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Oversiktskart som viser den geografiske plasseringen til utgravingen i Halsvik.
Poster presentert på steinalderkonferansen i Bergen i 2017.
Blogginnlegg på Norark.no.
Oversiktskart over de kjente registrerte fornminnene i nærområdet.
Flyfoto, viser tydelig industriområdene på Mongstad sør for Fensfjorden og Sløvåg på nordsiden.
Oversiktskart, de tre lokalitetene som ble gravd ut i forbindelse med undersøkelsen i 2014 er markert med rødt.
Modell som viser indre del av Halsvikvågen med et hevet havnivå til 8 meter over dagens vannstand.
Lokalitet 1 før maskinell avdekking.
Lokaliteten etter avdekking og graving av ett mekanisk nivå.
Sigrid Hervig og Ann-Kristin Dahlberg graver en sjakt langs 728y, i et 5 cm tykt lag i hele meterruter.
Dokumentasjon i felt.
Plantegning av lokalitet 1.
Fotogrammetri av lokaliteten etter graving av ett mekanisk lag.
Skisse over utgravde areal på lokalitet 1.
Profiltegning av et utsnitt av torvprofilen som lå i overkant av lokalitet 1.
Plantegning av lokalitet 1 med strukturer.
Struktur 1373 i plan.
Foto av tangespissen av rhyolitt til venstre, samt to fragmenter av skiferspissen.
Foto av tre av øksene funnet på lokaliteten.
Foto av klokkebegerspissene.
Foto av tre av de fire overflateretusjerte pilspissene.
Strandforskyvningskurve utarbeidet for Nordhordland (resultatene må anses å være foreløpige).
Dateringer fra lokalitet 1 fremstilt i oxcal.
Kontur- og tallspredning av alt produksjonsavfallet som ble samlet inn fra lokalitet 1.
Spredninger av alle gjenstander og produksjonsavfall av fin flint, konturspredning av materiale med cortex, og mikroavslag/
flatretusjeringsavslag.
Kontur- og tallspredning av alt brent materiale.
Lokalitet 1b var avskilt fra lokalitet 1 av en bergknaus, og lå om lag seks meter høyere i terrenget.
Modell som viser indre del av Halsvikvågen med et hevet havnivå til 14 meter over dagens vannstand.
Lokalitetsflaten (1b) etter avtorving, før graving av opprenslag.
Lokalitetsflaten (1b) etter ferdig graving.
Fotogrammetri av lokalitetsflaten (1b) etter fjerning av torv og forstyrrelser i form av beltespor etc.
Situasjonen etter fjerning av steinstruktur 200017 og ildsted 293, samt formgraving av kulturlagene 844 og 779.
Planskisse over lokalitet 1b, viser steinansamlinger og de to kulturlagene 779 og 844.
Skisse over utgravde andeler av opprenslag og ulike forstyrrelser i topp av kulturlagene.
Skisse over utgravde andeler av kulturlagene og de underliggende anrikningslagene.
Foto av lag 779 i plan.
Foto av lag 844 i plan.
Tegning av profil gravd igjennom lag 844 og 1407.
Plantegning over strukturer funnet på lokalitet 1b.
Planfoto av steinpakning 200017.
Foto av steinpakning 200017 etter fjerning av steinene.
Foto av ildsted 293 i plan.
Plantegning av ildsted 293.
Foto av kokegrop/mulig ildsted 1683 i plan.
Foto av kokegrop/mulig ildsted 1707 i plan.
Foto av en av mikrolittfragmentene og tangepilen i kvartsitt.
Foto av tre av øksene funnet på lokalitet 1b.
Dateringer fra lokalitet 1b fremstilt i oxcal.
Kontur og tallspredning av alt produksjonsavfall funnet på lokalitet 1b.
Plott av diagnostiske gjenstander fra lokalitet 1b på en konturspredning av alt produksjonsavfall.
Kontur og tallspredning av brent flint fra lokalitet 1b.
Lokalitet 2 og den omkringliggende myren før avdekking.
Lokalitet 2 etter maskinell avdekking.

Tabell 1.
Tabell 2.
Tabell 3.
Tabell 4.
Tabell 5.
Tabell 6.

Kronologisk tabell med arkeologiske periodebetegnelser og dateringer.
Oversikt over alle arkeologer som deltok ved undersøkelsen.
Oversikt og beskrivelse av stratigrafiske lag på lokalitet 1.
Oversikt og beskrivelse av strukturer funnet på lokalitet 1.
Gjenstandsmateriale fra lokalitet 1 fordelt på råstoff.
Prosentvis fordeling av råstoff representert på lokalitet 1.

Tabell 7. Råstoffordeling av funn innenfor hver fase.
Tabell 8. Samlet liste over gjenstandsmateriale fra tidlig- og mellomneolitikum.
Tabell 9. Samlet liste over gjenstandsmateriale fra senneolitikum – bronsealder.
Tabell 10.
Tabell 11.
Tabell 12.
Tabell 13.
Tabell 14.
Tabell 15.
Tabell 16.
Tabell 17.
Tabell 18.

Samlet liste over gjenstandsmateriale fra udefinerte faser.
Oversikt og beskrivelse av 14C-dateringer fra lokalitet 1.
Prosentandel funn av grove materialer/brent materiale i forhold til total funnmengde i de ulike konsentrasjonene.
Oversikt og beskrivelse av stratigrafiske lag på lokalitet 1b.
Oversikt og beskrivelse av strukturer fra lokalitet 1b.
Gjenstandsmaterialet fra lokalitet 1b fordelt på råstoff.
Prosentvis fordeling av råstoff representert på lokalitet 1b.
Oversikt og beskrivelse av 14C-dateringer fra lokalitet 1b.
Funnfordeling innenfor de to kulturlagene, underliggende anrikningslag, samt naturstratigrafisk lag 1.1.

I august – oktober 2014 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser av tre steinalderlokaliteter i Halsvik,
Gulen kommune (figur 1, 4-6). To av disse, askeladden id 170588 og 170589, var registrert fra før, mens
en tredje lokalitet ble oppdaget under utgravingen. På id 170589 ble det ikke funnet nye artefakter,
denne ble derfor nedprioritert til fordel for den nyoppdagede lokaliteten. Det ble påvist aktiviteter i
området fra tidligmesolitikum, og mer eller mindre sammenhengende til og med
senneolitikum/bronsealder. De fleste sporene ser ut til å stamme fra mer begrensede opphold eller
kortidslokaliteter og avtegner seg som aktivitetsområder, avgrensede kulturlagsakkumulasjoner,
spredt litisk materiale og ildsteder.

Figur 1. Oversiktskart som viser den geografiske plasseringen til utgravingen i Halsvik.

1. Undersøkelsens rammer
1.1 Bakgrunn
Utgravingen ble utløst i forbindelse med etablering av en spolebane for produksjon av rør til olje- og
gassledningsnettet offshore, med tilhørende infrastruktur av massedeponi, verkstedshaller,
kontorbygg, tilkomstveier mm. Til grunn lå reguleringsplan fremmet av Grieg-Wergeland Market AS,
mens Gulen kommune var formell tiltakshaver og planmyndighet.
Det ble gjennomført en kulturminneregistrering av Sogn og Fjordane fylkeskommune i første halvdel
av juni 2013, og det ble påvist to automatisk fredete kulturminner, Halsvik lokalitet 1 og 2.
Kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune oversendte Riksantikvaren og Universitetsmuseet
søknad om dispensasjon fra lov om kulturminner § 8.4, ledd for de to lokalitetene i brev av 26.07.13.
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Tilrådningen og foreløpig plan og budsjett ble oversendt fra Universitetsmuseet i Bergen til
Riksantikvaren 15.08.13. Riksantikvaren ga dispensasjon fra loven i brev av 16.08.13.
Sogn og Fjordane fylkeskommune oversendte 31.10.2013 anmodning om gjennomføring av
granskinger knyttet til de omsøkte lokalitetene, jf. Lov om kulturminner § 10.1, innvilget av
Riksantikvaren i brev av 05.11.13.

1.2 Kronologisk rammeverk

Periode

Tidligmesolitikum
(TM)
Mellommesolitikum (MM)
Senmesolitikum
(SM)
Tidligneolitikum
(TN)
Mellomneolitikum A (MNA)
Mellomneolitikum B (MNB)
Senneolitikum
(SN)
Eldre bronsealder
(EBA)
Yngre bronsealder
(YBA)
Førromersk jernalder (FJA)
Eldre romertid
(ERT)
Yngre romertid
(YRT)
Folkevandringstid
(FVT)
Merovingertid
(MVT)
Vikingtid
(VT)
Tidlig middelalder (TMA)
Høymiddelalder
(HMA)
Senmiddelalder
(SMA)
Nyere tid

14

C år BP (ukal.) Kalenderår

10000 - 9000 BP
9000 - 7500 BP
7500 - 5200 BP
5200 - 4700 BP
4700 - 4100 BP
4100 - 3900 BP
3900 - 3400 BP
3400 - 2900 BP
2900 - 2430 BP
2430 - 2010 BP

9500 - 8200 f.Kr.
8200 - 6300 f.Kr.
6300 - 4000 f.Kr.
4000 - 3500 f.Kr.
3500 - 2700 f.Kr.
2700 - 2350 f.Kr.
2350 - 1700 f.Kr.
1700 - 1100 f.Kr.
1100 - 500 f.Kr.
500 - Kr. f.
Kr.f. - 150/160 e.Kr.
2010 - 1650 BP
150/160 - 400 e.Kr.
1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr.
1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr.
1200 - 970 BP
800 - 1030 e.Kr.
1030 - 1150 e.Kr.
1150 - 1350 e.Kr.
1350 - 1537 e.Kr.
1537 e.Kr. -

Tabell 1. Kronologisk tabell med arkeologiske periodebetegnelser og dateringer.

