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SAMMENDF}AG

1 forbindelse med reguleringsplanen for Sandaker vestre, 37/3, Ijer kommune, ble det foretatt en
arkeologisk undersøkelse av deler av en steinalderlokalitet. Det ble funnet 31 artefakter av flint, 1
avslag av chert samt noe brent bein. Det ble også funnet en struktur som er tolket som en mulig
kokegrop.Ved Buskerud fylkeskommune sin registrering i 2001 ble det funnet 14 artefåkter av flint
og et fragment av keramikk. Lokåliteten ligger 35 -40 m.o.h. noe som skulle tilsi at den er fi.a tidlig
yngre steinålder, forutsatt at den er kysttilknyttet. C-14 datering av ei mulig kokegrop viser til
senere opphold i eldre jemalder a3C190 -AD90).

Oslo 05. mai 2006

#m#FtefsuLru5s±n:en``

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Fornminneseksj onen
Postboks 6762, St. 0lavs plass, 0130  0slo



Gni..37/3, Lier kominiine

]NNHOLD

1.  BAKGRUNN FOR UNDER

2. DELTAGERE, TIDSROM

3. LANDSKAPET -FUNN OG

ØKELSEN

FORNMINNER

4. UTGRAVNINGEN

4.1 Problemstillinger -prioriteringer

4.2 Utgravningsmetode

4.3 Ffildekritiske forhold

4.4 Utgravningen
4.4.1 Funnmateriale
4.4.2 Strukturer
4.4.3 Datering
4.4.4 Naturvitenskapelige prøver

4.5 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon.

5. KONKLUSJON

6. VEDLEGG

6.1. Funn og prøver

LISTE OVER KULLPRØVER

6.2. Tegninger

6.3. Fotoliste.

FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF. 29412

6.4. Kart

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen

Saksm.. 01/12898



Gni..37/3, Lier kommune Saksnr. 01/12898

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

SANDAKER     VESTRE,     37/3,     LIER     KOMMUNE,
BUSKERUD FYLKE.

ØYSTEIN DAHLE

1. Bakgrunn for undersøkelsen
Forslag til  reguleringsplan  for  Sandaker vestre  gjelder boligbygging  i  et  område
med  åker og villabebyggelse  i Nøsteveien  93-95  mellom Drammen og Lierbyen.
Området  er  regulert  til  bebyggelse  i  tieldende  kommuneplan.  Planområdet  ble
registrert  av  Buskerud  fiJlkeskommune  i  november  2001,  og  det  ble  påvist  en
steinalderboplass ved flintfimn i åkeren, samt positive prøvestikk.
Saken  ble  oversendt UKM  som kopi  i brev  av  14.  desember til  Riksantikvaren,
vedlagt registreringsrapport. Saken ble behandlet på møte i fomminnekomiteen 14.
januar 2002  (Sak F 006/02) hvor det ble fattet vedtak om å anbefale dispensasjon
med vilkår om en arkeologisk undersøkelse.
Tiltakshaver, SE lnvest, ved Erik Christoffersen, ba i brev av 29. april 2004 om at
arkeologiske   undersøkelser   gjennomføres.   Riksantikvaren   fattet   23.april   2004
endelig vedtak om omfang og kostnader, berammet til kr 90.000,-.

2. Deltagere, tidsrom

Utgravingen ble utført i tidsrommet 10. -14. mai 2004. Været var tilfredsstillende
hele uken, og hadde derfor ingen negativ innvirkning på undersøkelsen.
Følgende personer deltok i utgravningen: Roy Lønn (maskinfører), Ingar Gundersen
(feltassistent),   Jørgen   Bøckman   (feltassistent)   og   Øystein   Dahle   (feltleder).
Rapporten ble skrevet i perioden 24. -27. januar 2005.

