Arkeologiske undersøkelser på Solheim gnr/bnr 23/2, Flora
kommune, Sogn og Fjordane

Figur 1: Lokalitetsflaten. Foto mot V v/Anja S. Melvær
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Rapporten omhandler utgravningen på Solheim I, på Brandsøy i Flora kommune. Det ble påvist spor etter
dyrkning fra bronsealder og aktivitetsfaser fra flere perioder av steinalderen. Det ble ikke påvist strukturer på
flaten.

Figur 2: Oversiktskart. Lokaliteten merket med rød markør. Hentet fra www.norgeskart.no

BAKGRUNN
Bakgrunnen for utgravningen var utarbeidelse av ny reguleringsplan/detaljplan for Solheim gnr/bnr 23/2. Det
aktuelle området er sentrumsnært og for en stor del avsatt som framtidig boligområde i kommunedelplanen
for Flora. Målet med planen er å bygge syv boligenheter med tilhørende infrastruktur samt lekeområde.
IVest Consult AS varslet 22.10.11 oppstart av reguleringsplan/detaljplan for det aktuelle området. 17.11.11
varslet fylkeskommunen krav om registrering, som ble gjennomført i mai 2011. Det ble påvist to kulturminner i
konflikt med planen; en steinalderlokalitet og et forhistorisk dyrkingslag. I brev til Riksantikvaren datert 3.01.12
søkte Sogn og Fjordane fylkeskommune dispensasjon fra kulturminneloven for ID 145283.
Vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven ble gitt av Riksantikvaren i brev datert 3.9.2012. Signert kontrakt
mellom UiB og tiltakshaver Fannevik Bygg ble mottatt 3.1.2013.

TIDLIGERE FUNN OG REGISTRERTE KULTURMINNER FRA OMRÅDET
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Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Omkring 200m øst og nordøst for
lokaliteten er det registrert bosetningsspor i form av dyrkningslag, kokegroper m.m. fra førromersk jernalder og
romertid. I strandkanten, omkring 550m sørøst for lokaliteten er det funnet et diabasavslag.
Det er kjent en rekke steinalderlokaliteter i området rundt Brandsøy og Florø. Det er ca 1,7 km fra lokaliteten til
det rike funnmiljøet i Brandsøysundet med 29 kulturminner registrert i kulturminnedatabasen Askeladden. Av
disse er 27 steinalderlokaliteter, en gravhaug og en lokalitet med bergkunst. 2,5 km NV for lokaliteten ligger
Botnaneset industriområde hvor det er registrert 13 lokaliteter fra steinalder. Flere av lokalitetene i
Brandsøysundet og på Botnaneset er undersøkt av Asle Bruen Olsen i forbindelse med hans
magistergradsavhandling. Dette dreier seg dels om såkalte strandlokaliteter hvor materialet ligger eksponert i
strandsonen og dels som ikke-eksponerte lokaliteter under vegetasjonsdekke.
I 1998 foretok Bergen Museum en undersøkelse ved Bjørnset ca 6 km øst for Solheim. Her ble det funnet store
mengder diabas og en smeltedigel fra bronsealder (Ramstad 1999). I 2000 hadde Bergen Museum en utgraving
i Grovavika, ca 12 km øst for Solheim, her ble en delvis transgredert (overlagret) boplass undersøkt. Her ble det
også funnet kulturlag fra minst to neolittiske faser (Simpson 2004).
Det kjente diabasbruddet fra steinalderen, Stakaldeneset, ligger omkring 6km sørøst for lokaliteten.

Figur 3: Oversikt over kulturminner i området. Lokaliteten er markert med en rød ring. Kart fra Riksantikvarens database for
kulturminner Askeladden; https://askeladden.ra.no