Hovedperiode
Eldre steinalder

Yngre steinalder

Bronsealder

Eldre jernalder

Yngre jernalder
Middelalder
Nyere tid

I rapporten kommer det til å bli referert til flere ulike faser og perioder. Periodebetegnelsene brukes
slik som de er angitt i tabell 1. Årstall angitt som BP viser til antall år før nåtid, og anvendes om såkalte
ukalibrerte 14C-dateringer. Som det fremgår av tabellen korresponderer disse ikke alltid med
kalenderår (tabell 1).

1.3 Tidsrom og deltagere
Deltagere fra Fornminneseksjonen
Morten Ramstad
Camilla Zinsli
Howell M. Roberts
Lotte Carrasco
Ann-Kristin Dahlberg
Anna Hellgren
Sigrid Hervig

Tidsrom
11.08 – 10.10.14
11.08 – 10.10.14
01.09 – 10.10.14
29.09 – 10.10.14
11.08 – 26.09.14
11.08 – 26.09.14
11.08 – 10.10.14

Tabell 2. Oversikt over alle arkeologer som deltok ved undersøkelsen.
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Stilling
Prosjektleder
Feltleder
Assisterende feltleder GIS
Feltassistent
Feltassistent
Feltassistent
Feltassistent

Utgravingen ble utført i perioden 11. august til 10. oktober 2014, av ansatte ved Fornminneseksjonen
(FMS), Universitetsmuseet i Bergen (tabell 2). I tillegg ble det som et ledd i forberedelsene foretatt
flere besøk i området i tidsrommet november 2013 til juni 2014 der det blant annet ble gjort nærmere
vurdering og avgrensing av kulturminneområdet, møter i forbindelse med HMS og det pågående
anleggsarbeidet, oppretting av sperrebånd for å beskytte kulturminnene under anleggsarbeidet og
utsettelse av fastpunkter. Dette arbeidet ble utført av Fornminneseksjonens GIS-ansvarlig Thomas
Bruen Olsen, prosjektleder Morten Ramstad og feltleder Camilla Zinsli.
Ved utgravingene var feltleder og assisterende feltleder GIS ansvarlige for innmåling og sikring av den
digitale dokumentasjonen. Innsamling og senere analyse av botaniske prøver ble utført av Anette
Overland og Ingvild K. Mehl fra Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen (Mehl 2015,
vedlegg A).
Grunneier Jarle Halsvik fra Halsvik maskin bidro til den maskinelle avdekkingen i perioden 13. – 18.
august.
Katalogisering av gjenstandsmateriale, utarbeiding av figurer og kartmateriale samt rapportskriving ble
foretatt av Camilla Zinsli, med støtte av Morten Ramstad. Ved etterarbeidet utførte Stefano
Dell’Aitante vask av prøver og gjenstander. Fotogrammetrier ble fremstilt av Howell M. Roberts. Et
utvalg av gjenstandene ble fotografert av Ane Bysheim.
Ellers vil vi benytte anledningen til å takke Halsvik Spolebase og Norconsult for godt samarbeid og all
praktisk støtte i forbindelse med gjennomføringene av feltarbeidet.

1.4 Formidling/media
Siden adgangen til utgravingsfeltet var begrenset
av den pågående byggingen av spolebasen i vest
kunne det ikke gjennomføres undervisningsopplegg, åpen dag-arrangement eller omvisninger
til lokalbefolkningen i felt.
Prosjektet la ut et innlegg på arkeologibloggportalen Norark.no (figur 3), samt en post på
Universitetet i Bergens Instagramkonto.
I tillegg ble resultatene formidlet til et fagpublikum
gjennom en poster kalt «Klokkebegerspisser in
situ. Funn- og aktivitetsområde fra Halsvik, Sogn
og Fjordane» på steinalderkonferansen i Bergen
21.-24. mars 2017 (figur 2).

Figur 2. Poster som ble presentert på steinalderkonferansen i
Bergen i 2017.

3

Figur 3. Blogginnlegg på Norark.no.
http://www.norark.no/prosjekter/halsvik/sma-leirplasser-sjeldent-fine-funn-steiderundersokelser-i-halsvik-gulen/

2. Kulturminner, registrering, landskap
2.1 Tidligere funn og registrerte kulturminner fra området
På Stongeneset ble det i 1996 registrert fire steinalderlokaliteter (Ramstad 1997) (figur 4). På Lok.1
(ID148754, B15517) ble det bla. funnet en skiferpil som ga lokaliteten en dateringsramme innen TNMN. Lok.2 (ID148755, B15518) hadde et slipt avslag av bergart som daterte lokaliteten til steinalder.
Lok3/4 (ID148756, B15519/15523) og Lok. 5 (ID148757, B15574) var alle trolig fra TM. Alle lokalitetene
er i ettertid ansett som fjernet i forbindelse med gravearbeid innenfor Sløvåg industriområde.
En heller i Stangevika (ID150520, B15074) ble gravd ut i 1993 og 1994 (Johnson 1994). Innenfor
helleren ble det påvist tre bruksfaser. Den eldste var typologisk datert av funnmaterialet til SM, videre
var et trekullholdig lag radiologisk datert til SN, og den yngste bruksfasen var påvist ved en 14C datering
av et ildsted fra overgangen mellom EJA og YJA.
På gården Steine gnr. 62 ble det i 1998 registrert seks steinalderlokaliteter (Ramstad og Kristoffersen
1998). Lok. 1 (ID148661, B15692) hadde en mulig dateringsramme til TM eller SM grunnet
strandforskyvningskurve og nåværende høyde over havet. Lok. 2 (ID148662, B15693) kunne ikke
nærmere tidfestes enn fra steinalder. Lok. 3 (ID148669, B15694) hadde heller ingen presis
dateringsramme, men høyde over havet indikerte datering til SM. Lok. 4 (ID148670, B15695) ble datert
til mulig SM eller en yngre periode i steinalderen. På Lok. 5 (ID148671, B15696) antydet beliggenhet
over havet at denne ikke hadde blitt tatt i bruk før TN eller MN. Lok. 6 (ID149672, B15662) var trolig
fra SM eller TN.
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Figur 4. Oversiktskart over de kjente registrerte fornminnene i nærområdet. Viser askeladden id.

2.2 Registreringen
Den arkeologiske registeringen ble foretatt i perioden 03.- 14. juni 2013 av Per Christian Burhol og Lars
Røgenes (Burhol 2013). I tillegg ble det 23. juni samme år foretatt en felles befaring i området, her
deltok foruten registrantene, Berit Gjerland fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og Morten Ramstad
fra Universitetsmuseet i Bergen.
Registreringene var basert på prøvestikk, supplert med maskinell sjakting. Området ble totalt
undersøkt ved 22 sjakter og 220 prøvestikk. Det ble gjort funn av forhistoriske artefakter i fire av
prøvestikkene, fordelt på to lokaliteter, kalt lokalitet 1 og 2 (figur 4, 6).
Askeladden ID 170588 – lokalitet 1.
Lokaliteten lå ca. 10 moh. i svakt skrående terreng i et sørvendt lunt daldrag. Den ble avgrenset av berg
mot øst og vest. Mot sjøen i sør munnet det ut i Halsvikvågen, en beskyttet sidearm av Fensfjorden.
Terrenget var myrlendt, og i enkelte av prøvestikkene var torven opptil 40 cm tykk.
Av åtte prøvestikk var tre funnførende (PCB30, PCB26 og LSR22). Basert på dette ble størrelsen på
aktivitetsområdet anslått å være 20 x 40 m, tilsvarende et areal på 800 m2. Det ble observert et mørkt
lag av grusholdig sand tolket som et mulig kulturlag i PCB30.
PCB26 og LSR22 inneholdt et flintavslag hver, og begge funnene så ut til å være vannrullet. I PCB30 var
det til sammen 18 funn; to flekkefragmenter av flint, et retusjert flintavslag, en bipolar kjerne av kvarts
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samt 14 avslag hvorav 10 var av flint og fire av kvarts. Kvaliteten på flinten funnet i PCB30 var særs
god.
Det forelå ingen radiologiske dateringer fra registreringene. Med utgangspunkt i lokalitetens høyde
over havet og gjeldende strandlinjekurve for området ble det anslått en datering fra MM til SM,
eventuelt fra begynnelsen av TN. Funnkombinasjonen bestående av høykvalitetsflint og vannrullet
materiale indikerte videre opphold i flere faser.
Askeladden ID 170589 – lokalitet 2.
Denne lokaliteten lå omtrent 200 m nord for lokalitet 1, på toppen av en bakkekam. Høyden på flaten
var rundt 16 – 17 moh. Lokaliteten ble avgrenset av en bergvegg i vest. Nordre og østre del av området
var et større myrbasseng som ble antatt å kunne ha vært et tjern i steinalderen. Til sammen fire
prøvestikk ble gravd, og det ble gjort funn av et flintavslag i ett av disse (PS111). Lokaliteten ble anslått
å være om lag 4 x 5 m stor, tilsvarende 20 m2. Høyden over havet anga en tidligmesolittisk
dateringsramme.