3. Landskapet - funn og fornminner

Utgravningsområdet bestod av et mindre jorde (ca 2500 kvm), som skråner ned mot
SØ.  Undersøkelsesområdet er avgrenset  av villahager mot nord  og vest.  I  øst og
sørøst følger jordet Nøsteveien. I sørvest grenser jordet til en langsgående jordvoll.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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Åkeren faller i.elativt mye, noe som gjøi. at den nordlige delen liggei. på ca 40 moh
og den sørlige på ca 35 moh.
Ved i.egistreringen  i  2001  ble  de fleste funnene  stori i  den nordvesti.e delen hvor
teri.enget flater ut. Ved utgravningen i 2004 ble denne delen av åkeren prioi.iteft når
det gjaldt sålding av prøvei.uter. Den flatere delen mot nordvest ble undersøkt ved
hjelp   av   maskinell   flateavdekking   med   tanke   på   å   avdekke   strukturer   i
undei.grunnen.
På gårds- og bruksnummer 37/3 er det tidligere fimnet en bergartsøks med slipt egg
(C26096), uten at fi]nnstedet er næi.mere beskrevet.

4. Utgravningen

4.1 Problemstillinger - prioriteringer
Ved utgravningen ble det prioritert å gjøre en næi.mere undersøkelse av den delen
av jordet  hvor  registreringen  til  Buskerud  fiJlkeskommune  hadde  avdekket  flest
fimn, samt det flatere partiet nedenfor plenen i vest.
Målsetningen ved gravningen var å sikre seg et representativt gjenstandsmateriale
fi.a  dette  området,  samt  undersøke  om  det  lå  strukturer  i  undergrunnen  under
matjordlaget.

4.2 Utgravringsmetode

Undersøkelsen  besto  av  både  maskinell  avdekking,  samt  sålding  av  prøveruter.
Området i  nord hvor registreringen hadde  avdekket flest fimn,  ble  undersøkt ved
hjelp av sålding av prøveruter. I denne delen ble det lagt ut et koordinatsystem med
100xl00y som midtpunkt. X-aksen steg mot nord, og y-aksen steg mot øst.
Massene ble vannsåldet gjennom såldenetting med en maskevidde på fire mm.
Området  lengst   mot  vest  ble   undersøkt  maskinelt   for   å   avdekke   eventuelle
strukturer  i  undergrunnen.  Det  ble  gravd  sjakter  inntil  hverandre  slik  at  dette
området ble flateavdekket for å avdekke eventuelle strukturer i endergrunnen.

4.3 Efildekritiske forhold

Området som ble undersøkt består av dyrket mark og var følgelig sterkt omrotet.
Modeme  pløyespor  gikk  flere  steder  ned  i  undergrunnen.  I tillegg  til  å  ha vært
dyrket, har området trolig også fått tilført masse. Videre ble det avdekket en kum og
en    steinpakning    (fundament?)    av    nyere    dato    i    den    nordre    delen    av
flateavdekkingsområdet.
Av nyere tids kulturminner ble det ble fimnet seks fi.agmenter av munnstykker til
krittpiper, et fi.agment av bronse/kobber og en del smieslagg.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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4.4 Utgravringen
Før  selve  utgravningen  tok  til,   ble  de  øverste  fem  centimeter  med   gress  og
markblomster  f]emet  maskinelt  i  det  området  som  det  skulle  åpnes  pi.Øveruter  i.
Dette   området   grenser  opp  mot  naboeiendommen   38/13,   og   ligger  nordøst  i
undersøkelsesområdet.  Total  utstrekning var  ca  11xl8  meter,  noe  som  tilsvarer i
undei.kanten  av  200  m2.  Siden  registreringen  hadde  avdeldcet  flest  funn  i  den
noi.dlige delen av feltet, ble alle prøverutene lagt her. Rutene ble gravd i mekaniske
lag på ti  cm.  Til sammen ble det åpnet  11  m2 med ruter.  Rutenes  dybde vai.ierie
med tykkelsen på matjordlaget, fi.a 20 til 60 cm. Matjordlaget var spesielt tykt i den
aller nordligste  delen  av undersøkelsesområdet.  I dette  området er det trolig blitt
påført masse.
I tillegg til prøverutene ble det ved hjelp  av gravemaskin  åpnet en to meter bred
sjakt midt  i  feltet for  å se hvor tykt matjordlaget var.  Det  området som ikke ble
gravd i  løpet av uka, ble flateavdekket siste dagen for å se om dei. var noen spor
etter strukturer i undergrunnen.
Området   lengst  mot  vest  ble   undersøkt  maskinelt   for   å   avdekke   eventuelle
strukturer  i  undergrunnen.  Denne  delen  av  feltet  ligger  like  nedenfor plenen  til
Nøsteveien  93.  Sjaktene  ble  liggende  inntil  hverandre,  parallelt med plenen  i  en
SV/NØ  lengderetning  slik  at  de  til  sammen  utgjorde  en  flate.  Flaten  som  ble
avdekket var åtte meter bred lengst i SV, og videt seg ut mot NØ til en bredde av 13
meter. Lengden var ca 39 meter. Det ble lagt tre sjakter i fi]ll lengde, og en i halv
lengde. Bredden på hver sjakt var ca tre meter. Dette arbeidet var tidkrevende siden
massen fra den foregående sjakten måtte flyttes for hver ny sjakt som ble lagt inntil.
I tillegg ble det lagt en tre meter bred og åtte meter lang sjakt i den nordøstre delen
av  feltet.  Denne  utstikkeren  ble  lagt  skrånende  mot  sør  for  å  undersøke  om  det
fantes spor etter utkast. Det totale antallet kvadratmeter som ble åpnet maskinelt var
ca 500.
Det ble avdekket to strukturer som fikk benevnelsen S 1 og S2.

