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Innberetning for B-15260 lok. 111 Djupedalen, Stord k. Hordaland. 

Morten Kutschera 
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l.Sammenfatmng ~V(.AO ) o 
Foranledningen for undersøkelsene er planlagt veiforbindelse mellom Bømlo, Stord og Sveio -
Trekantsambandet. Lokaliteten, som bl~vif,1f1d:&registreringer sesongen 1993, kommer 
mel eneI mindre i direkte konflikt med ~ fJftIi re veitrase. Lokaliteten er registrert og 
forundersøkt av Elizabeth Warren, Kristine Bjørndal, Helge Gundersen og Kjetil Madsen. 

Redskapsinventaret på lokaliteten er av tidligmesolitisk karakter. Følgende typer er representert: 
lansettmikrolitter, skiveøkser, stikler, knakkestein, kjerneøks, skjev tverrpil, enegget spiss. I 
tillegg kommer flekker og smalflekker slått fra ensidige kjerner med en eller to plattformer. Et 
anseelig antall flekker har bruksspor og retusj. Selv om mikroflekker - i betydningen flekker 
smalere enn 8 cm - forekommer, ser det ikke ut til å ha foregått noen intensjonell produksjon av 
sådanne. 

Det som skiller denne lokaliteten fra andre tidligmesolitiske lokaliteter er ikke 1-Il :} _ 
redskapsinventaret, men forholds~allet mellom gjenstander og avslagsmateriale. J"'A ~StJtJI. 
Redskapsfrekvensen er usedvanlIg høy. 
e 

Ingen overbevisende stukturer er påvist så langt. Det knytter seg likevel forhåpninger til en 
tilsynelatende ryddet flate med særlig høy funnfrekvens. Rundt flaten ligger en del store stein. 

Lokalitetens styrke i forskningssammenheng kan oppsumeres på følgende måte: ~ kor, 
Til tross for et stort antall redskaper, er lokaliteten relativt fattig på avslag / produksjonsavfall. ~ 
Tilsynelatende lar det seg gjøre å dele flinten inn i et begrenset antall kategorier ut fra farge og 
konsistens. Selv om klassifiseringen baserer seg på rent visuelle kriterier, er det mye som tyde} 

r på at metoden vil vise seg fruktbar. Dette, i tillegg til at lokaliteten er naturlig avgrenset, gjør 
materialet velegnet for boplassanalyser basert på "refitting". 

Det er påvist flere typer produksjonsavfall som kan relateres til produksjon av bestemte 
redskapstyper. Karakteristiske biprodukter som dette kan bla. bidra med verdifull informasjon 
både om teknologi og aktivitetsområder. 
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7 ~~~h'~. 
En del av flinten er frostsprengt. Derimot forekommer det nesten . vannrullet flint. 
Lokaliteten ser heller ikke ut til å ha vært forstyrret av menneskeli aktivitet. På deler av 
lokaliteten kan det imidlertid se ut til å ha orega en VISS etter-deposl . e forflytninger av 
funn, forårsaket av naturlige prosesser. Jevnt over ser funnkonteksten likevel ut til å være god. 

Funnforholdene, samt metodene som er nyttet under utgraving og funnbehandling, favoriserer 
bruksspors- eller slitesporsanalyser. 

2. Arbeidsmengde og mannskap 
Arbeidet ble utført i perioden 24.08 - 16.09.9 
P~ og undertegnede. Undertegnede var i rm:I~l'It'til vedansvarlig for dokumentasjon i felt 
og funnbehandling. I tillegg deltok følgende personer i arbeidet: professor Svein Indrelid, 
Elizabeth Warren, Pauline Garvey, Ole Madsen, Jan Adriansen, Leif Johan Igeltorp og Asbjørn 
Engevik. Til sammen ble det utført ca 85 dagsverk. A vtorvi~ me}i gravemaskin ble utført av 
Ingvald StØlås. Med I!ootak-ttv-noen få regIIvæfsclage~r'Wærerrorholdsvis bra gjennom hele 
perioden. 

