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SAMMENDRAG 
I tidsrommet 12. september–21. oktober 2016 foretok KHM en arkeologisk utgravning av tre antatte lokaliteter fra eldre 
steinalder, lok. 1 (ID 160295), Lok. 2 (ID 111044) og Lok. 3 (ID 111043). I tillegg grov vi ut deler av et større område med 
fossile åkerspor (ID 111038). Undersøkelsen foregikk på Vinterbro i Ås, kommune, Akershus, og den ble gjennomført i 
forbindelse med utvidelsen av Vinterbro næringspark. 

Ved steinalderundersøkelsen ble det fjernet torv i et areal på ca. 1713 m2 i utmark og håndgravd et areal på 125 m2 
(18,4 m3). I tillegg ble det anvendt gravemaskin til å ta bort 10–20 cm av grunnen på ca. 660 m2 innenfor lokalitetene.  

På Lok. 1 fremkom 4245 gjenstander ved en arkeologisk registrering i 2012 (Boon 2013) og ved utgravningen i 2016 
(C60375), i hovedsak innenfor fem klart adskilte funnkonsentrasjoner. 4017 av disse artefaktene er i flint, blant annet 19 
mikrolitter, 18 mikrostikler, 2 bor, 8 skrapere, 10 stikler, 1 uregelmessig kjerne og 9 bipolare kjerner. Det var også et 
betydelig innslag av flekker, mikroflekker og fragmenter av flekkekjerner i funnmaterialet. Vi fant 217 gjenstander i kvarts, 
iberegnet et antall flekker, mikroflekker og kjernefragmenter. Lokaliteten lå ca. 120–118 moh., noe som innebærer at en 
eventuelt strandbundet boplass må ha blitt besøkt i første del av mellommesolitikum (ca. 8000 f.Kr.). Gjenstandsfunnene taler 
for en datering til om lag samme tid. Boplassen lå den gangen på en øy, eksponert i et åpent skjærgårdslandskap. I tillegg 
fremkom minst 8 gjenstander fra neolitikum, inkludert 1 B-spiss, 1 tverregget spiss, 1 sammenføyd sylindrisk kjerne og 3,6 g 
brente bein. Tre C14-dateringer av beinene faller innenfor tidsrommet tidsintervallet 3700–3388 f.Kr. 

På lok. 2 lå funnene samlet innenfor et område på 3x6 m. Noe under halve denne konstruksjonen ble undersøkt i 
2016, og dette frembrakte 121 funn, hvorav 116 av flint og 5 av kvarts (C60376). I funnmaterialet inngår en mikrolitt og to 
mikrostikler og annet materiale som ut fra typologisk og teknologiske vurderinger kan tidfeste til mellommesolittisk tid.. En 
slik datering samsvarer godt med at funnområdet lå skjermet til i strandkanten ca. 8100 f.Kr.. Oppholdsstedet var da vendt 
nordover, mot et åpent fjordlandskap.  

Det ble i tillegg gjennomført en omfattende innledende undersøkelse på lok. 3, men det fremkom kun én 
flintgjenstand i 2016 (C60377). Lokaliteten tolkes som et område med løsfunn. 

ID 111038 omfatter et areal på ca. 27 800 m2 med fossile dyrkingsspor. I 2016 ble det etablert om lag 120 m med 
profiler på lokaliteten, avtorvet ca.740 m2 og fjernet fossile åkerlag innenfor et areal ca. 300 m2. Ved arbeidet ble det påvist to 
fossile åkerlag og 15 røyser ble nærmere dokumentert. Det ble også undersøkt tre ildsteder og en grop som lå i tilknytning til 
åkerflatene. Det ble samlet inn et omfattende prøvemateriale fra profiler og fra strukturer ved undersøkelsen (C60378). 

Hoveddelen av utgravningen foregikk på to områder som lå med ca. 100 meters avstand. Område A var et småkupert 
røysfelt lengst sør på lokaliteten hvor det lå minst 13 rydningsrøyser med en innbyrdes av stand på 2–10 m. Undersøkelsen 
viste at det lå flere åkerteiger i forbindelse med dyrkingen. Én av disse ble nærmere undersøkt. Denne var terrengtilpasset og 
målte om lag 400 m2. Åkerlaget var 10–15 cm tykt. Område B lå i mer kupert terreng og det var færre røyser som lå mer 
spredt. I område B ble det undersøkt en skålformet dyrkingsparsell med et åkerlag med et estimert areal på 180 m2.  

Ut fra feltundersøkelsene og de naturvitenskaplige analysene konkluderes det med at jorden på stedet har blitt 
bearbeidet og at den trolig ble gjødslet. Det kan også fastslås at det har blitt dyrket bygg og hvete, og muligens også andre 
sorter. C14-analyser tidfester hoveddelen av aktiviteten på flate A og B til førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.–Kristi fødsel). 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
To lokaliteter fra mellommesolitikum, løsfunn fra 
steinalder/bronsealder og åkre fra eldre jernalder. 
Nordby vestre (104/1, 27) og Kirkerud (115/1), Ås K., 
Akershus 
Forfattere: Axel Mjærum (red.), Kristine Ødeby og John Asbjørn Havstein

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Planforslaget har til hensikt å legge til rette for en omfattende utvidelse av distribusjonslageret 
for REMA 1000 i Vinterbro næringspark. Forslaget innebærer at næringsparken vil bli utvidet 
med 279 dekar. Det vil etableres næringsbebyggelse i hoveddelen av dette området (227 
dekar), men det avsettes også grøntarealer og arealer til landbruks-, natur- og friluftsformål. 
Utvidelsen vil skje i et område med nåværende skogsmark. Akershus fylkeskommune 
gjennomførte registreringer av automatisk fredete kulturminner i planområdet i 1997, 2012 og 
2013. Ved dette arbeidet har det blitt påvist én lokalitet med fossile dyrkingsspor 
(ID 111038), samt tre lokaliteter fra steinalderen (ID 111043, 111044 og 160295). ID 111044 
ligger i sin helhet innenfor lokaliteten med dyrkingsspor og denne er følgelig også gitt et 
undernummer (ID 111038-33). 

Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i mai 2015. Akershus fylkeskommune 
oversendte saken for behandling i hht. kml. § 8, 4. ledd i brev av 1. juli 2015. Her ble 
Riksantikvaren anbefalt å gi dispensasjon for de omsøkte lokalitetene med vilkår om 
arkeologiske undersøkelser. Museet støtter denne anbefalingen. Riksantikvaren ga tillatelse til 
inngrep i de fire omsøkte kulturminnene, jf. kulturminneloven § 8, 4. ledd, i brev datert 13. 
oktober 2015. Det ble knyttet vilkår om arkeologisk undersøkelse til dispensasjonen.  

Reguleringsplanen ble vedtatt 25. mai 2015. Den 19. august 2016 vedtok Riksantikvaren 
omfanget og kostnadsrammen for utgravningsprosjektet. Utgravningen ble foretatt av 
Kulturhistorisk museum i tidsrommet 12. september–21. oktober 2016. I denne rapporten 
presenteres resultatene fra dette feltarbeidet. 

2. DELTAGERE, TIDSROM

Kulturhistorisk museum foretok en utgravning på Vinterbro i perioden 12. september til 21. 
oktober 2016. Det var til sammen budsjettert med 158 dagsverk til selve utgravningen, av 
disse ble totalt ca. 153 dagsverk benyttet. Axel Mjærum ledet utgravningen og han hadde 
samtidig hovedansvaret for steinalderundersøkelsen. Kristine Ødeby hadde det daglige 
ansvaret for utgravningen av dyrkingssporene fra jernalder. 
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 Stilling Navn Totalt antall dagsverk 
Prosjektleder Per Persson 3 
Utgravningsleder Axel Mjærum 28,4 
Feltleder Kristine Ødeby 25 
Ass. feltleder Kristin Orvik  15 
Ass. feltleder John Asbjørn Havstein 15 
Feltass. Hayriye Özcan 22 
Feltass. Vegard Skogheim 10 
Feltass. Kathrine Furu Dyvart 14 
Feltass. Magnus Nilsson Holen 10 
Feltass. Eivind Rory Eliassen 10 
Totalt   153,4 

Tabell 1: Oversikt over mannskapet som deltok ved feltdelen av undersøkelsen. Tidsbruken er eksklusiv 
sykdomsfravær. 

I tillegg til det ordinære mannskapet deltok GIS-koordinator Magne Samdal med støtte i 
forbindelse med digitale innmålinger og dronefotografering ved to anledninger. Prosjektleder 
Per Person befarte utgravningen en rekke ganger og bidro samlet med totalt 3 dagsverk i felt. 
  
Totalt ble det anvendt gravemaskin i ca. 13 dager i forbindelse med selve feltarbeidet. 
Tiltakshaver stilte med gravemaskin. De engasjerte Jon-Trygve Koldbræk fra firmaet Geir 
Olav Røed og Ole-Petter Thoen fra Isachsen Anlegg til å utføre gravemaskinarbeidet.  

3. BESØK OG FORMIDLING  
Undersøkelsen ble besøkt av ansatte ved KHM, samt arkeologer ansatt i Akershus 
fylkeskommune. I tillegg kom enkelte fra nærmiljøet, tiltakshaver, grunneier og en gruppe 
studenter fra Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO innom utgravningen. 
Utgravningen ble ellers formidlet gjennom en artikkel på nettstedet NORARK den 16. 
oktober 2016.  
 

4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Planområdet befant seg på et høydedrag vest for Europavei 18 og øst for Togrenda ved 
Vinterbro. Området lå videre om lag 1 km sør for Vinterbrokrysset og 1,3 km sør for 
Nordby kirke. Arealene i planområdet lå hovedsakelig 110–140 moh. Og var avgrenset av et 
næringsbyggområde i øst, et pukkverk i sørøst og av engmark i sør. Mot sør lå også 
myrområdet Kirkerudmåsan og store oppdyrkede arealer knyttet til moreneavsetningen ved 
Nordby. Rett nord for plangrensen strakk høydedraget Furukollen seg 125,8 moh., mens 
Kirkerudåsen (138,5 moh.) befant seg nær grensen i vest. Fra høydedragene var det et 
markant fall i nordvestlig retning, ned mot Vinterbro. 
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Figur 1: Oversiktskart over lokalitetenes beliggenhet. Statens kartverk. Kart: M. Samdal og A. Mjærum, KHM. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

 
Deler av området var forholdsvis kupert og preget av nord-syd gående bergrabber med 
mellomliggende arealer med løsmasser. Området besto også av enkelte større flater. Store 
deler av disse flatene var dårlig drenert og er på grensen til myr. Dette gjaldt spesielt i et nord-
sørgående belte i den midtre delen. 
 
Innenfor dette arealet lå det fire automatisk fredede kulturminner som har blitt undersøkt i 
forbindelse med prosjektet.  
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4.1 OVERORDNEDE DOKUMENTASJONSRUTINER 

Ved undersøkelsen ble det delvis anvendt svært ulike utgravning- og dokumentasjonsmetoder. 
De ulike metodevalgene er redegjort for i kapittel 5.2.2 og 6.3. Det ble imidlertid anvendt det 
samme digitale dokumenteringsutstyret ved hele undersøkelsen. 
 

4.1.1  DIGITAL INNMÅLING 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved utsetting av fastpunkter. Ved 
innmåling av de enkelte lokaliteter ble det anvendt en Leica 1105 totalstasjon (TPS). 
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 
ESRIs 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.  

 
Figur 2: Digital innmåling med Kristin Orvik. I bakgrunnen arbeides det med avtorving av lokaliteten. Foto: Bildet 
er tatt mot S. Foto: Hayriye Özcan, KHM. 
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4.2 UTGRAVNINGENS OVERORDNEDE FORLØP  

Utgravningen ble foretatt i september og oktober måneder. I den første delen av perioden var 
det tørt og forholdsvis høye temperaturer. Mot slutten av perioden var det kjøligere, og en god 
del nedbør. Dager med nattefrost og mye nedbør reduserte tidvis fremdriften noe, men det 
hadde få konsekvenser for det faglige utbyttet.  
 

Arbeidsoppgaver 
Prosjekt- og 
utgravningsleder 

Feltleder Ass. feltleder Assistenter 
Sum 
dagsverk 

Steinalder 23,9 4,7 23,9 54,1 106,6 
Dyrkingsspor 2,1 17,8 4,5 10,3 34,7 
Oppstart 1,3 0,1 0,4 1,3 3,1 
Administrasjon 2,9 0,6 0,5 1 5 
Formidling 1,5 0,1   1,6 
Avslutning 0,4 0,7 0,4 1,3 2,7 
Sum totalt 32,2 24 29,6 68 153,8 

Tabell 2: Oversikt over tidsbruken til ulike arbeidsoppgaver ved undersøkelsen.  

 
Som det fremkommer av tabell 2 ble det anvendt om lag 154 dagsverk til undersøkelsen. Ca. 
69 % av tiden ble benyttet til undersøkelsen av kulturminner fra steinalder, 23 % ble anvendt 
til arbeid med dyrkingsspor, mens den resterende 8 % ble benyttet til fellesoppgaver. 
 
Detaljer omkring forløpet for undersøkelsen av kulturminner fra steinalder er redegjort for i 
kapittel 5.2.2, mens tilsvarende opplysninger knyttet til undersøkelsen av de fossile 
åkersporene fremkommer i kapittel 6.4. 

4.3 ETTERARBEID 

Etterarbeidet for utgravningsprosjektet ble i hovedsak gjennomført i desember 2016, august 
2017 og i januar–februar 2018. Axel Mjærum har hatt det koordinerende ansvaret for 
etterarbeidet og rapporten, i tillegg til at han har forfattet delene som omhandler 
steinalderundersøkelsen. Kristine Ødeby har bearbeidet dataene fra undersøkelsen av 
dyrkingssporene fra jernalderen, mens Axel Mjærum har innarbeidet samtlige av de 
naturvitenskaplige prøvene i rapporten. I tillegg har John Asbjørn Havstein bistått med 
katalogisering, funngjennomgang, føring av fotolister og annet arbeid knyttet til 
rapporteringen. 
 

5. UNDERSØKELSE AV KULTURMINNER FRA STEINALDER 
Av Axel Mjærum og John Asbjørn Havstein 
Det var kjent tre kulturminner fra steinalder innenfor planområdet ID 11143, 111044 og 
160295. Lokalitetene lå 135–117 moh. Ved registreringen og i prosjekteringen av 
utgravningen ble det antatt at disse kulturminnene mest trolig var spor etter strandbundet 
aktivitet i tidlig- eller mellommesolittisk tid. I den første av delene nedenfor omtales praktiske 
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sider ved undersøkelsene av alle tre lokalitetene. Deretter presenteres resultatene for de tre 
undersøkelsene enkeltvis.  
 

5.1 LANDSKAP OG KULTURMILJØ I STEINALDEREN 

I prosjektplanen fremkommer det følgende om overordnede trekk ved landskapet og 
kulturmiljøet i steinalderen (Mjærum og Persson 2015): 
 

Om lag 9000 f.Kr. sto havet ca. 150 m høyere enn i dag (jf. Sørensen 2006). På den 
tiden var det et nokså åpent skjærgårdslandskap i regionen, Det er kjent et fåtall 
boplasser i regionen alt fra dette tidsrommet. Landhevningen skapte imidlertid raskt 
et landskap som var preget av større landområder, og ikke minst av mellomliggende 
sund med tidevannsstrømmer. Disse forholdene skapte et svært rikt marint miljø, og 
grunnlag for svært omfattende aktivitet. Resultatet er at det ligger mange 
steinalderboplasser i Follo (Amundsen 2012), og Vinterbroområdet er spesielt rikt på 
denne type kulturminner. 
 
Innenfor en radius på 5 km fra Vinterbro finnes 200 steinalderboplasser registrert i 
Askeladden. De ligger på mellom 23 og 162 moh., og trolig er de spor etter aktivitet 
helt fra tidlig i pionertiden til yngre steinalder, men aktiviteten synes å ha et 
tyngdepunkt i perioden 8000 til 5500 f.Kr. Et titall boplasser er nærmere undersøkt, 
blant disse kan den klassiske nøstvetboplassen (Jaksland 2005) og tre boplasser i den 
eldre delen av Vinterbro næringspark (Jaksland 2001) spesielt fremheves. 

(Mjærum og Persson 2015) 
 

 
Figur 3: Deler av Follo med en vannstand som er 120 m høyere enn i dag. Illustrasjon: Per Persson og Axel Mjærum, 
KHM. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

5.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER, STEINALDER 

I prosjektplanen formuleres følgende problemstillinger (Mjærum og Persson 2015) knyttet til 
undersøkelsen av kulturminner fra steinalder:  
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Id 111043 og 111044/111038-33 
Begge disse lokalitetene er påvist ved et positivt prøvestikk, og det er gravd relativt 
tett med negative prøvestikk rundt om det positive. Høyden viser til en 
tidligmesolittisk datering. Fra undersøkelser i forbindelse med utbygging av E18 og 
jernbane mellom Larvik og Porsgrunn er en erfaring at tidligmesolittiske lokaliteter 
kan bestå av en eller flere separate funnkonsentrasjoner med en diameter på cirka 3 
m (Scaller Åhrberg 2012). Lokalitetene vil i så fall trolig være spor etter ett 
kortvarig besøk og velegnet for kronologiske og teknologiske studier. Fra 
opplysningene i registreringsrapporten kan det ikke konkluderes om dette er tilfelle 
for de to omsøkte lokalitetene, men en nærmere undersøkelse vil kunne belyse 
hvordan landskapet var i bruk i dette tidsrommet.  
 
Steinalderlokalitet id 160295 ligger i utmark, og den ser i forholdsvis liten grad ut 
til å være forstyrret av yngre aktivitet. Distribusjonen av littisk materiale vil 
følgelig ha stor kildeverdi. På bakgrunn av størrelsen på lokalitetene og 
funnmengden som foreligger fra registeringene er det grunn til å tro at de 
representerer forholdsvis omfattende aktivitet. Ut fra beliggenheten ca. 117 moh. og 
strandlinjeforskyvingen i området er det også sannsynlig at aktiviteten kan dateres 
til tidligmesolittisk tid, men at den er noe yngre enn id 111043 og 111044/111038-
33. Det har blitt undersøkt forholdsvis få lokaliteter fra dette denne fasen rundt 
Oslofjorden, og det anses derfor som viktig å kartlegge 
teknologiske/typologiske/kronologiske trekk ved materialet. I tillegg vil 
undersøkelsen kunne belyse spørsmålet om utvikling og endring i bruken av 
landskapet, og etablering av en regional tilhørighet. Boplassen vil med andre ord 
være velegnet til å belyse spørsmålene omkring oppkomsten av et semi-permanent 
bosettingsmønster. 
 

5.2.1 UTGRAVNINGS- OG DOKUMENTASJONSMETODER, STEINALDER 

De tre steinalderlokalitetene lå i utmark, og undersøkelsene av de ble i hovedsak gjennomført 
med metoder som har vært vanlige ved denne type utgravningsprosjekter de senere årene 
(Melvold mfl. 2014; Solheim 2017). 
 
Dette innebar blant annet at lokalitetene innledningsvis ble maskinelt avtorvet. Deretter ble 
det gravd 0,5x0,5 m store og 0,2 m dype prøvekvadranter. Avstanden mellom rutene var 
gjennomgående 4 m på lok. 1, mens avstanden var 2 m på de mindre lokalitetene 1 og 3. 
Prøverutene ble gravd i 10 cm tykke lag innenfor et etablert målesystem. Deretter foretas en 
konvensjonell utgravning i mekaniske ruter og lag (50x50x10cm) i utvalgte områder på lok. 1 
og 2. Siden det ikke fremkom funnkonsentrasjoner på lok. 3 ble det ikke prioritert å grave 
videre i ruter og lag på denne lokaliteten. I alle tre områder ble utgravde løsmasser såldet 
igjennom nettingduk med 4 mm maskevidde og eventuell skjørbrente stein ble veid. Massene 
på lok. 1 og 2 ble våtsåldet, mens vi tørrsåldet massene på lok. 3 (se kapittel 5.2.2). 
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Lagfølgen på de tre lokalitetene ble også dokumentert ved at det ble etablert profiler som ble 
fotodokumentert. Profilet på lok. 3 ble i tillegg tegnet. På lok. 2 ble det også gravd et 14 m 
langt, maskingravd profil for å avklare om det lå strandavsatt kull i grunnen. Vi lyktes 
imidlertid ikke med å finne slikt kull. 
 
Avslutningsvis benyttet vi gravemaskin på to av utgravningsfeltene (lok. 1 og 2), og det ble da 
søkt etter ildsteder, konstruksjoner, møddinger og andre strukturer utenfor områdene som ble 
gravd konvensjonelt/mekanisk. Det fremkom et ildsted under arbeidets gang (S61). Strukturen 
ble tegnet og fotografert i plan og profil, og skjørbrent stein ble veid. Alle bortgravde masser 
fra strukturene såldet. 
 

 
Figur 4: Graving av 0,5 m x 0,5 m store graveenheter i delområde 4 på lok. 1 T.v. sees Hayriye Özcan. John Asbjørn 
Havstein sees foran t.h., mens Eivind Eliassen sees bakerst. Sett mot SV. Foto: Axel Mjærum, KHM. 

 

5.2.2 UTGRAVINGENS FORLØP, STEINALDER 

Undersøkelsen av kulturminnene fra steinalder ble i all vesentlighet gjennomført i henhold til 
prosjektplanen og med metodikken som er omtalt i kapittel 5.2.1. Det ble imidlertid foretatt 
enkelte metodiske tillempinger og prioriteringer i løpet av arbeidets gang. 
 