4.4.1 Funnmateriale

Funnene ble gitt Aksesjonsnummer 2005/08. Det ble fiinnet en splint, ti avslag og
20 fi.agmenter av flint. Til sammen 31  artefakter av flint. I tillegg ble det fimnet et
avslag  av  chert  og  7,8  gram  brent bein.  Funnene  ble  i  all  hovedsak  gjort under
sålding eller som løsfimn i dette området.
Materialet  fra  utgravningen  i  2004  har  fått  tildelt  C.nr.  C54093.  Funnene  fi.a
registreringen i 2001 har fått C.nr. C54092.

® Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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4.4.2 Strukturer

Det ble avdekket to strukturei., S 1 og S2.

S1: Rund.100xl00 cm.  Strukturen inneholdt nesten ikke kull, men det lyktes å få
tatt en kullprøve fra toppen mellom steinene. Sl ble tegnet i plan og deretter snittet.
Strukturen  er i  ettertid tolket  som  en  moderne  steinpakning/fimdament  og  derfor
avskrevet.

S2: Rund.  100xl00 cm.  S2 er tolket som en mulig kokegrop og lå helt oppe i det
vestre  hjømet  av  undersøkelsesområdet.  Strukturen  var  nesten  helt  rund  med  en
diameter på en meter.  Dybden var ca 20  cm.  Massen besto  av  sand  og  småstein
(havbunnssedimenter), noe kullholdig jord,  samt litt skjørbrent stein. Massen som
ble  gravd  ut etter snittingen  ble  såldet.  En  splint av flint ble  fimnet  i  dette  laget
(C54093/1). Kullprøven ble tatt ut fta bunnen av strukturen.

4.4.3 Datering

Det  er vanskelig  å  si  noe  sikkert  om  boplassens  datering  siden  funnmengden  er
svært beskjeden,  og i tillegg ble det ikke gjort noen diagnostiske fimn som kan si
noe sikkert om boplassens alder. Boplassen ligger 35 -40 m.o.h. Dette kan indikere
at  den  er  ffa  tidlig  yngre  steinalder,  forutsatt  at  den  er  kysttilknyttet.  Ved  dette
havnivå   har   boplassen   ligget   i    en   liten   fjordarm   som   har   fortsatt   ut   i
Drammensfiorden.

4.4.4 Naturvitenskapelige prøver

Det ble tatt to kullprøver ffa boplassen, henholdsvis fi.a S 1 og S2.