REGISTRERINGEN
Lokaliteten ble først påvist under Sogn og Fjordanes registrering i perioden 05.05-06.05.2013 (deltakere: Silje
Øvrebø Foyn, Colin P. Amundsen og Åsne Helleve). Det ble prøvestukket og overflateregistrert. Til sammen ble
det gravd 22 prøvestikk, der 13 av disse var positive og utgjorde lokaliteten med ID 145283. Lokaliteten var
avgrenset av negative prøvestikk og topografi.
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Det ble gjort 36 funn. Av diagnostiske funn var en mulig mikroflekke. Funnfrekvensen er lav, og det mest
funnrike stikket inneholdt 3 avslag, 1 mikroflekke og 1 bit. Med få unntak lå funnene i de to øverste
bøttelagene. Funnene så for en stor del ut å ha blitt påvist i et mørk brunt humusholdig lag som fulgte
umiddelbart under torven. Et unntak er prøvestikket SO2 som var det mest funnrike (4 funn). Her ble funnene
gjort i et lag som var mørkt, fett og trekullholdig. Laget ble ansett som å kunne være restene etter et kulturlag
eller et dyrkingslag. Lokaliteten ble antatt datert til SM, på bakgrunn av funn av en mulig mikroflekke.

Figur 4: Lokaliteten markert midt i bildet. Kart fra Askeladden; https://askeladden.ra.no.

TOPOGRAFI OG LANDSKAP
Lokaliteten lå i en svakt hellende bakkeskråning på S-siden av Rv548 Brandsøyvegen. Lokalitetsflaten var
sørøstvendt og skjermet av lave berg i øst og delvis i vest. Mot sør hellet terrenget videre nedover mot sjøen.
Mot nord flatet terrenget ut. Fra lokaliteten er det godt utsyn mot Solheimsfjorden mot sør og sørøst.
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Figur 5: Lokaliteten sett mot V. Foto: ASM.

Figur 6: Utsikt fra lokaliteten mot SØ. Foto: ASM

Lokalitetsflaten var bevokst med gress, og langs kantene kratt og større og mindre løvtrær. Et steingjerde gikk
langs tomtegrensen i vest. Undergrunnen var relativt fuktig i sørligste del av området.
I SM, da havet sto 7-8 meter høyere enn i dag ville lokaliteten ligge rett ved sjøkanten, på en strandflate delvis
skjermet mot øst, vest og nord. Området har vært relativt værhardt, så en slik skjermet beliggenhet vil ha vært
ettertraktet. Det svakt skrånende terrenget gjorde flaten lett tilgjengelig med båt. Det hellende terrenget og en
undergrunn preget av sand og rullestein har også gitt en god drenering av lokalitetsflaten. Lokaliteten har ligget
i et landskap som delvis var preget av større åpne havstrekninger og av mindre øyer og skjær, et landskap som
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har vært enkelt å ta seg frem i med båt. Som i dag har sjøen gitt gode muligheter for fiske og fangst, dette har
vært den dominerende næringsveien gjennom største delen av steinalderen.
Landhevingsforløpet i området har ført til at lokaliteter som opprinnelig lå ved strandkanten i store deler av
tidlig- og deler av MM nå ligger under vann (se figur). Maksimumsgrensen for tapestransgresjonen er omkring
8 m.o.h (7000-6500 ukal. BP). Et funnmateriale fra før tapes maksimum på omkring 8 m.o.h. og lavere vil derfor
i stor grad være vannrullet. Lokaliteten ser ut til å være utsatt for bølgeerosjon fra sørøst, men det er usikkert
om dette har vært nok til å skape en markert strandvoll under tapestransgresjonen.

Figur 7: Beregnet strandforskyvningskurve for Botnaneset, som ligger omkring 2,5 km NV for vår lokalitet. Kurven er utarbeidet i
forbindelse med undersøkelsene der på 80-tallet.

PROBLEMSTILLING OG MÅLSETTING
Lokaliteten ligger orientert mot sørøst, godt i lè fra nord-vestlige vinder. Dette er en annen beliggenhet enn det
en finner i Brandsøysundet, som er en tidevannsstrøm, og på Botnaneset som er vendt mot nord. I denne
forbindelse vil resultatene fra undersøkelsen gi en viktig pekepinn på hvilke topografiske forhold som har vært
avgjørende for bosetningen i et slikt skjærgårdslandskap.
Universitetsmuseet antok imidlertid at kildematerialet fra denne lokaliteten hadde blitt utsatt for forstyrrelser i
moderne tid. Det er ganske typisk at en i områder med pløying/dyrking får en jevn fordeling av artefakter med
små muligheter til å påvise fortettinger slik også registreringsresultatet tydet på. Dette satte klare begrensinger
for hva en kunne forvente å få ut av denne lokaliteten.
Tre problemstillinger var viktig:

1. Vurdere denne type topografisk beliggenhet opp mot det funnbildet en allerede kjenner til i
Brandsøysundet og på Botnaneset.
2. Kartlegging av eventuelle bosetningsspor i flaten. For å påvise slike ville vi åpne opp en del større areal
med maskin innenfor lokalitetsflaten.
3. Få oversikt over råstoffvariasjonen, samt datering av eventuelle kulturlag.
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For å belyse disse problemstillingene var det avgjørende med et areal med minst mulig forstyrrelser. Området
ved prøvestikkene SO2 og SO4 pekte seg ut som lovende. Det mulige kulturlaget i SO2 datert til førromersk
jernalder, kom fra den øverste delen av det mørke kullholdige laget. Det var derfor ikke usannsynlig at prøven
var forurenset av dyrkingslaget over. I registreringsrapporten ble det også vektlagt at mengden stein økte ned
mot bunnen av laget. Dette stemmer bra for steinpakninger/møddinger og utkastområder fra
steinaldersaktivitet. Vi ville derfor i området rundt disse stikkene grave ut et areal på ca 5x4 m og sålde
massene med 4mm maskevidde.
Samlet ble det antatt at dette ville kunne gi viktig informasjon om lokaliteter med relativt få funn fra et område
en fra før nærmest utelukkende har undersøkt lokaliteter som har vært rike på funn. Universitetsmuseet i
Bergen sitter i dag med betydelig kompetanse på råstoff og råstoffutnyttelse gjennom hele steinalderen.
Kompetansen er imidlertid blitt vesentlig forbedret siden Botnaneset ble undersøkt på begynnelsen av 80tallet, i første rekke på bakgrunn av de store undersøkelsene i Kotedalen og i Skatestraumen. Ved sistnevnte
prosjekt var kartlegging av råstoff og råstoffvariasjon et uttalt satsingsområde, bl.a. med oppbygging av en
regional råstoffbank. Det er liten tvil om at det littiske materialet som kom fram ved en undersøkelse av den
omsøkte lokaliteten ville kunne tolkes innenfor rammer som er etablert ved disse prosjektene.

TIDSROM OG DELTAKERE
Den arkeologiske utgravningen ble gjennomført i perioden 22.april til 10.mai, totalt 4 uker. Leif Inge Åstveit var
prosjektleder, Anja S. Melvær feltleder og Lars S. Røgenes feltassistent. Thomas Bruen Olsen var ansvarlig for
innmåling av fastpunkter og utsetting av koordinatsystem. De videre innmålingene ble utført av feltleder. Det
ble benyttet gravemaskin i 2 dager.
Etterarbeid og rapport ble utført av Anja S. Melvær innenfor perioden 04.11.2013-31.01.2014.

FREMGANGSMÅTE OG UNDERSØKELSESSTRATEGIER
Før oppstart av ordinær graving ble prøvestikk fra registreringen gjenfunnet og enkelte av disse utvidet for å få
et bedre inntrykk av stratigrafien på stedet. Utvidelsen av prøvestikkene fikk samme navn som stikket hadde
hatt på registreringen, og lagene ble gravd i bøttelag. Det ble også gravd enkelte nye prøvestikk i bøttelag.
På bakgrunn av registreringsresultater og de innledende undersøkelsene ble det valgt ut et område for
utgravning i vestligste del av den registrerte lokalitetsflaten, da dette virket å være det sentrale funnområdet.
Deretter ble det brukt gravemaskin for å fjerne matjordslaget. Midt på feltet ble det gravd en øst-vest-gående
sjakt, som fulgte flatens helling, for å få bedre kontroll på de stratigrafiske forholdene på lokaliteten. Sjakten
ble gravd med maskin ned til antatt steril undergrunn. Matjordslaget ble fjernet i to større felt på nordsiden og
sørsiden av sjakten, kalt felt N og felt S. Det ble satt opp en såldestasjon sørøst for feltet.
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Figur 8: Lokaliteten. Felt N markert i grått på nordsiden av sjakten, og felt S på sørsiden. Prøveruter er betegnet som «ruter» i
tegnforklaringen. Illustrasjon: ASM.

Figur 9: Fjerning av matjord med gravemaskin på felt N. Foto mot NV v/LSR.
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Figur 10: Fjerning av matjord med gravemaskin på felt S. Foto mot S v/LSR.