De mest omfattende endringen i planene ble gjort på lok. 3, en liten lokalitet som lå noe 
avsides i planområdet, og flere hundre meter fra eksisterende vanntilførsel. Ut fra 
registeringsfunnene var det usikkerhet knyttet til kunnskapspotensialet for denne lokaliteten. 
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Massene på lokaliteten av lettsåldet sand som var tørre da utgravningsprosjektet startet opp. 
Det derfor etablert en enkel såldestasjon og massene ble tørrsåldet. Planen var å etablere 
våtsålding ved en eventuell videreføring av undersøkelsen. Tørrsåldingen på lok. 3 viste seg å 
være effektiv og gi god oversikt over eventuelle funn. Den maskinelle avtorvingen og den 
etterfølgende gravingen av 19 0,5x0,5 m store prøvekvadranter fremskaffet kun ett 
gjenstandsfunn. Heller ikke en graving av en 1x1 m stor og 0,3 m dyp rute i tilknytning til 
funnstedet resulterte i flere gjenstander. Undersøkelsen på lok. 3 ble derfor avsluttet uten at 
større sammenhengende flater ble åpnet, og det ble heller ikke prioritert å foreta en maskinell 
fjerning av de øvre undergrunnslagene for å lete etter strukturer. 
 
Ved den innledende undersøkelsen av lok. 1 ble det gravd prøveruter for hver 4 meter. Det 
fremkom da spredte funn på store deler av flaten (se Figur 14), og fire tydelige 
konsentrasjoner med gjenstander (omr. 1–4). I forbindelse med det avtorvingen og ved det 
videre utgravningsarbeidet ble det også observert et større antall gjenstander i et avgrenset 
område i hellende terreng i den nordøstre delen av lokaliteten. Funnområdet ble navngitt 
område 5. Denne er faringen viser at man ved å grave ruter for her 4 meter fanger opp 
hoveddelen av denne type samlinger, men at man vil kunne overse funnkonsentrasjoner som 
dekker små arealer. Erfaringen viser imidlertid også at det til en viss grad er mulig å fange 
opp slike samlinger i forbindelse med annet arbeid i områder som blir avtorvet.  
 
På grunn av de gode bevaringsforholdene og det store arealet på lok. 1 ble dette området 
prioritert. Dette ga muligheter til å tilnærmet totalgrave tre av de fem funnkonsentrasjonene 
på denne lokaliteten, samt delvis undersøke de to siste. For å kunne gjennomføre dette 
arbeidet ble lok. 2 noe nedprioritert. I underkant av ½-delen av denne lille lokaliteten ble 
derfor gravd i ruter og lag.  
 
I tilknytning til ildsted S61 ble det påvist skjørbrent stein, ellers lå det kun spredte, mulige 
skjørbrente stein i utgravningsområdet. Det ble konkludert med at det generelt ikke var 
tilstrekkelig grunnlag for å skille stein påvirket av varme fra annen stein. Det har derfor ikke 
utarbeidet spredningskart eller oversikt over varmepåvirket stein.  
 

5.2.3 KVANTIFISERBARE SIDER VED UTGRAVNINGEN, STEINALDER 

Ved undersøkelsen ble det maskinelt avtorvet et areal på ca. 1710 m2 på lok. 1, 2 og 3, og det 
ble også fjernet 0,1–0,2 m av grunnen (dypsjakting) innenfor et areal på ca. 660 m2 på lok. 1 
og 2. Det ble videre håndgravd innenfor et område på ca. 125 m2 (18,3 m3). Det ble anvendt 
106,6 dagsverk til steinalderdelen av undersøkelsen. I tillegg kan 9,4 dagsverk i forbindelse 
med oppstart, avslutning, administrasjon og formidling innberegnes i steinalderdelen av 
utgravningen. Samlet tidsbruk blir da 116 dagsverk og brutto fremdrift kan beregnes til knapt 
0,16 m3 per dagsverk. Slike beregninger gjøres noe ulikt på ulike utgravningsprosjekter 
prosjekter, men det ligger nær snittet for steinalderundersøkelser i regionen (Glørstad 2004b; 
Solheim 2017:44). 
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Tabell 3: Nøkkelopplysninger for de utgravde steinalderlokalitetene. 

 

 
Figur 5: Tid anvendt til ulike arbeidsoppgaver i forbindelse med undersøkelsen av kulturminner fra steinalder. 
Totalt ble det anvendt 106,6 dagsverk i felt til steinalderdelen av prosjektet.  

5.2.1 KILDEKRITISKE PROBLEMER, STEINALDER 

Steinalderlokalitetene lå i utmarksområder med hvor det har foregått begrenset med aktivitet i 
nyere tid. Stedene har imidlertid ikke ligget helt uforstyrret. Ved utgravningen ble det 
observert enkelte glisne steinsamlinger på lok. 1 og 2. Disse kan ha blitt dannet i forbindelse 
med at området har blitt anvendt som slåttemark. I begge områder fremsto 

Lok.  
Aske 
ladden-
ID 

C.nr
. 

Del-om-
råde 

Moh. Funn-
førende 
areal (m2). 
(<2 funn 
per 0,25 
m2) 

Areal 
gravd i 
ruter og lag 
(m2) 

Håndgrav
d volum 
(m3) 

Maskinelt 
avtorvet 
areal (m2) 

Maskinell 
fjerning av 
10-20 cm av 
grunnen 
(dypsjakting) 

Antall 
littiske 
funn  

1 160295 C603
75 

1 120,2 15 5,75 0,55 

1380 567 

248 
2 119 47 27,75 4,325 537 
3 118,1–118,6 14,5 29,25 3,325 1010 
4 117,9 7 16,75 2,325 233 
5 118,5–119 17,5 18 3 2065 

Øvrige 
deler - - 13 2,65 135 

Registreri
ng 2012 -      17 

2 111044 C603
76  123,5 6 9 1,025 178 91 121 

3 111043 C603
77  134,5 - 5 1,125 155 - 1 

Totalt      125 18,375 1713 658  
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funnkonsentrasjonene imidlertid som relativt skarpt avgrensede, noe som taler mot at jorden 
har blitt vendt til mer omfattende åkerdrift. At grunnen stedvis var podsolert underbygger 
dette inntrykket. 
 
Funnmaterialet er i alt overveiende grad homogent og det kan typologisk dateres til 
mesolittisk tid. Det ble imidlertid funnet typologisk sikre neolittiske gjenstander, inkludert 
slipt flint og pilspisser, samt brente bein fra yngre steinalder i tre av konsentrasjonene på lok. 
1. I tillegg fremkom et ildsted som antas å være yngre enn hovedaktivitetsfasen i mesolitikum 
i område 3 på den samme lokaliteten. Det kan være at mindre deler av avfallsmaterialet som 
mangler klare typologiske trekk kan ha blitt etterlatt ved senere besøk, samtidig som den 
senere virksomheten kan ha påvirket funnspredningen knyttet til den strandbundne aktiviteten. 
 
På østsiden av lok. 3 lå store mengder fyllmasser knyttet til steinbruddet og en ridesti. 
Inngrepene hadde også resultert i at det lå et om lag 10 cm tykt sandlag over den østlige delen 
av lok.3. Det undersøkte arealet på lok. 3 fremsto ellers som velbevart, men nær funntomt. 
Det kan ikke utelukkes at inngrepene i øst kan ha dekket til eller ødelagt de sentrale deler av 
en boplass (se kapittel 5.1). 
 
Ut over dette var det ikke andre kildekritiske problemer enn det som normalt forekommer ved 
undersøkelse av boplasser i utmark (jf. kapittel 6.4.1.1). 
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5.3 LOK. 1, (ID 160295); STEINALDERLOKALITET FRA MELLOMESOLITIKUM 

Lokalitet 1 (id 160295) lå i svakt hellende, sørvendt terreng på en rygg som strakk seg på 
sørsiden av det lille høydedraget Furukollen (125,9 moh.). Ryggen hadde en bredde på om lag 
60 meter og den falt forholdsvis svakt mot sør. Mot øst falt terrenget ca. 20 høydemeter 
nedover til Myråsdalen, mens terrenget skrånet ned mot Vinterbro og Togrenda (ca. 25 moh.) 
i nord og øst. 
 
Selve kulturminnet lå på østdelen av ryggen, ca. 100 m fra det høyeste punktet på Furukollen. 
Den øverste delen av funnområdet er målt til 120,4 moh., mens den laveste delen av 
boplassen lå 118 moh. Stedet hadde tidligere ligget i skog, men det var gjennomført hogst for 
et fåtall år siden. Ved oppstart av utgravningen befant boplassene følgelig seg på en 
hogstflate. 
 
Det ble i 2012 gravd 20 prøvestikk på flaten, hvorav åtte var positive (Boon 2013). Funnene 
fremkom 8–35 cm under markoverflaten og til sammen frembrakte Akershus fylkeskommune 
16 flintfunn, deriblant en irregulær flekke og en mikroflekke. Arealet er i Askeladden er 
oppgitt til 1375 m2. Lokaliteten fremsto som velbevart, uten spor etter jordbruk. Ved 
utgravningen i 2016 ble det gjort funn innenfor et område på ca. 54 m (N-S)x25 m (Ø-V), 
dvs. tilnærmet hele arealet som var registrert som kulturminne. Hoveddelen av funnene 
fremkom imidlertid innenfor fem klart avgrensede funnkonsentrasjoner (omr. 1–5, se Figur 13 
og 14). 
 
Det ble systematisk gravd prøveruter for hver fjerde meter på hele flaten, og dette bidro i 
vesentlig grad til avgrensningen av lokaliteten og enkeltområdene (se Figur 6). I tillegg ble 
lokaliteten avgrenset av steinete og noe mer fuktig terreng med siltmasser i nord. I nordøst var 
lokaliteten avgrenset av fallende terreng og et område med leirmasser. Funnkonsentrasjonen 
strakk seg inn mot et område med berg i dagen i øst og ned til et område med silt og leire i 
sør. I vest ble også massene delvis mer finkornet og dårligere drenert. I denne retningen 
manglet det imidlertid en entydig topografisk avgrensning.  
 
Både grunnforholdene og terrenget var skiftende inne på selve boplassflaten. Det gikk en rygg 
med veldrenerte sandmasser fra nord til sør på flaten (fra omr. 1 til rett øst for omr. 4). En 
annen rygg gikk ut fra den nord-sørgående ryggen, i østlig retning (fra øst for omr. 4 og inn til 
berget i østdelen av i omr. 3). Løsmassene utenfor ryggene var gjennomgående dårligere 
drenert.  
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Figur 6: Lok. 1, utgravningsfeltet, metodevalg og lokaltopografi. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
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Ved utgravningen ble det også observert flere 
melkekvartsårer i umiddelbar nærhet av 
lokaliteten. Blant annet var det synlig en åre i et 
rotvelt ca. 10 m utenfor den vestre feltkanten. 
Denne åren lå ca. 120 moh. Kvartsen i årene 
var av varierende kvalitet, men enkelte deler 
hadde klarer likhetstrekk med råstoff som var 
blitt anvendt ved redskapstilvirkningen. Da 
stedet lå i havgapet må store bergflater ha vært 
eksponert, og kvartsen må ha vært lett 
tilgjengelig. Det anses derfor som sannsynlig at 
kvarts fra stedet ble anvendt ved produksjonen 
av redskaper.  
 

 

Figur 8: Lok. 1 før hugst. I forkant sees et av Akershus fylkeskommunes prøvestikk Sett mot S. Foto: Axel Mjærum, 
KHM. 

 
Figur 7: Kvartsåre eksponert i rotvelt. Åren lå ca. 
10 meter vest for feltkanten på lok. 1, om lag 120 
moh. Bildet er tatt mot Ø. Foto: Axel Mjærum, 
KHM. 
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Figur 9: Lok. 1 mot slutten av avtorvingen. I forgrunnen sees Kristin Orvik. Sett mot S. Foto: Axel Mjærum, KHM. 

Figur 10: Lok. 1 mot under utgravning. I forgrunnen sees omr. 5, sentralt ligger omr. 2, omr. 
3 befinner seg i forkant av såldestasjonen, mens omr. 4 sees t.h. Bildet er tatt mot S fra omr. 1. 
Foto: John Asbjørn Havstein, KHM. 
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Figur 11: Lok. 1 mot slutten av undersøkelsen. 10-20 cm av grunnen er maskinelt fjernet på store deler av 
lokaliteten. Gravemaskinen står parkert nedenfor område 5. Bildet er tatt mot S. Foto: John Asbjørn Havstein, KHM. 

5.3.1 STRUKTURER PÅ LOK. 1 

Ved undersøkelsen av lok. 1 fremkom det ett ildsted (A61). I tillegg ble to samlinger med 
stein nummerert (A60 og A62). De to sistnevnte samlingene ble tolket som naturdannelser 
etter nærmere undersøkelse. 

5.3.1.1 Ildsted S61 
Ildstedet A61 fremkom umiddelbart under torven i den sentrale delen av område 3. Toppen 
var noe skadet, og som en følge av dette hadde strukturen en nærmest trekantet form etter 
avtorving. Etter at ca. 10 cm var fjernet fremsto denne samlingen av skjørbrente stein som nær 
oval, med en diameter på 0,75x0,44 m. Samlingen med skjørbrente stein var også relativt jevn 
avgrensning i profil, og den var 0,15 cm dyp. Strukturen inneholdt ca. 20 kg skjørbrent stein. 
Det var ingen tydelige fyllskifter knyttet til selve steinene, noe som kan tale for at fyllmassene 
i strukturen har blitt vasket ut. Profilet viste imidlertid at ildstedet var skåret ned i et eldre 
rotvelt. I de underliggende massene var det flintfunn, men ikke skjørbrent stein. Ut fra disse 
iakttagelsene konkluderes det med at ildstedet må ha blitt dannet etter besøket i 
mellommesolitikum, og også etter det etablerte seg større trær på stedet. Strukturen er ikke 
nærmere datert. 
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Figur 12: Ildsted A61. I plan sees samlingen med skjørbrent stein etter avtorving. Bildet er tatt mot N. Foto: 
Kathrine Furu Dyvart. T.h. sees et tverrsnitt av den samme strukturen (t.h.) og det underliggende rotveltet. Bunnen 
av rotveltet er markert av en svart torvlinse. Bildet er tatt mot NV. Foto: Axel Mjærum, KHM. 

5.3.2 FUNN FRA LOK. 1 (C60375) 

Gjenstandsfunnene ble gjort innenfor et areal på 1350 m2 og fordelte seg i hovedsak på fem 
ulike områder (se Figur 6 og Figur 13). De ulike funnkonsentrasjonene ble avgrenset av 
områder med få funn og arealer med fravær av løsfunn.  
 
Funnmaterialet er katalogisert under museumsnummer C60375, hvert funnområde er sortert 
og pakket separat. Kontekster tilhørende de ulike funnområdene er nummerert 1-5 under 
fanen «Funn_Kontekst» i gjenstandsdatabasen. Kontekster utenfor funnområdene er markert 
med «Utenfor funnområdene» mens registreringsfunn er merket med «reg.».  
 
I etterarbeidsfasen er gjenstandskategoriene avslag, fragment og splint undernummerert og 
poset sammen som produksjonsavfall – hver kategori er likevel katalogisert enkeltvis. Dette 
effektiviseringstiltaket har blitt gjennomført for å muliggjøre at etterarbeidet kunne 
gjennomføres innenfor prosjektets fastsatte tidsrammer. 
 
Fra registreringen i 2012 og utgravningen i 2016 foreligger det totalt 4245 littiske gjenstander 
fra ulike kontekster og 12 brente bein. I materialet inngår 4017 (94,6 %) gjenstander av flint, 
217 av kvarts, 4 av bergkrystall, 3 av jaspis og 3 av bergart og 1 i bergkrystall. Totalt 
foreligger 165 redskaper, hvorav 157 er av flint og 8 er av andre littiske råstoffer. Den totale 
redskapsandelen er følgelig på 3,9 %. 971 av flintstykkene er katalogisert som varmepåvirket 
mens 776 stykker har cortex.  
 
Funnmaterialet vil diskuteres i større detalj i forbindelse med omtalen av de enkelte 
funnområdene. To funnkategorier skiller seg imidlertid ut som ekstraordinære og fremheves 
derfor spesielt. kan imidlertid trekkes frem, jaspis og brente bein. 

5.3.2.1 Jaspis 
Funnet av jaspis i område 2 og 5 skiller seg ut som en uvanlig funnkategori og kan bemerkes 
spesielt. Dette røde og særegne råstoffet er uvanlig i kyststrøkene og må betraktes som et 
eksotisk element. Den nærmeste kilden er i Flendalen i Trysil, og det holdes som sannsynlig 
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at dette er kilden til funnene på Vinterbro. Bruken av jaspis synes generelt sett å være knyttet 
til mesolittisk tid, og bruken strekker seg trolig tilbake til mellommesolitikum (Stene mfl. 
2010:503–504). Det er derfor sannsynligst for at jaspisen kan nyttes til den eldste 
boplassfasen.  

5.3.2.2 Brente bein 
Det fremkom elleve fragmenter (ca. 3,2 g bein) fra område 5. Beinene har blitt analysert av 
Adam Boethius (pers. med.) ved Universitetet i Lund. Stykkene er kraftig slitt og forvitret, og 
de har ikke latt seg artsbestemme. Tre av beinene har siden blitt tidfestet til tidligneolittisk tid 
(3700–3388 f.Kr.). 
 

U.- 
nr. 

Råstoff Hovedkategori 
Antall/ 
vekt 

Delkategori/merknad Antall 

Littisk materiale 
1 

Flint 

Pilspiss, flint 21 

Tangespiss av type b 1 
2 Tverregget  1 

3 
10 lansetter 
1 mulig skjevtrekant 
8 ikke nærmere definert 

19 

4 Mikrostikkel 18 

16 proksimale, enkle  
1 distal, enkel 
1 med enkel fasett i begge 
ender. 

18 

5 Stikkel 11 
3 på flekker 
3 på avslag,  
4 på fragmenter. 

11 

6 

Flekke 287 

Med retusj. Inkl. 3 skrapere 
og et multiredskap 

41 

7 Med rygg 6 

8  240 

9 
Mikroflekke 103 

Med retusj 
9 

 
10 Med rygg 1 
11  93 
12 Sekundærbe-

arbeidet avslag 
18 

Slipt (trolig del av slipt øks) 2 
13 Med retusj 16 
14 Sekundærbe-

arbeidet 
fragment 

35 
Slipt (trolig del av slipt øks) 1 

15 Med retusj 34 

16 
Produksjons-
avfall, flint 

3459 
1396 avslag,  
1286 fragmenter 
777 splinter 

3459 

17 

Kjerne 65 

Uregelmessig kjerne 1 
18 Bipolar kjerne 10 

19 
Kjernefragment, div. kjerner 
Flertallet av plattform- og 
prepareringsavlagene har 

54 
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hengslete dorsale negativer 
fra flere retninger. Trolig er 
de fra mellommesolittiske 
koniske kjerner. To 
sidefragmenter er 
sammenføyd og stammer 
trolig fra sylindrisk kjerne 

20 Bergkrystall 
Produksjonsavfa
ll 

4 
2 fragmenter 
2 splinter 

4 

21 

Kvarts 

Flekke 26 
Med retusj 2 

22  24 
23 

Mikroflekker 26 
Med retusj 2 

24  24 

25 
Sekundærbe-
arbeidet 
fragment 

2 Med retusj 2 

26 
Produksjonsavfa
ll 

159 
31 avslag  
78 fragmenter 
50 splinter 

159 

27 
Kjerne 4 

Plattformkjerne, mulig konisk 1 
28 Kjernefragment 3 

29 
Jaspis 

Flekke 1 
Ryggflekke med retusj (trolig 
kniv) 

1 

30 Avslag 2  2 
31 Kvartsitt Mikroflekke 1 Med retusj 1 
32 Bergart Avslag 3 Alle noe usikre 3 
Sum, littisk materiale  4245  4245 
Andre funn og prøver 

33 Bein, brente   
12 

( 3 , 2  g ) 
Ubestemt 
3 bein er C14-datert 

12 (3,2 g) 

Tabell 4: Oversikt over funn fra lok. 1 (C60375). 
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5.3.3 DELOMRÅDER PÅ LOK. 1 

 
Figur 13: Lok. 1 med markering av de fem delområdene fotografert mot V. Dronefoto: Magne Samdal, KHM, 
redigert av Axel Mjærum, KHM. 

Tabell 5: Oversikt over funn fordelt på de ulike funnområdene. 

Omr.  Moh. Areal m2 Antall 
funn 

Redskaper, 
flint 

Flekker, 
flint 

Mikro- 
flekker, 
flint 

Andel 
mikroflekker 
i % 

Kjernetyper Andre funn 

1 120,2 15 248 1 tverregget 
spiss, 1 bor 

5 0 0  1 bipolar kjerne 1 slipt avslag. 

2 119 47 537 1 mikrolitt, 1 
skraper, 1 
stikkel. 

26 5 16,1  2 bipolare kjerner.  
 

1 slipt fragment. 2 
mikrostikler. 1 
avslag av jaspis. 
Produksjonsavfall 
fra flintøks. 

3 118,1–
118,6 

14,5 1010 1 mikrolitt, 4 
skrapere, 1 bor, 
5 stikler, 1 
multiredskap 

60 19 24,1   

4 117,9 7 233 1 mikrolitt 18 5 21,7  6 mikrostikler 

5 118,5–
119 

17,5 2065 1 B-spiss, 15 
mikrolitter, 5 
stikler, 3 
skrapere, 1 
multiredskap.  

172 70 28,9 1 sylindrisk kjerne 
(sammenføyd av to 
flekkefragmenter), 1 
uregelmessig kjerne, 7 
bipolare kjerner. 

1 slipt avslag. 10 
mikrostikler. 50 
flekker/mikroflekker 
av kvarts. 1 retusjert 
mikroflekke av 
kvartsitt. 1 retusjert 
flekke av jaspis. 

Andre 
omr. 

- - 152 1 mikrolitt 9 3 33,3   

Sum   4245 44 289 
(245) 

102 
(93) 

26,1  
(27,5 eks.  

redskaper) 

12  
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Figur 14: Spredning av littiske gjenstander på lok. 1. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM. 
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Figur 15: Spredning av flekker, mikroflekker, mikrolitter og mikrostikler på lok. 1. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM. 
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Figur 16: Spredning av varmepåvirket flint, jaspis og kvarts på lok. 1. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM. 
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Figur 17: Spredning av brente bein, beindateringer, tverrspiss, tangespiss av type B, slipte stykker og fragmenter 
av koniske kjerner som kan knyttes til neolittiske opphold på lok. 1. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM. 