3. Område beskrivelse ti 
Lokaliteten ligger i åpen bjørke- og furuskog~. Underskogen er bevokst med lyng og ~r;t!l5 
einerkratt. Terrenget i området kan best beskrives som ulendt ~. .) I _~ 
Lokaliteten strekker seg over en smal flate som utvider seg mot N0. S0 for lokaliteten reiser ~ 7l 
det seg en forholdsvis bratt bergrygg. Lokaliteten er naturlig avgrenset av denne og av større og I A/ /1 • 

mindre mindre knauser i VNV og NN0. I N, tett ved lokaliteten, slanger en bekk seg forbi. (f1 

I Preboreal tid har lokaliteten lagt på et ne: innerst i en smal, langgrunn vik. Den har vært godt ~S 
skjermet for vær og vind. Fra knausen like VNV for lokaliteten har det vært god utsikt utover 
viken. Kan hende er det mulig å gjøre funn nettopp på denne knausen. 

4. Undersøkelsesmetoder 
A vtorving ble foretatt med gravemaskin, etter at trær og einekratt først var blitt ryddet bort med 
motorsag. ~ (w\«p 
. ') --W, u 

Koordinatsystev. 
Ut fra geografien i området, var det lite hensiktsmessig å legge profilene S-N og V-0. Det ble i 
stedet lagt ut et aksekors med en grunnlinje SV-N0 (X-aksen) og en normal NV-S0 (Y
aksen). fuf-å-uoogå eveAtl:lelle nrisforståslsef, ble kryssningspunktet mellom grunnlinjen og 

. ~ normalen tildelt koordinatene 50X 100Y. I tråd med vanlig praksis for arkeologiske 
~ ~. utgravninger (dvs. mot!ii att av matemati~eR), stiger X-verdiene mot N, og Y-verdiene mot 0. 
~j W Heretter vil jeg referere til X-aksen som 100Y-aksen (dvs. angitt ved Y-verdien i 

~ ~~ \ skjæringspunktet), og tilsvarende til Y-aksen som 50X-aksen (dvs. angitt ved X-verdien i 
td.Y J' skjæringspunktet). 

~ Under arbeidet ble det nyttet følgende gravingsenheter: Ruter på 100 X 100 cm angitt ved X
og Y-koordinater, inndelt i kvadranter på 50 X 50 cm angitt ved himmelretning. Det ble operert 
med både strategrafiske og mekaniske gravingslag, sistnevnte på 5 cm. Utvaskingssjikt og 
anrikningssjikt ble slått sammen til strategrafisk lag A. Den underliggende mineraljorden fikk 
betegnelsen lag B. 

Massene ble såldet gjennom netting med 4 mm maskevidde. 
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Dokumentasjon. 
Plantegninger M 1 :20, påført nivellementer (ikke vedlagt rapporten). 
Planskisse Ml: 100. 
Profiltegninger Ml: 10. 
Foto; dias og s-hv. 

5.Stratigrafi. 

3 

Jordsmonnet på lokaliteten er av podsoltype, mer spesifikt jernpodsol. Podsolprofilet 
kjennetegnes ved et askefarget bleikjordsjikt under et stølag av råhumus. Lag~e. 

,ru- OJJ( ~ 

Podsol-profil: 

O-sjikt 

A-sjikt 

E-sjikt 

B-sjikt 

C-sjikt 

O-sjiktet: Strølag bestående av ikke-omdannet organisk materiale / råhumus. Skarpt 
avgrenset fra rnineraljorden. Tykkelsen varierer her mellom 1 og 10 cm. 

A-sjiktet: Blanding av hurnifisert organisk materiale og mineraljord. Mørk grå, nesten 
svart silt / fin sand. Tykkelse 1 - 3 cm. 

E-sjiktet: Utvaskings- eller bleikjordssjikt. Mineraljord. Dannet ved at løselige stoffer 
er utvasket, derav den lyse grå-hvite / askegrå fargen. Kompakt silt / fin sand. 
Funnførende. Tykkelse 1 - 10 cm. 

B-sjiktet: Anriknings- eller utfellingssjikt. Mineraljord. Anrikning av bla. jernoksider 
(jernpodsol). Rød- / gul-brun, plastisk silt. Funnførende. Tykkelse 10 - 30 cm 

C-sjiktet: Undergrunn. Uforvitret opphavsmateriale / mineraljord. Grønn-grå sand / silt. 
Mindre plastisk, større innblanding av småstein. Spredte funn. Ikke gravd til 
bunns. 

