ikke kjente til eller hadde tilgang på keramikk. Isteden kan det hende 

oppholdene på stedet har vært spesialiserte og ikke har omfattet bruk av keramikk eller at 

eventuell bruk av keramikk har funnet sted på andre, ikke undersøkte deler av boplassen.  

  



«Solbakken» (Løkkeveien 25) u. Labu søndre, 135/11, Vestby k. 2012/14908  

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 7

7.1 FUNNMATERIALE 

Totalt foreligger 4206 enkeltfunn fra lokaliteten i Solbakken, inkludert prøvemateriale. 

Medregnet er også innleverte løsfunn fra grunneier (77 enkeltfunn, hvorav 7 pilspisser av 

flint) samt funn fra Akershus fylkeskommunes registrering (52 enkeltfunn). Littiske funn 

utgjør til sammen 4173 stykker. Av disse er 4120 av flint. Dette gir en flintandel på hele 

98,7 % blant de littiske funnene. Blant flinten har 1718 stykker, eller 41,7 %, synlig 

patinering som følge av termale prosesser (ild, frost) og/eller geokjemi, mens 525 

stykker, 12,7 %, har rester av cortex (kalkskorpe) på deler av overflaten. Funn som ikke 

er av flint eller stein, utgjøres av 18 beinfragmenter (til sammen 3,1 g), 9 kullprøver, 4 

keramikkskår (til sammen 12 g) og 2 jordprøver. Alle funn fra lokaliteten er katalogisert 

under C60117. 

  

Figur 8: Funntettheten var særlig stor på de østlige, høyereliggende delene av Solbakken-lokaliteten. Fra 

matjorden i den nordøstligste 2 x 2 m- ruten (nr. 1032, se fig. 5 og tab. 7) ble det samlet inn over 1000 

funn. Målestokk 30 cm. Foto: G. Reitan/KHM.     
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Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

Økser 1 Tykknakket, tykkbladet, helslipt. Hul egg? 1 

 

 

Øvrige funn av slipt flint 

 

 

69 

Brede flekker (> 12 mm brede) 3 

Smalflekker (8–12 mm brede, hvorav 1 m/retusj) 5 

Mikroflekker (≤ 8 mm brede) 2 

- (hvorav 1 m/retusj) 31 

Fragmenter/avslag slått fra slipte flintøkser 26 

Splinter slått fra slipte flintøkser 2 

Avslag slått fra uslipt flintøks? 1 - 1 

 

Pilspisser 

 

75 

Tangepil type A1 35 

Tangepil type A2 31 

Tangepil type A3 3 

Tangepil type B (enkelte usikre) 6 

 

Flekker/smalflekker med retusj 

 

90 

Med steil retusj, skrapere 10 

Med skrå/skråbuet retusj, kniver 7 

Med hakk/konkav kantretusj, pilskaftglatter(?) 1 

Med retusjert sidekant 71 

Mikroflekker med retusj 1 Med propellretusj, bor? 1 

Avslag med retusj 40 Med steil retusj, skrapere(?) 3 

Med diverse kantretusj 36 

 

Fragmenter med retusj 

 

40 

Av gjenstander med steil retusj, skrapere(?) 1 

Av gjenstand med hakk, pilskaftglatter? 1 

Med diverse kantretusj 36 

Sum, sekundærbearbeidet flint (med retusj og/eller slipespor) 313 

Primærtilvirket flint 

 

Flekker/smalflekker 

 

340 

Brede flekker (> 12 mm brede) 145 

Smalflekker (8–12 mm brede) 177 

Brede flekker med rygg (hvorav en fra uslipt 

øks?) 

7 

Smalflekker med rygg 11 

Mikroflekker 79 Mikroflekker (≤ 8 mm brede) 79 

 

Avslag 

 

959 

Flekke-/smalflekkelignende 8 

Mikroflekkelignende 2 

- 949 

Fragmenter 1366 - 1366 

Splinter 1010 - 1010 

 

Kjerner 

 

18 

Bipolare kjerner 13 

Sylindriske kjerner 3 

Uregelmessige kjerner 2 

Plattformkjerner 1 

 

Kjernefragmenter 

 

26 

Av sylindrisk kjerne 15 

Av flekkekjerner, ubestemt type 7 

Plattformavslag av flekkekjerner(?) 3 

Av plattformkjerne 2 

Knoller 7 Med cortex, åpnet/testet 7 

Sum, primærtilvirket flint 3807 

Totalsum, flint 4120 

Tabell 3: Alle funn av flint fra undersøkelsen i Solbakken i Son, C60117. 
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Figur 9 (foregående side): Flekke og flekkelignende avslag trolig slått fra uslipt flintøks, kraftig ryggflekke 

(øverst t.v.), små fragmenter og helt nedarbeidede sylindriske kjerner (øverst t.h.), et lite utvalg 

regelmessige flekker uten retusj (midten t.v.), flekker med diverse retusj, bl.a. et mulig midtfragment av en 

B-pil nede t.h. (midten t.h.), skiferstykke brutt langs slipte furer, «sjokoladeplateteknikk», midtfragment av 

stor skiferpilspiss (nede t.v.), utvalg av hele pilspisser, alle av type A (nede t.h.). Foto: G. Reitan/KHM. 

7.1.1 SEKUNDÆRBEARBEIDET FLINT 

Til sammen 244 flint er videre bearbeidet med retusj, mens 69 flintfunn er slipt eller har 

spor etter sliping på overflaten. To flintstykker med slipespor har i tillegg retusj. Dette gir 

en redskapsandel blant flintmaterialet på hele 7,6 %. Flinten kan jevnt over karakteriseres 

som av god til svært god kvalitet. Både fine og matte flinttyper inngår, men fin flint 

dominerer tydelig. 