5.3.3.1 Område 1 
Område 1 var det nordligste og høyestliggende delen av utgravningsfeltet. Den begrensede 
undersøkelsen viser at funnene lå samlet innenfor et areal på ca. 2,5 (N-S) x 4 (Ø-V), ca. 
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120,2 moh. Det ble i hovedsak gravd i lag 1 (0–5 og 0–10 cm), og det foreligger derfor 
begrenset kunnskap om den vertikale funnspredningen. Samlingen var anlagt på toppen av 
den nord-sørgående ryggen. Ryggen falt her svakt mot sørvest og mer markert mot øst. 
Grunnen i de øvre 10 cm besto av veldrenert, delvis podsolert sand og mer stein enn det som 
ellers lå i området. Med mot 30 cm dybde ble massene mer finkornet. Steinene var i hovedsak 
5–30 cm i diameter og de tolkes som morenestein uten tegn til varmepåvirkning. 
 

 
Figur 18: Område 1 etter at håndgravningen er sluttført. Bildet er tatt mot N. Foto: John Asbjørn Havstein, KHM. 

Det ble gjort 248 gjenstandsfunn i område 1, utelukkende av flint. En tverregget spiss og et 
slipt avslag er sikre neolittiske innslag. Disse ser ut til å være av andre flinttyper enn 
størstedelen av materialet, som for øvrig inkluderer morfologisk nokså sikre innslag av 
mellommesolittisk flekkeproduksjon, inkludert 5 flekker. Et unntak er en bipolar kjerne i 
samme flinttype som den tverreggede spissen, som igjen kan være dannet på et bipolart 
avslag. En nærmere gjennomgang av materialet med fokus på flinttyper vil potensielt kunne 
avklare hvorvidt det fins et neolittisk innslag utover et fåtall enkeltgjenstander. 
 
I tillegg til spissene foreligger et bor tilvirket av et mulig plattformavslag. 94,4 % er 
produksjonsavfall i form av primærbearbeidete avslag, fragmenter og splinter, mye av er lett 
patinert men det kunne identifiseres noe variasjon i flinttyper. Det er for øvrig få holdepunkter 
i materialet for en nærmere tolkning av aktiviteten her, utover at det etter alt å dømme er 
snakk om enkeltsituasjoner av begrenset varighet. 

5.3.3.2 Område 2 
Område 2 lå på den nord-sørgående ryggen, forholdsvis sentralt på flaten. Funnene var i 
hovedsak samlet innenfor et areal på ca. 3 (N-S) x 4 (Ø-V), nokså nøyaktig 119 moh. De 
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fleste funnene ble gjort i lag 1 (0–10 cm). Samlingen lå på toppen av den nord-sørgående 
ryggen. Ryggen falt her svakt mot sør. Grunnen besto av veldrenert, delvis podsolert sand 
med lite stein. Det var også sand ned til minst 30 cm dybde i dette området. 
 

 
Figur 19: Område 2 etter at håndgravningen var sluttført. Bildet er tatt mot V. Foto: John Asbjørn Havstein, KHM. 

Funnmaterialet på 537 gjenstander utgjøres i all hovedsak av flint, med tre enkeltfunn av 
bergkrystall, kvarts og jaspis. Ett smalt og tynt fragment av flint med sliping på en lett hvelvet 
flatside er et sikkert neolittisk innslag. Av typologisk mellommesolittiske funn er en ikke 
nærmere typebestemt mikrolitt og to mikrostikler. Det ble i tillegg funnet en skraper og en 
stikkel. 
 
90,5 % er produksjonsavfall, blant dette er på teknologisk grunnlag identifisert avfall etter 
produksjonen av en øks i grov gråbrun flint med grå inklusjoner. Flinttypen har sterke likheter 
med to av tre økser funnet på lokaliteten Hydal 3 i Bamble i Telemark (Koxvold 2017, Figur 
16.7), datert til overgangen mellom tidlig- og mellommesolitikum. Disse øksene er 
henholdsvis kategorisert som en skiveøks og en kjerneøks/-meisel men er morfologisk 
vanskelig definerbare samtidig som de viser sterke fellestrekk i framstillingsmetode. 
Avslagsmaterialet i område 2 viser trekk som tyder på at det har blitt produsert en lignende 
øks her. 
 
Flekkematerialet utgjør 5,8 %, hvorav 26 flekker (3 retusjerte) og 5 mikroflekker (1 retusjert). 
7 plattformavslag viser at disse er slått av semikoniske kjerner av mellommesolittisk type. 2 
bipolare kjerner i samme flinttyper som plattformavslagene viser trolig en siste fase med 
bipolar reduksjon av kjernene. 
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Mikrolitten, mikrostiklene og flekkeproduksjonen viser at det har foregått framstilling av 
prosjektiler på stedet, samtidig som formelle redskaper er nesten fullstendig fraværende. 
Trolig er det snakk om kun et fåtall produksjonssekvenser, eksempelvis reduksjonen av to 
kjerner og framstilling av ei øks. I sum taler dette for at funnkonsentrasjonen representerer et 
opphold av begrenset varighet, i forbindelse med jakt, fangst eller utnyttelse av andre lokale 
ressurser. 

5.3.3.3 Område 3 
Område 3 lå på sørsiden av den øst-vestgående ryggen på østdelen av flaten. Konsentrasjonen 
var noe mer utflytende enn de øvrige, særlig i nordlig retning, men hoveddelen av funnene ble 
gjort innenfor et område på ca. 6 (N-S) x 5 (Ø-V) og 118,6–118,1 moh. Det ble i hovedsak 
gravd i lag 1 (0–10 cm), og det foreligger derfor begrenset kunnskap om den vertikale 
funnspredningen. Samlingen lå i nordenden av den øst-vestgående ryggen. Terrenget falt her 
svakt mot sør. På nordsiden av konsentrasjonen var det et ca. 5 m forholdsvis flatt område, før 
terrenget falt markant mot nordøst. I vest strakk konsentrasjonen seg inn mot berg i dagen, og 
i sør falt terrenget mot sør. Ryggen strakk seg videre mot vest, og her manglet 
konsentrasjonen en topografisk avgrensning. Massene i område 3 bestod av veldrenert, delvis 
podsolert sand ned til minst 40 cm dybde. Det lå lite naturlig stein i området, men en del 
skjørbrent stein var knyttet til ildstedet A61. 

 
Figur 20: Område 3 etter at håndgravningen er sluttført. Axel Mjærum foretar innmåling. Bildet er tatt mot NØ. 
Foto: John Asbjørn Havstein, KHM. 

Av totalt 1010 funn var 1001 av flint, 5 av kvarts, 2 av bergart og 2 av bergkrystall. Av 
formelle redskaper er et oddfragment av en nokså grov lansettmikrolitt, 4 skrapere, 1 svært 
nøye tildannet bor på det som trolig er et sidefragment av en konisk kjerne, 5 stikler, samt et 
multiredskap tilvirket av en tykk flekke med endeskraper i begge ender og grove bruksspor 
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etter skjæring eller saging langs begge sidekantene. For øvrig er det registrert retusj på et 
betydelig antall gjenstander, samlet utgjør de sekundærbearbeidete gjenstandene 4,2 % av alle 
funn. Det ble i tillegg observert tydelige bruksspor på skarpe kanter på flere primærtildannete 
gjenstander. 
 
Flekkeproduksjon har videre utgjort en betydelig del av aktiviteten her, 7,7 % av materialet 
fordeler seg på 60 flekker, hvorav 13 har sekundær tildanning, og 19 mikroflekker. Ingen 
kjerner ble funnet, 8 kjernefragmenter, blant dem flere store plattformavslag, samt 
morfologiske trekk i flekkematerialet indikerer imidlertid at det er slått flekker av koniske 
kjerner. Et plattformavslag av kvarts har store likheter med to andre som er funnet i område 5. 
Ettersom det ikke ser ut til å ha vært slått flekker av kvarts i område 3 kan dette potensielt 
indikere at aktiviteten i det har vært samtidig aktivitet i de to områdene. 
 
Funnene fra område 3 skiller seg fra flere av de øvrige områdene ved en høy redskapsandel 
og, foruten en fragmentert mikrolitt, fravær av prosjektiler og mikrostikler. Inntrykk fra 
katalogiseringsarbeidet er også at det i denne konsentrasjonen er en større variasjon av så vel 
flinttyper som avfallsmateriale. I område 3 er det også funnet flere større avslag med cortex, 
noe som indikerer at innledende deler av produksjonsprosessen er representert. Dette står i 
kontrast til de andre funnområdene, og spesielt område 1 og 4 hvor produksjonen i stor grad 
har vært basert på ferdig preparerte kjerner. Dette kan indikere at oppholdet i område 3 har 
vært av en noe annen karakter. Oppholdet i område 3 kan følgelig ha hatt en noe lengre 
varighet og det behøver ikke nødvendigvis å ha en direkte forbindelse med jakt og fangst. 

5.3.3.4 Område 4 
Område 4 lå i sørvestdel av utgravningsområdet i enden av den nord-sørgående ryggen 
Funnene lå i hovedsak samlet innenfor et areal på 2x2 m og ca. 117,9 moh. Terrenget var 
svakt sørvendt, med et lite fall ned mot et område med leire i vest. En overvekt av funnene ble 
gjort i lag 1 (0–10 cm), men det fremkom også gjenstander ved graving av lag 2 (10–20 cm). 
Mot sørøst falt terrenget mer markert. Konsentrasjonen lå i overgangen mellom veldrenerte 
sandmasser og leire, og det var lite stein på stedet. I 10 til 20 cm dybde var det leiregrunn i 
nær hele området. 
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Figur 21: Område 4 etter at håndgravningen er sluttført. Bildet er tatt mot S Foto: John Asbjørn Havstein, KHM. 

Funnmaterialet omfatter 233 gjenstander som foruten flint inkluderer et avslag og et fragment 
av kvarts, og et noe usikkert bergartsavslag. Det ble funnet et oddfragment av én 
lansettmikrolitt og 6 mikrostikler. For øvrig fins ingen formelle redskaper og 84,5 % er 
produksjonsavfall. Flekkematerialet utgjør 9,9 % av funnene, fordelt på 18 flekker, hvorav 2 
med retusj, og 5 mikroflekker. Sammen med 4 kjernefragmenter, alt i en svært fin mørk grå 
flint og en eller to middels grove grå typer, gir dette et inntrykk av at flekkeframstilling for 
produksjon av prosjektiler har utgjort en relativt sett betydelig del av aktiviteten på stedet. 
Med forbehold om eventuell varmepåvirkning og patinering, som vanskeliggjør sikker 
inndeling i flinttyper, ser mikrolitten på sin side ikke ut til å være av en flinttype som er slått 
på stedet. Situasjonen kan dermed forsøksvis tolkes som et begrenset opphold i forbindelse 
med jakt eller fangst, med vedlikehold av jaktutstyr i form av produksjon og utskifting av 
prosjektiler. 

5.3.3.5 Område 5 
Område 5 lå i den nordlige delen av feltet, i den østre hellingen ned fra den nord-sørgående 
ryggen. Funnkonsentrasjonen var skarpt avgrenset innenfor et areal på 2,5 (N-S) x 3 m (Ø-V). 
Funnområdet befant seg 118,5–119 moh. Også her fremkom hoveddelen av gjenstandene i lag 
1 (0–10 cm), men det foreligger også funn fra lag 2 (10–20 cm) og enkeltfunn fra lag 3 (20–
30 cm). Terrenget innenfor denne konsentrasjonen falt markant mot øst. Dette fallet fortsatte 
videre mot øst, mens terrenget flatet ut i overkant (vest for) av samlingen. Massene sør i 
funnområdet var grove, med et betydelig innslag av småstein (<20 cm). Massene i norddel var 
derimot mer silt og leirholdige. I 10–30 cm dybde ble massene mer finkornede i hele området. 
Et fåtall av steinene kan ha blitt utsatt for varmepåvirkning, men hoveddelen av steinene 
tolkes som en naturlig del av grunnen.  
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Figur 22: Område 5 etter at håndgravningen er sluttført. Bildet er tatt mot V. Foto: John Asbjørn Havstein, KHM. 

Det ble funnet 2065 gjenstander i område 5, hvorav hoveddelen er av flint (1861 funn) men 
også med et betydelig innslag av kvarts (200), samt enkeltgjenstander av kvartsitt (1), jaspis 
(2) og bergkrystall (1). Typologisk er det meste av materialet tydelig av mellommesolittisk 
karakter i form av 15 mikrolitter (7 lansetter, 1 mulig skjevtrekant, 7 ikke nærmere definerte), 
10 mikrostikler, samt at en stor andel av flekkene og kjernefragmentene kan tilskrives koniske 
kjerner. 
 
Det er imidlertid også flere sikre neolittiske innslag i form av et slipt avslag, trolig fra en øks, 
en delvis fragmentert B-spiss og en varmepåvirket, sterkt redusert sylindrisk kjerne 
sammensatt av to kjernefragmenter. Et par øvrige kjernefragmenter er av samme flinttype som 
denne og har rest av karakteristisk glatt plattform, samt at minst én flekke – regulær og svært 
rett og med kraftige bølgeringer – med stor grad av sikkerhet er slått av en sylindrisk kjerne. 
B-spissen er av en annen flinttype enn kjernen og flekken, og til forskjell fra disse ikke sterkt 
brent. Nøyaktig når B-spisser introduseres er dårlig belagt men trolig ble de i hovedsak 
anvendt i mellomneolittisk tid, dvs. innenfor tidsrommet 3300–2400 f.Kr. (Nærøy 2005; 
Østmo 2008:83, med videre ref.). Dette samsvarer dårlig med dateringen av de brente beinene 
til rundt 3600 f.Kr., og det er dermed etter alt å dømme snakk om minst to opphold på stedet i 
løpet av yngre steinalder. Etterarbeidet har ikke brakt full klarhet i omfanget av neolittiske 
innslaget, men det er på det rene at hoveddelen av materialet kan tidfestes til 
mellommesolittisk tid. En nærmere gjennomgang av flekker, avfallsmateriale og flinttyper vil 
imidlertid potensielt kunne frembringe mer kunnskap om det neolittiske innslaget i område 5.  
 
Av formelle redskaper inkluderer materialet 3 skrapere, 1 multiredskap i form av en 
kombinert konkav skraper og kniv, samt 5 stikler. Et større antall flekker er også retusjerte; 
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denne gruppen omfatter så vel sannsynlige fragmenter av mikrolitter som intensjonelt 
segmenterte brede flekker med retusj og bruksspor på sidekantene, såkalte firkantkniver som 
er et kjent innslag i mellommesolittiske redskapsinventarer (se eks. Rankama og Kankaanpää 
2008: 889-891). En stor, retusjert flekke av jaspis er trolig å regne som en kniv, mens en liten 
og regulær retusjert mikroflekke av finkornet kvartsitt etter alt å dømme er medbrakt til 
lokaliteten som del av et sammensatt redskap. Formelle redskaper og retusjerte gjenstander, 
inklusiv prosjektilene, utgjør 3,7 % av funnmaterialet; produksjonsavfallet 80,9 %. 
 
For øvrig er flekkematerialet omfattende og utgjør 11,2 % av den totale funnmengden, 
henholdsvis 9,6 % av flinten (179 flekker, hvorav 24 retusjerte; 70 mikroflekker, hvorav 5 
retusjerte) og 25 % av kvartsen (24 flekker, hvorav 2 retusjerte; 26 mikroflekker, hvorav 2 
retusjerte). Med unntak av de antatt neolittiske funnene viser tilnærmet samtlige 
kjernefragmenter reduksjon av koniske kjerner, med karakteristisk bearbeiding av plattformer 
ved korte, hengslede prepareringsavslag fra alle sider. I tillegg foreligger en sterkt redusert 
flekkekjerne og 7 bipolare kjerner. De bipolare kjernene er av samme flinttype som flere av 
flekkene og kjernefragmentene, noe som gir grunnlag for å anta at de opprinnelig har vært 
flekkekjerner.  
 
Karakteristisk for kvartsmaterialet har dette blitt redusert med samme teknikk som flinten, 
eksemplifisert med to plattformavslag av koniske kjerner, en mulig, trolig varmepåvirket 
konisk kjerne og regulære flekker med distal kurvatur. 
 
I likhet med område 4 gir det høye antallet prosjektiler, samt spor etter produksjon av 
mikrostikler og omfattende flekkeproduksjon en indikasjon på aktivitet i forbindelse med jakt 
og fangst. Andelen formelle redskaper er ikke høy og det er observert lite innledende 
tildanning av kjerner i form av større avslag med cortex. Antallet kjerner som er redusert og 
variasjonen i flinttyper er høyere enn det som kan forventes ved et enkeltopphold av kort 
varighet. Konsentrasjonen av gjenstander representerer derfor trolig gjentatte besøk, kanskje 
over påfølgende sesonger, eventuelt opphold av lengre varighet.  
 
Med forbehold om at aktiviteten i neolitikum ikke har vært mer omfattende enn det som til nå 
er framkommet, kan dette også tolkes som kortvarige opphold i forbindelse med utnyttelse av 
lokale ressurser. 

5.3.4 TOLKNING OG DISKUSJON AV RESULTATENE FRA LOK. 1 

5.3.4.1 Strandlinjedateringer 
Ofte kan høyden over havet gi en indikasjon på boplassers alder ((f.eks. Glørstad 2004a; 
Jaksland 2012a, 2012b; Melvold og Persson 2014; Solheim og Damlien 2013). Dette har sin 
bakgrunn i at bosetningen i eldre steinalder i mange tilfeller har ligget ned mot vannkanten, 
og at det etter siste istid har vært en kraftig landhevning i Oslofjordsområdet. Dette innebærer 
at boplasser med ulik alder ligger i ulik høyde over dagens havnivå. 
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Det foreligger en strandlinjekurve for Ski-Ås-området fra 2006 (Sørensen 2006), og 
prosjektplanen bygger på disse dateringene. I etterkant har det tilkommet nye data, og et 
forslag til en revisjon for tidligmesolitikum ble utarbeidet i etterkant av en arkeologisk 
utgravning på Elgsrud, sør i Oslo i 2013 (Sørensen 2015). Geolog Rolf Sørensens 
revisjonsforslag strekker seg til slutten av tidligmesolittisk tid. Figur 23 viser dette reviderte 
forslaget, men grafen har blitt forlenget i intervallet 140–100 med utgangspunkt i 2006-
kurven. På tross av at en slik interpolering skaper økt usikkerhet, virker det klart at boplassene 
bør anses som noe yngre enn kurven fra 2006 tilsier. Mest trolig kan lok. 1 tidfestes til om lag 
8000 f.Kr., mens lok. 2 (kapittel 5.2) mest trolig er litt eldre. Det er imidlertid fullt mulig at de 
to områdene avløser hverandre i tid (se kapittel 5.2.3). Omkring år 8000 f.Kr. var 
landhevningen om lag 5 m per århundre. Dette innebærer at det tok om lag 50 år fra omr.1 
(ca. 120 moh.) lå i strandkanten til omr. 3 og 4 (118 moh.) hadde en tilsvarende beliggenhet. 
 

 
Figur 23: Forslag til revidert strandlinjekurve for nordre del av Follo (Sørensen 2015). Sørensens revisjon (t.h.) ned 
til 140 moh. I forbindelse med undersøkelsen på Vinterbro har grafen blitt forlenget fra 140 m til 100 høydemeter 
med utgangspunkt i 2006-kurven. Denne forlengelsen er markert med stipling. I figuren er også 
strandlinjedateringen av Lok. 1 og Lok. 2 på Vinterbro lagt inn. Original: Rolf Sørensen, NMBU. redigert av Axel 
Mjærum, KHM. 

5.3.4.2 Typologiske dateringer 
I det sekundærbearbeidete materialet inngår funn som på typologisk og teknologisk grunnlag 
kan dateres til overgangen mellom tidlig- og mellommesolitikum, så vel som til neolitikum. 
Den første gruppen inkluderer 19 mikrolitter, 18 mikrostikler samt kjernefragmenter og 
flekker av så vel flint som kvarts som samsvarer med reduksjon av koniske kjerner. 
Flekkematerialet og øvrig produksjonsavfall synes i overveiende grad å tilhøre den 
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mesolittiske fasen ut i fra både morfologiske trekk og fordeling av flinttyper. Det mesolittiske 
funninventaret samsvarer med strandlinjedateringen og kan tidfestes til perioden rundt 8000 
f.Kr. 
 
Det kunne ikke ses variasjoner mellom konsentrasjonene som indikerer et kronologisk spenn 
innenfor det mesolittiske materialet, som samlet sett har et enhetlig preg. Et mulig unntak er 
område 3, som tross et nokså omfattende funnmateriale kun inneholdt en enkelt fragmentert 
mikrolitt og var uten mikrostikler, Det øvrige produksjonsavfallet skilte seg også noe ut fra de 
øvrige områdene. Forskjellene har imidlertid blitt tolket som et resultat av at det har foregått 
forskjellige aktiviteter, og mest trolig er ulikhetene ikke knyttet til kronologiske forhold. 
 
Av neolittiske funn er en B-spiss, en tverregget spiss, tre slipte gjenstander og en fragmentert 
sylindrisk kjerne. Det er imidlertid klart at det også er et tidlig- og mellomneolittisk innslag i 
materialet. Omfanget av dette neolittiske innslaget er imidlertid ikke fullstendig avklart, og 
ved en nærmere gjennomgang av materialet vil det potensielt kunne påvises flere neolittiske 
elementer. De neolittiske funnene spriker noe i datering på typologisk grunnlag. Tverrspissene 
tas i bruk i fase 4 og er i bruk inn i mellomneolittisk tid (dvs. ca 4300–3000 f.Kr., Solheim 
2012:92, med videre ref.), mens tangespisser av type B i hovedsak anvendt i mellomneolittisk 
tid (Nærøy 2005; Østmo 2008:83, med videre ref.). Den sylindriske kjernen og de slipte 
fragmentene kan knyttes til neolittiske opphold. 