Følgende profiler er tegnet og fotografert: 

Profiltegning 2 viser et snitt gjennom det mest funnrike området på lokaliteten. Profilet 
strekker seg langs 49.5X-aksen, fra 98Y til 99.5 Y. Tegningen beskriver et uforstyrret 
podsolprofil, med tykt utvaskings- og anrikningslag. Anrikningssjiktet blir merkbart tykkere 
med stigende Y-verdierer. I profilet avtegner dette seg som en forsenkning eller "nedskjæring". 
Funnkonteksten i dette området vurderes som god. 

Profiltegnig 1 derimot, er langt vanskeligere å tolke. Profilet, som strekker seg langs lOOY
aksen, fra 46X til 49.5Y, bærer preg av forstyrrelser. Skillet mellom forstyrret og uforstyrret 
går ved ca 48.5X. Mellom 46X og 48.5X er utvaskingslaget borte. I stedet avtegner det seg 
flere linser med sand og silt, i tillegg til stein a· bestående av sortert stein. Som vist på 
tegningen, er det funnet spredte flintavslag ypt ede. Disse kan være vasket ned eller 
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transportert av røtter. Mellom 48.5X og 49.5X ser profilet ut til å være uforstyrret. Akkurat her 
virker funnkonteksten god. 

På plantegningene er det markert en forhøyning eller lav "haug" V for 46X 100Y. Massene 
virker omrotet, med et høyt innhold av organisk materiale eller humus. Trolig dreier det seg om 
gamle røtter. 

Gra vingslagene. 

Lag ,® 
(]p og @-sjiktet ble, som nevnt, slått sammen til et stratigrafisk gravingslag, lag A, som igjen lot 
seg inndele i mekaniske lag på 5 cm; lag Al, A2, osv. Funnene fordelte seg over hele lag A, 
med et klart tyngdepunkt i de øverste 5 cm-lagene (Al og A2). Funnene ser så langt ut til avta 
proposjonalt med dybden. 

~ag @ 
CO-sjiktet. Bare få steder er lag B gravd; i sjakter langs profilene og i mer spredte prøveruter. 
Gravingslaget er ikke funntomt, slik vi først antok, men viste seg å inneholde spredte funn . 

Vedlagt plantegning 2 viser hvilke kvadranter som er gravd 'A/ __ ~ t/' {LtW-- f~·-

Det er liten grunn til å tro at den vertikale funnfordeligen representerer flere faser i 
bosetningen. Snarere må en anta at alle funnene har vært deponert innenfor samme begrensede 
tidsrom. Funnene fra lag Al er typologisk ~t gamle, og ser ut til å sammenfalle bra med 
strandlinje-dateringen som er lansert i forbindelse med prosjektet (Mellom 9700 og 9400 BP) . . \ 
Det er derfor vanskelig å forestille seg at funnene fra de nedre lagene er nevneverdig eldre enn 
funnene fra de øvre. 1 
Materialet viser heller ingen åpenbare tYP~OgiSke variasjoner i forhold til den vertikale 
utbredelsen. I alle fall er ikke undertegnede i stand til å spore slike forskjeller. Teknologien ser '7 

ut til å være den samme. Forsøk på å jamføre eller eventuelt sette sammen flintfragmenter fra de ~ 
ulike mekaniske og strategrafiske lagene vil trolig kunne rydde opp i noen av uklarhetene. pY Li 
Foreløpig er det best å la alle muligheter stå åpne. "- ~ ([V' 

6.Strukturer 
Det lot seg ikke gjøre å påvise noen sikre strukturer, verken i form av ildsteder, stolpehull er 
eller konstruksjoner. 

På plantegningene utmerker det seg likevel flere små, mer eller mindre steinfrie flater. Det er 
ikke dermed sagt at flatene trenger å være ryddet av mennesker, selv om en selvsagt må holde 
denne muligheten åpen. Mønsteret kan like gjerne være.da.RHeLYed- naturlige ~ 

Den ene tilsynelatende ryddete flaten befinner seg i skjæringspunktet mellom profilbenkene (Se 
plantegninger). Flaten, som strekker seg østover mot prøvestikk 4, er omkranset av forholdsvis 
store stein. Det er imidlertid for tidlig å si om steinene danner noe bestemt mønster, eller om de 
er mer vilkårlig plassert. Interessant er det i alle fall at denne nesten steinfrie flaten har den 
største funnkonsentrasjonen på lokaliteten, i tillegg til den høyeste redskapsfrekvensen. 