Blant de sekundærbearbeidede flintstykkene er ett funn klassifisert som en øks. Stykket er 

sterkt fragmentert. Det kan se ut til at stykket er forsøkt oppskjerpet, men at dette ikke har 

lyktes. Stykket måler 6,6 cm i lengde, men har vært lengre. Største bredde er 3,4 cm, 

største tykkelse 1,9 cm. Det er rester etter slipt overflate på begge bredsider og begge 

smalsider. Dette tyder på at øksa har vært fullstendig slipt før fragmentering og forsøk på 

oppskjerping. Den ene bredsiden synes å ha vært tydelig hvelvet, mens den andre 

bredsiden har vært tilnærmet plan. Derfor har øksa med største sannsynlighet vært 

tverregget med over- og underside, og kanskje med hul egg. Overgang mellom den ene 

smalsiden og oversiden er delvis bevart langs en sidekant i form av en markert, slipt 

fasett. På motsatt side er bare overgangen mellom smalside og underside delvis bevart. 

Her er overgangen mykt buet og uten fasett, noe som støtter antakelsen om at øksa har 

vært hulegget. En buet plattformkant i enden hvor eggen har vært, indikerer at 

intensjonen med oppskjerpingen har vært å lage en ny hul egg. Skadene er størst i 

nakkepartiet. Derfor kan verken nakkesnitt, tykkelse eller smalsidevinkel måles. Øksa ser 

imidlertid ut til å ha blitt produsert med firesidig teknikk, noe som peker mot at den har 

vært av en tykkbladet, tykknakket type (jf. Malmer 1975). 

Et betydelig antall mindre stykker av flint av ulike typer har spor etter sliping. De slipte 

stykkene må være slått fra slipte økser og viser at de som oppholdt seg på stedet i yngre 

steinalder, både hadde tilgang på flintøkser, at de har vært i bruk og/eller har blitt 

oppskjerpet på stedet eller at de sekundært har vært anvendt til produksjon av 

småredskaper når de som følge av fragmentering ikke lenger var brukbare som økser. De 

fleste av stykkene med sliping er så små at det ikke kan avgjøres hva slags type økser de 

er slått fra. Enkelte stammer imidlertid fra overgangen mellom smal- og bredsidene på 

økser hvor både smal- og bredsidene har vært slipt. 

Den klart største gruppen blant flintredskapene utgjøres av pilspisser. De sikre pilspissene 

utgjør så mye som 24 % av all sekundærbearbeidet flint og 1,8 % av alle flintfunn. 

Pilspissmaterialet består utelukkende av tangepiler laget av flekker. Av de totalt 75 

pilspissene av flint kan bare omkring ti karakteriseres som hele eller tilnærmet hele. To 
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tredjedeler av pilspissmaterialet utgjøres av tangefragmenter. En snau halvpart av pilene 

er laget av smalflekker, resten av brede og til dels kraftige flekker. De lengste, hele 

pilspissene måler opp mot 5,5 cm i lengde, men flertallet måler mellom 3,8 og 4,5 cm 

(fig. 9). Det skal understrekes at de til sammen seks B-pilene ikke kan karakteriseres som 

typiske. Blant annet mangler de den karakteristiske delvise flateretusjeringen på tangen, 

og kan helst beskrives som en slags mellomform mellom type A2/A3 og B (jf. Helskog et 

al. 1976).  

Det totale antallet flekker med retusj – pilspissene inkludert – er i antall fire ganger så 

mange som avslagene med retusj. Disse forholdstallene viser at flekker og smalflekker er 

tydelig foretrukket framfor avslag for produksjon av småredskaper som kniver og 

skrapere. En betydelig andel av de mange flekkene med retusj langs sidekantene er 

fragmentert. Som nevnt er pilspissmaterialet i stor grad fragmentert, og tangefragmentene 

er i flertall. Det kreves mer detaljerte studier for å fastslå det, men det er sannsynlig at 

mange av flekkefragmentene med retusjerte sidekanter egentlig er midt- eller 

oddfragmenter av pilspisser. 

7.1.2 PRIMÆRTILVIRKET FLINT OG KJERNER 

Som det framkommer av tabell 3 ovenfor, er avslag, fragmenter og splinter de tallmessig 

største funnkategoriene blant de primærtilvirkete flintfunnene. Til sammen utgjør disse 

tre hovedkategoriene 81 % av alle flintfunn innsamlet fra Solbakken-lokaliteten. Likevel 

viser flekkematerialets regelmessighet tydelig at flinthåndverket på lokaliteten har vært 

rettet mot serieproduksjon av flekker. En flekke er et langsmalt, regelmessig stykke, mer 

enn dobbelt så langt som det er bredt, og med parallelle sidekanter. Funnkategorien er 

delt i to underkategorier: brede flekker (> 12 mm brede) og smalflekker (8–12 mm 

brede). Gjennomsnittlig bredde for alle flekker/smalflekker fra Solbakken er 12,3 mm. 

Flekkebredden kan reflektere forhold omkring kjernestørrelse og på hvilket stadium i en 

kjernes reduksjonssekvens flekkene er produsert. Inntrykket av en målrettet 

flekkeproduksjon fra dedikerte flekkekjerner forsterkes av funn av flere ryggflekker og 

plattformavslag, det vil si restprodukter etter oppretting og vedlikehold av flekkekjerner 

underveis i produksjonen av flekker. De hele eller tilnærmet hele flekkene/smalflekkene 

har gjennomsnittlig lengde på 3,5 cm, mens de lengste måler over 8 cm i lengde (fig. 9). 

Dette viser at flekkekjernene har variert i størrelse. To tredjedeler av de innsamlede 

flekkene/smalflekkene er fragmenterte. Blant disse er proksimalfragmentene i klart 

flertall (145 stk.), etterfulgt av midtfragmenter (58 stk.) og distalfragmenter (28 stk.).  