5.3.4.3 C14-dateringer 
Det foreligger tre C14-dateringer av bein fra område 5. Dateringene er gjennomført på bein av 
pattedyr og er svært godt sammenfallende innenfor tidsintervallet 3650–3510 f.Kr., dvs. første 
del av tidligneolitikum. Tidfestingene samsvarer med funnet av en tverrpil, og samlet er det 
grunnlag for å fastslå at flere deler av lokaliteten ble oppsøkt ved flere anledninger etter at 
stedet lå ved strandlinjen. 
 

 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

4200CalBC 4000CalBC 3800CalBC 3600CalBC 3400CalBC 3200CalBC
Calibrated date

Ua-55049  4778±31BP

Ua-55050  4843±33BP

Ua-55051  4844±30BP

   
Figur 24: C14-dateringene fra lok. 1 fremstilt i kalibreringsprogrammet Oxcal. 

 

5.3.5 MELLOMMESOLITIKUM 

De første sporene etter menneskelig aktivitet på lokalitet er fra den innledende delen av 
mellommesolittisk tid (ca. 8000 f.Kr.). På dette tidspunktet lå stedet på sørsiden av en øy, og 
inn mot et ca. 200 m bredt sund som skilte øya fra fastlandet. På nordsiden av øya strakk det 



Gnr. 104/1, 27 og 155/1, Ås kommune     Saksnr. 2013/8476 
  

39 
 Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon  

seg et åpent fjordlandskap innover i Oslofjorden (Figur 3 og Figur 25). Det foreligger ikke 
bein fra eldre steinalder på stedet, og det er heller ikke foretatt naturvitenskaplige analyser 
som belyser ervervet. Redskapsinventaret viser at det har blitt drevet jakt i forbindelse med 
oppholdene og beliggenheten viser at marine ressurser har hatt stor betydning. De små 
landarealene på øya kan ha gitt mulighet for fangst av sel, sjøfugl sanking av egg m.m. 
Fjorden må også ha gitt muligheter for jakt, fangst og fiske. Øy- og strandbeliggenheten viser 
også at båten har hatt avgjørende betydning for de som besøkte Bunnefjorden for om lag 10 
000 år siden.  
 
Mellommesolitikum anses som et tidsrom hvor man i økt grad tar i bruk lokale resurser og 
hvor den lokale tilknytningen blir sterkere (Damlien 2016; Eymundsson mfl. 2018), og fra om 
lag 7500 f.Kr. finner man de første sporene etter mer varige opphold i regionen (Mjærum 
2018; Solheim og Olsen 2013). Alle de fem funnområdene har et nokså begrenset 
funninventar, noe som kan forstås som et uttrykk for relativt begrenset aktivitet. Hoveddelen 
av redskapene var imidlertid fremstilt av tre, fiber og bein i perioden (jf. Bergsvik og David 
2015), og man kan derfor ikke uten videre vurdere aktivitetsomfanget ut fra antallet littiske 
funn. Dette problemet har blitt tydeliggjort i 2016 da tre hyttetufter fra mellommesolittisk tid 
ble undersøkt i Eidsberg, Østfold (Mjærum 2018). Det har utvilsomt vært langvarig og relativt 
omfattende aktivitet knyttet til disse tuftene, men allikevel ble det kun gravd frem ca. 4100 
littiske gjenstander. 
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Figur 25: Utgravningsområdene og omegn med strandlinje 123 m og 118 m høyere enn i dag. Illustrasjon: Axel 
Mjærum, KHM. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

 
Område 1, 2 og 4 har relativt få funn (233–537 stk.) og det er nærliggende å tolke disse 
funnsamlingene som spor etter kortvarig aktivitet. I område 3 er det flere funn (1010 stk.) men 
disse ligger spredt ut over et større areal. Det fremstår som vanskelig å vurdere omfanget og 
varigheten på denne sørøstre delen av lokaliteten ut fra funnmaterialet som foreligger.  
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De sentrale delene av områdene 5 var imidlertid mer funnrikt (2065 stk.), samtidig som det 
fremstår som mer variert. Et annet vesentlig trekk ved dette delområdet var at gjenstandene lå 
godt samlet. En slik funnmengde og distribusjonen kan samsvare med at 
redskapstilvirkningen har foregått innenfor veggene på hytter eller telt. Variasjonen i 
gjenstandstyper og råstoffer kan også tale for at aktiviteten har strukket seg ut over en 
sporadisk virksomhet i område 5.  
 
At aktiviteten på ulike deler av lok 1 synes følgelig å hatt ulikt omfang. At deler av aktiviteten 
er resultat av mer enn et enkeltbesøk samsvarer både med en økende stedstilhørighet i 
tidsrommet og med at boplassområdet har hatt en sentral plass i det åpne fjordlandskapet. Det 
kan også argumenters for at besøkene på øya er en videreføring av aktiviteten på lok. 2 (se 
kapittel 5.2.3). Funnene settes derfor i sammenheng med en målrettet systematisk utnyttelse 
av det indre fjordbassenget som kan ha pågått i én eller et fåtall generasjoner.  
 

5.3.6  NEOLITIKUM 

De brente beinene fra område 5 og tverrpilen fra område 1 kan representere opphold rundt 
3600 f.Kr. B-spissen og den sylindriske kjernen fra område 5 representerer med sikkerhet en 
yngre episode (3300 – 2400 f.Kr.), mens de slipte gjenstandene i henholdsvis område 1, 2 og 
5 vanskelig kan tidfestes nærmere enn neolittisk tid.  
 
Omkring 3600 f.Kr. sto havet om lag 40 m høyere enn i dag (Sørensen 2006). Avstanden til 
Bunnefjorden var følgelig ca. 0,6 km, mens moreneområdene på Nordby lå 0,5–2 km unna 
(Figur 31). Med få unntak er den mesolittiske aktiviteten i Oslofjordsområdet knyttet til 
kyststrendene, elver og innsjøer (f.eks. Amundsen 2012). Men fra tidligneolitikum endrer 
bosetningsmønstret seg, og de kystnære innlandsområdene tas i økt grad i bruk (Reitan mfl. In 
press.). Det er nærliggende å knytte endringene opp mot nye kulturimpulser, og kanskje et 
begynnende jordbruk. Tidligneolittiske løsfunn og ett boplassfunn fra moreneryggene i Ski og 
Ås er tydelige uttrykk for denne endringen. (Amundsen mfl. 2006). Samtidig vedvarte noe av 
aktivitet langs kystlinjen (Amundsen 2012). Det er også nokså vanlig å funne neolittiske 
gjenstander på mesolittiske lokaliteter (Ballin 1998; Jaksland 2001), det vil si på steder som 
har ligget et lite stykke fra den neolittiske strandlinjen. De spredte funnene på slike steder kan 
forstås som et annet uttrykk for en utvidet bruk av landskapet, kanskje i forbindelse med jakt 
eller husdyrhold. Hellingene ovenfor kyststripene dannet også bindeledd mellom havet og 
moreneryggene, og en del av funnene i hellingene kan også være etterlatt i forbindelse med 
ferdsel mellom mer intensivt utnyttede landskapsdeler. 
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5.4 LOK. 2 (ID 111044); STEINALDERLOKALITET FRA MELLOMMESOLITIKUM 

Under registreringen i 1997 ble det også påvist en steinalderboplass med to flintavslag i ett 
prøvestikk i vesthellinga av et øst-vestorientert «pass» (Fønstelien 1997). «Passet» var ca. 6 m 
bredt og er avgrenset i nord og sør av fjell. Boplassen lå 124 moh., og lå på en hogstflate i 
2016. Det ble under registreringen i 2012 gravd flere prøvestikk i dette området uten at det ble 
gjort ytterligere funn (Boon 2013). Boplassen har fått ID 111044 i Askeladden, men den er 
også lagt inn som enkeltminne under ID 111038. Arealet er i Askeladden oppgis til 170 m2. 
 
I 2016 ble et areal på 178 m2 ble avtorvet og det ble gravd 17 prøveruter med en innbyrdes 
avstand på 2 meter i dalgangen. Ved en videre undersøkelse ble det håndgravd et 
sammenhengende areal på 5,5 m2 i det mest funnrike området. Totalt ble det undersøkt ca. 9 
m2. Bortgravde masser ble våtsåldet. Mot slutten av undersøkelsen ble grunnen fjernet i et 
areal på 91 m2 og det ble etablert et profil (5191) for å forsøke å frembringe kull fra grunnen 
som kunne være egnet for datering.  
 

 
Figur 26: Lok. 2, utgravningsfeltet, metodevalg og lokaltopografi. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

 

5.4.1 STRUKTURER PÅ LOK. 2 

Det ble ikke påvist ildsteder eller andre strukturer på lok. 2 på tross av at området ble søkt 
målrettet etter slike spor i forbindelse med den avsluttende maskinelle fjerningen av 10–20 cm 
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av grunnen. Det fremkom heller ikke stein på stedet som var tydelig varmepåvirket. Det 
foreligger imidlertid varmepåvirket flint, noe som kan indikere at det har ligget et ildsted i 
området.  

5.4.2 GJENSTANDSFUNN OG PRØVER FRA LOK. 2 (C60376) 

Det ble gjort 121 gjenstandsfunn på Lok. 2, katalogisert under museumsnummer C60376. Av 
disse var 116 av flint (95,9 %) og 5 av kvarts (4,1 %). Med hensyn til råstoff framsto 
flintmaterialet som homogent. Om det tas høyde for fargeendringer som følge av 
naturprosesser og enkelte brente stykker, virker materialet med få unntak å være av den 
samme flinttypen. 11,2 % av gjenstandene hadde rest av cortex, men som regel dekket denne 
kun en liten del av overflaten og flinten må i stor grad være medbrakt i ferdig preparert 
tilstand. 17,2 % av gjenstandene ble registrert som varmepåvirket. 
 

U.nr. Råstoff Hovedkategori Antall Delkategori Antall 
Littisk materiale 
1 

Flint 

Pilspiss 1 Mikrolitt 1 
2 Mikrostikkel 2 Tverr bruddfasett 2 
3 

Flekke 6 
Med retusj 1 

4  5 
5 Avslag 22  22 
6 Fragmenter 65  65 
7 Splint 14  14 

8 Kjernefragmenter 6 
Platformpreparerings-
avslag 

5 

 1 
9 Kvarts Fragmenter 5  5 
Sum  121  121 

Tabell 6: Detaljert oversikt over gjenstandsfunn fra lok. 2 (C60376). 
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Figur 27: Funnspredning på lok. 2. Funnstedet for mikrolitten er markert. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Av sekundærbearbeidet flint ble det funnet en mikrolitt av ikke nærmere bestemt type. Denne 
har naturlig, distal odd og normal retusj langs én sidekant. Retusjen blir steilere og svinger 
noe inn mot en tverr bruddkant ved spissens basis og antas å være tildannet ved 
mikrostikkelteknikk. Et mindre parti midt på den andre sidekanten har også en svært fin 
retusj. To mikrostikler ble funnet, begge ensidige og med tverr bruddfasett. Begge ser ut til å 
ha tildannet basis, heller enn odden på et prosjektil, og i samsvar med mikrolitten som er 
funnet her. 
 
Det eneste øvrige formelle redskap fra lokaliteten er en endeskraper på en noe irregulær, 
kraftig overløpende flekke. Skrapereggen er avrundet og steil med tydelige spor av bruk. Et 
par negativer på ventralsiden løpende fra eggen kan tolkes som forsøk på oppskjerping. Jevn 
tykkelse og symmetriske sidekanter ved proksimalenden gir inntrykk av at redskapet har vært 
skjeftet. Denne gjenstanden virker å være av en annen flinttype enn størstedelen det øvrige 
materialet fra lokaliteten. 
 
Primærbearbeidet flint omfatter 5 flekker, hvorav to er hele. 6 kjernefragmenter ble dessuten 
katalogisert, hvorav 5 er plattformprepareringsavslag og et sidefragment. Flere av 
prepareringsavslagene har hengslede negativer fra flere retninger på dorsalsiden og indikerer 
en mellommesolittisk flekketeknologi. Produksjonavfallet fordeler seg på 22 avslag, 65 
fragmenter og 14 splinter. Det ble observert et lite innslag av tydelig bipolart slått materiale. 
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Alle kjernefragmenter og det aller meste av produksjonsavfallet ser ut til å være av samme 
flinttype og i lys av fordelingen av gjenstandstyper er det ikke usannsynlig at dette stammer 
fra reduksjonen av kanskje kun en eller to kjerner. 
 
Kvartsmaterialet utgjøres av 5 fragmenter av nokså fin, delvis gjennomsiktig hvit kvarts, som 
ser ut til å være helt eller overveiende bipolart redusert. Det ble observert kvarts i grunnen i 
umiddelbar nærhet av lokaliteten, og det må derfor holdes for mulig at det har blitt anvendt en 
lokal råstoffkilde. 

5.4.3 TOLKNING OG DISKUSJON AV RESULTATENE FRA LOK. 2 

5.4.3.1 Dateringer 
Lok 2. ligger i en liten dalgang med berg på tre sider. Stedet vil ha hatt en svært gunstig, 
vestvendt beliggenhet da havet sto ca. 123 m høyere enn i dag. Dette gir et grunnlag for å 
strandlinjedateres lokaliteten til ca. 8100 f.Kr. (se Figur 23).  
 
Funnene av en mikrolitt og to mikrostikler bidrar til å datere aktiviteten til overgangen 
mellom tidlig- og mellommesolitikum. Flekkeproduksjonen ser ut til å ha vært av typisk for 
mellommesolitikum, trolig med reduksjon av (semi-)koniske kjerner. Typologisk sett er det 
følgelig godt samsvar mellom funnene på lok. 1 og 2. Det er heller ikke elementer i materialet 
som taler mot tidsangivelsen til omkring 8100 f.Kr. 

5.4.3.2 Varighet og ressursutnyttelse 
Funnkonsentrasjonen som ble delvis utgravd i 2016 målte ca. 6x3 m. Samlingen av funn lå 
123,6–124,2 moh. Totalt er det katalogisert 121 gjenstander fra stedet, noe som anslagsvis 
utgjør noe under halvparten av den totale funnmengden. Følgelig har både funnarealet og det 
opprinnelige antallet gjenstander vært nokså lite. Det er nærliggende å tolke lokaliteten som 
spor etter én eller et fåtall kortvarige episoder, kanskje knyttet til jakt eller fangst. 
 
Lok. 2 tidfestes til om lag 8100 f.Kr. på et tidspunkt da stedet i en nordvendt bukt på et nes. 
Utenfor lå holmen som om lag 100 år senere hadde blitt omdannet til øya der lok. 1 ble 
etablert. Nord for neset var det et åpent fjordlandskap. Lok. 1 og 2 lå begge langt ute i 
havgapet (se Figur 3 og Figur 25) og både beliggenhet og redskapsinventar peker mot at 
oppholdsstedene ble besøkt i forbindelse med jakt og fangst i et marint landskap.  
 
Lok. 1 og lok. 2 kan godt ha fulgt tett etter hverandre i tid, og det er nærliggende og se lok. 1 
som en videreføring av aktiviteten på lok. 2. Det fremkom færre funn i på lok. 2 enn i alle de 
enkelte delområdene på lok. 1. Dette kan indikere at utnyttelsen har tiltatt i omfang/varighet, 
og at boplassene har vært en del av et bosetningsmønster for én gruppe i området. 
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5.5 LOK. 3 (ID 111043); LØSFUNN FRA STEN- ELLER BRONSEALDER 

I 1997 ble det registrert en steinalderboplass med ett positivt prøvestikk med funn av ett 
flintavslag sør i planområdet (Fønstelien 1997, C52272/a). Funnet ble gjort i vestenden av en 
flate på ca. 50x50 m. Flaten lå 135,5 moh. Det ble i 2012 gravd en del nye prøvestikk, men 
uten at det ble gjort nye funn (Boon 2013). Arealet i Askeladden (Id 111043) var oppgitt å 
være 565 m2 etter registreringen i 2012.  
 
Utgravningsområdet lå på en flate i et område med hovedsakelig vestvendt terreng. Boplassen 
lå i hogstmoden blandingsskog og var avgrenset av en ridesti og et steinbrudd i øst, og av berg 
i nord og vest. Området manglet en topografisk avgrensning mot sør. Stedet lå forholdsvis 
skjermet til på østsiden av en liten vik da havet sto ca. 133 m høyere enn i dag. Videre mot 
vest har det vært et åpent fjordlandskap med enkelte øyer (se Figur 3 og Figur 25).  
 
Et areal på 155 m2 ble avtorvet og det ble gravd 19 prøveruter med en innbyrdes avstand på 2 
meter i området hvor det fremkom én gjenstand i 1997. Ved en videre undersøkelse ble det 
åpnet et areal på 1 m2 i forbindelse med den ene flintgjenstanden som fremkom ved 
utgravningen i 2017. Bortgravde masser ble tørrsåldet. 
 

 
Figur 28: Lok. 3 under utgravning. Det ble etablert en enkelt såldestasjon og massene ble tørrsåldet. På bildet sees 
Hayriye Özcan ved såldebordet. I forkant foretar Kristin Orvik innmålinger. Bildet er tatt mot SV. Foto: Axel Mjærum, 
KHM. 
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Figur 29: Lok. 3 etter avsluttet gravning. T.h. sees ridestien og i bakkant sees bergflater som var med på å 
avgrense området. Flintavslaget ble funnet i kvadratmetersruten t.h. for ridestien. Bildet er tatt mot N. Foto: Vegard 
Skogheim, KHM. 

5.5.1 STRUKTURER PÅ LOK. 3 

Det ble ikke påvist ildsteder eller andre strukturer på lok. 3. Det må imidlertid bemerkes at det 
heller ikke ble gravd store sammenhengene arealer eller maskinelt dypsjaktet på lokaliteten, 
og det ble følgelig ikke anvendt metoder som er velegnet til å gjenfinne strukturer i utmark.  
 

5.5.2 GJENSTANDSFUNN FRA LOK. 3 (C60377) 

Ved utgravningen i 2016 fremkom ett avslag (C60377). Funnet ble gjort i 0-10 cm dybde, om 
lag 3,5 meter fra ridestien. Gjenstanden fremkom om lag på samme sted som gjenstanden som 
foreligger fra registreringen i 1997. Funnet fra 2016 er tydelig slått og har noe retusj langs en 
sidekant. Distalenden mangler. Det kan ikke utelukkes at gjenstanden har vært en del av et 
prosjektil. Redskapet tidfestes til stein- eller bronsealder. 
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Figur 30: Kart over lok. 3 med utgravde arealer og markering av stedet hvor flintavslaget ble funnet. Ill. Axel 
Mjærum, KHM. 

5.5.3 TOLKNING OG DISKUSJON AV RESULTATENE PÅ LOK. 3 

I forbindelse med registeringer i 1997 og 2012 har det blitt gravd minst 12 prøvestikk og i 
2016 ble det foretatt en systematisk kartlegging av området. Samlet har dette arbeidet kun 
frembrakt 2 gjenstander. Funnfrekvensen er følgelig svært lav, og det anses som lite trolig at 
det har ligget konsentrasjon med tilvirket littisk materiale på stedet. De to funnene som 
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foreligger kan ha blitt etterlatt i forbindelse med sporadisk aktivitet. Alternativt kan ID 
111043 ha befunnet seg helt i ytterkant av en mer funnrik lokalitet. Den sentrale delen av 
boplassen kan i så tilfelle ha ligget innenfor arealene som nå er disponert til steinbrudd eller 
ridesti. På bakgrunn av den informasjonen som foreligger må lok. 3 betegnes som et område 
med løsfunn. 
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6. UNDERSØKELSE AV DYRKINGSSPOR FRA ELDRE JERNALDER 
Av Kristine Ødeby og Axel Mjærum  

6.1 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

I prosjektplanen fra 2015 dyrkingssporene fra jernalder omtalt på følgende måte (Mjærum og 
Persson 2015): 
 

Moreneryggen ved Nordby går i øst-vestlig retning, om lag én km sør for 
planområdet. Dette høydedraget er i stor grad oppdyrket og rikt på kulturminner 
fra jernalder. Det er blant annet kjent et stort antall bosetningsspor på 
moreneryggen, og flere gravfelt rundt middelalderkirken på Nordby (id 31527, 
31528 og 78780). I tillegg ligger det flere områder med rydningsrøyser mellom 
Nordby kirke og planområdet (id 111045, 157890, 157892 og 161178). Alderen 
til disse feltene er ukjent, men det er ikke urimelig at flere er dannet i forbindelse 
med drift på gårdsbruket Lofsrud, et bruk som ble lagt ned i moderne tid. 
Planområdet har følgelig ligget i randsonen til en rik jordbruksbygd med spor etter 
omfattende aktivitet som i alle fall strekker seg tilbake i jernalderen, og det er 
rimelig å knytte de omsøkte dyrkingssporene opp mot den omfattede aktiviteten i 
Nordbyområdet. 

(Mjærum og Persson 2015) 
 
Dyrkingslokaliteten ID 111038 ble først registrert i 1997 med 27 rydningsrøyser og en hulvei 
(Fønstelien 1997). I løpet av høsten 2012 ble det gjenfunnet 21 rydningsrøyser (Boon 2013). 
Disse ble registrert på nytt sammen med fem tidligere uregistrerte rydningsrøyser og én 
åkerrein. Det ble også påvist en dyrkingsflate som strekker seg over store deler av lokaliteten. 
Kulturminnene lå innenfor et areal på ca. 27 800 m2. og var delvis bevokst tett granskog. Den 
søndre delen var skadet av et massedeponi. De øvrige delene skogsmark og var i begrenset 
grad påvirket av moderne aktivitet. I 2012 ble det C14-datert to prøver med trekull fra 
åkerlagene. Kullet er tidfestet til midten av førromersk jernalder (390–210 f.Kr.) og den 
avsluttende delen av vikingtiden (980–1030 f.Kr.). Etter registreringen ble området hogd, og 
ved utgravningen var kulturminnene delvis tilgrodd og forstyrret av skogsdrift og grøfting.  
  