4.5 Vurdering av utgravringsresultatene, tolkring og diskusjon.

Utgravingen ble foretatt  i  en  åker like nedenfor bolighuset på eiendommen  37/3.
Området bar preg av å være svært omrotet, bl.a. ved pløying og nedgraving av en
kum.  I  tillegg  er  det  også  gravd  ned  et  fimdament/steinpakning på jordet.  Både

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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kummen  og  steinpalmingen/ftindamentet  ligger  i  den  nordvestre  delen  av jordet.
Fragmenter  av  krittpiper  viser  også  at  området  har  væri  i  bruk  over  en  lengre
tidsperiode i nyere tid.
Det ble gjort få funn i det undersøkte området. Totalt ble det ftnnet 31 artefakter av
flint,  1  avslag av cheit og 7,8  gram brent bein. Alle funnene er gjort i den nordre
delen  av jordet,  borlsett  fra  S2  og  splinten  som  ble  fimnet  i  denne  (C54093/1).
Funnene er fi.emkommet ved vannsålding eller som løsftinn.
I  tillegg  kommer  fimnene  ffa  registreringen  i  2001.  Disse  utgjør  til  sammen  14
aftefakter av flint, og et fragment av kei.amild(.
Det    at    nesten    samtlige    fimn    er    blitt    gjort    i    den    nordre    delen    av
undersøkelsesområdet  indikerer  at  boplassen  mest  samsynlig  har  ligget  i  dette
området. På bakgrunn av den beskjedne fimnmengden kan det likevel synes som om
det  undersøkte  området  ligger  i  utkanten  av  der  hvor  den  sentrale  delen  av
boplassen har ligget. Boplassens senter har trolig ligget noe høyere i terrenget, det
vil da si der hvor det i dag ligger bolighus på eiendommene 37/3 og/eller 38/13.

5. Konklusjon
1  forbindelse  med  reguleringsplanen  for  Sandaker  vestre,  37/3,  Lier  kommune,
Buskerud  firlke,  ble  det  foretatt  en  arkeologisk  undersøkelse  av  deler  av  en
steinalderlokalitet. Det ble fimnet 31  artefakter av flint,1  avslag av chert samt noe
brent bein. Det ble også funnet en struktur som er tolket som en mulig kokegrop.
Ved Buskerud fiJlkeskommune sin registrering i 2001  ble det fimnet  14 artefakter
av flint og et ftagment av keramikk.
Lokaliteten  ligger  35  - 40  m.o.h.  noe  som  skulle tilsi  at  den  er  ffa tidlig yngre
steinalder, forutsatt at den er kysttilknyttet.
Ut i fi.a fimnene som ble stort, lar det seg ikke gjøre å datere lokaliteten nærmere.

6. Vedlegg

6.1. Funn og prøver

Liste over kullprøver
Prøvenr. C-nr- NTNULab.nr. Type Gram Treslag Kommentar C14-dat.

K1 C 3,9
K2 C 4,4

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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6.2. Tegninger
1. Nordre del m/prøveruter
2. Flateavdekkingen i vest
3. S2 i plan og pi.ofil
4. Sl i plan

Saksni.. 01/12898

6.3. Fotofiste.

Fotoliste, Negativnr. Cf. 29412

Fi]m 1Bildenr- Motiv Retning mot Fotograf Dato

1. Utgår
2. Utgår
3. Ove rsiktsbilde S Øystein Dahle (ØD) 10/5-04
4. ----11----- S ØD 10/5-04
5. ----11----- N ØD 10/5-04
6. S1 plan NV ØD 12/5-04
7. S2 plan SØ ØD 12/5-04
8. S2 profil V ØD 1 4/5-04
9. S1 profil V ØD 14/5-04
10. Området m/prøveruter NV ØD 14/5-04
11. -------------11------------ NV ØD 14/5-04
12. Flateavdekkingsområdet SV ØD 14/5-04
'3. --------------//------------- SV ØD 14/5-04

6.4. Kart
1. Utsnitt av ØK-kart CJ 042-5-4
2.Kart over utgravningsfeltet

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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Høeg  -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Margrete  Figenschou  Simonsen.

Skaiti,   14/3-05.

Analvse  av  2  kullprøver  fra  Sandaker,  Lier  kommune,  Tiltakskode
758032 .

C   54093/10,   S   1,   KP   1.
Det  ble  bestemt  20  biter.    Av  disse  var  11  Pinus   (furu)  og

9  Picea  (gran).

C   54093/10,   S   2,   KP   2.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Betula  (bjerk).