En 7,9 cm lang flekke innfrir de morfologiske kravene for å bli klassifisert som en 

ryggflekke (fig. 9 øverst t.v.). Imidlertid kan den også tolkes som en flekke med 

hoggesøm. Dersom denne tolkningen er riktig, er stykket slått fra siden på en uslipt 

flintøks. Enten har formålet vært å omforme den eller så er den anvendt som råstoff for 

småredskaper framfor å slipes til en ferdig anvendelig øks. Andre funn av samme 

flinttype kan være rester etter den samme, uslipte øksa.   
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Det foreligger også et antall av det som ut fra morfologiske/metriske kriterier kan 

klassifiseres som mikroflekker (≤ 8 mm brede). Fra et teknologisk perspektiv preges 

imidlertid ikke mikroflekkene av den samme regelmessigheten som de mer tallrike 

bredere flekkene. Dette er forhold som peker mot at mikroflekkeproduksjon ikke har vært 

en målrettet del av redskapsproduksjonen på lokaliteten. Isteden skal trolig mikroflekkene 

ses som et biprodukt i forbindelse med kjernepreparering og lignende, i likhet med de 

tallrike avslagene, fragmentene og splintene. Bare omkring 12 % av alle 

flekker/smalflekker har rester av cortex (naturlig overflate). Dette kan tyde på at kjernene 

som har vært i bruk på lokaliteten, i all hovedsak har vært bragt til lokaliteten som ferdig 

preparerte kjerner, og ikke som knoller.  

Kjernematerialet omfatter flere ulike kjernetyper. Bipolare kjerner utgjør den største 

gruppen av de hele, forkastede kjernene. Tre kjerner som kan knyttes til flekkeproduksjon 

er klassifisert som sylindriske. Den lengste av disse måler 4,7 cm i lengde. Felles for dem 

er at plattformene er små (oppbrukt), noe som gir kjernene en tønneaktig fasong. Blant 

kjernefragmentene dominerer imidlertid de sylindriske kjernene (fig. 9). Der det kan 

anslås, måler diameteren på plattformen mellom 1,5 og 2,5 cm. Enkelte plattformavslag 

viser at sylindriske flekkekjerner er blitt rettet opp og fått ny plattform. Disse antyder at 

flekkekjerner med plattformdiameter på minst 3,0–3,5 cm har vært i bruk på lokaliteten. 

Det er sannsynlig at også plattformkjernefragmenter som er for små eller har få 

formmessige, diagnostiske deler bevart, opprinnelig kan ha vært sylindriske i fasongen.  

Til sist kan det også nevnes at flere knoller av flint ble funnet. Størrelsen varierer, men 

enkelte av dem er middels store. Knollene har cortex på overflaten, men alle har vært 

utsatt for testing/åpning i form av såkalte «vindusavslag». Flintkvaliteten på iallfall én av 

disse er synlig redusert som følge av frostsprenging. Denne er trolig vurdert som uegnet 

til redskapsproduksjon og forkastet som følge av dette.  

Sammen med den nesten totale flintdominansen blant funnene, den høye funntettheten og 

relativt stor gjennomsnittlig størrelse på mange av de slåtte flintstykkene uttrykker 

flintknollene at tilgangen på kvalitetsflint må ha vært god.  
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7.1.3 ØVRIGE FUNN OG PRØVER 

Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Antall 

Bergart 

Pilspisser 4 Skifer, fragmenter 4 

Emner 31 Skifer, plater og avbrutte emner til spisser 31 

Slipeplater 7 Sandstein, fragmenter 7 

Avslag 9 Groruditt (økseproduksjonsavfall?) 9 

Bryner 2 Skifrig kvartsitt eller skifer, fragmenter 2 

Sum, øvrige littiske råstoff 53  53 

Øvrige funn/prøver 

Keramikk 4 Skår  4 

Bein 18 Brente fragmenter (til sammen 3,1 g) 18 

Kullprøver 9 Hvorav 4 vedartsbestemte og 2 C14-daterte 9 

Jordprøver 2 Analysert mtp. evt. makrofossiler 2 

Sum, øvrig/prøver 33  33 

Totalsum, andre råstoff enn flint 86  86 

Tabell 4: Øvrig innsamlet og katalogisert materiale som ikke er av flint. 

Som det framkommer av tabell 4, dominerer skifer blant funnene av andre råstoff enn 

flint. De fleste av disse er små til mellomstore (inntil 13 cm i største mål) stykker med 

jevn tykkelse (4–7 mm). De fleste har ingen synlige spor etter noen form for bearbeiding. 

Enkelte av dem er imidlertid knekt langs rissede furer og har en smal, rektangulær form. 

Disse er halvfabrikata framstilt med såkalt «sjokoladeplateteknikk», som ved hjelp av 

sliping kan videre bearbeides til pilspisser (fig. 9).  

Alle pilspissene foreligger som fragmenter, til sammen seks stykker fra fire ulike 

pilspisser. To av spissene har et tydelig definert rombisk tverrsnitt. En annen, representert 

ved et midt- og oddfragment, har et tilnærmet spissovalt tverrsnitt med en svakt markert 

ås langs midtaksen. Alle disse tre er om lag jevnt brede (ca. 1 cm) med parallelle 

sidekanter. Den siste er også den største og best bevarte. Denne måler 4,9 cm i lengde og 

1,9 cm i største bredde og har symmetriske, svakt konvergerende sidekanter. Tverrsnittet 

er spissovalt med flate bredsider. Basis på tangen er bevart sammen med agnorene som er 

korte og rette/hengende. Opprinnelig lengde anslås til minst 8 cm (fig. 9).  

Nettopp på bakgrunn av pilspissene og stykkene med slipe-/rissespor langs kanten er også 

stykkene uten spor etter bearbeiding samlet inn og tolket som råstoff eller emner til 

pilspisser.  

Slipeplatefragmentene av sandstein kan knyttes til sliping av økser av flint og/eller 

bergart, men kan tenkes å ha hatt varierte funksjoner og kan ha inngått i eksempelvis 

knusing og maling av bær og annet.  

De ni avslagene av bergart er alle av samme steintype av mørkt mosegrønn farge med 

mengder av små inklusjoner av hvit kvarts. Bergarten er trolig groruditt, en bergart som 

bare forekommer svært lokalt i riftsoner i det geologiske Oslofeltet mellom Grorud og 
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Årvoll. Avslagene er relativt grove og er tolket som spor etter sannsynlig 

økseproduksjon, troligst som del av den innledende formingen av et firesidig emne. 

To brynesteiner (tab. 4) er problematisk å datere, men kan knyttes til kvessing av 

gjenstander med egg av jern. Lange, smale brynesteiner med firesidig tverrsnitt har vært i 

bruk helt fra jernalder og inn i nyere tid. De to fra undersøkelsen av Solbakken-

lokaliteten kan med andre ord ikke ses i sammenheng med funnene av flint.   