Ellers på lokaliteten er det vanskelig å påvise noen sammenheng mellom funnfrekvens og antall 
stein i flaten. Kanskje finnes det ikke noen slik sammenheng? 

På plantegningene er alle stein> lO cm tegnet inn 
V'---' -1 , 
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7.Funnmaterialet 
Funnmaterialet er katalogisert etter standard katalogiseringsnøkler for prosjektet. Det er 
imidlertid tilføyd følgende kategorier: 

01.6.1 - Kantavslag fra skiveøks. 
Karakteristisk avslag som fremkommer ved tilhugging av skiveøksens side
kanter. 

13.4.0 - Stikkelavslag. 

5 

Flinten utmerker seg som det klart dominerende råstoffet på lokaliteten. Det ser likevel ut til å ha 
vært brukt både kvarts og kvartsitt, om enn i små mengder. Det meste av kvartsen virker 
grovt -og tilfeldig tilhugget. Blant de mer oppsiktsvekkende funnene, er en skiveøks 
fremstilt i ~'1<.vartsitt. Foreløpig er det ikke funnet produksjonsavfall som skulle tyde 
på at denne er tilvirket på lokaliteten. I følge Espen Kutschera, er det under registreringene 
funnet lingnende kvartsitt på andre lokaliteter på Stord. 

Når det gjelder flinten, ser det ut til å være et samsvar mellom kvalitet og bruksområde. Langt 
de fleste skiveøksene - og dertil tilhørende kantavslag - er tilvirket av forholdsvis grov flint. 
Derimot ser det ut til at mer finkornet flint har vært foretrukket ved fremstilling av flekker. ggt. ..J\ 
virur derfor utilstrekkelig å katalogisere flinteIl utelakkende etter-merfologiske kriterier, i-alle 

;?!~teten angår. 
C W'ør-~f ~ tZ/ ~ 

Med tanke på videre boplass analyser, ~ flint:øR gruppep!: etter konsistens og farge. 
Kriteriene som nyttes er reint visuelle, basert på undertegnedes subjektive vurderin er. ~.,--~ 
Metoden er ~ ment som et hjelpemiddel, særlig med henblikk på "I;.efitting". t .......... ~~ 
ikJs"e tØ.42t~~ Hled allmenngyldige utsagn om fIm~ls egenskaper 

Kodene er som følger: :r: J!fUvt7 &k- ø oJv.lGUI , 

~~~jJ~~ 
~~~kidUf-~ 
~t?-/ ~~ --r· 
~-~~, 

/ 
/ 
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KODE BESKRIVELSE 
A "TI :t>- A "TI :t>-
O :t>- Z O :t>- Z 
Z :o Z Z :o Z 
(j) G) 

m (j) G) m m - m --f (j) --f (j) 

--I --f 
m m 
Z Z 
(j) (j) 

G LG GROV LYS. GRA 
M LG MIDDELS LYS GRA 
F LG FIN LYS GRA 
G MG GROV MIDDELS GRA 
M MC: MIDDELS MIDDELS GRA 
F MC: FIN MIDDELS GRA 
G OG GROV MØRK GRA 
1\/1 n~ MIDDELS MØRK GRA 
F n~ FIN MØRK GRA 

F LB FIN LYS BRUN 
F MEl FIN MELLOM BRUN 
E DB FIN MØRK BRUN 

lUr Jrein 
Fo Fossil 

Det er ikke til å legge skjul på at metoden har sine begrensninger. En skal f.eks. ikke se bort fra 
at flinten har tatt farge fra jordlagene den har lagt i. Når det gjelder konsistensen, er det funnet 
en rekke flintfragmenter med overgangs- eller blandingsformer mellom grov og middels grov 
flint. Disse blandingsformene (Ikke med på skjemaet) har fått betegnelsene GIMLG og 
M/GLG, som står for henholdsvis Grov / Middels og Middels / Grov Lys Grå. 

Det er likevel grunn til optimisme med hensyn til metodens potensiale. Til tross for en 
usedvanlig høy redskapsfrekvens, er det funnet forholdsvis lite produksjonsavfall. Så langt 
overstiger det samlede antall funn (inkludert kvarts og kvartsitt) knapt 1700. Materialet blir 
derfor nokså oversiktlig. Flintfragmentene ser dessuten ut til å begrense seg til et fåtall 
karakteristiske typer flint. Særlig dominerer kategoriene ~G, MMG og ~G. 