#q-`` Jr   %al.
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Margrete Figenschou Simonsen

iversity of Oslo

Sample Data

ta -210987
MPLE :   SANDER 132/9 S46 lff l
ALYSIS : AMS-Standard delivery

Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Report Date:  1/6/2006

Material Received:  11/23/2005

Conventional
Radiocarbon Age (*)

930 +/-40 BP -24.5  o/oo

SIGMA CALIBRATION    :            Cal AD  1660to  l950 (CalBP 290to o)

eta - 210991
MPLE :   OTTARSRUD 63/1  S17A KP4

NALYSIS : AMS-Standard delivery

190 +/-40 BP

ATERIAL/PRETREATMENT :   (chan.ed material) : acid/alkali/acid

-25.1  o/oo

940 +/- 40 BP

160 +/-40 BP

190 +/-40 BP

SIGMA CALIBRATION    :            Cal AD  1650 to  l700 (CalBP 300 to250) AND cal AD  1720to  l820 (Cal BP230 to  l30)
Cal AD  184-0 to  1880 (Cal BP  110 to 70) AND Cal AD  1920 to  1950 (Cal BP 30 to 0)

Dates  are  reportec!  as  RCYBP  (racliocarbon  years  before  present,
"present"   =   1950A.D.).   By   lntema'tional   co"ention,   the   niodem

reference  staiiclarci  was  95%  of  the  G14  content  of  the   National
Bureæu  ctf Staridarcls'  Oxælic. Acic!  &  calculateci  usi!ig  the  Libby  C14.
half life  (5568  yeg.rs).  Quotecl  errors  represent  1  stanc!arc!  deviatictn
ståtisties (68%  pr®i`5a!3ility} å:  r=re  t[a.sec!  on comk3iiiecl  measiH'e;ments
of  the   sæ(\iple,   igt¥ckgi'e.ijiic!,   anci   mocie`m   i.efere!ice   står.tlarc!s.

Measured  C13/C12  ratios  were  calculatec!  relative  to  the  PDB-1
internaticinal  standarc!  anci  the  RCYBP  ages  were  r`ormalizec!  to
-25 per mil. lf the ratio and age are accompanied by an (*), {.hen the

C13/C12   value  was   estimatec!,   basecl   on   \fa!ues   typic:a!   of  the
material  typ@.  The  ciucitec£  results  are  NOT  ealibratecj  te  ealenc!ar

yegii.s.   Calibration  tci  calendar  years  sh®ulc!  be  Gg.leii!å`ted   using,
tj!€s  C®n\fentioiial  Clr4  a.g€..



CALIBRATION  0F  RADI0CARBON   AGE  TO  CALENDAR YEARS

(Variables:   C13/C12=-26.1:lab.  mulE1)

La borato ry num ber:

Conventio nal  radiocarbon  age:

2 Sigma calibrated result:
(95%  probability)

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:

1  Sigma calibrated result:
(68% probability)

2030±60  BP

Beta-210988

2030±60 BP

Cal BC  190 to  Cal AD 90 (Cal BP 2140 to 1860)

Interceptdata

Cal BC  40 (Cal BP  1990)

Cal BC  100 to   Cal AD 40  (Cal BP 2050 to  1900)

C h ar re d m a te ri al

200                           150                           100                            50                              0                               50                            100                            150
Cal 8 C/AD

References:
Datab as e u sed

1 NTC AL 98
Calibrat.ion D atabase
EdiloriaL Comm ent

Siuiver,  M., van der  Plicht,  H„  1998,  Radicx:arbon  40(3),  pxii-xiii
INTCAL98  Radiocarbon Age C alibration

Stuiver.  M.,  et.  al..  I 998. Radiocarbon  40(3), pl 041-1083
M athe maiics
A Sim pl ifii ed Approtu:h to Calibrai.in g C 141) aies

Talma,  A.  S.. Vogel,  J.  C.,  I 993.  Radiocarbon  35(2), p3 I 7-322

Beta Analytic  Radiocarbon  Dating  Laboratqry
498 5 S.W. 74th  Couri, Miami,  Florida 3315 5  . Tel..  (3 05)667-5167 .  FtLx:  (305)663-0964 .  E-Mail..  beta@radiocarbon.com



C.54092/1-9

Boplassfunn fi.a steinalder fi.a SANDAKER VESTRE av SANDAKER, VESTRE (37/3), LIER
K., BUSKERUD.