De fire keramikkskårene kan alle beskrives som udekorerte og udiagnostiske, men 

kurvaturen antyder at alle kan være bukskår fra relativt små kar. Trolig er to ulike kar 

representert, det ene med svart, glattet gods. Udekorert keramikk er problematisk å datere 

typologisk. Disse skårene har et klart forhistorisk preg, men kan ikke dateres nærmere 

uten grundige analyser eller direkte datering. Det er dermed heller ikke sikkert at de skal 

ses i sammenheng med steinalderfunnene fra lokaliteten.  

7.2 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

7.2.1 NEDGRAVNINGER 

Etter å ha gravd bort et 10 cm tykt lag for hånd etter den maskinelle fjerningen av 

matjorden, framkom tre nedgravninger med mørke, kullholdige fyllmasser nordøst i 

undersøkelsesområdet (jf. fig. 6). To av dem overlappet hverandre og dannet dermed en 

åttetallsformet struktur i plan. Disse ble målt inn og kalt A1175 a og A1175b. Begge var 

runde til rundovale i form og henholdsvis ca. 80 og 100 cm i tverrmål. Ytterligere en liten 

nedgravning, A1213, lå umiddelbart inntil og på vestsiden av A1175b. A1213 var uskarpt 

avgrenset i plan, målte ca. 35 cm i tverrmål, var betraktelig grunnere enn de to andre 

(mindre enn 5 cm) og inneholdt ikke stein i massene.  

Et snitt ble anlagt gjennom A1175a og A1175b, og en halvpart ble gravd ut (fig. 10). 

Profilet bekreftet at det dreide seg om to ulike nedgravninger. A1175b etter alt å dømme 

er den yngste av dem, men dette kunne ikke fastslås med sikkerhet. Heller ikke C14-

resultatene har tilstrekkelig god oppløsning til å bekrefte dette (se nedenfor), men de to er 

troligst anlagt med kort tids mellomrom. I profilet hadde begge svakt buet bunn. A1175a 

var på det dypeste ca. 20 cm målt fra overflatedokumentert nivå, mens A1175b var 12–15 

cm dyp.  

Fyllmassene i dem var likeartet, med en del synlig varmepåvirket og oppsprukket stein i 

bunnen. Anslagsvis 50–60 % av fyllmassene besto av skjørbrent stein. A1175b hadde 

dessuten et par større steiner i toppen av fyllmassene. Disse var ikke synlig 

varmepåvirket, og det er usikker relasjon mellom dem og nedgravningene. De skjørbrente 

steinene i fyllmassene gjør at både A1175a og A1175b er tolket som kokegroper. Det er 

uvisst hva slags funksjon A1213 kan ha hatt, men på bakgrunn av dens nærhet til de to 

andre antas A1213 å være fra samme periode. Prøver ble samlet inn fra sikker kontekst 

fra både A1175a og A1175b. For analyseresultater, se nedenfor. 
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Som nevnt ovenfor, er mer enn 41 % av flinten patinert. Frost og andre naturlige 

prosesser kan forårsake patinering, men dette er forhold som i svært liten grad er 

undersøkt. Det antas likevel at patineringen på flinten fra Solbakken i hovedsak skyldes 

varmepåvirkning. De tre nedgravningene med trekullholdige fyllmasser kan imidlertid 

ikke forklare den betydelige mengden varmepatinert flint i det innsamlede funnmaterialet. 

Det antas derfor at det har vært flere ildsteder/kokegroper på stedet mens lokaliteten var i 

bruk i mellomneolitikum. Disse har i så fall blitt fullstendig ødelagt av pløying i seinere 

perioder.   

 

Figur 10: Tegning av de tre nedgravningene som ble identifisert. De svarte feltene i fyllmassene angir 

prøver. Ill.: G. Reitan/KHM. 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 8

8.1 VEDARTSANALYSE 

Det er utført vedanatomiske analyser på fire prøver samlet inn ved undersøkelsen på 

Solbakken-lokaliteten. To av prøvene er samlet inn ved sålding av masser fra mekanisk 

oppdelt lag 1, altså de øverste 10 cm av den sanddominerte undergrunnen under det 

omrotete matjordlaget. De aktuelle rutene er 61x/52y og 61x/53y. Det var etter graving av 

lag 1 i disse rutene at nedgravingene A1175a, A1175b og A1213 ble påvist og avgrenset. 
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Prøven samlet inn fra masser i 61x/52y lag 1 kan potensielt stamme fra alle de tre 

nedgravingene. Prøven fra 61x/53y lag 1 er mest sannsynlig fra A1175b. De to andre 

vedartsbestemte prøvene er med sikkerhet samlet inn fra A1175a og A1175b. Den 

detaljerte vedanatomiske analysen er gjennomført ved Moesgård museum i Danmark. 

Rute/A-nr. Kontekst Vekt Bestemte vedarter 

 

A1175a 

(62x/52y lag 2) 

 

Kokegrop? 

 

2,2 g 

10 biter, hvorav 2 bjørk (Betula, YG), 1 hassel (Corylus, 

G), 5 ask (Fraxinus, 2 ES, 2 YS, 1 YG), 1 furu (Pinus, 

YS) og 1 osp (Populus, YS), samt ca. 20 biter brent 

hasselnøttskall (Corylus, A). 

 

A1175b 

(61x/53y lag 2) 

 

Kokegrop? 

 

2,9 g 

10 biter, hvorav 1 bjørk (Betula, YG), 1 ask (Fraxinus, 

S), 1 lind (Tilia, YS), 1 osp (Populus, S), 2 alm (Ulmus, 1 

YS, 1 YG), 1 sannsynlig eik (Quercus, YG) og 3 mulig 

alm (Ulmus, 1 ES, 1 YS, 1 YS eller EG), samt et antall 

biter brent hasselnøttskall (Corylus, A). 

61x/52y lag 1 Rute/lag (såld) 2,4 g Mer enn 20 biter brent hasselnøttskall (Corylus, A), ikke 

øvrig trekull. 