2.3 Topografi og landskap
Planområdet var lokalisert øst for det etablerte industriområdet på Sløvåg og var lite berørt av
moderne inngrep (figur 1, 4-6). For å komme inn til lokalitetene måtte vi kjøre inn i anleggsområdet
der utbyggingen av spolebasen var i full gang. Det foregikk hyppige sprenginger med medfølgende
skytteltrafikk av store dumpere. Vi måtte dermed overholde et strengere HMS-regime når vi kjørte inn
i dette området og ved opphold i og rundt arbeidsbrakken.
Vegetasjonen og topografi kan karakteriseres som et typisk vestnorsk kystlandskap preget av tidligere
lyngheidrift. Landskapet var variert med spredte berg og knauser, med mindre myrlendte daldrag og
lommer med vegetasjon imellom. Det var her en veksling mellom områder med lite løsmasser og flater
dekket av teppemyr.

Figur 5. Flyfoto, viser tydelig industriområdene på Mongstad sør for Fensfjorden og Sløvåg på nordsiden, sett mot n.
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Figur 6. Oversiktskart, de tre lokalitetene som ble gravd ut i forbindelse med undersøkelsen i 2014 er markert med rødt.

Kystlinja på nordsiden langs de ytre deler av Fensfjorden i Gulen, Sogn og Fjordane, er for det meste
åpen og eksponert, med få gode naturhavner. Her skiller Halsvika seg ut som liten og trang sør-nord
orientert og 1,6 km lang fjordarm. Selve boplassområdet befant seg i en lun vik, med gode
havneforhold på vestsida, vel en km inne i Halsvikvågen.
Med direkte tilgang til kystlandskapene ved Fensfjorden har boplassområdet hatt en optimal
lokalisering i forhold til et bredt spekter av marine ressurser. I tillegg har området hatt en sentral
lokalisering i forhold til kommunikasjon på tvers av fjorden, samt trafikk som gikk inn fra fjordbunnen
ut mot ytterkysten.
Ser vi nærmere på aktivitetsflatene ser vi at disse er etablert på steder som utpeker seg med
utgangspunkt i en rekke fordelaktige mikrotopografiske forhold (se kapittel 4.1.1, 4.2.1 og 4.3.1).

3. Praktisk gjennomføring av utgravingsprosjektet
3.1 Problemstilling og målsetting
Sett i sammenheng med andre kystlandskap i Vest-Norge så vet vi lite om fangststeinalderen i de
sørlige deler av Sogn og Fjordane. Det foreligger et sparsomt kildemateriale fra registreringer og
utgravinger fra Gulen, og man skal bare rett sør over fjorden til Lindås og Radøy før bildet blir mer
helhetlig. Av den grunn var de planlagte undersøkelsene i Halsvik svært viktige for å dekke
kunnskapshull. En prioritert målsetning var å sikre en representativ innsamling av data for
7

bestemmelse av alder, størrelse og type/funksjon for alle de forhistoriske lokalitetene påvist ved
undersøkelsen.
Sammen med det øvrige maritime steinaldermaterialet fra Vestlandet vil dette muliggjøre komparative
analyser, som i neste omgang vil kunne bidra til en bedre forståelse av utviklingstrekk innenfor
steinalderens fangstsamfunn på regionalt og overregionalt nivå.
De topografiske og stratigrafiske forholdene på lokalitet 1 lå til rette for å kunne finne spor etter husstrukturer og andre anlegg, og dette var spesielt interessant med tanke på den mulige mesolittiske
dateringsrammen som ble antydet ved registreringen. Selv om det viste seg kun å være neolittiske
elementer på lokalitetsflaten var det likevel svært relevant å ha avdekket et stort område med maskin,
for å kunne skille ut ulike aktivitetsområder og øvrige strukturerende elementer på bosetningsflaten.
Det måtte foretas endringer i prioriteringer og målsetning da det ble oppdaget en ny lokalitet i
forbindelse med flateavdekkingen av daldraget ved lokalitet 1. Maskinfører beltet seg ut av området
over bergknausen vest for lokalitet 1, og i en kombinasjon av at han fjernet vegetasjon og at
beltesporene gikk igjennom det skrinne torvlaget på toppen av knausen kom det til syne funn. Funnene
ga inntrykk av å tilhøre en eldre fase enn lokalitet 1, noe som også ble underbygget gjennom at
området hadde en høyere beliggenheten over havet. Siden prøvestikkingen av lokalitet 2 ikke ga
resultater i form av gjenstandsfunn ble lokaliteten, lokalitet 1b, et prioritert objekt for utforskning av
de mesolittiske fasene i området.
Hovedproblemstillingen rundt de botaniske undersøkelsene var knyttet til undersøkelser av
myrsedimentene ved lokalitet 2. Hypotesen var at disse kunne ha representert et eldre og nå
gjengrodd tjern. I så tilfelle kunne dette ha vært en pollenfelle over store deler av forhistorisk tid, og
følgelig en optimal kontekst for vegetasjonshistoriske studier og analyser av menneskets påvirkning av
naturen i form av bosetning, beiting, lyngheidrift og lignende.

3.2 Metode
Lokalitetene ble undersøkt ved graving i en kombinasjon av mekaniske og stratigrafiske lag. De øvre
funntomme/ikke-forhistoriske lagene ble fjernet ned til overgangen mot de funnførende nivåene med
maskin (lokalitet 1 og 2) og manuelt med spade (lokalitet 1b). Det ble gravd en rekke 5 - 10 cm tykke
mekaniske sjikt innenfor hvert observerbare stratigrafiske lag.
Hver 1m2 rute innenfor et fastlagt koordinatsystem ble inndelt i fire kvadranter betegnet SV, SØ, NV,
NØ. Masse fra hver kvadrant ble vannsåldet gjennom en netting med maskevidde på 4 mm. For å fange
opp finfraksjonert materiale slik som mikroavslag og flatretusjeringsfliser ble dessuten utvalgte
kontekster, og da spesielt de som hadde en antatt dateringsramme til SN-BA, såldet gjennom 2mm
netting.
Sentralt på lokalitetsflatene ble det anlagt prøveruter og sjakter for å få kontroll på lagfølger, samt
dybden og utbredelsen av funnområdet. Prøverutene ble lagt i henhold til koordinatsystemet.
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Innledningsvis ble utkanten av lokalitet 1 undersøkt ved prøvestikk, anlagt uavhengig av det angitte
koordinatsystemet. Stikkene var om lag 40 x 40 cm store, og ble gravd godt ned i funntomme, sterile
strandmasser. Disse ble gravd mekanisk, fordelt på bøttelag.

3.3 Dokumentasjon
Alle interessante overflater og kontekster på lokalitet 1 og 1b ble dokumentert ved fotogrammetri, og
disse ble satt sammen i Agisoft PhotoScan. Topografiske elementer ble under etterarbeidet digitalisert
fra fotogrammetriene ved hjelp av Global Mapper, og importert inn i Intrasis.
Lag, strukturer, prøvestikk/ruter og feltkanter ble målt inn med en Trimble totalstasjon, og ble
betegnet med sin IntrasisID. Videre ble alle GIS-data lagt inn i Intrasis (UM_2014_008_v2), sammen
med attributter og beskrivelser, prøver, prøveresultater og skannede tegninger. For utarbeidelse av
kartdata og figurer til rapport ble både Intrasis og ArcMap benyttet.
Kontekster, utvalgt funnmateriale og arbeidssituasjoner ble dokumentert ved foto (vedlegg C).
Viktige profiler ble tegnet i felt i målestokk 1:10 (vedlegg E) og videre digitalisert i Adobe Illustrator.
Det ble fylt ut kontekstskjema for alle lag og strukturer i felt, samt egne skjema for hvert prøvestikk.
Det ble samlet inn trekullprøver fra antatt gode kontekster knyttet til påviste lag og anleggsspor.
Prøvene ble i stor grad vasket ut i felt. De av prøvene som ikke inneholdt tilstrekkelig mengde av
hasselnøttskall ble sendt inn til vedartsbestemmelse. Et utvalg av prøvene ble sendt inn til Beta
Analytic Inc. for datering (vedlegg F).
Prøver til paleobotaniske analyser ble tatt ut av botanikere i felt. I tråd med problemstillingen var
hovedfokuset rettet mot uttak av en borekjerne fra myren ved lokalitet 2, men i tillegg ble det tatt ut
prøvemateriale (pollen og makrofossil) fra torvprofilen i overkant av lokalitet 1 (vedlegg A).
Utvalgte foto til arkivering ble lagt inn i Musit fotodatabasen, merket med prefiks Bf10068 (vedlegg C).
Alle funn ble katalogisert i Musit gjenstandsdatabasen under B17178 (lokalitet 1) og B17306 (lokalitet
1b) (vedlegg G).
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4. Undersøkelsen
4.1 Lokalitet 1 (ID 170588)
4.1.1 Lokalisering
Lokalitet 1 omfattet et 672 m2 stort areal som ble avdekt med maskin (figur 6-9). De tre mest funnrike
aktivitetsområdene lå mellom 8-9 moh., innenfor et 13 x 13 m stort område. Lokalitet 1 lå relativt sett
eksponert til, som en større skrånende flate mellom en bergknaus i vest, og en bergrygg i øst. I dette
daldraget har terrenget steget mot nord uten spesielle topografiske begrensninger, med åpning ned
mot sjøen i sør. Med utgangpunkt i strandforskyvningskurven for området (figur 22) ser vi at dette
nivået var velegnet for bosetting for mellom 10.000 - 8500 år siden, deretter steg sjøen, før området
igjen kunne benyttes rundt 5000 før nåtid. Mens aktivitetene i TN og MN trolig har vært strandbundet
har de i SN og BA følgelig funnet sted noe høyere i terrenget men likevel ikke langt over datidens flomål.