Det ble satt ut et UTM-basert koordinatsystem. Koordinatene ble nummerert ut fra de tre siste sifrene på Nkoordinaten og de to siste på S-koordinaten i UTM32. Koordinatsystemet strakk seg fra 6835710-723x og
293616-24y.
Lokaliteten ble gravd mekanisk i 5cm-lag og massene ble såldet med 4mm maskevidde.
14

Den sentrale profilen ble dokumentert med tegning og foto, og det ble tatt ut C-prøver og botaniske prøver
14
fra denne. I tillegg ble profilen 713x, 15-16y dokumentert i felt «S», og det ble tatt ut C-prøver herfra. Under
utgravningen ble det ikke skrevet ruteskjema for hver rute, men ført kontinuerlig oversikt over gravde ruter, og
hvem som hadde gravd disse.
Funn fra lokaliteten er lagt inn i MUSITs gjenstandsdatabase, og har fått museumsnummer B16999. Foto har
fått filmnummer Bf10039 og et utvalg er lagt inn i MUSITs fotobase.
14

4 av C-prøvene fra hovedprofilen ble sendt til treartsbestemmelse ved Høeg Pollen AS og ble artsbestemt til
bjørk. Sammen med et hasselnøttskall ble prøvene sendt videre til Beta Analytic for datering. Prosjektleder tok
ut pollen- og makrofossilprøver fra hovedprofilen. Disse har ikke blitt prioritert for videre analyse.
Innmålinger i felt ble gjort med totalstasjon og Intrasis. Kart er utarbeidet i ArcGIS, og illustrasjoner er
rentegnet i Adobe Illustrator.

KILDEKRITISKE FORHOLD
Den arkeologiske utgravningen ble foretatt relativt tidlig på året. Værforholdene var spesielt vanskelige våren
2013 med frost og dyp tele. Dette fikk innvirkning på feltarbeidet som måtte utsettes en uke. Feltarbeidet var i
tillegg preget av mye regn, som vanskeliggjorde gravingen. Lagskiller ble vanskeligere å oppfatte og det var
problematisk å skille ulike typer masse fra hverandre under graving. De store vannmengdene førte også med
seg nedrasing fra profiler ned i dypereliggende lag.
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Vi mistet likevel bare en dag i felt på grunn av snø og generelt svært dårlige værforhold.
Lagakkumulasjonen på lokaliteten gir inntrykk av at moderne og forhistorisk dyrkningsaktivitet har forstyrret de
underliggende lagene noe. Dette bekreftes ved funn av asbestkeramikk og mikrostikler i det øverste laget.
Stratigrafien virket som forventet mer uforstyrret lengre ned i massene.

RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN
2

Innenfor koordinatsystemet ble det gravd 5 prøveruter på 1x1m ned til steril undergrunn. Deretter ble det på
2
felt «N» utgravd et område på 20,25m i flate mellom prøverutene i lag 1. På felt «S» ble det gravd et felt på
2
2x2m ned til steril undergrunn. Dette ble gjort for å få best mulig kontroll på den stratigrafiske situasjonen og
for å få et inntrykk av den horisontale funnspredningen. Det ble ikke påvist synlige strukturer i flaten under
avdekking.

Figur 11: Prinsippskisse over gravde lag på lokaliteten. Illustrasjon: ASM.
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Det ble totalt undersøkt et areal på 70,25m . Av dette ble 15m gravd vekk uten sålding i lag 1-5 på felt S, for å
få tid til å undersøke de mer intakte, dypereliggende lagene på lokaliteten.