 

61x/53y lag 1 

 

Rute/lag (såld) 

 

5,2 g 

10 biter, hvorav 2 ask (Fraxinus, YS), 1 furu (Pinus, 

YG), 1 eik (Quercus, S el. G), 1 lind (Tilia, YG), 1 alm 

(Ulmus, K), 3 av ubestemt løvtre (1 YS, 2 K) og 1 av 

ubestemt tre (S el. G), samt ca. 20 biter brent 

hasselnøttskall (Corylus, A). 

Tabell 5: Identifiserte arter i de fire analyserte prøvene fra Solbakken-lokaliteten. Merk at 

sammensetningen av arter ikke er helt lik i prøvene fra A1175a og A1175b. «Y» står for yngre, «E» for 

eldre, «G» for grein, «K» for kvist, «S» for stamme, og «A» for annet, f.eks. nøtteskall eller bark. 

Trekullprøver er miljødata. Vedanatomiske analyser av slike prøver gir innblikk i 

vegetasjonen i nærmiljøet da området var i bruk. Samtidig har slike analyser også 

kulturhistorisk verdi, da de røper hvilke arter som er anvendt til eksempelvis 

bygningsmaterialer og brensel. De fleste artene antas i dette tilfellet å ha blitt samlet inn 

til brensel (oppvarming og/eller matlaging), mens hasselnøtter, med sitt svært høye 

næringsinnhold (670 kcal og 63,5 g fett pr. 100 g) trolig er samlet inn som mat.  

Tatt de bestemte bitenes antall i betraktning, framviser prøvene fra Solbakken-lokaliteten 

en relativt stor artsspredning med 8 bestemte treslag fra til fire ulike prøver. Av de 8 er 7 

av løvtrær: Bjørk, hassel, ask, osp, lind alm og eik, samt ett bartreslag; furu.  

Blant de identifiserte trekullbitene fins både eldre og yngre stammeved, yngre greiner og 

kvister. En av prøvene inneholdt kun brente hasselnøttskall, trolig som følge av at brente 

nøtteskallbiter ble plukket ved sålding av de aktuelle massene, mens annet trekull ikke 

ble samlet inn. Denne prøven er derfor ikke representativ når det gjelder å gjenskape et 

bilde av nærmiljøets vegetasjon i forhistorisk tid. Som eneste art forekommer ask i alle de 

tre andre prøvene i tabellen ovenfor. Ask representerer halvparten av alle identifiserte 

biter i prøven fra A1175a, og både stamme- og greinved er til stede. Bjørk, furu, osp, 
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lind, alm og eik forekommer i to prøver hver. Mens brente hasselnøttskall forekommer i 

alle de fire analyserte prøvene, foreligger trekull av hassel bare i én prøve, fra A1175a, i 

form av greinved. Selv om ask dominerer tallmessig i én prøve, er det påfallende at 5–7 

ulike arter er representert i tre prøver hvor bare 10 biter fra hver prøve er identifisert. De 

tre prøvene inneholder en nokså jevn fordeling av arter.     

Flertallet av de påviste artene trives best i åpent, lyst landskap, mens lind også trives i 

mer skyggefulle partier. Artssammensetningen indikerer et variert landskap, men har 

klare likhetstrekk med vegetasjon som gjenfinnes i dagens kystlandskap ved Oslofjorden.  

8.2 MAKROFOSSILANALYSE 

Det ble samlet inn jordprøver for analyse med tanke på eventuelle makrofossiler fra både 

A1175a og A1175b. Aktuelle makrofossiler kunne tenkes å være bærfrø, brent korn eller 

lignende, som kan gi informasjon om den økonomiske bakgrunnen til menneskene som 

brukte stedet i yngre steinalder. Prøvene er analysert ved Miljöarkeologiska laboratoriet 

(MAL), Umeå universitet i Sverige. Analysen viste at begge prøvene inneholdt store 

mengder trekull. I A1175a fantes dessuten tre frø av vikke (Vicia sp., i 

erteblomstfamilien). I A1175b fantes et stort antall hasselnøttskall, ett frø av bringebær 

og ett av maure (Galium sp.). Innholdet i det analyserte materialet kan ikke bidra til 

tolkninger omkring økonomiske forhold. 

8.3 C14-RESULTATER 

Strukturnr. Tolkning Datert vedart (mengde) C14-år BP Kal. f.Kr. (2 σ) Lab.ref. 

A1175a Kokegrop Hasselnøttskall (0,10 g) 2430 ± 30 750–405 f.Kr. Beta-433136 

A1175b Kokegrop Hasselnøttskall (0,25 g) 2530 ± 30 790–540 f.Kr. Beta-433137 

Tabell 6: Resultatene av C14-datering av prøvene fra de to kokegropene A1175a og A1175b. I kolonne 

nummer fire f.v. er alder oppgitt i ukalibrerte C14-år BP, «before present», hvor nåtid er satt til 1950. De 

kalibrerte dateringene i kalenderår er oppgitt med 2 σ avvik. Det vil si at det er 95 % sannsynlighet for at 

riktig alder ligger innenfor angitt intervall. Dateringene er gjennomført ved Beta Analytic i Florida, USA. 

I felt ble det vurdert som overveiende sannsynlig at de påviste, kullholdige 

nedgravningene kunne settes i sammenheng med det øvrige funnmaterialet av flint, ikke 

minst ettersom nedgravningene ble avdekket i området med klart høyest funntetthet. C14-

dateringene av trekull fra A1175a og A1175b viser imidlertid at nedgravningene er minst 

2000 år yngre enn det innsamlede funnmaterialet ellers, og kan dermed ikke kaste lys 

over bruken av stedet i yngre steinalder. Med mulig unntak for keramikkskårene er det 

ingen andre funn fra lokaliteten, som på typologisk grunnlag kan dateres til slutten av 

yngre bronsealder. De innsamlede funnene må dermed dateres på annet grunnlag. 
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Figur 11: Undersøkelsen fant sted i en opparbeidet hage med plen, frukttrær, bærbusker og prydplanter. 