Prøvestikk
1 )  Avslag av flint. 1 avslag med smalnende distalende som kan være brukket. Mulig bor/stikkel.
Mål.. Stm.. 3,1 cm.
2)  2  avslag av flint. 1 avslag m/ cortex. 1 avslag m/ mulig retusj på to sider.
A4:åJ.. 3,2 -4,cm.

3)  Fleresidig kjerne av flint med cortex.
Mål.. Stm.. 5,2. c;m.

Løsfim i pløyelag
4)  Flekke av flint med mulig retusj.
A4iåJ.. £.. 3,2 cm. 8..1,5 cm.

5)  Avslag m/ en retusjert sidekant av flint.
Mål.. Stm: 3,4 cm.
6)  6 fagmenter av flint. Hvorav 2 vannrullet, 2 m/ cortex.
A4i€/.. SZ7%..  1,0-2,4 cm..

7)  Flersidig kjerne av flint. Sannsynlig retusj på to kanter. Kjølfomet, mulig såkalt
"kjølskraper". Kjemen ender i en spiss, dvs den kan ha hatt fimksjon som bor/stikkel.

Mål: L: S,2, cxrL. 8.. 2, cm.
8)  Fragment av keramikk. 1 stk. randskår av relativt finmagret keramikk.
Mål.. L.. 4, om. 8.. 0,8 om. H..1,6 om.

Funnet i markoverflaten, ved hekk i plenen på naboeiendommen, 3 8/13 .
9)  Flersidig kjerne av flint. M/ cortex.
Mål: L: 2,,2, c;m. 8 : 1,5 c;m. H: 2,,]  c;m.

Fumoms tendighet : P røv est"£
KczrJre/grcz7?se/-KOORZ)JM4ZER..  ØK, CJ 042-5-4 Projeksjon:  NG01948 Gauss-K; Akse 3.
FG/7¢Jtef øi;..   Geir N. Dymæs, 2001



C.54093/1-9

Boplassfunn fi.a steinalder/bronsealder ffa SANDAKER VESTRE (37/3), LIER K.,
BUSKERUD.

Strukturnr: S2
1)  Splint av flint.
Mål.. Stm.. 0,8 cm.

Utgravningsfeltet
2)  2  avslag av flint. Det ene avslaget har en rektangulær fom med litt retusj på proximalpartiet.
A4:# Stm.1,7 -2,7 cm.
3)  6  avslag av flint. 1 varmepåvirket.
Det ene avslaget er varmepåvirket.
A41j/.. Stm.1,4 -3,8 cm.

4)  Fragment av flint. Fragment med trekantet tvensnitt, den ene kanten har knusespor. Kan ha
vært brukt som ildflint.
Mål: Stm: 2,,3 c;m.
5)  17 fragmenter av flint.1 fi.agment med uegelmessig fom og cortex på den ene Siden.1
ffagment med cortex rundt og strandrullet.1 vamepåvirket. 1 trekantet i tverrsnitt.
Å4]j/.. Sø#..1,0 -3,0 cm.
6)  Avslag av chert.
Mål: Stm: 2,,8 cm.
7)  31  Brente bein.

Løsfim
8) 2 avslag av flint. Det ene i trekantet form. Slitespor langs den ene kanten. Rødbrun patinering
på baksiden.
Mål: Stm: 2,3 -5,0 c;m.
9) 2  fragmenter av flint. 1 varmepåvirket. 1 blåhvit patinering, noe strandrullet.
Mål.. Stm.. 2,,4 -2.,6 c;m.

Fc/JØ# o77cs £e7cdz.g% ef.. Arkeo lo gi sk utgraving
Kartref ieranse/-KOORDINATER..  ØK, CI 042,-5-4 Projeksjon..  NG01948 Ga:mss-K:, .Akse 3 .
Fe/7e7eef a!v..  Øystein Dahle, KIIM, Fomminneseksjonen 2004