Figur 7. Modell som viser indre del av Halsvikvågen med et hevet havnivå til 8 meter over dagens vannstand. Gir et tenkt bilde på
hvordan landskapet kan ha sett ut i perioden lokalitet 1 var i bruk. Lokalitet 1 er det største røde polygonet, lokalitet 1b ligger til
venstre, og lokalitet 2 vises lengst bak av de tre. Sett mot nnv.

4.1.2 Utgravingens forløp
Hele daldraget rundt lokalitet 1 ble maskinelt avtorvet slik at et større helhetlig landskapsrom ble
avdekket (figur 8-13). Innledningsvis ble prøvestikkene fra registreringen lokalisert, renset opp og
tømt. For å få kontroll på den horisontale- og vertikale funnutbredelsen innenfor det avdekte feltet ble
det anlagt to sjakter, langs 723y og 728y. Sjaktene ble gravd i hele metersruter i ett mekanisk lag på 5
cm. I tillegg ble det hver andre meter i sjaktene anlagt prøvekvadranter, disse gravd i flere mekaniske
bøttelag avhengig av funnmengde og undergrunnsforhold. Av samme grunn ble det anlagt
prøvekvadranter mellom sjaktene sentralt på flaten. For å kontrollere hvorvidt det var funn på flatene
umiddelbart sør for det avdekkede feltet ble det gravd åtte prøvestikk.
I den videre utgravingen av lokalitet 1 ble funnmengden og resultatene fra sjaktene og prøverutene
fulgt opp. Først ved graving av et 5 cm tykt mekanisk sjikt over en større del av flaten, og videre et 10
cm tykt lag i tre av områdene med funnkonsentrasjoner.
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De overliggende torvlagene ble dokumentert ved å rense opp 1 m av den nordlige feltkanten der
utbredelsen av torven var på sitt tykkeste (profil 1, figur 15). Denne fungerte som utgangspunkt for
uttak av botaniske prøver.

Figur 8. Lokalitet 1 før maskinell avdekking, sett mot nnv.

Figur 9. Lokaliteten etter avdekking og graving av ett mekanisk nivå, sett mot sø.
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Figur 10. Sigrid Hervig og Ann-Kristin Dahlberg graver en sjakt langs 728y, i et 5 cm tykt lag i hele meterruter. Sett mot nnø.

Figur 11. Dokumentasjon i felt. Anna Hellgren avslutter en rute ved å føre informasjon om hvor hun har gravd, om ruten var
funnførende og dato/signatur på en plansje. Alle kvadrantposene ble videre lagt i en samlepose. Sett mot v.
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Figur 12. Plantegning av lokalitet 1. Viser situasjonen etter graving av prøveruter og ett mekanisk lag på 5 cm.
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Figur 13. Fotogrammetri av lokaliteten etter graving av ett mekanisk lag, viser topp lag 2, sett mot sø.
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4.1.3 Utgravde arealer
Undersøkelsen tok utgangspunkt
i et avdekket areal på 672 m2,
innenfor 460-500x og 716-733y
(figur 14). X- og y-koordinatene
tilsvarte de tre siste sifrene i UTM
32: 6751460-500 N og 287716733 Ø.
Til sammen 221 m2 ble undersøkt
ved graving av et mekanisk sjikt
på 5 cm. I denne prosessen ble
den siste resten av torven fjernet
og såldet, før det ble gravd 5 cm
ned, uavhengig av stratigrafien
under. Det kan være verdt å
merke
seg
at
alle
funnkonsentrasjonene
var
synlige på overflaten under
arbeidet, så tilstedeværelse av
andre funnkonsentrasjoner på
lokaliteten var lite sannsynlig.
Dette ble støttet opp ved graving
av funntomme ruter mellom
funnkonsentrasjonene.
Mekanisk lag 2 ble undersøkt ved
graving av 4,5 kvadratmeter,
fordelt på tre områder hvor det
var ansamlinger av funn. Dette
mekaniske sjiktet var 10 cm tykt,
fordelt på to bøttelag for å holde
kontroll med den vertikale
funnfordelingen.

Figur 14. Skisse over utgravde areal på lokalitet 1.

4.1.4 Stratigrafi
De funnførende lagene på lokalitet 1 framstod som naturlig dannet, og det ble ikke observert sikre
kulturlagsavsetninger. Enkelte områder skilte seg ut som mer trekullholdige, og disse ble definert som
enkeltstrukturer (se avsnitt 4.1.6). Lokalitetsflaten var dekket av torv, med en variasjon i tykkelse fra
10 cm til 1,5 m. Det skilles videre i beskrivelsen mellom lag i torvprofilen, profil 1 (betegnet A-E), og lag
berørt av den stratigrafisk-mekaniske rutegravingen (1-2) (tabell 3).
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Lag
profil
A

Gravelag Lag
under
C

B

Lag
over

A

A

Farge

Definisjon

Type akkumulasjon

Mørk brun til Organisk kompakt siltig sand blandet med mindre og
rødbrun
større kvister og trestokker/stammer
Gulbrun
Forvitret treverk

Myrtorv

Myrtorv

C

Opprens

D

A

Mørk rødbrun

D

1

E

C

Mørk gråbrun

Siltig organisk torv, mindre synlige røtter enn lag A. I
overgangen mot lag D inneholder laget linser av
finfraksjonert trekull

Myrtorv

Gammel
markoverflate/trolig
avsviingslag
E
2
D
Lys brun
Siltig sandig leire, inneholder vekslende størrelse av grus, Undergrunn
småstein og steinblokker
Tabell 3. Oversikt og beskrivelse av stratigrafiske lag på lokalitet 1.
Siltig sandig torv spredt med trekullbiter, spesielt mot
bunn av laget

I torvprofilen i overkanten av lokaliteten (profil 1) kunne det skilles ut fem lag (betegnet A-E fra topp
til bunn, (figur 15). Lag A besto av mørk rødbrun til rødbrun torv. Lag B var en linse av nedbrutt tre. Et
lag av mørk rødbrun siltig torv, lag C, skilte seg fra lag A ved at det inneholdt betydelig færre trerøtter.
Lag D besto av mørk gråbrun sandig torv, spredt med enkelte trekullbiter. Under dette lå
undergrunnen, lag E, av lys brun siltig og sandholdig leire, blandet med grus og rullestein i ulik størrelse.

Figur 15. Profiltegning av et utsnitt av torvprofilen som lå i overkant av lokalitet 1.
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Et tynt lag av torven over det funnførende nivået ble satt igjen ved den maskinelle avdekkingen, for
ikke å forstyrre de underliggende funnførende nivåene. Disse torvrestene ble ved den stratigrafiskmekaniske rutegravingen betegnet opprens (R).
Under torven ble det enkelte steder observert et mørk gråbrunt kompakt organisk lag, spettet med
trekullbiter. Dette kunne videre korreleres med lag D i torvprofilen. Ved rutegravingen ble dette
betegnet lag 1 (1). Laget varierte i tykkelse og omfang opp til 10 cm i tykkelse. Noen steder kunne det
vanskelig skilles fra det overliggende torvlaget og andre steder var det ikke observerbart. Det var
nærliggende å tro at laget representerte en eldre markoverflate. Av den grunn ville laget naturlig
variere i tykkelse og utbredelse avhengig av ulike topografiske forhold som større stein, ulik helling på
terrenget osv. Det forholdsvis høye trekullinnholdet indikerte en avsviing av vegetasjonen i
forhistorien, som et ledd i rydding av flater eller i form av lyngheidrift. Det kan heller ikke utelukkes at
noe av trekullet kom fra nærliggende ildsteder. Følgelig er det grunn til å anta at dateringen av laget
varierte i ulike deler av feltet. Det ble observert gjenstander i skillet mellom lag 1 og torven, samt i
selve laget.
Lag 2 (2) var en samlebetegnelse på strandgrusen. Dette laget fremtrådte i tre ulike stratigrafiske
sekvenser avhengig av det overliggende laget; blandet med lag 1, direkte under lag 1, eller rett under
opprenslaget (torven). Det kunne observeres en sortering i grusstørrelse, med et skille omtrent ved
474x. Sørover fra denne linjen besto undergrunnen av grov grus og små rullestein. På nordsiden var
det finere grus i tillegg til en god del større stein og jordfaste blokker. Gjenstandsfunnene i lag 2 var i
hovedsak koblet til blandingsnivåene (R/1/2, R/2), men det ble også gjort funn lenger ned i grusen i
enkelte prøveruter.
De overnevnte stratigrafiske observasjonene tydeliggjorde at funnene lå fra bunn av torven til det
øverste nivået av strandgrusen, uten at det ble etablert kronologiske stratigrafiske sammenhenger.

4.1.5 Resultater fra den botaniske undersøkelsen
De botaniske prøvene fra torvprofilen ble ikke analysert, isteden ble boreprøven fra myren ca. 200 m
nord for lokaliteten prioritert. Resultatene herfra kan følgelig ikke direkte overføres til
boplassområdet, men de gir likevel et representativt bilde av den generelle vegetasjonshistorien i
området (se avsnitt 4.3.3).