STRATIGRAFI
Øverste lag var et moderne dyrkningslag, ca 20-45cm tykt, som strakte seg over hele lokaliteten. Under dette
laget var et mørkt brunsvart, mulig forhistorisk dyrkningslag. Foruten den gjenstående profilbenken ble disse
lagene fjernet med maskin. Rutegravingen i mekaniske lag startet på dette nivået. Stratigrafien på de to
feltene; «felt S» og «felt N» skilte seg noe fra hverandre på dette nivået. Feltene vil derfor beskrives separat i
avsnittene under.
På N-feltet lå det et svært steinholdig mørkt grått lag under de avdekkede dyrkningslagene. I felt ble dette
tolket som mulig topp av tapesvollen. Toppen av dette ble kalt mekanisk lag 1 under graving. Laget lå over
gulbrun strandgrus.
På S-feltet lå de fjernete dyrkningslagene over eldre forhistoriske dyrkningslag. Lagene bestod av brunsvart,
kullblandet, noe humusholdig sand og grusblandet silt (se profiltegning). Den mekaniske rutegravingen (lag 1)
startet på dette nivået. I dyrkningslagene ble det totalt gravd 5 mekaniske lag. I disse lagene ble det funnet
fragmenter med asbestkeramikk og ulike steinalderfunn, som tyder på at den forhistoriske dyrkningen har
forstyrret underliggende steinalderlag.
Under dyrkningslagene lå et mørkt grått siltlag blandet med noe kantet stein og grus. Det er i dette laget
hovedmengden av funnene er gjort. Dette laget tilsvarer lag 6 i den sentrale profilen på feltet, og mekanisk lag
6-8 på S-feltet. Det er sannsynlig at dette laget tilsvarer det øverste stratigrafiske laget (lag 1) som ble gravd på
N-feltet, men dette er noe usikkert. I østligste del av den sentrale profilen var hele laget relativt tettpakket
med stein. I vestligste del av profilen hadde dette laget svært lite stein i de øverste 5-10cm. Under dette laget
lå et grågult stein- og grusholdig sand- og siltlag, trolig strandgrus.
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Figur 12: Punktnummer i sjakten refererer til punkter markert på profiltegning i formen «1OK[innmålt punktnummer]»

Figur 13: Østligste del av sentral profil.
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Figur 14: Vestligste del av sentral profil

På grunn av begrenset tid mot slutten av perioden ble ikke mekanisk lag 1-5 såldet i rute 712x16y og 711x1617y. Det ble prioritert å grave de underliggende lagene som ble antatt å være mer intakte lag fra steinalder.

FUNNMATERIALET
Det ble ikke funnet strukturer på flaten. Det ble gjort 1228 funn, der 1169 stk (95%) er produksjonsavfall og 59
(5%) sekundært tildannete gjenstander. 25 funn (ca. 2% ) av materialet er strandrullet og 55 stk (ca 4,5%) er
brent.
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Figur 15: Gjenstandstyper og råstoff på hele lokaliteten.

RÅSTOFFBRUK
Funnene er fordelt på flere ulike hovedkategorier og underkategorier råstoff. Hovedkategoriene er kvarts,
kvartsitt, flint, mylonitt, rhyolitt, bergkrystall, diabas, sandstein og bergart. Underkategoriene er vist i tabellen
under. Råstoffene er inndelt i farge og deretter i materialets finhet. Betegnelsen fin, middels og grov viser til
materialets kornstørrelse. Råstoffbestemmelsen er gjort med utgangspunkt i råstoffsamlingen fra Bjorøyprosjektet. De mest dominerende råstoffene i materialet er kvartsitt, flint, mylonitt og diabas.
Av spesielt karakteristiske råstoff er det funnet blå mylonitt, rhyolitt (kun ett funn), diabas og en finkornet grå
kvartsittype med mørke, gråblå bånd. Dette råstoffet er det samme som Bergsviks type KAFGR8 fra
Skatestraumenprosjektet, som han karakteriserer som «chert». Råstoffet, slik det fremstår i funnmaterialet,
varierer i finhetsgrad og farge, slik at ytterpunktene kan virke som ulike råstoff. Det er ikke funnet diagnostiske
gjenstander i dette råstoffet. Diabasen i materialet varierer mellom noe grovkornet til mer finkornete typer,
men har ikke blitt inndelt i underkategorier. Råstoffet har også ulik bevaringsgrad.
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Figur 16: Chert funnet på Solheim.

Figur 17: Mylonitt funnet på Solheim. Fra venstre: 1-2) Middels fin blå, 3) fin blå, 4) Mylonitt sammensmeltet med annen stein, 5)
uspesifisert mylonitt.