Tidligere er det blitt dyrket på stedet. Her fra den lavereliggende (vestlige) delen. Sett mot sør-sørøst med 

huset på naboeiendommen, Løkkeveien 17a, til høyre. Det skal tidligere ha blitt funnet en steinøks på 

naboeiendommen inntil en bergvegg som skimtes i bakgrunnen sentralt i bildet. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Figur 12: Til sammen 45 ruter à 1 x 1 m-ruter ble gravd manuelt. Sett mot øst-nordøst og eksisterende 

bolighus i Løkkeveien 25. Foto: G. Reitan/KHM.  
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 DATERING  9

9.1 STRANDLINJEDATERING 

Steinalderboplasser med marine ressurser som økonomisk bakgrunn har i all hovedsak 

ligget i umiddelbar nærhet til den samtidige sjøkanten. Som følge av dette, i kombinasjon 

med en kontinuerlig landheving siden siste istid, kan steinalderens strandboplasser 

dateres ut fra deres høyde over dagens havnivå. Med til dels betydelige lokale forskjeller i 

landhevingsforløpet fordrer imidlertid strandlinjedatering av boplasser at 

strandlinjekurven i det aktuelle området er kjent.  

Det undersøkte området i Solbakken lå i hellende terreng mellom 25 og 30 m over dagens 

havnivå, men med høyere funntetthet på de høyereliggende delene, ca. 27–30 moh. 

Basert på funnspredningen og de lokaltopografiske forholdene kan opphold på stedet 

passe med en strandlinje maksimalt 25 m over dagens.  

Den geografisk nærmeste strandlinjekurven er basert på data hentet fra moreneryggen fra 

Mona i Østfold, via Ås og Ski, over Hurum-halvøya og videre mot Sande i Vestfold. I 

henhold til denne ble 30 m-nivået tørt land omkring 2500 f.Kr. Nivået omkring 23–25 

moh. ble tilgjengelig først ved overgangen seinneolitikum-bronsealder, ca. 1800–1700 

f.Kr. (Sørensen 1979, se fig. 13 nedenfor). Som jeg vil komme tilbake til nedenfor, passer 

ikke en slik datering over ens med den typologiske dateringen av funnene. Med andre ord 

er kurven for Ås-Ski-trinnet ikke egnet for å tidfeste strandbundne steinalderboplasser i 

Son.  

En egen kurve ble nylig foreslått for Raet og området omkring Tønsberg. Denne kurven 

bygger på både arkeologiske og geologiske data og ble utviklet av Per Persson i 

forbindelse med utgravninger forut for bygging av ny E18 gjennom Vestfold (Persson 

2008). I henhold til denne ble 30 m-nivået tørt land ca. 3500 f.Kr., mens sjøen sto 

omkring 25 m over dagens nivå ca. 3000 f.Kr. eller noe seinere (fig. 14). Med havnivå 

ned mot 20 m over dagens vil lokaliteten fremdeles ha vært velegnet for opphold basert 

på fiske og fangst. Dette innebærer at undersøkelsesstedet i Solbakken i Son har hatt 

gunstig beliggenhet for gjentatte strandbundne opphold over en lang periode, kanskje så 

lenge som tusen år. Dette tidsspennet dekker både mellomneolitikum A (MNa) og 

mellomneolitikum B (MNb) midt i yngre steinalder (jf. tab. 2).  

En slik datering stemmer bra med en typologisk datering av de innsamlede funnene, men 

det skal legges til at også denne kurven har usikkerhetsmomenter. Det samme gjelder det 

anslåtte havnivået for Solbakken-lokalitetens brukstid. Selv med eventuelle 

unøyaktigheter kan både seinmesolitikum og eldste del av tidligneolitikum (TN) 

utelukkes som dateringsrammer ut fra høyden over havet. 
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Figur 13: Strandlinjekurve for Ås-Ski-trinnet. Ifølge denne ble 30 m-nivået tørt land først ca. 2500 

kalenderår f.Kr. (4000 C14-år BP), mens 23 m-nivået steg opp av havet ca. 1700 f.Kr. (ca. 3500 BP). Dette 

viser at kurven for Ås-Ski er lite anvendelig når det gjelder strandlinjedatering av den strandbundne 

Solbakken-lokaliteten i Son (bearbeidet etter Sørensen 1979). 
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Figur 14: Foreslått strandlinjekurve for Tønsberg-området, med aktuelle havnivåer for Solbakken-

lokaliteten markert i rødt. Bearbeidet etter Persson 2008. 

9.2 DATERING UT FRA TYPOLOGISKE TREKK I FUNNMATERIALET 

Funnmaterialet fra Solbakken-lokaliteten i Løkkeveien 25 i Son inneholder en rekke 

diagnostiske artefakter (fig. 9). Særlig sentrale i neolittiske sammenhenger er økser og 

pilspisser, men også tilhørende kjerner og annet produksjonsavfall kan representere 

viktige holdepunkter.   

Når det gjelder øksematerialet fra Solbakken, omfatter det en sterkt fragmentert, slipt 

flintøks og flere titalls småstykker som må være slått fra flere (minst to til tre) andre 

ulike, slipte flintøkser. Sannsynligvis kan også andre funn regnes til øksematerialet, 

nemlig stykker som synes å være slått fra en ferdig formet, men uslipt, øks.  

Tykknakkede flintøkser av såkalt danske typer fra mellomneolitikum A (jf. tab. 2), deles 

grovt i to hovedtyper, A og B. Begge har utpreget rektangulært tverrsnitt med skarpe 

overganger mellom sidene, og rett egg er klart vanligst. Type A har uslipte smalsider, 

mens B-øksene kan ha slipte smalsider (Nielsen 1979). Flintøkser fra mellomneolitikum 

B har oftest tverr egg. I tillegg regnes økser med hul egg som typisk for perioden. Ulike 

varianter med tynne eller tykke blad forekommer. Normalt er både bred- og smalsidene 

slipt, men med mer avrundete overganger mellom sidene. Flere øksetyper fra 
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mellomneolitikum B har dermed tverrsnitt som tenderer til å være tilnærmet ovalt, i 

motsetning til flintøkser fra mellomneolitikum A (Malmer 1975).  