4.1.6 Beskrivelse av strukturer
Etter graving av ett mekanisk sjikt (jf. kap. 4.1.3 og 4.1.4) ble det avdekket fire strukturer, to tolket som
varmepåvirkete områder/avsviingsrester, og to med ukjent funksjon (tabell 4, figur 16, vedlegg B).
Str. Funksjon
nr.
1349 Varmepåvirket
område/avsviingsrest
Ukjent
1373 funksjon/ildstedsanle
gg
1602 Varmepåvirket
område/avsviingsrest
1616 Ukjent funksjon

Koordinater

Farge

476x 729y

Svart

Fyll

Lett plastisk silt og sand, noe
torvholdig, med finfraksjonert trekull
471-473x 720- Svart
Kompakt trekullholdig, torvholdig
723y
sand,
med
en
god
del
forvitret/skjørbrent stein
479x 720y
Mørk
Kompakt grusholdig og trekullholdig
brun
sand
484-486x 723- Brunsvart Pakket grusholdig, trekullholdig sand,
724y
med en stor andel skjørbrent stein
Tabell 4. Oversikt og beskrivelse av strukturer funnet på lokalitet 1.
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Topp Lag over Lag
lag
under

14C

BP

2

1/
opprens

2

2

1/
opprens

2

Period
e
2390±30 YBA/
FJA
3570±30 SN

2

1/
opprens

2

3600±30 SN

2

1/
opprens

2

4320±30 MNA

Struktur 1349 avtegnet seg i
plan som et uregelmessig 260
cm langt og 170 cm bredt
fyllskifte, som etter snitting
viste seg å være 2 til 5 cm tykt.
Fyllmassen
besto
av
torvholdig silt og sand, spettet
med finfraksjonert trekull. Det
ble ikke påvist skjørbrente
stein. Strukturen ble tolket
som
et
varmepåvirket
område, men det torvholdige
innholdet i fyllmassen åpnet
opp for at det kunne være en
rest av overliggende torvlag
samlet rundt større stein.
Struktur 1373 avtegnet seg i
plan som et 260 cm langt og
170 cm bredt uregelmessig
fyllskifte som etter snitting var
5 cm tykt (figur 17). Massen
besto
av
kompakt
trekullholdig og torvholdig
sand, blandet med vitret
stein. Noe av den vitrede
steinen
kunne
være
skjørbrent. Årsaken bak
dannelsen av laget var
usikker. En tolkning er at det
er avsatt i forbindelse med en
form for ildstedsaktivitet.
Det ble ikke gjort funn i
forbindelse med gravingen av
konteksten. Siden fyllskiftet
befant seg 5 - 6 m sør og
sørvest
for
de
fire
funnkonsentrasjonene var det
ikke mulig å etablere noen
umiddelbar relasjon til disse.

Figur 16. Plantegning av lokalitet 1 med strukturer.
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Figur 17. Struktur 1373 i plan, sett mot nnv.

Struktur 1602 avtegnet seg i plan som et uklart avgrenset fyllskifte som var 110 cm langt, bestående
av mørk brun kompakt trekullholdig sand. Fyllskiftet ble kun dokumentert i plan. Denne konteksten
befant seg 1 - 2,5 m sør for funnstedet for klokkebegerspissene (inkludert tangefragmentene). Det var
usikkert hvorvidt avsetningen hadde sammenheng med de nærliggende littiske aktivitetsområdene,
eller i stedet skulle relateres til avsviingshorisontene på lokaliteten (lag 1).
Struktur 1616 ble definert som et 342 cm langt og 200 cm bredt område pakket med grusholdig og
trekullblandet sand, med en stor andel av skjørbrente stein. Funksjonen til strukturen var uavklart.
Fyllskiftet lå rett nordvest for funnkonsentrasjon 2 (483-485x 725-727y), men det var så å si funntomt.
Følgelig ble det ikke etablert noen relasjoner mellom det mulige anlegget og de omkringliggende
littiske aktivitetsflatene.

4.1.7 Funnmateriale

skifer

Total

rhyolitt

pimpstein

mylonitt

kvartsitt

kvarts

vestlandsøks
vestlandsmeisel
slipt firesidig øks
fragment av slipt firesidig øks
1
klokkebegerspisser
tange/-agnorfragment fra klokkebegerspisser
bladformete flatretusjerte spisser
Fragment av bladformete flatretusjerte spisser
tangespiss av a-typen
fragment av slipte spisser med rombisk bladsnitt

grønnstein

/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10

flint

Gjenstand

bergart

Unr.

bergkrystall

Det ble gjort 1048 funn (tabell 5, vedlegg G), hvor 5,7 % (60) var gjenstander som var sekundært
bearbeidete eller som hadde spor etter videre bruk. De resterende 94,3 % (988) var ulike typer av
produksjonsavfall. 5,2 % av gjenstandene (54) hadde cortex, 5,5 % (58) var vannrullet, og 17,5 % (183)
var brent.

3

1
1
1
1
2
3
2
2
1
3

1
1
1
2
3
2
2
1
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/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
/26
/27
/28
/29
/30
/31
/32
/33

flekkebor
endeskraper
avslagskniver
retusjerte kjerner
retusjerte kjernefragment
retusjerte flekker
retusjert flekkelignende avslag
retusjerte avslag
bipolare kjerner
bipolart kjernefragment
ubestemt kjerne
ubestemt kjernefragment
overløpende flekker
hengslete flekker
plattformavslag
smalflekker/-fragment
flekkelignende avslag
avslag fra flatretusjering/hugging
avslag og biter
knakkesteiner
3
flintknoll
krystaller/-fragment
pimpstein
Total
4
Tabell 5. Gjenstandsmateriale fra lokalitet 1 fordelt på råstoff.

2
1
4
1
2
2
1
30
2
1
1
1
2
2
1
4
7
129
795

1

2
1
4
2
2
2
1
30
2
1
1
1
2
2
1
4
7
129
823
3
1
9
1
1048

1

1

13

11

1

4

13

12

1

1

1
9
10

998

1
1

2

3

Råstoffbruk

pimpstein

rhyolitt

skifer

12
1,15 %

1
0,10 %

1
0,10 %

2
0,19 %

3
1048
0,29 % 100,00 %

Total

mylonitt

Antall funn
4
10
813
185
4
13
% av total
0,38 % 0,95 % 77,58 % 17,65 % 0,38 % 1,24 %
Tabell 6. Prosentvis fordeling av råstoff representert på lokalitet 1.

kvartsitt

kvarts

grønnstein

flint-grov

flint-fin

bergart

bergkrystall

Funnmaterialet var fordelt på 10 littiske råstoffkategorier. Flint (95,2 %) dominerte, deretter fulgte
mindre andeler bergart, bergkrystall, grønnstein, kvarts, kvartsitt, mylonitt, pimpstein, rhyolitt og
skifer (tabell 6).

SN fase
813
Eldre faser
1
184
Funn med uviss fase
3
10
1
Tabell 7. Råstoffordeling av funn innenfor hver fase.
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2
13

20

12

1

1

Total

skifer

rhyolitt

pimpstein

mylonitt

kvartsitt

kvarts

grønnstein

flintmiddels/grov

flint-fin

bergkrystall

bergart

Flintmaterialet ble ved katalogiseringen delt inn i kategoriene fin og middels/grov basert på en
subjektiv vurdering av kornstørrelse. Den finkornede flinten var lett å skille ut fra det øvrige
flintmaterialet siden den var av en kvalitet som forbindes med importflint (fra Sør-Skandinavia). Totalt
sett utgjorde den finkornede flinten 77,6 % av alt materialet, mens den middels/grove flinten utgjorde
17,7 % (tabell 6 og 7). Ved katalogiseringen ble flint som var brent og hvitpatinert plassert innenfor
den middels/grove kategorien.
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813
194
41

Tidligneolitikum - mellomneolitikum
Til sammen 194 artefakter ble ansett å tilhøre faser eldre enn SN, tilsvarende 18,5 % av det totale
materialet (tabell 8). Av dette var 29 % (57 stykker) vannrullet mens 71 stykker (35,5 %) var
varmepåvirket.
Unr.

Materiale fra tidlig- og mellomneolitikum

Antall

Antall
Antall
vannrullet brent

/1
vestlandsøks
1
/2
vestlandsmeisel
1
/3
slipt firesidig øks
1
/4
fragment av slipt firesidig øks
1
/9
tangespiss av a-typen
1
/10 fragment av slipte spisser med rombisk bladsnitt 3
/11 flekkebor
1
/14 retusjert kjerne
1
1
/15 retusjert kjernefragment
1
1
/16 retusjerte flekker
2
1
/18 retusjerte avslag
2
1
/19 bipolar kjerne
1
1
/20 bipolart kjernefragment
1
1
/22 ubestemt kjernefragment
1
1
/23 overløpende flekker
2
1
/24 hengslet flekke
1
/25 plattformavslag
1
1
/26 smalflekker/-fragment
4
1
/27 flekkelignende avslag
5
1
/29 avslag og biter
163
48
69
Total
194
57
71
Tabell 8. Samlet liste over gjenstandsmateriale fra tidlig- og mellomneolitikum.

Reduksjonsavfall og tilvirkning/teknologi
Fra de eldre fasene ble det samlet inn 163 avslag og biter. Med unntak av et makroavslag av grønnstein
og et av rhyolitt var resten av flint, fordelt på 114 vanlige avslag og 47 mikroavslag.
Alle de innsamlede flekkene var smalflekker. Til sammen var det seks stykker, tre hele, et
proksimalfragment og to medialfragmenter. To av de hele flekkene hadde trekantet tverrsnitt, og de
øvrige flekkene/fragmentene var flatere med tilsynelatende regulære sidekanter. To av flekkene
hadde bruksspor (fnr. 16, 98).
Kjerner
Kjernematerialet besto av et fragment fra en sylindrisk kjerne med grov retusj på en kant (fnr. 126), en
bipolar kjerne (fnr. 437), et bipolart kjernefragment (fnr. 438), et ubestemt kjernefragment (fnr. 92)
og et kjernefragment med bruksspor (fnr. 10).
Av andre kjernefragmenter var to overløpende flekker, en hengslet flekke, et plattformavslag og fem
flekkelignende avslag.
Retusjerte stykker
Foruten de allerede nevnte flekkene og kjernefragmentene ble det samlet inn en borspiss laget på en
flekke (fnr. 145), samt to avslag med bruksspor.
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Pilspisser
Prosjektilmaterialet besto av en hel
tangespiss av a-typen av rhyolitt (fnr.
135), samt tre fragmenter av
skiferpiss(er) med rombisk bladsnitt
(figur 18). Av disse var fnr. 338 et
større fragment med bevart tange og
rette avsatser. De to andre (fnr. 44 og
341) var oddfragmenter, og kan ha
tilhørt den samme spissen.