TILVIRKNING OG TEKNOLOGI
Funn av mikrostikler og en mikrolitt viser fremstilling av prosjektiler med mikrostikkelteknikk, som
karakteriserer boplasser fra TM og MM.
Funn av to koniske kjerner, to håndtakskjerner og 20 mikroflekker i materialet viser bruk av mikroflekketeknikk
og produksjon av flekker. Teknikken er typisk for MM og SM.
De 67 diabasavslagene funnet på lokaliteten er spor etter økseproduksjon og/eller vedlikehold, da diabas ikke
er kjent brukt til andre typer redskaper.
Funn av råasbest og asbestmagretkeramikk viser til magring av keramikk med asbest, noe som er typisk for
bronsealder og førromersk jernalder. Fra samme periode stammer trolig et fragment av en flateretusjert
gjenstand.
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GJENSTANDSTYPER
Sekundært tilvirkede gjenstander er ikke et stort innslag på lokaliteten. Av prosjektiler ble det funnet en
tangespiss av A-typen, og en lansettmikrolitt. Tangespissen var i etterkant gjenbrukt som skraper. Et fragment
av en flateretusjert gjenstand ble også funnet.
Det ble også funnet 26 avslag med retusj og 2 skrapere. Trolig har flere av de retusjerte stykkene blitt brukt
som skrapere. Det ble funnet 1 borspiss og 2 fragmenter av dette. Den ene laget på avslag, den ene på flekke
og den siste var ikke mulig å bestemme nærmere.
17 fragmenter av slipeplater ble funnet, i ulike typer av sandstein.

DATERING

FUNN
Det er gjort funn som er diagnostiske for ulike perioder av forhistorien på lokaliteten. Funnmaterialet indikerer
at lokaliteten har vært i bruk i flere faser, og at materialet fra disse fasene er relativt omrotet.
I de øverste, forhistoriske dyrkingslagene på felt S ble det funnet fragmenter av asbestkeramikk og råasbest
som er tidsdiagnostisk for bronsealder- og førromersk jernalder. I disse lagene er også funnet et fragment av en
flateretusjert gjenstand, noe som også passer med en slik datering.
I lagene under dyrkningslagene er det funnet gjenstander som er typiske for ulike deler av steinalderen (se
tabeller). Flere av disse er funnet i samme lag, noe som tyder på omroting av lagene.
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1

5

1 13

2

1
1
1

1
4

1
6
7

1
2

3
5
3

5 16

5

1 12

1

3

Totalsum

1

ubestemt skraper

2
1
3
3
1

1

1

1

1

1

1

1
1

ubestemt kjerne

2

ubestemt flatretusjert gjenstand

9 29

smalflekke

3

1
1

1

2
1

1

1
1 5
1
2 11

slipeplate

plattformavslag

pimpstein

2

mikrostikkel

mikroflekke

4
5
2

knakkestein

keramikk med asbestmagring

1

håndtakskjerne

8

flekkelignende avslag

1

1
1
3

borspiss

1

biter

1
2
1
2

1
1
1

1

bipolar kjerne

bearbeidet pimpstein

52
21
1 18
31
13
92
110
124
3
1
1 465

avslag med retusj

avslag av slipt gjenstand

avslag

asbest

Mekanisk lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalsum

63
34
27
38
17
114
129
1 156
3
1
1 582

Figur 18: Gjenstander på felt S vist i antall fordelt på lag. Her er ikke prøveruter gravd i bøttelag inkludert. (NB: I tre m2-ruter er lag 1-5
ikke såldet)

4

1

1

6
2

3 10

1

2

1

1

1

3

7

1

5

1

4

1

1

8

Totalsum

ubestemt kjerne

1

ubestemt skraper

tangespiss av a-typen

4
1

spissvinkel kjerne

1

smalflekke

6
1

slipeplate

2
1

plattformavslag

1

overløpende flekke

1

mikroflekke

1

makroflekke

lansettmikrolitt

1
1

konisk kjerne

1

keramikk med asbestmagring

brent leire

3 10

flekkelignende avslag

biter

bipolar kjerne

avslag med retusj

avslag

Mekanisk lag

1
263 6
2
35 5
3
11 2
4
11
Totalsum 320 13

1 314
44
15
11
1 384

Figur 19: Gjenstander vist i antall, fordelt på lag på felt N.