Dyrkingslokaliteten befant seg overveiende østvendt terreng, mellom hellinger og bergskjær. 
Den var avgrenset av hellende og fuktig terreng i vest og nord. Mot øst ble kulturminnet 
avgrenset av en grusvei, mens påfylte masser og et steinbrudd lå på sørsiden. Registeringen i 
1997 viste at det tidligere hadde ligget røyser i området som nå disponeres til massedeponi.  
 
I midten av kulturminneområdet lå en hovedsakelig østvendt flate som omkranset flere 
områder med berg i dagen. Ved registeringen ble det antatt at denne flaten tidligere hadde 
vært oppdyrket. Knyttet til en svak forhøyning i den sørvestre ytterkanten av denne flaten ble 
det påvist 13 rydningsrøyser i 2012. Denne delen ble navngitt område A ved utgravningen i 
2016. I nordvendt terreng og på en forhøyning i sørøstdelen lå en annen samling med fem 
røyser. Dette området ble døpt område B. Begge disse områdene ligger i sørdel av 
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dyrkningslokaliteten. Dyrkningsområdet ligger i tilknytting til randmoreneavsetninger i den 
søndre delen av lokaliteten. 
 

 
Figur 31: Løsmassekart for Nordby med omegn. De fossile åkersporene er knyttet til en av de nordligste 
randmorene tilhørende Ski-Ås-trinnet. Kartet viser også at område A og B ligger i direkte tilknytning til 
avsetningen. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

 

 

6.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER, JERNALDER 

I prosjektplanen formuleres følgende problemstillinger (Mjærum og Persson 2015) knyttet til 
undersøkelsen av de fossile åkersporene: 
 

Det er foretatt få omfattende undersøkelser av åkersystemer i det indre av 
Oslofjorden tidligere. Det står derfor sentralt å belyse kulturminnenes alder og 
belyse driftsformer og dateringer med naturvitenskaplige metoder. I et overordnet 
perspektiv vil det også være et mål å se på dyrkingen i forhold til bosetningen i 
området, representert ved den omfattende aktiviteten på Nordby i førreformatorisk 
tid. Det er også interessant om det kan påvises spor etter andre typer aktiviteter 
innenfor røysfeltet. 
 
På bakgrunn av dette ønsker museet å løfte frem følgende problemstillinger knyttet 
til dyrkingssporene: 

Område A 

Område B 
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• Kan det spores flere jordbruksfaser i området? Hva er evt. omfanget av fasene? 
• Når ble åkerområdet ryddet og når opphørte driften? 
• Hvilken driftsform representerer dyrkingslagene (ekstensivt/intensiv, beite, 

korndyrking)  
• Hva har vært dyrket og hvordan var vegetasjonen i området? 
• Er det spor etter inndeling av området i parseller, og kan åkerflatene avgrenses? 
• Finnes det bosetningsspor i området? 
• Hvilken forbindelse har eventuelle bosetningsspor til jordbrukssporene. Er det 

snakk om tunnært jordbruk eller et landbruk som har foregått et stykke fra 
daværende tun? 

 
(Mjærum og Persson 2015) 

 

6.3 UTGRAVNINGEN OG DOKUMENTASJONSMETODER, JERNALDER 

Det flatere området i sørvest (dyrkingsområde A) og det mer kuperte området i sørøst 
(dyrkingsområde B) ble valgt ut for nærmere undersøkelse. Til grunn for utvalget av de to 
undersøkelsesområdene lå det flere kriterier. For det første lå det rydningsrøyser på begge 
disse områdene. Røysene ga sikre holdepunkter for at det var drevet relativt intensivt jordbruk 
i disse delene. Potensialet for å påvise tydelige spor etter dyrking ved feltarbeidet og i 
naturvitenskaplige prøver ble derfor ansett som større her enn i områder med mindre tydelige 
jordbruksspor. Videre var det begge steder mulig å undersøke selve rydningsrøysene, og å 
avklare om disse hadde relasjon til dyrkingslag, åkerhakk og åkerreiner. Flatene hadde også et 
noe ulikt preg og lå adskilt i ulike ender av lokaliteten. De to arealene kunne derfor gi en 
mulighet til å avklare om det var praktisert ulike driftsformer og/eller om det fantes flere 
bruksfaser innenfor kulturminneområdet. Til dels lå også flatene i ytterkant av 
dyrkingslokaliteten, og område A og B ble derfor ansett som velegnede for å fremskaffe 
kunnskap om områder med og uten tydelige spor etter dyrking. Denne kunnskapen bidro til å 
tydeliggjøre hvilket omfang åkerbruket hadde hatt og hvilke dyrkingsmetoder som hadde blitt 
anvendt. 
 
For å frembringe mer kunnskap om den sentrale og store åkerflaten ble det i tillegg anlagt en 
64 m lang maskingravd sjakt. Sjakten skar igjennom områder hvor det var registrert fossile 
dyrkingslag og en åkerrein. 
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Figur 32: Dronefoto av lokaliteten med dyrkingsområde A og B innringet. På høyre side sees REMA 1000s 
distribusjonslager og i bakgrunnen kan fornøyelsesparken Tusenfryd skimtes. Sett mot N. Foto: Magne 
Samdal/KHM. Illustrasjon: Kristine Ødeby, KHM. 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell avtorving, flateavdekking og dypsjakting. 
Fremkomne strukturer ble innmålt og nummerert fortløpende. Enkelte rydningsrøyser ble 
bevisst gitt samme strukturnummer som i Akershus Fylkeskommunes registrering der vi var 
sikre på at det var snakk om samme struktur. Fylkeskommunens tidligere registrerte røyser er 
de lavest nummererte strukturene (A2–A40), mens de nyoppdagede røysene og 
dyrkingslagene ble gitt fortløpende numre (A1412–A5000, se Figur 37 og Figur 43). Røyser 
som lå i avtorvede sjakter og dypsjakter ble fotografert og beskrevet i plan, og røysene som 
ble snittet av dypsjaktene ble også tegnet, fotografert og beskrevet i profil. Alle sjakter, 
profiler og prøver ble også nummerert og innmålt fortløpende. Det ble tatt ut kullprøver for 
radiologisk datering fra alle snittede ildsteder. Fra profilene i forbindelse med dyrkingslag ble 
det tatt ut makrofossilprøver, pollenprøver og jordmikromorfologiprøver. 
 
Innmålingen i felt ble utført av feltpersonalet. På grunn av undersøkelsesområdets utstrekning 
og kuperte terreng var innmålingen ikke problemfri. Mye av tiden på innmåling ble brukt på 
utfordringer knyttet til siktlinjer og målevinkler. De av fylkeskommunens registrerte 
rydningsrøyser som falt utenfor de prioriterte områdene A og B er derfor ikke innmålt. Det 
ble målt inn 22 strukturer i tillegg til feltgrenser, jordprofiler og steiner (se vedlegg 9.1). 
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Figur 33: Foto av dypsjakting gjennom avtorvet felt på dyrkingsområde A. I forgrunnen sees røys A1428, i 
bakgrunnen. Kristine Ødeby og maskinfører Jon-Trygve Kolbræk. Sett mot ØNØ. Foto: Axel Mjærum, KHM. 

  
Ved registreringen i 2012 ble det påvist ei åkerrein lengst nord på lokaliteten i nordvendt 
terreng i et prøvestikk der matjordslaget var 40 cm tykt i motsetning til 15 cm ellers (Boon 
2013). Under utgravningen var det ikke mulig å gjenfinne åkerreina på overflaten, kanskje på 
grunn av lokalitetens tilgroing siden registreringen. Det ble derfor besluttet å legge to 
dypsjakter gjennom området åkerreina var registrert (se Figur 34) for å undersøke 
matjordslaget i profil. Sjaktene ble lagt N–S og NØ–SV, begge langs terrengets hellende 
retning, men det ble ikke funnet spor etter noen opphoping av masser. Det ble derfor besluttet 
og ikke å gå videre med undersøkelsen av den nordre delen av lokaliteten, og heller fokusere 
på de prioriterte områdene A og B.  
 

6.4 UTGRAVINGENS FORLØP, JERNALDER 

På bakgrunn av den registrerte dyrkingsflatens omfang og begrensningen i tid og ressurser ble 
det planlagt å undersøke flaten ved en kombinasjon av flate- og profilgraving på utvalgte 
deler av flaten. På denne måten ville dyrkings- og bosetningsspor kunne bli påvist og 
avgrenset i plan, samtidig som dokumentasjon av profiler ville gi en mulighet for å nyansere 
planobservasjonene og gi kontrollerte forutsetninger for uttak av prøvemateriale.  
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Figur 34: Dyrkingslokalitet id111038. Lengst nord ligger steinalderlokalitet 2. Illustrasjon: 
Kristine Ødeby, KHM. 
 
Innledningsvis ble registrerte rydningsrøyser forsøkt gjenfunnet i kartleggingen av synlige 
åkerspor. Deler av lokaliteten ble deretter utvalgt for avtorving. Feltene som skulle avtorves 
ble lagt opptil og gjennom enkelte rydningsrøyser. Samlet ble det avtorvet et areal på 744 m2, 
447 m2 i område A, 160 m2 i område B og 136,3 m2 på den større, sentrale flaten. 
 
Ved hjelp av dypsjakting gjennom de avtorvede feltene ble det etablert to ca. 120 m med 
lange profilbenker (57 m i område A, 50 m i område B og 64 m på den store, sentrale flaten, 
se Figur 33 og Figur 34). Profilene ble benyttet til å studere rydningsrøysenes forhold til 
åkerlagene, samt å innhente naturvitenskapelig prøvemateriale. I løpet av undersøkelsen ble 
ca. 60 lengdemeter av profilene tegnet, mens de øvrige delene ble innmålt og delvis 
fotografert. Dyrkingslag som ble påvist i profilene, ble avslutningsvis flateavdekket for å få 
frem ytterligere kunnskap om utstrekningen. I forbindelse med dette arbeidet ble også 
underliggende strukturer fortløpende snittet og dokumentert. Samlet omfattet dypsjaktingen et 
areal på 298 m2 (166 m2 i område A, 132 m2 i område B). 
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Figur 35: Tidsbruk til ulike arbeidsoppgaver i forbindelse med undersøkelsen av fossile åkerspor. Totalt ble det 
anvendt 34,7 dagsverk i felt til denne delen av prosjektet. 

 

6.4.1  KILDEKRITISKE PROBLEMER, DYRKINGSSPOR 

6.4.1.1 Generelt om undersøkelse av kulturminner i utmark  
Den hadde foregått omfattende utbygging, blitt etablert et massedeponi og brutt stein i 
nærområdet. Skogsområdet hvor utgravningen foregikk fremsto imidlertid som relativt 
uforstyrret av denne aktiviteten. Derimot hadde hogsten og den etterfølgende gjengroingen 
gjort området uoversiktlig. Det var også etablert hogstveier og blitt grøftet, noe som hadde 
skadet enkelte områder og som bidro til det uoversiktlige preget. Samlet bidro dette til at det 
var vanskelig å få en helhetlig oversikt over området. De to delområdene som ble nærmere 
undersøkt (omr. A og B) var imidlertid i begrenset grad påvirket av disse inngrepene. 
 
Røtter og rotvelter i utmarksområder forstyrrer ofte også lagfølgen og skaper problemer med 
avdekkingen av områder i utmark. Kulturminnene i skogsområder er også i større grad 
eksponert for geologiske prosesser enn kulturminner i dyrket mark. På Vinterbro hadde det 
foregått en moderat utvasking av jordsmonnet etter at jordene ble brakklagte. Dette hadde 
bidratt til å viske ut lagskiller knyttet til åkerdriften, samtidig som nye, geologiske 
utvasknings- og anrikningslag var dannet. Disse prosessene gjorde det stedvis vanskelig å 
skille naturdannede lag fra dyrkingslag. Samtidig kan det erfaringsmessig være vanskelig å 
påvise nedgravninger og andre typer av fyllskifter i denne type jordsmonn (jf. Rønne 
2004:93). Dette innebærer at enkelte nedgravninger og lagskiller kan ha blitt oversett i 
utgravningsprosessen. 
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6.4.1.2 Dateringsproblematikk  
Det har ofte vist seg utfordrende å frembringe pålitelige tidfestinger av dyrkingsspor 
(Mjærum 2012a:197–198). Mer inngående studier av stratigrafiske forhold, kombinert med 
økt bruk av naturvitenskaplige metoder, har imidlertid bidratt til at man de senere årene har 
lyktes med å få mer entydige dateringsrammer for enkelte kulturminner knyttet til jordbruk 
(f.eks. Mjærum 2012b) 
  
Ved utgravningen av åkersporene på Vinterbro ble det samlet inn et omfattende 
prøvemateriale. Med noen få unntak ble alle prøvene tatt ut i tre serier fra ulike områder. Hver 
serie bestod av en stor makrofossilprøve fra hvert lag, pollenprøver tatt regelmessig fra torva 
og ned til undergrunnen, og én mikromorfologisøyle med tilhørende jordkjemi- og 
jordfysikkprøver. To slike serier ble tatt ut fra dyrkingsområde A, prøveserie 1 fra innenfor 
dyrkingslag A4100 og prøveserie 2 fra rett i utkant av dyrkingslaget i nordøstre ende. 
Prøveserie 3 ble tatt fra dyrkingsområde B innenfor dyrkingslag A5000. 
 
Ved denne prøvestrategien var det ønskelig å frembringe naturvitenskaplige resultater som på 
en best mulig måte kunne belyse bruken av åkerflatene og de påviste parsellene. Både trekull-
, mikromorfologi, jordkjemi- og C14-dateringene har gitt gode resultater som underbygger at 
prøvestrategien var vellykket. Samtidige viser pollenanalysene at det har vært en forflytning 
av pollen nedover i jordlagene (vedlegg 9.3.2). Dette kan forklares noe som kan forklares med 
at uttakstidene har ligget åpent til, og at vann har bragt pollen nedover i jordlagene.  
 
Alternativt ville det vært mulig å ta ut prøveserien fra åkerlag som har ligger tildekket av stein 
i rydningsrøyser, slik som i tilknytning til røys A1428. I mange situasjoner har imidlertid 
massene i slike kontekster akkumulert seg over tid, samtidig som luftlommer i røysene kan ha 
medført at yngre trekull har kommet nedover i lagene. Den stratigrafisk komplekse 
situasjonen kan gjøre det utfordrende å datere slike kontekster, og å knytte de til spesifikke 
driftsfaser (Mjærum 2012a:197–198). Dateringen til bronsealder fra lag knyttet til røysen 
1412 synliggjør denne utfordringen (Figur 41).  
 
Ved Vinterbro-prosjektet fremkom både relativt gode kontekster knyttet til selve åkerflatene 
og fra røysene. Trolig ville en kombinasjon av analyser av prøver fra begge kontekster ha 
frembrakt ytterligere informasjon, spesielt knyttet til pollen, men mulig også til lokalitetens 
tidsdybde. Samtidig er en slik dobbel prøvestrategi resurskrevende, og det ville vært 
utfordrende å få til dette innenfor de relativt knappe rammene til prosjektet.  
  

6.5 RESULTATER, DYRKINGSSPOR FRA JERNALDER (ID 111038) 

Ved undersøkelsen fremkom dyrkingsspor i form av rydningsrøyser, ryddete flater og 
dyrkingslag på ID 111038. Totalt dekket dyrkingssporene et areal på 27 800 m². Akershus 
fylkeskommune hadde registrert 27 rydningsrøyser innenfor dette arealet, og tre nye ble påvist 
ved KHMs utgravning. 15 av røysene ble nærmere dokumentert i forbindelse med 
utgravningen. Røysfeltet var av en slik karakter at det kan betegnes som et typisk østnorsk 
rydningsrøysfelt fra eldre jernalder, med røyser som dekker et område på flere dekar i 
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skogsmark (Mjærum 2012b:115). Denne typen røysfelt finner man også i det sydsvenske 
høylandet (Pedersen og Widgren 1999:273). Fra registreringen var det antatt at det her ville 
være spor etter dyrking av jorda. 
 
Siden åkersporene omfattet et så stort areal, ble to avgrensede deler av lokaliteten valgt ut for 
nærmere undersøkelse (se kapittel metode). Dyrkingsområde A var et småkupert røysfelt 
lengst sør på lokaliteten som lå i vestvendt terreng med svak helling. Området steg svakt mot 
sør, og ble lengst i sør utvidet og steg mot øst. Spredt utover flaten var mange rydningsrøyser 
med 2–10 meters avstand, i mellom var ryddete flater og enkelte områder med steinsamlinger.  
 
Dyrkingsområde B lå lengst øst på lokaliteten, også i vestvendt terreng. Området var mer 
kupert og hadde svært hellende flater (se Figur 44). Det har også færre og større avstand 
mellom røysene og var i de lavereliggende områdene dårlig drenert. 
 
På grunnlag av at det lignet mest på et klassisk røysfelt ble område A grundig dokumentert 
med innmålinger, profiltegning og uttak av prøver. Undersøkelsesområde A og B innbefattet 
de fleste synlige overflatespor av dyrking på lokaliteten. Ved å undersøke lokaliteten inndelt i 
to fokusområder med ulike karakteristika ble det forsøkt å se flere sider ved landbruket, men 
også hvordan disse landbrukssporene var knyttet sammen til en helhet.  
 

6.5.1 DYRKINGSOMRÅDE A 

Den sørlige delen av den store dyrkingslokaliteten er her omtalt som dyrkingsområde A. Dette 
delområdet målte ca. 4200 m² (se Figur 37). Det lå i svakt hellende, vestvendt terreng, med 
en hellingsgrad på maksimalt 10–15°. Dyrkingsjorden i de ryddete flatene besto av sand med 
noe grus, og de uryddete flatene hadde mørkere, humusrike flekker. Dypere nede i grunnen lå 
det silt og leire. I den nordøstre delen var det forholdsvis steinfritt mellom røysene, og i den 
midtre delen var det noen større stein på over 0,4 m i diameter. I området mot sørvest var det 
mer stein og grus.  
 
Ut fra hva som var synlig på markoverflaten og informasjonen fra sjaktene er det 
holdepunkter for følgende avgrensning av område A. I nord var dyrkingsflaten avgrenset av 
berg og røys A37 som lå inntil berget. Den sørvestre enden var avgrenset av røys A1412 og 
en god del stein som lå i en bred, men svært spredt rekke i retning sørvest. Steinen i dette 
området var ikke samlet nok til å kunne bli kalt en steinstreng, men tilskrives trolig at det har 
blitt kastet stein ut fra dyrkingsområde A i forbindelse med åkerdriften. I vest var området 
avgrenset av berg rett under torva som strakk seg nord–sør og i østre del var området 
avgrenset av en helling mot øst og røysene A 1446 og A1464. Den bratte hellingen mot øst 
endte i et lavereliggende fuktigere terreng som skilte dyrkingsområde A fra dyrkingsområde 
B.  
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Figur 36: Dronefoto av dyrkingsområde A. Foto: Magne Samdal, illustrasjon: Kristine 
Ødeby, KHM. 
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Figur 37: Dyrkingsområde A. Illustrasjon: Kristine Ødeby og Axel Mjærum, KHM. 

6.5.1.1 Rydningsrøysene tilknyttet område A 
Totalt sett innebærer dette at dyrkingsområde A ble avgrenset av tre rydningsrøyser (A37, 
A1412 og A1464). I tillegg lå det flere rydningsrøyser spredt utover dyrkingsflaten (A2, A3, 
A22, A23, A34, A35, A36, A1428 og A1446, se Figur 37). Røysene hadde en rund eller 
avlang og ujevn avgrensning. Røysene var gjennomsnittlig mellom tre og fire meter lange og 
mellom to og tre meter brede. Størrelsen på steinene varierte mellom 0,10–0,15 m i diameter 
og opptil 0,4–0,5 m i diameter, og ofte lå de største steinene i ytterkanten av røysene. I 
halvparten av tilfellene var røysene lagt opptil jordfaste stein eller berg. Røysene som ble 
snittet (A1412, A1428, A1446 og A1464), viste seg å være bygget opp av to til tre lag selv 
om de virket grunnere i plan. Det eldste laget med stein i disse røysene ble etablert på gammel 
markoverflate, og A1428 lå delvis i og delvis over dyrkingslagsmasser (se Figur 38). De 
snittede røysene antas derfor å ha blitt etablert i forbindelse med nyryddingen, noe som også 
kan være tilfelle for de resterende rydningsrøysene, men de har fortsatt å bli bygd på gjennom 
åkerflatens brukstid.  
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Figur 38: Profilfoto og profiltegning av rydningsrøys A1428 sett mot NV. Foto/illustrasjon: Kristine Ødeby, KHM. 

6.5.1.2 Dyrkingen i område A 
Det undersøkte dyrkingslaget (A4100) var et sammenhengende 0,10–0,15 m tykt lag som ble 
observert i profil C3974, avgrenset med prøvestikk og senere flateavdekket. Dyrkingslaget var 
dannet av gråbrun til brun silt og sand med noe humus, og fra prøvetaking ble det også påvist 
trekull i laget. Det lave innholdet av grus og stein under 0,1 m i tverrmål taler for en 
omfattende rydding i forbindelse med åkerdriften. En grop, A100037 kan tolkes som et mulig 
steinopptrekk, og bare sporadisk var noen større stein etterlatt på flaten. 
Stedvis var dyrkingslaget vasket ned i det mer sterile underliggende sandlaget, men kunne 
som oftest skilles tydelig ut som et eget lag. Laget hadde en markert avslutning knyttet til røys 
A22, A23 og A1446 i nord, utkastområde for stein i sør og berg rett under torva i vest. På 
østsiden av dypsjakta var det ikke mulig å gjenfinne dyrkingslaget i prøvestikkene, så lagets 
østlige utstrekning kan derfor ikke sies sikkert. Til sammen dekte laget et areal på 400 m², og 
kan sammen med de avgrensende røysene og den godt ryddete flaten tolkes som en åkerteig 
(se Figur 39). 
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Parsellen med dyrkingslag A4100 var trolig ikke den eneste åkerteigen i område A. Med det 
flate terrengets videre utstrekning med flere rydningsrøyser mot nord og under de påfylte 
massene mot pukkverket i sør, er det rimelig å anta at det har ligget minst 3–4 andre parseller 
(se Figur 37). Dyrkingsflate A er derfor høyst sannsynlig kun en mindre del av et større 
åkersystem som har ligget i området (Mjærum 2012b).  
 