Figur 18. Foto av tangespissen av rhyolitt til venstre, samt to fragmenter av
skiferspissen.

Økser/meisel
Alt øksemateriale funnet på lokalitet 1 ble ansett å være fra de eldre fasene (figur 19). Det ble funnet
en vestlandsøks av grønnstein (fnr. 349), en vestlandsmeisel av grønnstein (fnr. 47) og en slipt firesidig
øks av grønnstein (fnr. 342). I tillegg ble det funnet et større fragment av en slipt firesidig øks med
bevarte slipefasetter langs de to smalsidene og den ene bredsiden (fnr.105). Øksen var 6 cm bred og
har følgelig vært relativt stor, og representerer mulig et fragment av en tykknakket bergartsøks.

Figur 19. Foto av tre av øksene funnet på lokaliteten.
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Senneolitikum - bronsealder
Av til sammen 813 funn av fin flint var 110 stykker (13,5%) varmepåvirket. Ingen var vannrullet (tabell
9).
Unr.

Materiale fra senneolitikum - bronsealder

Antall

Antall
brent

/5
klokkebegerspisser
2
/6
tange/-agnorfragment fra klokkebegerspisser 3
/7
bladformete flatretusjerte spisser
2
/8
bladformete flatretusjerte spissfragment
2
1
/11
flekkebor
1
/12
endeskraper
1
1
/13
avslagskniver
4
2
/15
retusjert kjernefragment
1
/17
Retusjert flekkelignende avslag
1
/18
retusjerte avslag
28
5
/19
bipolar kjerne
1
/21
ubestemt kjerne
1
/24
hengslet flekke
1
/27
flekkelignende avslag
2
/28
avslag fra flatretusjering/hugging
129
/29
avslag og biter
634
101
Total
813
110
Tabell 9. Samlet liste over gjenstandsmateriale fra senneolitikum – bronsealder.

Reduksjonsavfall og tilvirkning/teknologi
Avfallsmaterialet av fin flint besto av 634 avslag og biter. Basert på størrelse kunne disse videre
inndeles i to makroavslag, 216 vanlige avslag og 414 mikroavslag.
Det ble skilt ut 129 flatretusjeringsavslag, definert med utgangpunkt i tydelig slagbule og «leppe». Det
var i tillegg nærliggende å tro at en stor andel av de 414 mikroavslagene også var rester etter
produksjon av flatretusjerte gjenstander da de fleste kunne karakteriseres som tynne, avlange og
fjærformede stykker, ofte med en smal spissoval plattform.
Kjerner
Kjernematerialet av fin flint besto av en bipolar kjerne, en ubestemt kjerne og et kjernefragment som
var delvis flatretusjert (fnr. 97).
Øvrige kjernefragmenter fordelte seg på et retusjert flekkelignende avslag, en hengslet flekke og to
flekkelignende avslag.
Retusjerte stykker
Av retusjerte stykker var et flekkebor (fnr. 348), en endeskraper laget på et stort avslag med cortex
(fnr. 377) og fire avslagskniver (fnr. 136, 297, 359 og 411). Tre av knivene var store flekkelignende
avslag med rester av cortex. Alle hadde bruksspor langs en sidekant, og ellers ulik grad av bruksspor
og retusj. Den siste var laget på et makroavslag (fnr. 359), med vekslende retusj og bruksspor rundt
store deler av stykket, og en retusjert egg. Utover dette ble det gjort funn av 16 retusjerte avslag og
12 avslag med bruksspor.
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Pilspisser
Det ble funnet to klokkebegerspisser
(figur 20). En av spissene (fnr. 104) var
hel, fullstendig overflateretusjert på
en side og delvis på den andre.
Spissen hadde svakt buete sidekanter
og små agnorer sett i forhold til
tangen, begge deler tydet på at den
har blitt skjerpet opp. Den andre
pilspissen var tilnærmet hel, men
manglet odd (fnr. 54). Spissen var
delvis overflateretusjert. Under
katalogiseringen ble det skilt ut tre
fragmenter hvor form og retusjerte
overflater tydet på at de var tangeeller
agnorfragmenter
fra
klokkebegerspisser (fnr. 23, 26 og
181).

Figur 20. Foto av klokkebegerspissene.

Av øvrige pilspisser var en hel hjerteformet pilspiss, denne tilnærmet fullstendig overflateretusjert (fnr.
430), samt en bladformet spiss med rett basis (fnr. 332) (figur 21). Sistnevnte var knekt i odden og
hadde mulige spor etter sliping både på ventral og dorsalsiden. Det ble i tillegg funnet to
basisfragmenter av bladformete spisser (fnr. 122 og 327). Pga. likheter med fnr. 430 kunne disse også
klassifiseres som hjerteformete.

Figur 21. Foto av tre av de fire overflateretusjerte pilspissene.

Øvrig materiale – ikke fasebestemt
Unr.
/14
/29
/30
/31
/32
/33
Total

Materiale fra uviss fase
diagnostisk stykke med retusj
avslag
knakkestein
flintknoll
krystall
pimpstein

Antall
1
26
3
1
9
1
41

Tabell 10. Samlet liste over gjenstandsmateriale fra udefinerte faser.
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Av annet materiale som ikke sikkert kunne fasebestemmes (tabell 10) var en kjerne av båndet kvartsitt
med retusj (fnr. 62). Kjernen hadde blitt redusert med understøtte.
Det ble funnet 26 avslag, hvorav 13 var av kvarts, 11 av kvartsitt, et av mylonitt og et av bergkrystall.
Ut over dette ble det samlet inn tre knakkesteiner, en flintknoll, ni krystaller/fragmenter og en bit
pimpstein.

4.1.8 Datering
Strandlinjer og datering
Strandforskyvningskurven som ligger til grunn for beregning av data presentert i denne rapporten
gjelder for Nordhordland, og resultatene må ansees som usikre (figur 22). Lokalitet 1 befant seg
mellom 8 og 9 moh., og med utgangspunkt i kurven tilsvarte dette at lokaliteten var strandbunden i
SN.
Det er likevel flere indikasjoner på at kurven bør justeres. For det første ble det funnet en rekke
typologiske elementer, slik som en vestlandsøks og -meisel, skiferspisser og en a-spiss i rhyolitt som
alle vitnet om aktiviteter i TN - MNA, tilsvarende 4000-2700 f.Kr. Dernest ble anlegg S1616, som befant
seg 8,8 moh. AMS-datert 3010 – 2890 f.Kr, altså på et tidspunkt der flomålet ifølge kurven lå på 10
moh.
60

Strandforskyvningskurve for UTM 287729 Ø, 6751473 N
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Figur 22. Strandforskyvningskurve utarbeidet for Nordhordland (resultatene må anses å være foreløpige).
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Gjenstandsmaterialet og datering
Tangespisser av a-typen og sylindrisk flekketeknikk blir introdusert i TN. Med basis i materiale fra
Kotedalen skriver Asle B. Olsen at det fra TN til MN skjer en markant reduksjon i bruken av tangespisser
og en nesten tilsvarende markant økning i bruken av skiferpiler (Olsen 1992). A-spisser forekommer
også i MN, men da oftest i form av enkelte piler laget av flint (Bergsvik 2002).
Vestlandsøkser regnes som en ledeartefakt for MNA (Bergsvik 2002). Tykknakkede bergartsøkser hører
hjemme i MNB, og det mulige fragmentet vitner derfor om aktiviteter i andre halvdelen av det 3.
årtusen før Kristus.
Det er foreslått en tidsramme for klokkebegerspissene fra overgangen MN/SN, og at de går ut av bruk
i løpet av første halvdel av SN (Mjærum 2012, Skjølsvold 1977, Glørstad 1996). De hjerteformete
variantene blir introdusert i innledningen av SN og brukt videre utover EBA (Mjærum 2012).

Radiologiske dateringer
Samtlige strukturer samt bunnlaget i profil 1 ble datert. Prøvene ble tatt fra gode kontekster, og ble
datert på forkullet bjørk eller hasselnøttskall (tabell 11, figur 23, vedlegg F).
Prøvenr. Kalenderår (2 sigma)

400941
400942
400943
400944
400945

540 - 395 f.Kr.
2015 - 1995 og 1980 - 1880 og 1835 - 1830
f.Kr.
3010 - 2975 og 2965 - 2950 og 2940 - 2890
f.Kr.
2030 - 1885 f.Kr.
2470 - 2290 f.Kr.

14C

år
(ukal.)

BP Lag/strukturID Kontekst

2390 ± 30
3570 ± 30

1349
1373

Varmepåvirket område/ avsviingsrest
Ukjent funksjon/ildstedsanlegg

4320 ± 30

1616

Ukjent funksjon

3600 ± 30
3900 ± 30

1602
lag D

Varmepåvirket område/ avsviingsrest
Profil 1, avsviings-/rydningslag

Tabell 11. Oversikt og beskrivelse av 14C-dateringer fra lokalitet 1.