Den fragmenterte og forsøkt oppskjerpede flintøksa fra Solbakken passer med det inn i 

Malmers (1975) inndeling av økser fra MNb i Norge og Sverige. Øksa har troligst vært 

av en tykkbladet, tykknakket type, men er for fragmentert til å kunne bestemmes med 

noen grad av sikkerhet til undertype. Også enkelte mindre avslag og fragmenter av andre 

slipte flintøkser viser at flere økser med sliping på både bred- og smalsidene, og med 

slipte fasetter mellom sidene, har vært i bruk. Også disse små stykkene kan stamme fra 

MNb-økser, men tykknakkede økser av dansk type B fra MNa kan ikke utelukkes. 

Pilspissene utgjør den største redskapsgruppen blant funnene fra Solbakken. Det fins 

ingen tverrpiler eller eneggete spisser i materialet. Alle pilspissene er laget av 

regelmessige smalflekker eller av til dels kraftige, tykke flekker. Det store flertallet av 

pilspissene er ulike varianter av type A. Enkelte er oppført som B-piler, men disse må 

beskrives som atypiske og kan snarere beskrives som mellomformer mellom type A2/A3 

og B. Et midtfragment av en kraftig flekke med retusjerte sidekanter kan imidlertid være 

fra en ødelagt, typisk B-pil (fig. 9, midten t.h.).  

A-piler introduseres allerede i siste del av eldre steinalder, ca. 4500–4300 f.Kr. (Reitan 

2016 m/henvisninger). Videre er de i bruk gjennom tidligneolitikum, parallelt med 

tverrpiler og eneggete piler før de to sistnevnte typene fases ut i slutten av 

tidligneolitikum. Deretter forekommer A-pilene som eneste spisstype gjennom MNa. 

Omkring overgangen MNa-MNb tilkommer B- og C-piler med mer omfattende retusj, 

men A-piler er også i bruk gjennom MNb. Ellers ser B- og C-piler ut til å være mindre 

vanlige enn A-piler iallfall i første halvpart av MNb (jf. Østmo 2008). I seinneolitikum 

overtar andre spisstyper, og tangepilspisser laget av flekker er ikke lenger i bruk. Samlet 

peker pilspissmaterialet fra Solbakken i Son mot mellomneolitikum som 

dateringshorisont. Det er mulig at deler av spissmaterialet kan være fra MNb, men 

overvekten av A-piler indikerer et tyngdepunkt i MNa.     

Det øvrige funnmaterialet, i første rekke det omfattende materialet av flekker og 

flekkeredskaper i tillegg til kjernene og kjernefragmentene, bryter ikke med en slik 

datering. Med unntak av keramikkskårene og brynesteinene er det ingen funn som sikkert 

kan dateres på typologisk grunnlag til andre perioder enn mellomneolittisk tid. 
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Figur 15: Med et havnivå 25 m over dagens har Solbakken-lokaliteten ligget nær utløpet av en fjord som 

har strukket seg mot nordøst inn til dagens Hølen. Ill.: G. Steinskog/KHM.  
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Figur 16: Da den var i bruk i mellomneolitikum, har Solbakken-lokaliteten ligget vendt mot en bukt 

innenfor to holmer. Ill.: G. Steinskog/KHM.  
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 10

Totalt ble ca. 4206 funn samlet inn ved undersøkelsen av lokaliteten i Solbakken i Son. 

Blant funnene av flint og stein utgjør flintfunnene nær 99 %. Dette er en uvanlig høy 

flintandel i østnorsk sammenheng, og flintkvaliteten kan generelt beskrives som god. Selv 

om lokaliteten lå i det som inntil undersøkelsestidspunktet var en opparbeidet hage og 

tidligere dyrket mark, representerer det innsamlede materialet et viktig innblikk i en lite 

undersøkt og kjent periode på Østlandet.    

En stor del av det innsamlede materialet er å regne som rester etter redskapsproduksjon. I 

første rekke gjelder dette de mange flekkene. Flekkematerialet viser høy grad av 

regelmessighet og en systematisk og omfattende flekkeproduksjon. Ved siden av en 

uvanlig høy andel flint blant det totale funnmaterialet røper flekkematerialet – til tross for 

høy fragmenteringsgrad – at tilgangen på flint har vært god. En lav andel flint med bevart 

cortex-overflate indikerer at til dels store kjerner ser ut til å ha blitt bragt med til 

lokaliteten i ferdig preparert form og ikke i form av knoller. Kjernematerialet gir derimot 

ikke det samme inntrykket av god flinttilgang: De innsamlede kjernene er i hovedsak 

svært nedarbeidet og forkastet som følge av det. Trolig har kjernene blitt nedarbeidet på 

stedet. Alternativt kan også de største og beste kjernene, som har vært utgangspunkt for 

de lengste og kraftigste flekkene, ha blitt tatt med videre da lokaliteten i Solbakken ble 

forlatt.     

Flekker er å betrakte som halvfabrikata for videre bearbeiding til småredskaper med odd 

eller egg, slik som pilspisser, kniver, skrapere og bor. I Solbakken-materialet er 

pilspissene særlig framtredende (jf. Reitan 2014a:fig. 8.26). Påfallende er også den klare 

overvekten av ødelagte pilspisser. Dette kan peke mot at produksjon og utskifting av 

pilspisser har vært sentrale deler i flinthåndverket på stedet.  