 
Figur 39: Ryddet åkerteig i dyrkingsområde A, etter maskinell fjerning av dyrkingslag A4100. I forgrunnen sees de 
snittede ildstedene A63 og A64. Sett mot SV. Foto: Kristine Ødeby, KHM. 

 

6.5.1.3 Naturvitenskaplige resultater av dyrkingsspor på flate A 
Det har blitt makrofossilanalysert fem av disse prøvene fra profilet gjennom åkerlaget (se 
vedlegg 9.3.2). En prøve (PM 3978) er fra dyrkingsslag 4100, mens en (PM3984) er fra 
gropen 100037. De øvrige er fra undergrunnslag. Det fremkom kun trekull og brente 
einebærkjerner (Juniperus) i prøvene. Gjennomgående frembrakte analysene lite kull og få 
einebærkjerner i prøvene fra undergrunnen og et høyere innslag av lag som ble tolket som 
kulturpåvirket ved feltarbeidet. Det er sannsynlig at deler av trekullet kan være knyttet til 
avsviing, men nedvasking av yngre trekull kan heller ikke utelukkes.  
 
Det foreligger to pollenserier fra flate A. I pollenanalysen utenfor den antatte parsellen 
(vedlegg 9.3.2, prøveserie 4169) og én (prøveserie 3980) fra området med dyrkingslag 4100. I 
begge serier fremkom blant annet pollen av gran (Picea). Gran ble ikke skogdannende i 
området før omkring 500 e.Kr. (Sørensen mfl. 2015), og det er derfor sannsynlig at deler av 
pollenet i lagene yngre enn dyrkingen. 
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Videre foreligger blant annet korn av bygg (Hordeum) og hvete (Triticum), og i prøven tatt av 
åkerlaget 4100 var det også enkelte linpollenkorn (Linum bienne-type). I pollenrapporten 
konkluderes det med at både området på og utenfor åkerflaten har vært dyrket. Videre 
indikerer analysen at de øvre jordlagene utenfor åkerflaten har blitt vendt ved arding/pløying. 
Det fremholdes også at sammensetningen av kull og pollen kan ha sammenheng med 
avsviing. 
 
Kornpollen har som hovedregel liten evne til å spre seg over lengre avstander (Behre 
1981:226–228). Siden det kun er kjent åkerdrift i eldre jernalder på stedet er det derfor 
sannsynlig at kornpollenet kan knytts til denne driftsfasen. 
 
Et forhold skiller laget innenfor åkerflaten fra det utenfor. Pollenanalysen (prøveserie 3980) 
fra åkerflaten viser nemlig at laget som ble tolket som undergrunnslag inneholdt kull og 
pollen. Laget var følgelig ikke sterilt. Bakgrunnen for dette kan være at dyrkingen i det 
hellende terrenget har skapt masseforflytning, og overlagret lag som tidligere har ligget 
eksponert. 
 
Ut fra mikromorfologianalysen (vedlegg 9.3.4, Figur 41) fra området med åkerlag 4100 
(PX3973 og PX3983) konkluderer Richard Macphail at det har vært dyrket og gjødslet på 
stedet. Det er også indikasjoner på at området har vært svidd av. I prøven (PX3987) som er 
tatt utenfor den klart definerte parsellen ble det påvist innslag av aske i bunnlaget som 
sannsynligvis kan knyttes til avsviing. Det fremkom også indikasjoner på gjødslingsjordbruk 
eller beite. Macphail mener imidlertid at åkerlaget mest trolig var for tynt til å kunne være 
spor etter åkerdrift. I tilknytning til mikromorfologiseriene ble det også tatt jordprøver som 
har blitt analysert for fem ulike jordfysiske og jordkjemiske parametere (vedlegg 9.3.4). En 
svak forhøyning i fosfatnivåene er blant de mest signifikante resultatene fra disse analysene. 
 
De er kun en detaljanalyse av to kullbiter fra utsiden av åkerflaten på lok. A. (PM3988, 
vedlegg 9.3.1, Figur 41) som berører dyrkingshistorien direkte. Kullet av hassel og ubestemt 
nåletre har skarpe kanter, og det antas følgelig at kullet ikke har blitt avrundet som følge av 
dyrkingsaktivitet. Det er verdt å merke seg at denne tolkningen ikke samsvare med tolkningen 
på bakgrunn av pollenundersøkelsen. 
 
Det er et godt samsvar mellom stratigrafiske feltobservasjonene og C14-dateringene. Datering 
av masser under rydningsrøys 1412 gir grunnlag for å anta at dyrkingen tok til etter 1864–
1623 f.Kr. (Ua-55321, 3 405±32 BP). Det videre foretatt en tidfesting av én grop (A100037), 
et to ildsteder (A63 og A64). Strukturene antas å være eldre eller samtidige med dyrkingen og 
de er alle datert innenfor tidsrommet 395–50 f.Kr., dvs. førromersk jernalder. Kull fra 
åkerkanten er tidfestet til 240–385 e.Kr. (Ua-55323, 1735±29 BP). Dateringen av åkerkanten 
kan belyse menneskelig aktivitet på stedet, f.eks. en avsviingsepisode. Analyseresultatet gir 
imidlertid ikke noen direkte tidfesting av jordbruket. 



Gnr. 104/1, 27 og 155/1, Ås kommune     Saksnr. 2013/8476 
  

64 
 Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon  

 
Figur 40: C14-dateringen fra åkerflaten og de omkringliggende områdene.  

 
De naturvitenskaplige analysene frembringer totalt sett en mengde data som belyser 
jordbruket inne på flate A. Analysene viser at 4100 er et dyrkingslag. Det er også 
holdepunkter for at det har vært gjødslet og trolig har området blitt avsvidd i forbindelse med 
dyrkingen. Det har etter alt å dømme blitt dyrket bygg og hvete på stedet, og kanskje også lin. 
Det kan entydig fastslås at det har vært drift på stedet innenfor tidsrommet 395–50 f.Kr. 
 
Analyseresultatene fra åkerkanten er mer tvetydige. Pollenanalysen antyder at det har vært 
dyrking, mens vedartsanalysen taler mot dette. Mikromorfologianalysen viser også at kanten 
er påvirket landbruk, men anser det som mest trolig at dette har sammenheng med beite. Det 
er noe usikkerhet knyttet til opphavet til kullet som er datert, men prøvesvaret antyder at det 
har vært aktivitet på stedet i yngre romertid.  
 
 



 
Figur 41: Tegning profil 3974 på flate A med prøveresultater. Illustrasjon: Kristine Ødeby og Axel Mjærum, KHM. 



 
 
 

6.5.1.4 Ildsteder i område A 
To ildsteder (A63 og A64) fremkom rett under dyrkingslaget (se Figur 39). Disse strukturene var 
gravd ned i det underliggende sandlaget, og toppen av strukturene var dyrket i stykker. På dette 
grunnlaget antas det at disse strukturene er eldre enn dyrkingslaget, eller at de var etablert i en 
periode med opphold i åkerdriften. Fra ildsted A63 har det blitt bestemt trevirke av or (Alnus), 
bjørk (Betula) og hassel (Corylus) (vedlegg 9.3.1). Fra A64 foreligger kull av bjørk (Betula), 
hassel (Corylus), furu (Pinus) og hegg (Prunus). Materialet er av små grener, kanskje 
opptenningskvast. Materialet er lite. De bestemte bitene kan imidlertid samsvare med at brenslet 
har blitt hentet fra et pionermiljø som har etablert seg i et åkerlandskap i en fase med gjengroing. 
Det kan også være at noe av kullet i åkerlaget har blitt pløyd/ardet opp fra ildstedene.  
 
A63 er tidfestet til 394–206 f.Kr., (Ua-55326, 2248±30 BP), mens A64 er tidfestet til 382–204 f.Kr. 
(Ua-55327, 2228±29 BP). Dateringene er altså sammenfallende. Dateringene faller også sammen 
med jordbruket på stedet. Dette underbygger at ildstedene ble etablert i forbindelse med 
åkerdriften.  
 

 
Figur 42: Snitt gjennom ildstedene S63 (t.v.) sett mot S og S64 (t.h.) sett mot SV. Foto: Kristine Ødeby, KHM. 

 

6.5.2 DYRKINGSOMRÅDE B 

Den nordøstlige delen av ID 111038 er her omtalt som dyrkingsområde B, som var et område på 
omtrent 1500 m² (se Figur 43). Den lå i vestvendt terreng og hellingen var noe kraftigere enn i 
dyrkingsområde A, oppimot ca. 20°. Grunnen bestod av rød til gul sand med noe grus og større 
stein. Område B var i øst avgrenset av røys A40 og en bratt helling videre mot øst. I vest var 
området avgrenset av en lavereliggende, fuktigere flate som strakk seg vestover mot 
dyrkingsområde A. I nord og sør var området avgrenset av berg i dagen. Området har vært godt 
ryddet for mindre stein som har vært samlet i røys A38 og A39 og kastet ut i et steinete område i 
nedkant mot sørvest. Noen steiner på over 0,4 m i tverrmål har blitt liggende på flaten. 
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Figur 43: Dyrkingsområde B. Åkerteigens antatte utstrekning mot sør er indikert med stiplet linje. Illustrasjon: Kristine 
Ødeby og Axel Mjærum, KHM. 
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Figur 44: Ryddet teig i dyrkingsområde B, sett mot V. Det avdekkede området nærmest fotografen har ligget utenfor 
åkeren. I nedkant av steinene lå et lite åkerhakk (A4188). Foto: Kristine Ødeby, KHM. 

6.5.2.1 Rydningsrøysene knyttet til område B 
Totalt sett innebærer dette at de tre rydningsrøysene på dyrkingsområde B utgjorde en del av 
områdets avgrensning. Røys A38 og A40 var ujevne til ovale i formen. A 39 ble ikke avtorvet 
eller snittet, men så i plan ut til å ha en mer jevn, sirkulær form. Diameter på røysene var på 2–
3,7 m, og de bestod av steiner på 0,1–5,5 m. A40, som er snittet, bestod av to lag med stein og er 
lagt i hellende terreng mot øst inntil en jordfast stein. Et humusholdig siltlag som ligner massene 
i dyrkingslag A5000 utgjør de øverste 0,1 m av massene i rydningsrøysa. Det er derfor mulig at 
det også har vært dyrket på toppen av dyrkingsområde B og i den bratte hellingen mot øst.  
 

6.5.2.2 Dyrkingen på område B 
Selve dyrkingslaget (A5000) var et sammenhengende 0,10–0,15 m tykt. Laget ble observert i 
profil C4164, men også i flaten. Dyrkingslaget var dannet av lys– til mørkebrun humus og myk 
siltholdig sand som inneholdt noe stein. Nord for profilsjakten ble laget flateavdekket og hadde 
en naturlig avgrensning av berg i dagen. Fra prøvetaking ble det påvist noe trekull i laget. Det 
lave innholdet av grus og stein under 0,4 m i tverrmål taler for en omfattende rydding i 
forbindelse med åkerdriften. Stein som ikke har blitt samlet i rydningsrøyser ser ut til å ha blitt 
kastet ut i nedkant av dyrkingslaget i sørvest.  
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I profilen ble det observert en forsenkning i overflaten (A4188, se Figur 45). Basert på 
forsenkningens plassering rett i overkant av dyrkingslaget i østre ende kan den trolig tolkes som 
en åkerkant. Selve åkerhakket har blitt dannet som et resultat av masseforflytning i forbindelse 
med langvarig drift av jorda. I tilfellet til A4188 var forsenkningen svært grunn, men den var 
mulig å følge i plan ca. 7 meter mot nordvest før den forsvant i et steinrikt område i forkant av 
bergveggen. Etter flateavdekking av parsellen kom det tydelig fram at forsenkningen lå nøyaktig 
i overgangen mellom ryddet og uryddet flate. 
 
Stedvis var dyrkingslaget vasket ned i det mer sterile underliggende sandlaget, men kunne som 
oftest skilles tydelig ut som et eget lag. Til sammen dekte laget trolig et areal på 180 m² og kan 
sammen med de avgrensende røysene og den godt ryddete flaten tolkes som en åkerteig. Teigen 
så ut til å bli avgrenset i nedkant i vest av den mer steinrike og fuktige dalgangen (se Figur 44).  
 
 
Dyrkingsområde A var klart teigdelt. Det er ikke like sikkert at område B hadde en slik 
utforming. Mot nord og sør strakk den skålformede teigen i område B seg inn mot berg i dagen, 
og mot vest hellet området bratt ned mot den dårlig drenerte dalgangen. Toppen av område B 
(østdelen) lå imidlertid tett på de påfylte massene ved pukkverket. Det lå røyser i denne 
retningen, men det opprinnelige antallet er ikke kjent. Følgelig kan det verken bekreftes eller 
utelukkes at område B også opprinnelig har inngått i et mer omfattende teigsystem.  
 

 



Gnr. 104/1, 27 og 155/1, Ås kommune     Saksnr. 2013/8476 
  

70 
 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon  

 
Figur 45: Profilfoto og profiltegning av den antatte åkerkanten A4188 til dyrkingslag A5000. Sett mot NNØ. 
Foto/illustrasjon: Kristine Ødeby, KHM. 

 

6.5.2.3 Naturvitenskaplige resultater av dyrkingsspor på flate B 
Det har blitt makrofossilanalysert (vedlegg 9.3.2) to prøver (PM4167 (undergrunn) og PM4168 
(dyrkingslag 5000) fra profilet gjennom åkerlaget. Begge analysene frembrakte kun trekull. Det 
er sannsynlig at deler av trekullet kan være knyttet til avsviing, men nedvasking av yngre trekull 
kan heller ikke utelukkes. 
 
Det er foretatt detaljanalyse av ti kullbiter fra dyrkingslaget 5000 (PM4168, vedlegg 9.2.2). 
Antallet kullbiter er lite, og tas forbehold om representativiteten til kullbitene. De kullbitene som 
faktisk har blitt analysert har avrundete kanter, noe som trolig er et resultat av at de redeponert i 
forbindelse med åkerdrift. Materialet består av minst fire arter (1 stykke av bjørk (Betula), 2 av 
furu (Pinus) og 1 av barlind (Taxus,), 2 av or/hassel (Alnus/Corylus) og ett av ubestemt nåletre 
(indet.). De er fra trær med lav egenalder, noe som kan tale for at kullet ikke er knyttet til 
nybrottet på stedet, men heller til senere avsviing, brakkleggingsperioder eller til gjødsling. En 
bjørkegren med tre bevarte årringer er C14-datert til 350–52 f.Kr. (Ua-55324, 2128±30 BP). 
Dateringen taler for at deler eller alt trekullet er knyttet til åkerdriftsfasen.  
 
I pollenanalysen (vedlegg 9.3.2, prøveserie 4169) fremkom pollen og kull i det fossile åkerlaget, 
mens undergrunnen manglet pollen. Det var også mye trepollen, deriblant gran (Picea). Gran ble 
ikke skogdannende i området før omkring 500 e.Kr. (Sørensen mfl. 2015), og det er derfor 
sannsynlig at deler av pollenet i lagene yngre enn dyrkingen. Samtidig er det innslag av små 
mengde pollen av bygg (Hordeum) og hvete (Triticum). I pollenrapporten konkluderes det med at 
det har blitt dyrket på stedet og at det har foregått en vending av jordlagene, f. eks. ved 
arding/pløying. Dette samsvarer med at kornpollen har som hovedregel liten evne til å spre seg 
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over lengre avstander (Behre 1981:226–228). Siden det kun er kjent åkerdrift i eldre jernalder på 
stedet er det derfor sannsynlig at kornpollenet kan knytts til denne driftsfasen. 
 
Analysen av mikromorfologiprøven 4171 (se vedlegg 9.3.4) viser at lag 5000 har innslag av 
varmepåvirket materiale og forhøyet magnetisk susceptibilitet. Masser i laget er følgelig påvirket 
av varme. Laget har også svakt forhøyede fosfatverdier. Mikroskoperingen antyder også at laget 
er tilført husdyrgjødsel og at det inneholder innslag av trekull som har blitt nedvasket fra 
torvhorisonten i etter at jordbruket opphørte. Totalt sett konkluderes det med at lag 5000 er et 
dyrkingslag som er dannet på stedet. 
 
Samlet sett gir er det godt samsvar mellom de ulike naturvitenskaplige dataene og 
feltundersøkelsen. Det kan fastlås at lag 5000 er et homogent dyrkingslag, trolig dannet i 
forbindelse med dyrking av bygg, hvete og eventuelt andre vekster. Det er enkelte spor etter 
varme (avsviing?) og mulig tilført gjødsel. Den ene dateringen som foreligger antyder at 
åkerdriften foregikk i førromersk jernalder. Dateringen underbygges av samsvaret med 
tidfestingen av flate A. Mest trolig har det daterte ildstedet blitt anvendt i forbindelse med 
jordbruket. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at ildstedet ble etablert i førromersk jernalder, 
og at kull fra ildstedet har blitt pløyd/ardet opp på et langt senere tidspunkt.  
 
 
 



 
Figur 46: Tegning av utvalgte deler av profil 4164 med prøveresultater. Illustrasjon: Kristine Ødeby og Axel Mjærum, KHM. 



 

6.5.2.4 Ildsted i område B 
Ett ildsted (A4980) fremkom rett under dyrkingslaget. Strukturen var gravd ned i det 
underliggende sandlaget og toppen av strukturen var dyrket i stykker. På dette grunnlaget antas 
det at ildstedet er eldre enn dyrkingslaget, eller at det er etablert i en periode med opphold i 
åkerdriften. En trekullprøve (PK4992) fra ildsted 4980 inneholdt trekull av bjørk (Betula). 
Trekull av en gren med to bevarte årringer er C14-datert til 350–52 f.Kr. (Ua-55324, 2128±30 
BP). Dateringen sammenfaller med tidfestingen av det overliggende dyrkingslaget. I 
vedartsrapporten bemerkes det at stykket er slitt og kan være redeponert. Det foreslås videre at 
kullet kan komme fra et ildsted. I så kan ildsted 4980 være en slik kilde til kullet, og ikke A63 
eller A64 slik det ved en feil foreslås i vedartsrapporten. En slik forbindelse kan til en viss grad 
underbygges av at dyrkingslag 5000 og A4980 har sammenfallende datering. Det kan imidlertid 
også være at den sammenfallende dateringen skyldes at ildstedet ble etablert i tidsrommet med 
jordbruksaktivitet på stedet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 47: Ildsted 4980. Bildet øverst er et tverrsnitt sett mot V. Foto og illustrasjon: Kristine 
Ødeby, KHM. 
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6.5.3 DYRKINGSOMRÅDE A OG B, FORSKJELLER OG FELLESTREKK 

Jordbrukssporene på dyrkingsområde A og B hadde en rekke fellestrekk. Begge områdene besto 
av rydningsrøyser og ryddete flater med bevarte dyrkingslag. I begge områdene ble det dessuten 
påvist små åkerteiger. De naturvitenskaplige dataene var også i stor grad sammenfallende. De 
viser at det var dyrket korn, at jorden hadde blitt bearbeidet med jordbruksredskaper, og mulig 
gjødslet. C14-dateringene gir holdepunkter for at disse hendelsene foregikk i førromersk 
jernalder. 
 
Områdene hadde også klare forskjeller. Dyrkingsområde A skilte seg ut som et klassisk 
rydningsrøysfelt, slik man tidligere kjenner de fra eldre jernalder på Østlandet. Det bestod av 
mange rydningsrøyser med jevn avstand til hverandre liggende i et småkupert terreng. 
Dyrkingsområdet må ha bestått av minst 3-4 likeartede åkerteiger. Område B lå i en litt annen 
landskapstype, med mer hellende terreng, og kan nok like gjerne betegnes som en skålformet 
åker. På område B var det heller ikke like mange røyser, og de inngikk ikke i et like tydelig 
system. 
 

6.5.4 DYRKINGSSPOR PÅ DEN SENTRALE FLATEN  

I den sentrale delen av området hvor det var det registret en større, sammenhengende 
dyrkingsflate med en mulig åkerrein (Boon 2013). Fra området med den antatte åkerreinen ble 
det hentet ut kull som ble registrert til vikingtid. For å frembringe mer informasjon om den store 
dyrkingsflaten ble det anlagt en 64 m lang, maskingravd sjakt, samt at det ble foretatt en 
maskinell avtorving av ca. 130 m2.  
 
Det ble observert humusholdige masser i området, men det er knyttet usikkerhet til om dette skal 
tolkes som spor etter åkerdrift eller knyttes til at det er fuktig og at det var et innslag av naturlig 
avsatt organisk materiale som ikke har blitt nedbrutt. Det ble ikke observert rydningsrøyser, 
åkerhakk eller -reiner som underbygget at området hadde vært oppdyrket. På grunn av 
usikkerheten knyttet til tolkningene ble det ikke prioritert å arbeide ytterligere med den store, 
sammenhengende, mulige åkerflaten. Det ble heller ikke tatt ut prøver fra dette området. 
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Figur 48: T.v. deler av den 64 m lange sjakten gjennom den store åkerflaten. Bildet er tatt mot NØ. T.v. profil gjennom 
de heterogene og delvis humusholdige massene på den store åkerflaten. Bildet er tatt mot vest. Foto: Kristine Ødeby, 
KHM. 