Figur 23. Dateringer fra lokalitet 1 fremstilt i oxcal.
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Den eldste radiologisk daterte aktiviteten på flaten var fra struktur 1616. Denne falt innenfor
tidsspennet 3010 – 2890 f.Kr., dvs. MNA. Lag D i profil 1 ble datert til overgangen MN/SN, innenfor
tidsspennet 2470 – 2290 f.Kr. Strukturene 1373 og 1602 fikk begge SN-dateringer, mellom 2015 – 1830
f.Kr. og 2030 – 1885 f.Kr. Den yngste dateringen på lokaliteten kom fra struktur 1349, fra overgangen
YBA/FJA, 540 – 395 f.Kr.
Oppsummerende dateringer
På et overordnet nivå var det et godt samsvar mellom de typologiske og radiologiske dateringene på
lokalitet 1. Områdene der det var konsentrerte funnansamlinger (se avsnitt 4.1.9) ble ikke 14C datert
fordi det manglet trekull i gode kontekster. Men en mer presis dateringsramme var likevel mulig med
utgangpunkt i typologiske trekk i gjenstandsmaterialet samt romlige relasjoner til nærliggende anlegg.
Den grove flinten skal etter all sannsynlighet knyttes til tidligere besøk på stedet. Trolig er dette avsatt
i forbindelse med opphold i TN og MN, men det kan heller ikke utelukkes en mesolittisk
dateringsramme. I denne sammenhengen skal det vises til at nærmere en tredjedel av denne flinten
var patinert og vannrullet, noe som kan indikere faser knyttet til tiden før tapes maksimum, det vil si i
tidsrommet mellom 8000 - 6800 f.Kr.
Tangespisser i rhyolitt anses som ledeartefakter for TN på Vestlandet. Funn av ett prosjektil av denne
typen er ikke mye å bygge på, men kan med utgangpunkt i dette betraktes som en relativt sikker
indikasjon på opphold i det første halvdel av det fjerde årtusen før Kristus.
Sikre MN-faser ble definert med utgangpunkt i fragmenter av tidstypiske skiferspisser og firesidige
slipte bergartsøkser (vestlandsøksen og -meiselen, samt de firesidige øksene/fragmentene). Fasen er
og belagt med 14C datering fra struktur 1616.
Det fine flintmaterialet, klokkebegerspissene og de hjerteformete spissene kan typologisk plasseres i
tid i overgangen MN/SN og hovedsakelig i SN. Avsviingshorisonten i profil 1 samt struktur 1373 og 1602
ble 14C-datert til MN/SN og SN, og indikerer dermed opphold i området innenfor dette tidsspennet,
selv om de ikke direkte kan tilknyttes klokkebegerfasen.

27

4.1.9 Funndistribusjon og spredningsmønster
Den romlige distribusjonen av det samlede funnmaterialet fra lokalitet 1 viste en fordeling til fire
konsentrasjoner (figur 24).

Figur 24. Kontur- og tallspredning av alt produksjonsavfallet som ble samlet inn fra lokalitet 1.
De røde feltene markerer de fire funnkonsentrasjonene.
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Konsentrasjonene innenfor 480-484x 719-723y (konsentrasjon 1) og 483-485x 725-727y
(konsentrasjon 2) inneholdt flest funn, hadde en høy andel av fin flint samt gjenstander som kunne
knyttes opp mot klokkebegeraktiviteten. Innenfor 479-482x 728-730y (konsentrasjon 3) og 475-479x
730-732y (konsentrasjon 4) var det lavere funntetthet og materialet framsto som mer fragmentert, og
patineringen skilte seg fra konsentrasjon 1 og 2. Flinten herfra var variert, med en blanding av
høykvalitets flint og andre grovere sorter.
Som tabellen under viser så var det forskjeller innad de fire konsentrasjonene (tabell 12). De to nordlige
konsentrasjonene (1 og 2) besto i størst grad av fin flint. Den høyere andelen av grove materialer i
konsentrasjon 1 i forhold til 2 kan skyldes avgrensingen av funnområdet. Denne ble satt noe større for
å inkludere et nærliggende tangefragment fra en klokkebegerspiss. Konsentrasjon 3 og 4 inneholdt en
stor andel av grove materialtyper (henholdsvis 32 og 38 %), og mellom 40 og 50 % av materialet var
brent. Den brente flinten var i motsetning til den i konsentrasjon 1 og 2 i hovedsak også hvitpatinert.
Funnkonsentrasjoner

Andel av grove materialer

Andel brent materiale

Konsentrasjon 1
Konsentrasjon 2
Konsentrasjon 3
Konsentrasjon 4

21 %
1,3 %
32 %
38 %

5,8 %
9,7 %
40,4 %
49,5 %

480-484x 719-723y
483-485x 725-727y
479-482x 728-730y
475-479x 730-732y

Tabell 12. Prosentene viser til andel funn av grove materialer/brent materiale sett i forhold til total funnmengde i de ulike
konsentrasjonene på lokaliteten.

Spredningen av de ulike gjenstandstypene (figur 25, venstre) viste et klart skille mellom
klokkebegerspisser-/fragment fordelt i og i nærheten av konsentrasjon 1 og 2, og de øvrige
flatretusjerte spissene som ble funnet spredt sør i utgravingsfeltet. En av disse ble funnet ved
konsentrasjon 4. Det er nærliggende å koble konsentrasjon 1 og 2 mot aktiviteter tidlig i SN, knyttet til
klokkebegerspissene, flatretusjeringsavslag og øvrig produksjonsavfall. Det at vi ser et skille i
materialtyper og sammensetning i konsentrasjon 3 og 4 sett sammen med nær beliggenhet til de bladog hjerteformede pilspissene kan tyde på at det finere funnmaterialet her stammer fra et opphold
senere i SN, etter klokkebegerfasen i konsentrasjon 1 og 2.
Materiale med cortex ble funnet innenfor konsentrasjon 1 og 2, men var mest fremtredende innenfor
konsentrasjon 2 (figur 25 oppe til høyre). Her var det også et sammenfall med størst ansamling av
flatretusjeringsavslag (figur 25 nede til høyre). Sett sammen med at det ble funnet et tangefragment
fra en klokkebegerspiss i samme konsentrasjon, pekte dette mot en stedlig produksjon av flatretusjerte
prosjektiler, og da også av klokkebegerspisser.
Når det gjelder brent flint så var det en viss ansamling i alle de fire funnkonsentrasjonene, men
konsentrasjon 2 og 4 utpekte seg som områder der det trolig har vært anlagt ildsteder (figur 26).
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Figur 25. Spredningen til venstre viser alle gjenstander og produksjonsavfall av fin flint. Øverst til høyre vises konturspredning av
materiale med cortex, og nede til høyre en kombinasjon av mikroavslag og flatretusjeringsavslag. På begge de sistnevnte er
klokkebegerelementene plottet på.
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Figur 26. Kontur- og tallspredning av alt brent materiale.
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4.1.10 Tolkning
Funnmaterialet på lokalitet 1 kan trolig tilskrives en rekke kortvarige og dels overlappende opphold.
Noe vannrullet materiale kan muligens representere bruk av området allerede i mesolitikum der
funnavsetningen senere ble ødelagt som en følge av tapestransgresjonen. Den neste fasen på stedet
kan, basert på funn av rhyolitt, sannsynlig knyttes til TN. Spredte funn av gjenstander som typologisk
hører hjemme i MN kan trolig relateres til flere, sporadiske besøk. Den lave avslagsmengden,
kombinert med funn av økser, kan kanskje indikere at disse oppholdene var mer relatert til leirsteder
i forbindelse med ferdsel og kommunikasjon enn regulære jaktstasjoner. Fra SN og mulig BA er det
derimot dokumentert intakte aktivitetsflater som trolig kan tilskrives flere separate hendinger. I torva
som dekte flatene ble det dessuten dokumentert spor etter mer sporadisk aktivitet igjen, trolig knyttet
til hendelser i YBA/FJA.

4.2 Lokalitet 1b
4.2.1 Lokalisering
Lokalitet 1b befant seg mellom 14,5 – 15 moh., om lag 17 m vest for lokalitet 1, på andre siden av
bergknausen (figur 6, 27-28). Til sammen 53 m2 ble avdekket, men dette var trolig ikke den totale
størrelsen på aktivitetsområdet da funnmengden fortsatte mot vest. Den forholdsvis lille flaten har i
steinalderen blitt besøkt gjentatte ganger, over en lengre tidsperiode fra TM til SN. Hovedaktiviteten
synes å være i SM. Lokaliteten har ligget på en sadel med direkte tilkomst til sjøen i sør og i nord. Mot
vest lå den inntil en bergrygg, og mot øst en bergknaus. Disse forholdene vil ha skjermet for vind og
vær, og bergknausene har også begrenset innsynet til flaten. Den tid da hovedaktiviteten har funnet
sted her i SM har vannet trolig gått like opp til overgangen mellom knausen og vika nedenfor, og det
har her vært mulig å trekke båter og annet utstyr på land. Tilbake i TM har hele området nedenfor vært
dekket av vann, og bergknausen har utgjort en liten tange med havnemuligheter på begge sider.

Lokalitet 1b

Lokalitet 1

Figur 27. Lokalitet 1b var avskilt fra lokalitet 1 av en bergknaus, og lå om lag seks meter høyere i terrenget, sett mot ssø.
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Figur 28. Modell som viser indre del av Halsvikvågen med et hevet havnivå til 14 meter over dagens vannstand. Gir et tenkt bilde på
hvordan landskapet kan ha sett ut i perioden lokalitet 1b var i bruk. Lokalitet 1b ligger fremst av de to røde polygonene. Sett mot
nnv.