Videre har det vært flere slipte flintøkser i omløp på lokaliteten. Det viser det høye 

antallet av små flintstykker med slipespor. Imidlertid ble det ikke funnet en hel, uskadet 

øks. Lotte Eigeland har i sin doktorgradsavhandling vist at både slipte og uslipte 

flintøkser egner seg svært godt som kjerner til produksjon av småredskaper, og omtaler 

øksene som «luksuskjerner» (Eigeland 2015:124–126). Errett Callahan (1987) har på sin 

side hevdet at de slipte flintøksenes viktigste rolle i deler av Sverige var nettopp som 

råstoff for mindre redskaper. På Solbakken har både slipte (fragmenterte/ødelagte?) og 

trolig også en uslipt økser har inngått i produksjonen av småredskaper. Nærmere analyser 

av materialet kreves for å fastslå hvor mange økser det dreier seg om, og hvor mange 

stykker som er slått fra de ulike øksene. Det ble ikke gjort funn av keramikk. Det betyr 

enten at oppholdene på stedet ikke har omfattet bruk av keramikk eller – mer sannsynlig 

– at bruk av keramikk har funnet sted på andre deler av lokaliteten, som lå utenfor 

tiltaksområdet.  
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Det ble ikke gjort funn av bevart organisk materiale på lokaliteten. Samlet peker likevel 

beliggenheten, høyden over havet og funnene av pilspisser, kniver og skrapere mot at jakt 

og fangst har dannet den økonomiske bakgrunnen for bruken av stedet i yngre steinalder. 

Fiske og utnyttelse av andre marine ressurser har troligst også inngått i dette bildet, men 

spor etter dette i form av redskaper eller matavfall var ikke bevart. Høyden over havet 

passer godt overens med funninventaret og tolkningen av dette som spor etter 

strandbundne opphold. Spredningen av funn innenfor det undersøkte området viser en 

svært høy tetthet av funn på den østligste, høyestliggende delen (jf. fig. 5 og tab. 7). På 

bakgrunn av fylkeskommunens registrering ser det ut til at det undersøkte området bare 

utgjør en del av en opprinnelig langt større boplass. Boplassen kan ha omfattet hele 

hellingen opp mot eksisterende bolighus i Løkkeveien 25, men også flaten øst og nord for 

huset samt området framfor bergveggen på naboeiendommen i sør, hvor det skal ha blitt 

funnet en flint- eller steinøks av ukjent type.  

Da den var i bruk, har lokaliteten ligget i en vestvendt helling ned mot en bukt. Like nord 

for lokaliteten har en fjordarm strukket seg mot nordøst inn til der Hølen ligger i dag. I 

dag er denne fjorden en dal med elva Såna i bunnen. Såna renner ut i Sonsbukta mellom 

Mølleråsen og Kolås (fig. 2, fig. 15 og fig. 16).  

 

Rute nr. Antall funn Rute nr. Antall funn 

1029 89 stk. 1033 192 stk. 

1030 176 stk. 1034 48 stk. 

1031 390 stk. 1036 2 stk. 

1032 1053 stk. 1037 40 stk. 

Tabell 7: 2 x 2 m-ruter med antall funn . Merk at rute 1035 (funntom, derfor utelatt fra tabellen) og 1036 

ikke ble ettersåldet manuelt. Funnfordelingen i rutene viser en klart høyere tetthet av funn på den østligste, 

høyereliggende delen av lokaliteten, jf. fig. 5 ovenfor.  

 SAMMENDRAG 11

I anledning planene om oppføring av enebolig og garasje på en fraskilt tomt tilhørende 

eiendommen «Solbakken»/Løkkeveien 25 i Son, Vestby kommune ble det i løpet av fire 

uker på høsten 2015 undersøkt en steinalderlokalitet. Byggeplanene var definert som et 

mindre privat tiltak. Utgiftene til den arkeologiske utgravningen ble derfor dekket av 

midler fra Riksantikvarens. Undersøkelsesområdet lå i vestvendt helling 25–30 m høyde 

over havet i en opparbeidet hage, tidligere dyrket mark. Det undersøkte området (400 m
2
 

flateavdekket) utgjør etter alt å dømme bare deler av en opprinnelig langt større, til dels 

svært funnrik lokalitet. Da lokaliteten lå i dyrket mark, og de funnførende horisontene var 

forstyrret, var innsamling av et representativt og typologisk daterbart materiale en sentral 

målsetning ved undersøkelsen. Gjennom en kombinasjon av maskinell og manuell 

sålding av omfattende mengder matjord og en konvensjonell utgravning av ruter i 

undergrunnen (45 m
2
) ble totalt ca. 4200 funn samlet inn. Av funnene av flint og stein 
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utgjør flintfunn ca. 99 %. Funnmaterialet omfatter en mengde diagnostiske funn, 

deriblant fragmenter og mindre stykker av slipte flintøkser, et stort antall pilspisser av 

flint og skifer samt et omfattende flekke- og kjernemateriale. Pilspissmaterialet er sterkt 

fragmentert, men består utelukkende av tangepiler, hovedsakelig av type A, men også 

enkelte av mulig B-type. Funnene peker entydig mot en datering til mellomneolittisk tid. 

Trolig er både MNa- og MNb-elementer representert, men med et klart tyngdepunkt i 

MNa. En slik typologisk datering stemmer godt over ens med en strandlinjedatering til 

mellomneolitikum og et havnivå omkring 25 m over dagens. Den gang har lokaliteten 

ligget på/ved stranden inntil en bukt nær utløpet av en fjordarm. To kullholdige 

nedgravninger ble påvist i det mest funnrike området øst i undersøkelsesområdet. C14-

dateringer av kullprøver fra begge disse ga resultater til yngre bronsealder innenfor ca. 

800–400 f.Kr., og viser at nedgravningene ikke kan settes i sammenheng med 

flintfunnene. Til tross for manglende C14-resultater til å tidfeste steinalderens opphold på 

stedet viser undersøkelsen at også lokaliteter i dyrket mark kan ha et betydelig 

vitenskapelig potensial (jf. Østmo og Skogstrand 2006; Sarnäs 2008; Berg-Hansen 

2009:66–71; Mjærum 2012; Melvold et al. 2014:66 med henvisninger; Reitan 2014b).     
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13.4 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Tegninger: 1) Plan- og profildokumentasjon av påviste strukturer A1175a/A1175b og 

A1213 i skala 1:20, inkludert beskrivelser og observasjoner. 2) Foreløpig skisse av ditto, 

men før fullstendig avdekking i plan, 1:20. 3) Feltskisse over nummererte 2 x 2 m-ruter i 

matjord med antall funn og mengde skjørbrent stein målt i kilo. 4) Feltskisse av 

konvensjonelt gravde ruter i undergrunnen. 

 