6.5.5 DYRKINGEN PÅ VINTERBRO, TOLKNING OG DISKUSJON 

Mange av de fossile åkersporene vi kjenner i utmarka i Sverige og på Østlandet omfatter store 
arealer og er spor etter åkersystemer som ble etablert det siste årtusenet før Kristi fødsel (Mjærum 
2012b; Myhre 2002:92–94, 127–130; Pedersen og Widgren 1998:283–284). Det foreligger ulike 
tolkninger av disse feltene, men flere har tatt til orde for at de er spor etter et dynamisk og 
fleksibelt jordbruk, med en kombinasjon av intensiv, gjødslet åkermark og mer ekstensiv dyrking 
og beitedrift (Connelid mfl. 2003:202; Myhre 2002:94). Det har blitt hevdet at varierte 
driftsformer og teigsystemer med roterende jordbruk har vært sentrale trekk ved dette jordbruket. 
Resultatene fra Vinterbro underbygger en slik forståelse av de omfattende røysfeltene i regionen. 
Ved utgravningen lyktes det å få frem kunnskap om detaljer omkring åkerdriften som bare 
unntaksvis er kjent fra tidligere. Resultatene fra Vinterbro underbygger at de røysfeltene til dels 
er spor etter omfattende teigsystemer, at de har blitt anvendt til korndyrking, og at det mest 
sannsynlig har blitt anvendt husdyrgjødsel. 
 
Ved undersøkelsen har åkerflate A tidfestet til førromersk jernalder (ca. 500–Kr.f.), og trolig var 
også åkerflate B i drift i dette tidsrommet. Disse dateringene av aktivitet i helt ulike deler av 
dyrkingsområdet tilsier at fasen med intensiv åkerdrift mest trolig har vært nokså kortvarig. En 
tidfesting til yngre romertid (200–400 e.Kr.) er et usikkert holdepunkt for en mer ekstensiv drift 
på et senere tidspunkt.  
 
Ved utgravningen ble det kun undersøkt små deler av de omfattende områdene med dyrkingsspor 
av ulike typer. Resultatene viser at det er mulig å frembringe en god overordnet forståelse av 
slike omfattende åkerspor med relativt begrenset ressursbruk. Det kan også konkluderes med at 
det lå bevart store deler av et relativt velbevart system av åkre og beitemarker i området, og høyst 
sannsynlig har det også befunnet seg minst ett gårdstun i tilknytning til åkersporene. Potensialet 
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for å påvise et velbevart ødegårdsanlegg var derfor helt klart til stede. Deler av dyrkingsfeltet var 
imidlertid ødelagt før undersøkelsen, samtidig som hogst og gjengroing skapte krevende 
feltforhold. I tillegg er det faglig utfordrende å detaljundersøke store arealer i utmark. Det er 
derfor usikkert i hvor stor grad en oppskalert undersøkelse hadde bidratt til omfattende 
tilleggskunnskap i dette tilfellet. 
 

7. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Ved utgravningene av kulturminnene fra steinalder framkom det enkelte brente bein. Disse har 
senere blitt artsbestemt og et utvalg er C14-datert. Det ble ellers ikke foretatt naturvitenskaplige 
analyser knyttet til steinalderundersøkelsen. Ved utgravningen av dyrkingssporene ble det 
derimot samlet inn et omfattende prøvemateriale (se også kapittel 6.4.1.2).  
 
Analyseresultatene er diskutert i teksten ovenfor. I tillegg fremkommer informasjon i vedlagte 
lister (vedlegg 9.2) og i naturvitenskaplige rapporter (vedlegg 9.3). Kort oppsummert har det blitt 
tatt ut og analysert følgende prøver: 

7.1.1 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Elleve fragmenter (ca. 3,2 g bein) fra område 5 på steinalderlokalitet lok.1 har blitt analysert av 
Adam Boethius (pers. med.) ved Universitetet i Lund. Stykkene har ikke latt seg artsbestemme. 
Tre av beinene har siden blitt tidfestet til tidligneolittisk tid (3650–3510 f.Kr.). 

7.1.2 VEDARTSANALYSE 

Jannie Koster Larsen og Peter Hambro Mikkelsen ved Moesgård museum har analysert syv 
prøver av trekull fra lokaliteten med dyrkingsspor (se vedlegg 9.3.1). Målet ved analysene har 
vært å belyse åkerdriften og å frembringe materiale til C14-dateringer. 

7.1.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Det ble innhentet ti makrofossilprøver fra området med dyrkingsspor, og sju av prøvene har blitt 
analysert av Sofie Östman og ved det Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå Universitet (se 
vedlegg 9.3.2). Analysene frembrakte utelukkende trekull og einebærkjerner. 

7.1.4 POLLENANALYSE 

Det ble innhentet til sammen 21 pollenprøver fordelt på tre serier. Fra hver serie ble fem prøver 
valgt ut til analyse (vedlegg 9.3.2). Analysene viser også at foreligger både nytt og gammelt 
pollen i prøvene, noe som kan tilskrives at pollen har blitt vasket nedover i jordlagene i nyere tid. 
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7.1.5 MIKROMORFOLOGISKE, JORDFYSISKE OG JORDKJEMISKE ANALYSER 

Det ble også tatt ut en mikromorfologisøyle fra hver av de tre prøveseriene (Figur 41 og Figur 
46). I forbindelse med uttaket av disse tre søylene ble det samlet inn tre referanseprøveserier til 
jordkjemisk- og jordfysisk analyse. Richard Macphail ved Institute of Archaeology, University 
College London (UCL) har vært ansvarlig for mikroskoperingen og tolkningen av 
jordlagsprøvene, mens Johan Linderholm ved det Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå 
Universitet har bidratt med de kjemiske og fysiske analysene (se 9.3.4). 
 

8. SAMMENDRAG 
I tidsrommet 12. september–21. oktober 2016 foretok KHM en arkeologisk utgravning av tre 
antatte lokaliteter fra eldre steinalder, lok. 1 (ID 160295), Lok. 2 (ID 111044) og Lok. 3 (ID 
111043). I tillegg grov vi ut deler av et større område med fossile åkerspor (ID 111038). 
Undersøkelsen foregikk på Vinterbro i Ås, kommune, Akershus, og den ble gjennomført i 
forbindelse med utvidelsen av Vinterbro næringspark. 
 
Ved steinalderundersøkelsen ble det fjernet torv i et areal på ca. 1713 m2 i utmark og håndgravd 
et areal på 125 m2 (18,4 m3). I tillegg ble det anvendt gravemaskin til å ta bort 10–20 cm av 
grunnen på ca. 660 m2 innenfor lokalitetene. 
  
På Lok. 1 fremkom 4245 gjenstander ved en arkeologisk registrering i 2012 (Boon 2013) og ved 
utgravningen i 2016 (C60375), i hovedsak innenfor fem klart adskilte funnkonsentrasjoner. 4017 
av disse artefaktene er i flint, blant annet 19 mikrolitter, 18 mikrostikler, 2 bor, 8 skrapere, 10 
stikler, 1 uregelmessig kjerne og 9 bipolare kjerner. Det var også et betydelig innslag av flekker, 
mikroflekker og fragmenter av flekkekjerner i funnmaterialet. Vi fant 217 gjenstander i kvarts, 
iberegnet et antall flekker, mikroflekker og kjernefragmenter. Lokaliteten lå ca. 120–118 moh., 
noe som innebærer at en eventuelt strandbundet boplass må ha blitt besøkt i første del av 
mellommesolitikum (ca. 8000 f.Kr.). Gjenstandsfunnene taler for en datering til om lag samme 
tid. Boplassen lå den gangen på en øy, eksponert i et åpent skjærgårdslandskap. I tillegg fremkom 
minst 8 gjenstander fra neolitikum, inkludert 1 B-spiss, 1 tverregget spiss, 1 sammenføyd 
sylindrisk kjerne og 3,6 g brente bein. Tre C14-dateringer av beinene faller innenfor tidsrommet 
tidsintervallet 3700–3388 f.Kr. 
 
På lok. 2 lå funnene samlet innenfor et område på 3x6 m. Noe under halve denne konstruksjonen 
ble undersøkt i 2016, og dette frembrakte 121 funn, hvorav 116 av flint og 5 av kvarts (C60376). 
I funnmaterialet inngår en mikrolitt og to mikrostikler og annet materiale som ut fra typologisk 
og teknologiske vurderinger kan tidfeste til mellommesolittisk tid.. En slik datering samsvarer 
godt med at funnområdet lå skjermet til i strandkanten ca. 8100 f.Kr.. Oppholdsstedet var da 
vendt nordover, mot et åpent fjordlandskap.  
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Det ble i tillegg gjennomført en omfattende innledende undersøkelse på lok. 3, men det fremkom 
kun én flintgjenstand i 2016 (C60377). Lokaliteten tolkes som et område med løsfunn. 
 
ID 111038 omfatter et areal på ca. 27 800 m2 med fossile dyrkingsspor. I 2016 ble det etablert 
om lag 120 m med profiler på lokaliteten, avtorvet ca.740 m2 og fjernet fossile åkerlag innenfor 
et areal ca. 300 m2. Ved arbeidet ble det påvist to fossile åkerlag og 15 røyser ble nærmere 
dokumentert. Det ble også undersøkt tre ildsteder og en grop som lå i tilknytning til åkerflatene. 
Det ble samlet inn et omfattende prøvemateriale fra profiler og fra strukturer ved undersøkelsen 
(C60378). 
 
Hoveddelen av utgravningen foregikk på to områder som lå med ca. 100 meters avstand. Område 
A var et småkupert røysfelt lengst sør på lokaliteten hvor det lå minst 13 rydningsrøyser med en 
innbyrdes av stand på 2–10 m. Undersøkelsen viste at det lå flere åkerteiger i forbindelse med 
dyrkingen. Én av disse ble nærmere undersøkt. Denne var terrengtilpasset og målte om lag 400 
m2. Åkerlaget var 10–15 cm tykt. Område B lå i mer kupert terreng og det var færre røyser som lå 
mer spredt. I område B ble det undersøkt en skålformet dyrkingsparsell med et åkerlag med et 
estimert areal på 180 m2.  
 
Ut fra feltundersøkelsene og de naturvitenskaplige analysene konkluderes det med at jorden på 
stedet har blitt bearbeidet og at den trolig ble gjødslet. Det kan også fastslås at det har blitt dyrket 
bygg og hvete, og muligens også andre sorter. C14-analyser tidfester hoveddelen av aktiviteten 
på flate A og B til førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.–Kristi fødsel). 
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10. VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 

10.2  STRUKTURLISTE, DYRKINGSSPOR 
Str.nr. S.type Beskrivelse  Kontekst Form i 

flate 
Lengde i cm Bredde i cm Snittet Dybde i profil 

(cm) 
Tilleggsobs, annet 

2 Rydningsrøys Tett og sirkelrund rydningsrøys med store steiner fra 0,3–0,5 m i diam.  
liggende i ytterkanten til mindre steiner på 0,1–0,20 m i diam. liggende i 
midten. Røysa virker tørr og tettpakket, og ligger i terreng som heller mot V. 

Dyrkingsområde 
A 

Rund 360 300 NEI  Påvist før avtorving 

3 Rydningsrøys Oval, trolig 2-3 lags rydningsrøys med mye stein på 0,2–0,3 m i diam. Ligger 
opp mot større, jordfast stein i NV og i terreng som heller mot V. 

Dyrkingsområde 
A 

Oval 400 300 NEI  Påvist før avtorving 

22 Rydningsrøys Ikke undersøkt. Dyrkingsområde 
A 

Avlang 360 190 NEI  Ikke avtorvet 

23 Rydningsrøys Ikke undersøkt. Dyrkingsområde 
A 

Ujevn 380 190 NEI  Ikke avtorvet 

34 Rydningsrøys Oval rydningsrøys med stein av ulik størrelse (fra 0,1–0,4 m i diam.) I 
lengderetningen Ø-V virker røysa svært tett. Den ligger i hellende terreng mot 
V.  

Dyrkingsområde 
A 

Oval 310 200 NEI  Påvist før avtorving 

35 Rydningsrøys Ujevn rydningsrøys med spredt stein i plan, trolig 1-2 lags. Ligger inntil en 
mulig jordfast stein i N, og terrenget heller mot V.  

Dyrkingsområde 
A 

Ujevn 200 200 NEI  Påvist før avtorving 

36 Rydningsrøys Ujevn rydningsrøys med spredt stein i plan, trolig 1-2 lags. I midten ligger 
den største steinen på 0,4 m i diam., og rundt denne ligger mindre stein på 
0,15 m i diam. Ligger trolig i utkanten av dyrket område, i nedkant av røysa 
mot V er en del spredt stein.  

Dyrkingsområde 
A 

Ujevn 230 200 NEI  Påvist før avtorving 

37 Rydningsrøys Avlang rydningsrøys plassert inntil berg i dagen. Sprer seg langs bergkanten i 
NØ-SV-retning. Steinene er fra 0,1–0,4 m i diam.  

Dyrkingsområde 
A 

Avlang 550 100 NEI  Påvist etter 
avtorving 

38 Rydningsrøys Ujevn/oval rydningsrøys i utkanten av dyrkingsflate B. Steinene er 0,5–0,1 m 
i diam. og ligger tett i ett lag. Ligger i hellende terreng mot V.  

Dyrkingsområde 
B 

Ujevn 250 200 NEI  Påvist før avtorving 

39 Rydningsrøys Ikke undersøkt. Dyrkingsområde 
B 

Rund 320 320 NEI  Ikke avtorvet 

40 Rydningsrøys I plan: Røys med spredte store stein på opptil 0,55 m i diam. i ytterkant og 
mindre stein på 0,3 m i diam. i midten. I profil: To lag med stein, der det 
eldste laget ser ut til å ha blitt lagt lenger øst enn det yngste, inntil en mulig 
jordfast stein.  

Dyrkingsområde 
B 

Ujevn 370 200 JA 60 Påvist etter 
avtorving 

60 Avskrevet Avskrevet. Natur.        
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61 Ildsted Ildsted på steinalderlok. 1, omr. 3. Plan: Klar, samling av skjørbrent stein, 
som fremsto som nærmest triangulær i overflaten. Etter fjerning av 10 cm 
med masser var formen tydelig oval. Det var ikke klare fyllskifter knyttet til 
steinene. Profil: Laget med skjørbrent stein var også tydelig i profil. Det ble 
ikke påvist fyllskifter knyttet til steinene, men profilet viste at ildstedet var 
skåret ned i et eldre rotvelt. I de underliggende massene var det flintfunn, men 
ikke skjørbrent stein. Ut fra disse iakttagelsene konkluderes det med at 
ildstedet må ha blitt dannet etter besøket i overgangen tidlig- 
mellommesolitikum, og også etter det etablerte seg større trær i området. 

Steinalderlok. 1, 
omr. 3.  

Oval 75 44 Ja 15 Anlagt over rotvelt. 
Yngre en 
steinalderlok. på 
stedet. 

62 Avskrevet Avskrevet. Natur.        
63 Ildsted I plan: Oval kullflekk med tydelig avgrensing og nevestor stein. I profil: 

Består av mye kull og er helt flat i bunnen. Steinen er ikke synlig 
varmepåvirket.  

Dyrkingsområde 
A 

Rund 100 100 JA 12 Påvist etter 
fjerning av A4100 

64 Ildsted I plan: Rund kullflekk med mye kull i V. I profil: Dypeste punkt i S, i S-enden 
ligger også nesten all varmepåvirket stein. 

Dyrkingsområde 
A 

Rund 60 60 JA 10 Påvist etter 
fjerning av A4100 

1412 Rydningsrøys I plan: Halve røysa avtorvet, virker firkantet i formen. Er lagt inntil 1,3 m lang 
jordfast stein i NV. Steinene er fra 0,1–0,4 m i diam. Røysa er tettpakket med 
de største steinene i ytterkant. Ligger i terreng som heller mot V. I profil: 
Røysa har tre lag stein, og i V-ende strekker dyrkingslaget seg helt ned til 
bunnen.  

Dyrkingsområde 
A 

Firkantet 400 300 JA 80 Påvist før avtorving 

1428 Rydningsrøys I plan: Rund, spredt røys med mye stor stein på opptil 0,3–0,5 m i diam. 
Terrenget heller mot N. Ligger midt i dyrkingslag A4100. I profil: 
Dyrkingslaget strekker seg ned til bunnen i røysa som har 2-3 lag stein. To 
større steiner i bunn er trolig jordfaste.  

Dyrkingsområde 
A 

Rund 350 310 JA 40 Påvist før avtorving 

1446 Rydningsrøys I plan: Rund røys med stor utstrekning lagt inntil en stor kampestein i N. 
Røysa har steiner på 0,5–0,1 m i diam, der de største ligger i ytter- og 
underkant i eldste lag. Terrenget heller svakt mot NØ. I profil: To lag steiner. 
Antydninger til dyrking gjennom det yngste laget med stein.  

Dyrkingsområde 
A 

Rund 520 470 JA 40 Påvist før avtorving 

1464 Rydningsrøys I plan: Oval røys med mye stor, spredt stein. Større stein i ytterkant på opptil 
en meter, som ligger ganske regulært plassert, og en oval kjerne av mindre 
stein på 0,2–0,3 m i diam. I profil: to-lags røys lagt mellom to store jordfaste 
steiner.  

Dyrkingsområde 
A 

Oval  610 450 JA 60 Påvist etter 
avtorving 

4100 Lag Dyrkingslag. Gråbrunt til brunt humus- og siltholdig sandlag. Føles mykt og 
er tilnærmet fritt for grus og stein. Har i de tydeligste områdene en klar 
overgang til det trolig sterile sandlaget under. Strekker seg igjennom A1428. 

Dyrkingsområde 
A 

Avlang 3400 1400 JA 10 Påvist i profil 3974 

4188 Åkerkant Øverste, østre kant av dyrkingslag A5000. Dyrkingsområde 
B 

Lineær 670  JA 10 Påvist i profil 4164 

4980 Ildsted I plan: sirkulær med mye kull og varmepåvirket stein. I profil: Konsentrert 
kullag omgitt av siltig undergrunn.  

Dyrkingsområde 
B 

Sirkulær 135 120 JA 15 Påvist etter 
maskinell fjerning 
av dyrkingslag 
A5000 

5000 Lag Dyrkingslag. Lyst- til mørkebrunt humus- og siltholdig sandlag . Føles mykt. 
Inneholder noe stein. Avgrenses av åkerkant A4188 i Ø. 

Dyrkingsområde 
B 

Avlang 2000 550 JA 10 Påvist i profil 4164 

100037 Grop Grop med ukjent funksjon. Mulig steinopptrekk ifbm. åkerdriften.  Dyrkingsområde 
A 

   JA 45 Påvist i profil 3974 



10.3 TILVEKSTTEKSTER 

10.3.1 TILVEKSTTEKST, C60375 

C60375 /1-32 
Boplassfunn fra eldre steinalder fra NORDBY VESTRE (104 /50), ÅS K., AKERSHUS. 
Fellesopplysninger for utgravningen, C60375– C60378 
I tidsrommet 12. september–21. oktober 2016 foretok KHM en arkeologisk utgravning av tre 
antatte lokaliteter fra eldre steinalder, lok. 1 (ID 160295), Lok. 2 (ID 111044) og Lok. 3 (ID 
111043). I tillegg grov vi ut deler av et større område med fossile åkerspor (ID 111038). 
Undersøkelsen foregikk på Vinterbro i Ås, kommune, Akershus, og den ble gjennomført i 
forbindelse med utvidelsen av Vinterbro næringspark. Katalognr. C60375– C60378 omfatter funn 
fra en arkeologisk registrering av lok. 1 i 2012 (Boon 2013), samt funn og prøver fra 
utgravningen i 2016 (Mjærum og Ødeby 2017).  
 
Litteratur: 
Boon, Christine 
 2013: Registreringsrapport. Med funn av tre automatisk fredete kulturminner og ett 

kulturminne med uavklart vernestatus. Vinterbro næringspark, Ås. Upublisert rapport. 
Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune. 

Mjærum, Axel, Kristine Ødeby og John Asbjørn Havstein 
 2018: Rapport fra arkeologisk utgravning. To lokaliteter fra fra mellommesolitikum, et 

løsfunn fra steinalder/bronsealder og dyrkningsspor fra jernalder. Nordby vestre (104/1, 
27) og Kirkerud (115/1), Ås k., Akershus. Upublisert rapport i Kulturhistorisk museums 
arkiv, Oslo. 

 
C60375 
Funnomstendighet: Lok. 1 (ID 160295) ble registrert i 2012, og påvist på bakgrunn av 8 positive 
prøvestikk med til sammen 16 flintfunn. I 2016 ble et areal på 1380 m2 avtorvet og det ble gravd 
442 ruter à 0,5x0,5m. Til sammen ble det undersøkt 110,5 m2 (13,175 m3). Bortgravde masser ble 
våtsåldet. Avslutningsvis ble lokaliteten maskinelt flateavdekket. Det framkom til sammen 4245 
gjenstandsfunn ved utgravningen, i hovedsak av flint, men med innslag av kvarts, kvartsitt, 
bergkrystall, jaspis og bergart. C60375 omfatter både funn fra registreringen og utgravningen.  
Funnene var fordelt på fem funnkonsentrasjoner av varierende omfang avgrenset av områder med 
få eller ingen funn. Hoveddelen av funnene er på typologisk og teknologisk grunnlag datert til 
overgangen mellom tidlig- og mellommesolitikum, inkludert mikrolitter, mikrostikler og 
flekkeproduksjon basert på koniske kjerner. Dette samsvarer med foreliggende 
strandlinjeforskyvningskurve som indikerer strandbundethet ved ca. 8000 f.Kr. Det ble også gjort 
enkeltfunn som kan tidfestes til så vel tidlig- som mellomneolitikum, i form av prosjektiler og en 
fragmentert sylindrisk kjerne. Det ble dessuten funnet brente bein av pattedyr datert innenfor 
tidsspennet 3700–3388 f.Kr. 
I en av konsentrasjonene ble det påvist et ildsted som ikke er datert, men som på bakgrunn av 
stratigrafiske forhold må være yngre enn aktiviteten på stedet i mellommesolitikum.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på en liten rygg som dannet en forlengelse av Furukollen i 
sørlig retning. Selve toppen lå 95 m N for lokalitetsavgrensningen. Kulturminnet lå videre ca. 
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105 m SV for krysset mellom veien Myråsdalen og Kveldsroveien. Lokaliteten lå videre 170 m 
nord for ID 111044. Stedet befant seg 118–120 moh. 
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6623226, Ø: 599731. 
LokalitetsID: 160295. 
Funnet av: Axel Mjærum og Kristine Boon. 
Funnår: 2012 og 2016. 
Katalogisert av: John Asbjørn Havstein og Axel Mjærum. 