Av gjenstander diagnostisk for TM/MM er det funnet en lansettmikrolitt og to mikrostikler. Lansettmikrolitten
er funnet på felt N, i mekanisk lag 1, mens mikrostiklene er funnet på felt «S» i mekanisk lag 6 og 8.
Fra MM/SM er det funnet borr, koniske kjerner, håndtakskjerner og mikroflekker, disse er funnet i ulike lag (jfr
tabell). Det er et større antall mikroflekker i de dypereliggende lagene på felt S, men dette kan være et resultat
av større funnmengde fra disse lagene.
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En tangespiss av A-typen funnet i lag 1 på felt «N» er diagnostisk for TN/MN.

Råstoffbruken på lokaliteten kan gi opplysninger om datering av lokaliteten. I følge Knut Andreas Bergsvik
(2002:284) forekommer chert i Skatestraumen-materialet sporadisk i mesolitikum, mens det får et tydelig
oppsving i TN, og nærmest forsvinner i MN, før det kommer tilbake i tidlig bronsealder. Det er 23 funn av dette
råstoffet på lokaliteten. I lag 1-2 på felt N og lag 3 på felt S. Dette kan bety at lag 1-2 på felt N kan være fra TN
eller eldre BA.
Et løsfunn av rhyolitt på lokaliteten indikerer aktivitet i TN/MN, mens blå mylonitt forekommer på Vestlandet i
hele steinalder (Bergsvik 2002:285). Kvarts, kvartsitt og flint er også vanlig gjennom hele steinalderen.
Diabasen på lokaliteten er etter all sannsynlighet hentet fra det kjente steinbruddet på Stakaldeneset, 6km
sørøst for lokaliteten. Diabas var på Vestlandet det vanligste råstoffet for økser i mesolitikum, mens det i
neolitikum er et større innslag av økser av andre lokale bergarter. Da lokaliteten ligger i så kort avstand fra
diabasbruddet er det mulig dette råstoffet var i bruk i forholdsvis stor grad her også i neolitikum, da dette
råstoffet her må anses som «lokalt».
Den vertikale fordelingen av råstoff er vist i tabellen under. Fordelingen tar utgangspunkt i felt S, da det her ble
lagt vekt på å undersøke lokaliteten i dybden, ikke i plan. Det ville også være misvisende å kombinere de
mekaniske lagene fra de ulike feltene da disse er gravd i ulike, ikke korrelerte, stratigrafiske lag. Tabellen viser
imidlertid ingen markante tendenser. Det er verdt å merke seg at det ikke forekommer asbest dypere ned enn
lag 3.

sandstein
0
3
0
3
0
1
5
4
0
0
3

Totalsum

pimpstein

0 3 13 48 5 0
0 0 9 41 9 0
0 11 0 44 15 0
0 0 3 55 5 3
0 0 6 41 0 12
0 0 4 41 5 1
1 0 1 53 8 0
0 0 1 65 9 0
0 0 0 100 0 0
0 0 0 100 0 0
0 1 3 52 7 1

mylonitt

29
35
19
16
24
36
22
15
0
0
24

kvartsitt

2
0
4
11
18
10
10
6
0
0
7

kvarts

diabas

2
3
4
5
0
2
0
0
0
0
1

keramikk

bergkrystall

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

grønnstein

bergart

0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

flint

asbest

Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalsum

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Figur 20: prosentvis fordeling av råstofftyper på mekaniske lag på felt S.

Mikrolittene og mikrostiklene viser altså til aktivitet i TM/MM. Borr, mikroflekker, håndtakskjerner og koniske
kjerner tyder på opphold her også i MM- og/eller SM. Bruk av rhyolitt og en A-spiss viser til aktivitet i
neolitikum. Fra bronselalder/førromersk jernalder er det gjort funn av asbestkeramikk, fragment av en
flateretusjert gjenstand og råasbest.
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14

C-RESULTATER
14

Det ble datert 5 C-prøver fra lokaliteten. Dateringene spenner fra yngre bronsealder til TN (se tabell og figur).
Dateringene ser ut til å stemme innbyrdes, da bunnlagene er datert eldst, og dateringene gradvis blir yngre
lengre opp i lagene.
VP-nr. tegning prøvenr på tegning
VP2
2b
VP3
2c
VP4
1d
VP5
1e
VP6
1f

kontekst
vekt til treart
profil, lag7
0,5 bjørk
profil, topp lag 8 0,25 hasselnøtt
profil, lag 3
0,1 bjørk
profil, lag 8
0,01 bjørk
profil, lag 2
0,2 bjørk

Figur 21: 14C-dateringer

Figur 22: Østligste del av sentral profil med 14C-dateringer.
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betanummer ukal.BP avvik Kal.
SOLHEIMFL004
2940
30 1210-1010 BC
SOLHEIMFL005
4860
30 3690-3680, 4660-3630, 3550-3540 BC
SOLHEIMFL003
2760
30 920-810 BC
SOLHEIMFL001
4010
30 2580-2470 BC
SOLHEIMFL002
2630
30 830-790 BC

Figur 23: Vestligste del av sentral profil med 14C-dateringer.