Ved å sammenligne, eller om mulig sette sammen flint, fra ulike gravningsenheter og 
gravingslag, vil det forhåpentligvis komme frem viktig informasjon om aktivitetsområder, 
stratigrafi, teknologi, utnyttelse av råstoffer, mm. . dl. • j?J.-

~'\U"- 1/ 7'0 ~ ~ . 
Redskapsinventaret. ~ K 
Sammenlignet med tilsvarende tidligmesolitiske lokaliteter, er redskapsfrekvensen svært høy. 
Likevel begrenser redskapsinventaret seg til et fåtall typer. De vanligste redskapstypene er 
skiveøkser, lansettmikrolitter og stikler. Det ble også funnet en usedvanlig stor 
kjerneøks, en skjevegget tverrpil, og en liten enegget spiss. Lokaliteten viser en påfallende 
mangel på borrspisser og skrapere. ----.. 

--~ ~ J'<-; oJ dU- ~ ~ fk' f7V\. 
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I tillegg ble det funnet et stort antall flekker og smalflekker, hvorav mange med retusj eller 
slitespor. Flekkene ser ut til å være slått fra ensidige kjerner med en eller to plattformer. Det 
er også funnet en mulig håndtakskjerne. 

Materialet ble innsamlet med særlig tanke på slitesporsanalyse, med den forsiktighet og 
omtanke dette innebærer. For å unngå mekaniske skader, ble redskaper, flekker og avslag med 
slitespor eller potensielle slitespor, bevisst lagt i egne funnposer. På grunn av metallnettingen, 
ble det lagt opp til at minst mulig av flinten skulle havne i såldet. Til funnvask ble det kun brukt 
sikt av plast. 

Karakteristisk produksjonsavfall. 
Under katalogiseringen er det sortert ut flere typer karakteristisk prod~sjonsavfall . I alt er det 
funnet 27 såkalte mikrostikler og 43 kantavslag eller vingeavslag. Mikrostikler og 
kantavSIageravfa11sj5f5'ClURter fra produksjon av henholdsvis mikrolitter og skiveøkser. 
Lansettmikrolitter, og skiveøkser er som nevnt blant de vanligste gjenstands-typene på 
lokaliteten. 

Det er funnet en rekke proximalfragmenter av smalflekker, skilt fra resten av flekken ved 
et tvert brudd. En skal ikke se bort fra at det her dreier seg om et karakteristisk avfallsprodukt, 
muligens fra mikrolitt-produksjon. 

Dessuten er det funnet flere vifteformede avslag av grov flint som kanskje kan skrive 
seg fra kanthugging av skive- eller kjerneøkser. Disse avslagene minner om kantavslag fra 
skiveøkser, men mangler ett nødvendig kjennetegn; spor etter skiveøksens glatte bredside. I 
den grad disse avslagene har klare knusespor, er de blitt gruppert blant avslag med knusespor. 
Langt de fleste er likevel katalogisert som vanlige avslag, men med en komentar, slik at det skal 
være lettere å finne tilbake til dem ved eventuelle forsøk på "refitting" ol. 

I tillegg er det påvist et fåtall stikkelavslag (eller i alle fall avslag som er blitt tolket som 
stikkelavslag). 

8. Datering 
Lok. 111 ligger ca. 23-24 m.o.h. Den rekonstruerte strandforskyvningskurven for 
området antyder at lokaliteten vært bebodd et sted mellom 9700 og 9400 BP, dvs . i preboreal 
tid. '-... ~~~ k.h.-t~ ljWL ~-~~/\.~ 

De typologiske forholdene styrker denne mistanken. Redskapsinventar og teknologi tyder 
på at lokaliteten er tidligmesolitisk. Lansettmikrolitter, skiveøkser, stikler, små eneggede 
piler, kjerneøkser og store flekker slått fra ensidige kjerner, er karakteristisk for den såkalte 
Fosna-tradisjonen. Materialet viser dessuten store likhetstrekk med tidlig Maglemose-kultur. 

I kvAdranteR~7Y~V og 4 98Y er det t t ut til14C-p . et dreier s g 
kun~edt~k;;llBife;i utvasking et. Kullet kan være vesentlig yngre enn lokaliteten. 

10. Vedlegg 
Plansskisse M 1: 100. 
Profiltegninger Ml: 10. 
Funnliste. 
Fotoliste. 
Diverse distibusjonskart. 
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