1. 1 pilspiss, b-spiss, av flint. På kraftig, regulær flekke med to dorsale fasetter. Jevn steil 
retusj på sidekantene. Noe retusj på ventralside mot oddpartiet. Odden er avbrutt før 
patinering mens ventralside av tangepartiet mangler grunnet frostsprenging. Stm: 2,9 cm. 

2. 1 pilspiss, tverregget, av flint. Dannet på et avslag, med egg i distalenden, et egghjørne 
kan være knekt. En sidekant er retusjert mens den andre dannes av en jevn bruddflate. 
Slitasje fra sidekantene midt på den ene flatside er trolig spor etter skjefting. 
Varmepåvirket. Stm: 1,7 cm. 

3. 19 pilspisser, mikrolitter, av flint. Av disse er 10 definert som lansettmikrolitter og 1 
som en mulig skjevtrekant. De øvrige er ikke nærmere definert men kan i hovedsak tolkes 
som lite standardiserte varianter av lansetter. Stm: 1,3-2,9 cm. 

4. 18 mikrostikler av flint, 4 varmepåvirket, 1 med cortex. Av disse er 16 proksimale enkle, 
1 distal enkel og 1 med enkel fasett i begge ender. 

5. 11 stikler av flint, hvorav 3 på flekker, 3 på avslag, 4 på fragmenter. Gjenstandene er 
dannet ved stikkelslag eller på hjørner mellom tilfeldige eller intensjonelle bruddkanter. 
De fleste har ingen øvrig sekundær bearbeiding. Alle er identifisert ved tydelige 
bruksspor. 4 varmepåvirket, 4 med cortex. 

6. 41 flekker med retusj av flint, hvorav 3 skrapere og 1 multiredskap i form av en 
kombinert kniv og skraper. Mange av disse er intensjonelt segmenterte brede flekker med 
delvis retusjerte sidekanter og hjørner, samt tydelige bruksspor, og kan trolig defineres 
som firkantkniver. For øvrig inkluderer kategorien et antall sannsynlige fragmenter av 
mikrolitter. 6 varmepåvirket, 5 med cortex. 

7. 6 flekker med rygg av flint. 1 varmepåvirket. 
8. 240 flekker av flint. Av disse er én svært rett med kraftige ventrale bølgeringer, og er 

nokså sikkert slått av en sylindrisk kjerne. 45 varmepåvirket, 36 med cortex. 
9. 9 mikroflekker med retusj av flint. 6 varmepåvirket, 1 med cortex. 
10. 1 mikroflekke med rygg av flint. 
11. 93 mikroflekker av flint. 20 varmepåvirket, 5 med cortex. 
12. 2 slipte avslag, av flint. Det ene er jevnt slipt på en hvelvet side og har trolig vært del av 

en øks. Det andre har noe tosidig retusj fra en sidekant som deretter er slipt. 
13. 16 avslag med retusj av flint, hvorav 2 skrapere, 1 bor og 1 multiredskap. 6 med cortex. 
14. 1 slipt fragment av flint. Smalt og tynt fragment der én flatside er fullstendig retusjert. 
15. 34 fragment med retusj av flint, hvorav 3 skrapere og 1 bor. 4 varmepåvirket, 9 med 

cortex. 
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16. 3459 produksjonsavfall av flint, hvorav 1396 avslag, 1286 fragmenter, 777 splinter. 
Avfallsmaterialet er poset sammen og derfor samlet under ett underdummer. 856 
varmepåvirket, 696 med cortex. 

17. 1 uregelmessig kjerne av flint. Gjenstanden er trolig en sterkt redusert flekkekjerne, 
muligens også bipolart slått. Varmepåvirket, med cortex. 

18. 10 bipolare kjerner av flint. 4 varmepåvirket, 2 med cortex. 
19. 53 kjernefragmenter av flint, hvorav 22 plattformavslag, 20 plattformprepareringsavslag 

og 11 sidefragmenter. Flertallet av plattform- og prepareringsavlagene har hengslete 
dorsale negativer fra flere retninger, og indikerer mellommesolittisk flekketeknologi med 
koniske kjerner. To sidefragmenter er sammenføyd og stammer fra en sterkt redusert og 
varmepåvirket sylindrisk kjerne. 11 varmepåvirket, 10 med cortex. 

20. 4 produksjonsavfall av bergkrystall, hvorav 2 fragmenter og 2 splinter. 
21. 2 flekker med retusj av kvarts. 
22. 24 flekker av kvarts. 
23. 2 mikroflekker med retusj av kvarts. 
24. 24 mikroflekker av kvarts. 
25. 2 fragmenter med retusj av kvarts. Ett skarpt avslagsfragment med skarp distal kant og 

noe retusj på sidekantene er trolig et prosjektil. 
26. 159 produksjonsavfall av kvarts, hvorav 31 avslag, 78 fragmenter og 50 splinter. 
27. 1 plattformkjerne av kvarts. Noe uregelmessig og påvirket av varme/frost, tilnærmet 

konisk form. 
28. 3 kjernefragmenter, plattformavslag, av kvarts. Hele plattformavslag med spor av 

flekkeavspaltinger rundt tilnærmet hele omkretsen, tilsynelatende av koniske kjerner. 
29. 1 flekke med retusj av jaspis. Stor, lett uregelmessig ryggflekke med jevn retusj langs én 

sidekant og et skarpt hjørne distalt; er trolig å regne som en kniv. 
30. 2 avslag av jaspis. 
31. 1 mikroflekke med retusj av kvartsitt. 
32. 3 avslag av bergart. Alle av ulike bergarter og anses som usikre. 
33. 12 brente bein, samlet vekt 3,2 g. Beinene var for nedbrutte til artsbestemmelse, tre er 

datert:  
Ua-55049: BP 4 778±31 (3643–3388 f.Kr.) 
Ua-55050: BP 4 843±33 (3700–3532 f.Kr.) 
Ua-55051: BP 4 844±30 (3696–3534 f.Kr.) 
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10.3.2 TILVEKSTTEKST, C60376 

C60376 
Funnomstendighet: Lok. 2 (ID 111044) ble registrert i 1997 og nyregistrert i 2012, og påvist på 
bakgrunn av 2 flintfunn fra ett prøvestikk. I 2016 ble et areal på 178 m2 avtorvet og det ble gravd 
36 ruter à 0,5x0,5m. Til sammen ble det undersøkt 9 m2 (1,025 m3). Bortgravde masser ble 
våtsåldet. Avslutningsvis ble lokaliteten maskinelt flateavdekket. Det framkom til sammen 121 
gjenstandsfunn ved utgravningene i 2016, hvorav 116 av flint og 5 av kvarts. Blant flintfunnene 
var en mikrolitt og to mikrostikler samt noe flekkeproduksjon som på typologisk og teknologisk 
grunnlag kan tidfestes til overgangen mellom tidlig- og mellommesolitikum. Dette er i samsvar 
med foreliggende strandlinjedatering til ca. 8100 f.Kr.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå innenfor dyrkningslokaliteten ID111038. Den befant seg 
videre om lag 200 m S for Furukollen og om lag 250 m ØNØ for det høyeste området på 
Kirkerudåsen. Utgravningsfeltet lå videre 80 m SV Myråsdalen, på et sted der denne gjorde en 
sving. Kanten av pukkverket på eiendom 104/27 befant seg 180 m mot S. Stedet befant seg 123,5 
moh. 
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6622949, Ø: 599770. 
LokalitetsID: 111038/111043/111044/160295. 
Funnet av: Axel Mjærum. 
Funnår: 2016. 
Katalogisert av: John Asbjørn Havstein. 

1) 1 pilspiss, mikrolitt, av flint. Gjenstanden har naturlig distal odd og normal retusj langs én 
sidekant som ender i en tverr mikrostikkelfasett ved basis. Stm: 2,3 cm. 

2) 2 mikrostikler av flint. Begge ensidige med tverr bruddfasett. Stm: 1,2-1,3 cm. 
3) 1 flekke med retusj, endeskraper, av flint. Gjenstanden har steil retusj på en kraftig 

overløpende distalende. Begge sidekanter er helt eller delvis retusjerte, men er sløvet 
enten intensjonelt eller som følge av slitasje. L: 5,1 cm. 

4) 5 flekker av flint. 1 varmepåvirket, 1 med cortex. L: 2,2-4,3 cm. 
5) 22 avslag av flint, 6 varmepåvirket, 2 med cortex. 
6) 65 fragmenter av flint. 10 varmepåvirket, 6 med cortex. 
7) 14 splinter av flint. 2 varmepåvirket, 1 med cortex. 
8) 6 kjernefragmenter av flint, hvorav 5 plattformprepareringsavslag. 1 varmepåvirket, 3 

med cortex. Stm: 1,4-2,8 cm. 
9)  5 fragmenter av kvarts. 

 
 
 

10.3.3 TILVEKSTTEKST, C60377 

C60378  
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Funnomstendighet: Lok. 3 (ID 111043) ble registrert i 1997 og nyregistrert i 2012. Samlet 
foreligger ett gjenstandsfunn av flint fra dette registreringsarbeidet (C52272/a). I 2016 ble et areal 
på 155 m2 avtorvet og det ble gravd 18 0,5x0,5 m store prøveruter og én graveenhet på 1x1 m. 
Samlet ble det undersøkt et areal på 5 m2 (1,125 m3). Bortgravde masser ble tørrsåldet. Det 
fremkom kun ett avslag av flint ved arbeidet. Gjenstanden regnes som et løsfunn. 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på eiendomsgrensen mellom eiendom 104/27 og eiendom 
124/49. Stedet lå videre umiddelbart øst for en større sti og pukkverket på eiendom 104/27. 
Samtidig befant stedet seg ca. 300 m Ø for det østligste hjørnet til den største bygningen på 
eiendom 104/39 og 450 m N for toppen av Vardåsen. Stedet befant seg 134, 5 moh. 
Katalogisert av: Axel Mjærum. 
Koordinater: EU89-UTM; Sone 32, N: 6622592, Ø: 599766.  

1) 1 avslag med retusj av flint. Gjenstanden har invers retusj langs en sidekant. Distalenden 
er brutt av. Stm.: 1,3 cm. 

 

10.3.4 TILVEKSTTEKST, C60378 

C60378  
Funnomstendighet: ID 111038 omfatter et areal på ca. 27 800 m2 med fossile dyrkningsspor. I 
2016 ble det etablert om lag 120 m med profiler på lokaliteten, avtorvet ca.740 m2 og fjernet 
fossile åkerlag innenfor et areal ca. 300 m2. Ved arbeidet ble det påvist to fossile åkerlag og 15 
røyser ble nærmere dokumentert. Det ble også undersøkt tre ildsteder og en grop som lå i 
tilknytning til åkerflatene. Det ble samlet inn et omfattende prøvemateriale fra profiler og fra 
strukturer ved undersøkelsen. 
 
Hoveddelen av utgravningen foregikk på to områder som lå med ca. 100 meters avstand. Område 
A var et småkupert røysfelt lengst sør på lokaliteten hvor det lå minst 13 rydningsrøyser med en 
innbyrdes av stand på 2–10 m. Undersøkelsen viste at det lå flere åkerteiger i forbindelse med 
dyrkningen. Én av disse ble nærmere undersøkt. Denne var terrengtilpasset og målte om lag 400 
m2. Åkerlaget var 10–15 cm tykt. Område B lå i mer kupert terreng og det var færre røyser som lå 
mer spredt. I område B ble det undersøkt en skålformet dyrkningsparsell med et åkerlag med et 
estimert areal på 180 m2.  
 
Ut fra feltundersøkelsene og de naturvitenskaplige analysene konkluderes det med at jorden på 
stedet har blitt bearbeidet og at den trolig ble gjødslet. Det kan også fastslås at det har blitt dyrket 
bygg og hvete, og muligens også andre sorter. C14-analyser tidfester hoveddelen av aktiviteten 
på flate A og B til førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr. – Kristi fødsel).  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå om lag 300 m S for Furukollen og om lag 200 m Ø for det 
høyeste området på Kirkerudåsen. Kulturminnet var avgrenset av veien med navnet Myråsdalen i 
øst og strakk seg 200 m østover. Det befant seg også 260–430 m sør for krysset mellom 
Myråsdalen og Kveldsroveien og rett nord for pukkverk på eiendom 104/27. 
Katalogisert av: Kristine Ødeby og Axel Mjærum. 
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Koordinater: EU89-UTM; Sone 32, N: 6629188, Ø: 262520.  
 

1) 7 prøver av vedart. Samtlige er vedartsbestemt og datert, og deler av materialet er 
forbrukt ved analyse. 

Prøve-
nr. 

Områd
e 

Struktur-
nr. 

Labnr
. 

Kontekst Vekt, 
g 

Vedart (datert materiale 
er uthevet) 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert 
datering 

PK5246 Flate A A63 Ua-
55326 

Ildsted 1,5 1 stk. av or (Alnus), 8 stk. 
av bjørk (Betula) og 1 stk. 
av hassel (Corylus). 

2248±30 
BP 

394–206 
f.Kr. 

PK5249 Flate A A64 Ua-
55327 

Ildsted 1,1 4 stk. av bjørk (Betula), 3 
stk. av hassel (Corylus), 
1 stk. av furu (Pinus) og 2 
stk. av hegg (Prunus) 

 2228±29 
BP 

382–204 
f.Kr. 

PK4992 Flate B A4980 Ua-
55325 

Ildsted 1,8 1 stykke av bjørk (Betula) 2128±30 
BP 

 350–52 
f.Kr. 

PM416
8 

Flate B A5000 Ua-
55324 

Dyrkning-
slag 

0,1 1 stykke av bjørk 
(Betula), 2 av furu (Pinus) 
og 1 av barlind (Taxus), 2 
av or/hassel 
(Alnus/Corylus) og ett av 
ubestemt nåletre (indet.) 

2101±30 
BP 

198–47 
f.Kr. 

PM398
8 

Flate A Under-
grunn 

Ua-
55323 

Åkerkant 0,05 1 stk. av hassel 
(Corylus) og 1 stk. 
ubestemt nåletre (indet.). 

1735±29 
BP 

240–385 
e.Kr.  

PK3982 Flate A A1412 Ua-
55321 

Rydnings-
røys 

0,6 2 stk. av bjørk (Betula) 
og 8 av eik (Quercus). 

3405±32 
BP 

1864–
1623 f.Kr. 

PM398
4 

Flate A A100037 Ua-
55322 

Grop 1,4 6 stk. av bjørk (Betula) 2120±30 
BP 

345–50 
f.Kr. 

 
2) 6 prøver, makro. Samtlige prøver er analysert. Ingen av prøvene er datert. Materialet er 
magasinert. 
PM3984, Flate A, grop A100037. 
PM3988, Flate A, åkerkant, dyrkningslag. 
PM3989, Flate A, sandlag, del av undergrunn. 
PM3979, Flate A, sandlag, del av undergrunn. 
PM4167. Flate A, sandlag, del av undergrunn. 
PM3978, Flate A, dyrkningslag A4100. 
PM4168, Flate B, dyrkningslag A5000. 
 
3) 3 prøve, pollen. Deler av prøvene er forbrukt ved analyse. Det øvrige materialet er kassert. 
PP3980 (1–7), flate A, dyrkningslag A4100. Prøve 1, 2, 3, 5 og 7 er analysert. 
PP3986 (1–7) flate A, åkerkant ved dyrkningslag A4100. Prøve 1, 2, 4, 6 og 7 er analysert. 
PP4169 (1–7) flate B, dyrkningslag A5000. Prøve 1, 2, 3, 5 og 7 er analysert. 
 
4) 4 prøver, jordmikromorfologi. Prøven er forbrukt ved analyse. 
PX3973, flate A, dyrkningslag A4100. 
PX3983, flate A, sandlag under A4100. 
PX3987, flate A, åkerkant ved dyrkningslag A4100. 
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PX4171, flate B, dyrkningslag A5000. 



10.4 LISTER OVER PRØVER OG ANALYSER 

 

10.4.1 BRENTE BEIN, VINTERBRO NÆRINGSPARK 

 

 

  Steinalderlokalitet 1, omr. 5 
    

 
  

X Y Kvadrant Lag Antall 
Ca. 
vekt (g) Art Cal. f.Kr. BP Lab.nr. 

87 61 SØ 2 2 0,4        
87 62 NV 1 2 0,2        
88 60 SV 2 2 0,4        
88 60 SØ 1 1 0,5 Ubestemt art 3696–3534 f.Kr. 4844±30 Ua-55051 

88 61 SV 2 1 1,1 
Ubestemt art 
 3643–3388 f.Kr. 4778±31 Ua-55049 

89 60 NV 1 1 0,4 Ubestemt art 3700–3532 f.Kr. 4843±33 Ua-55050 
89 60 SØ 1 1 0,1    

 
  

89 62 SV 1 1 0,1        
Totalt 

   
11 3,2 

 
 

   

10.4.2 KULLPRØVER 
Prøve-
nr. 

Struktur-
nr. 

Labnr. Kontekst Vekt, 
gram 

Vedart (datert materiale er 
uthevet) 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert 
datering 

PK5246 A63 Ua-
55326 

Ildsted 1,5 1 stk. av or (Alnus), 8 stk. av 
bjørk (Betula) og 1 stk. av hassel 
(Corylus). 

2248±30 BP 394–206 f.Kr. 

PK5249 A64 Ua-
55327 

Ildsted 1,1 4 stk. av bjørk (Betula), 3 stk. av 
hassel (Corylus), 1 stk. av furu 
(Pinus) og 2 stk. av hegg (Prunus) 

2228±29 BP 382–204 f.Kr. 

PK4992 A4980 Ua-
55325 

Ildsted 1,8 1 stykke av bjørk (Betula) 2128±30 BP 350–52 f.Kr. 

PM4168 A5000 Ua-
55324 

Dyrking-
slag 

0,1 1 stykke av bjørk (Betula), 2 av 
furu (Pinus) og 1 av barlind 
(Taxus), 2 av or/hassel 
(Alnus/Corylus) og ett av 

2101±30 BP 198–47 f.Kr. 
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ubestemt nåletre (indet.) 
PM3988 Undergru

nn 
Ua-
55323 

Åkerkant 0,05 1 stk. av hassel (Corylus) og 1 
stk. ubestemt nåletre (indet.). 

1735±29 BP 240–385 e.Kr. 

PK3982 A1412 Ua-
55321 

Rydnings-
røys 

0,6 2 stk. av bjørk (Betula) og 8 av 
eik (Quercus). 

3405±32 BP 1864–1623 
f.Kr. 

PM3984 A100037 Ua-
55322 

Grop 1,4 6 stk. av bjørk (Betula) 2120±30 BP 345–50 f.Kr. 

10.4.3 MAKROFOSSILPRØVER 
Prøve-
nr. 

Område Strukturnr. Kontekst Volum, 
liter 

Vekt etter 
flottering, 
gram 

Resultater 

P4111 Lok. 160295 S61 Ildsted 1,1 5,2 Ikke analysert, kassert 
P4112 Lok. 160295 S61 Ildsted 1 11,5 Ikke analysert, kassert 
PM5249 Flate A A64 Ildsted 1,5 28 Ikke analysert, kassert 
PM5247 Flate A A63 Ildsted 2 17,6 Ikke analysert, kassert 
PM4993 Flate B A4980 Ildsted 2,2 17 Ikke analysert, kassert 
PM3984 Flate A A100037 Grop 0,8 4,1 1,5 ml trekull 
PM3988 Flate A Undergrunn Åkerkant, 

dyrkingslag 
1 3,3 14 einebærkjerner (Juniperus) 

PM3989 Flate A Undergrunn Sandlag 1,1 4,5 2 einebærkjerner (Juniperus), 2 biter trekull 
PM3979 Flate A Undergrunn Sandlag 0,7 3,3 1 bit trekull 
PM4167 Flate A Undergrunn Sandlag 1,1 6,5 3 biter trekull 
PM3978 Flate A A4100 Dyrkingslag 4,5 50 1 einebærkjerne (Juniperus), 3 biter trekull 
PM4168 Flate B A5000 Dyrkingslag 6 51,4 7 ml trekull 

10.4.4 POLLENPRØVER 
Prøve-nr. Område Profil Cm under 

torva 
Kommentarer 

PP3980 (1–7) Flate A C3974 0–30 Prøveserie 1, dyrkingslag A4100. Prøve 1, 2, 3, 5 og 7 er analysert. 
PP3986 (1–7) Flate A C3974 0–30 Prøveserie 2, åkerkant ved dyrkingslag A4100. Prøve 1, 2, 4, 6 og 7 er 

analysert. 
PP4169 (1–7) Flate B C4164 0–30 Prøveserie 3, dyrkingslag A5000. Prøve 1, 2, 3, 5 og 7 er analysert. 

10.4.5 MIKROMORFOLOGIPRØVER OG JORDKJEMIPRØVER 
Prøvenr. Områd

e 
Profil Cm under 

torva 
Tilhørende 
jordkjemiprøver 

Jordkjemiprøvenes 
cm under torva 

Kommentarer 
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PX3973 Flate A C3974 0 PJ3981 0–50 (hver 5. cm) Prøveserie 1, dyrkingslag A4100 
PX3983 Flate A C3974 26 PJ3981 0–50 (hver 5. cm) Prøveserie 1, sandlag 
PX3987 Flate A C3974 2 PJ3985 0–50 (hver 5. cm) Prøveserie 2, åkerkant ved dyrkingslag 

A4100 
PX4171 Flate B C4164 4 PJ4170 0–45 (hver 5. cm) Prøveserie 3, dyrkingslag A5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.5 NATURVITENSKAPLIGE RAPPORTER 

10.5.1 VEDARTSANALYSE 
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10.5.2 MAKROFOSSIL- OG POLLENANALYSE 
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10.5.3 C14-DATERINGER 
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10.5.4 ANALYSE AV MIKROMORFOLOGI, JORDFYSIKK OG JORDKJEMII 
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