14

C-dateringene av lagene 2 og 3 i den sentrale profilen til yngre bronsealder (2630+/-30BP og 2760+/-30BP)
stemmer bra med funn av asbestkeramikk i dyrkningslag over steinalderlagene.
Dateringene av bunnlagene i profilen stemmer derimot ikke med mesteparten av det diagnostiske
funnmaterialet i disse lagene. Lag 8 (bunnlaget i profilen) ble datert til sen TN (4860+/-30BP), lengre øst i
profilen ble det samme laget datert til MNb (4010+/-30BP). Topp av lag 6 ble datert til sen eldre bronsealder
(2940+/-30BP).

STRANDFORSKYVNINGSKURVE FOR OMRÅDET
Lokaliteten ligger på 8-10 moh, og var strandbundet i store deler av SM og i tidligste TM (se figur). I eldre
steinalder er beliggenhet ved sjøen svært vanlig, og det store flertallet boplasser fra denne perioden ligger ved
datidens strandlinje.
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Figur 24: Beregnet strandforskyvningskurve for Botnaneset, som ligger omkring 2,5 km NV for vår lokalitet. Kurven er utarbeidet i
forbindelse med undersøkelsene der på 80-tallet.

SAMLET VURDERING
14

Samlet sett synes lokalitetsflaten å inneha spor etter flere aktivitetsfaser. C-prøver og funn viser aktivitet her i
TM, MM/SM, TN, MN og BA.
14

Det er ingen klare funnsekvenser representert i lagene. C-dateringene og funnmaterialet samstemmer ikke
helt, bortsett fra i de øverste dyrkningslagene. Trolig har det forekommet omroting av lagene på lokaliteten
som et resultat av nyere tids- og forhistorisk dyrking, og strandforskyvningsforløpet i området. På denne måten
kan kull fra øvre lag, eller evt. funn fra dypereliggende lag blitt blandet inn i laget. Korreleringen av de gravde
lagene på felt N og S med hverandre og den sentrale profilen er også usikker og kan være feilaktig. Dersom
dateringen av lagene i profilen er riktig kan lagene representere aktivitet i TN-MN.

SAMMENFATNING OG TOLKNINGER

Lokaliteten har spor etter opphold i flere perioder av forhistorien, men det kan ikke skilles ut klare faser i
funnmaterialet som korresponderer med stratigrafiske lag i den sentrale profilen. Strandforskyvningen for
området viser at lokaliteten har vært strandbundet tidlig i TM, og i store deler av SM. Funnmaterialet viser at
det har vært aktivitet her i disse periodene. Da materialet er noe omrotet og stratigrafien i ulike deler av
lokaliteten er lite sammenlignbar er det vanskelig å isolere disse aktivitetene. Med utgangspunkt i det
begrensete materialet er det naturlig å tenke seg at lokalitetsflaten kan ha vært brukt gjennom flere kortere
opphold. Her har det blitt produsert økser av diabas og mikrolitter av flint. Funn av skrapere og stykker med
retusj tyder på bearbeiding av skinn. Et bredt spekter med råstoff har vært tatt i bruk. Dette er lokale råstoff
som kvartsitt, kvarts, mylonitt og diabas, og råstoff som måtte skaffes langveis fra, som flint og chert.
Materialet fra undersøkelsen er dårlig egnet til stratigrafiske analyser, men kan brukes til å kartlegge
råstoffvariasjon i steinalderen i Florøområdet.
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I bronsealder har det trolig vært dyrket i skråningen lokaliteten ligger i. Det er naturlig å tenke seg at den
tilhørende bosetningen i denne perioden har ligget på flaten noe høyere opp for lokaliteten.
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