4.2.2 Utgravingens forløp
Siden lokaliteten ble oppdaget etter at vi var ferdige med gravemaskinen, og boplassflaten framstod
som liten ble utgravingsfeltet avdekket manuelt ved hjelp av spade (figur 29-30). Restene etter
beltesporene fra gravemaskinen og to små rotvelter ble innledningsvis tømt for torvholdig masse. Den
overliggende steinstrukturen (200017) ble renset frem, dokumentert og videre fjernet da den lå over
funnførende steinalderlag. Det ble gravd en 50 cm bred sjakt i de nordlige kvadrantene i 481x gjennom
lag 844 og 1407 for å få kontroll på den vertikale funnspredningen. Profilen i sjakten ble tegnet, og
dateringsprøver tatt ut. Det ble gravd prøveruter på utvalgte steder på flaten av samme grunn som
anleggelsen av sjakten.
Avtorvingen avdekket to klare avgrensete lag, tolket som utvaskede kulturlag (844 og 779) (figur 3133). Da sammenhengen mellom lagene med tanke på type akkumulasjon, funksjon og alder var uklar
ble disse undersøkt hver for seg. Videre ble store deler av de underliggende anrikede lagene (1407 og
1440) behandlet likedan. Avslutningsvis ble det gravd mekanisk 5 cm av det naturlige dannede laget
(lag 1) mellom de to kulturlagene, så mye som tidsrammene tillot.
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Figur 29. Lokalitetsflaten etter avtorving, før graving av opprenslag, sett mot n.

Figur 30. Lokalitetsflaten etter ferdig graving, ser avtrykk etter sjakt, snitt av strukturer, prøveruter og formgraving av kulturlag, sett
mot vsv.
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Figur 31. Øverst til venstre - fotogrammetri av
lokalitetsflaten etter fjerning av torv og forstyrrelser i
form av beltespor etc., sett mot n.
Figur 32. Nede til høyre - situasjonen etter fjerning av
steinstruktur 200017 og ildsted 293, samt formgraving av
kulturlagene 844 og 779, sett mot n.
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Figur 33. Planskisse over lokalitet 1b, viser steinansamlinger og de to kulturlagene 779 og 844.

4.2.3 Utgravde arealer
Utgravingsområdet på lokalitet 1b lå innenfor koordinatsystem 476-486x og 693-700y (tilsvarende de
tre siste sifrene i UTM 32: 6751476-486 N og 287693-700 Ø). Til sammen ble 9,4 m3 masse gravd ut,
fordelt på 15 lag og fire strukturer (figur 34-35).
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Av hovedlag ble to tolket som nedbrutte kulturlag. Fra disse ble det gravd henholdsvis 18 kvadratruter
fra lag 844, og 16 ruter fra lag 779. Fra hvert av anrikningslagene under kulturlagene (lag 1407 og 1440)
ble det gravd 9 metersruter. Lag 1 var et naturlig dannet lag, og ble undersøkt ved graving av til
sammen 11 metersruter. Alle lag ble gravd i ett mekanisk sjikt, med unntak av profilbenken og
prøverutene.
De øvrige lagkontekstene var alle i en viss grad blandete og forstyrret som følge av maskinbruk,
vegetasjon eller vannaktivitet. Disse ble undersøkt ved graving av 32 ruter.

Figur 34. Skisse over utgravde andeler av opprenslag og ulike
forstyrrelser i topp av kulturlagene, en rute i fremstillingen er
50x50 cm (en kvadrant).

Figur 35. Skisse over utgravde andeler av kulturlagene og de
underliggende anrikningslagene, en rute i fremstillingen er 50x50
cm (en kvadrant).

4.2.4 Stratigrafi
Under gravingen ble det definert 15 lag der 12 ble tolket som naturlig avsatte, mens de øvrige tre ble
definert som kulturlag (tabell 13).
Lag

Kontekst
under

Kontekst
over

218

844

torv

232

lag 1

torv

245

1407

torv

261

293, 701

200017

Farge

Mørk
brun
Mørk
brun
Mørk
brun
Mørk
brun

Definisjon

Type akkumulasjon

Torvholdig sand

Fase

Forstyrrelse, trerot eller
maskinspor
Forstyrrelse, maskinspor

Torvholdig sand
Torvholdig sand
Torvholdig sand, spettet med trekull
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Forstyrrelse, trerot eller
maskinspor
Torvlag under steinlegging
sen MA

755

779

293

Grårosa
spettet
Lys grå til
hvit
Lys grå til
hvit

Siltig sand

Trolig
lag
779,
men SM eller
varmepåvirket av ildsted 293 eldre
779 1440
755, 261
Kompakt men løs siltig sand, enkelte skjørbrente Nedbrutt kulturlag, utvasket SM eller
stein
eldre
844 1394, 1407 torv
Kompakt men løs siltig sand, spettet med nedbrutt Nedbrutt kulturlag, utvasket TN-SM
stein, spredt med trekull
946
torv
Blandet masse, deler av lag 844 og 779, torv og store Uregelmessig søkk, påvirket
til dels jordfaste stein
av vannaktivitet
1394
844
Oransjebr Sandig silt, noe organiske komponenter, noe Forstyrrelse, trerot e.l.
un
til småstein
prøverute
mørk
brun
1407
844
Brunsvart Løs siltig sand, noe grusholdig, inneholder forvitret Anrikning
fra
det SM
stein og finfraksjonert trekull
overliggende lag 844
1440
779
Brunsvart Kompakt men løs sandig silt, noe forstyrret av Anrikning
fra
det SM
rotaktiviteter, enkelte små stein
overliggende lag 779
lag 1
779, 844,
Bransje til Sandig silt
Naturlig dannet anriket lag,
torv
lys grå
sentralt på flaten mellom og
delvis under 779 og 844
lag 2,
Oransje/b Lagbetegnelser kun brukt ved graving av to Naturlig dannete lag
4, 5
run/mørk prøveruter og sjakt 1. Skilt ut fra lag 1 da disse
brun
områdene var mer turbulente/blandete.
Tabell 13. Oversikt og beskrivelse av stratigrafiske lag på lokalitet 1b.

Lag 779 og 844 ble begge definert som kulturlag som bar preg av å ha blitt kraftig utvasket (figur 33,
36-37). Utvaskingen har påvirket lagene, og trolig i stor grad endret den opprinnelige
lagsammensetningen samt lagenes tykkelse. Lag 779 besto av gråhvit homogen siltig sand med enkelte
skjørbrente stein.

Figur 36. Foto av lag 779 i plan, ser steinene til ildsted 293 midt i bildet, sett mot s.

Lag 844 var sammensatt av gråhvit siltig sand blandet med mørke flekker av sterkt vitrede og nedbrutte
skjørbrente stein samt spredte trekullbiter.
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Figur 37. Foto av lag 844 i plan, dette skilte seg fra lag 779 ved at det inneholdt spetter av nedbrutte skjørbrent stein og spredte
trekullbiter, sett mot ø.

Direkte under kulturlagene ble det dokumentert brunsvarte masser av løs sand og silt, lag 1407 og
1440. Disse hadde lik utstrekning som lag 779 og 844. I profil 1 (figur 38) ble forholdet mellom lag 844
og lag 1407 kartlagt, og her var overgangen mellom de to lagene ujevn og tilfeldig. Det skal også nevnes
at funnmengden minket drastisk i lag 1407 i forhold til 844 (og det samme i lag 779 vs. 1440, tabell 18).
Av de grunner ble det antatt at organiske komponenter fra kulturlagene hadde blitt vasket ut og
akkumulert seg ned i undergrunnsnivåene.

Figur 38. Tegning av profil gravd igjennom lag 844 og 1407.
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Seks av lagene definert som naturavsatte (218, 232, 245, 261, 946, 1394) var dels forstyrret av
gravemaskinen, rotaktivitet og lignende.
Lag 1, 2, 4 og 5 representerte funnførende anrikningslag av ulike fargenyanser og sammensetning. Lag
1 var et oransje sandig siltlag som lå mellom og delvis under de to kulturlagene. Lag 2, 4 og 5 ble kun
brukt ved beskrivelse av lag i to prøveruter og i sjakten, der massen var noe ulik den beskrevet i lag 1.

4.2.5 Beskrivelse av strukturer
Det ble skilt ut fire strukturer på flaten bestående av en steinlegging, et hellelagt ildsted, samt to
ildsted/kokegroper (figur 39, tabell 14, vedlegg B).

Figur 39. Plantegning over strukturer funnet på lokalitet 1b.
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Str.
Funksjon
nr.
(intrasi
s)
200017 Steinlegging

Koordinate Farge
r

Fyll

Lag
over

Lag
under

14C

477-479x
697-699y

293

478x 697y

To strenger av stein (80 cm brede,
140-160 cm lange) danner et
hjørne. Steinen er rundet (20-40 cm
i diameter, 5-15 cm tykke). Ligger
oppe på et torvlag (261). Strukturen
ligger mot den sørlige kanten av
lokalitetsflaten, før terrenget heller
brått mot sør.
Siltig sand spekket med trekull
755

torv

261

yngre enn yngre enn/
430 ± 30 eller lik sen
MA

701,
261

755

5920 ± 30 SM

Flate steiner over 478x 697y
Med spor etter varmepåvirkning
261
ildsted 293
1683 Ildsted/kokegrop 484x 697- Grå
til Siltig sand spettet med trekull og lag 1.1 torv
698y
svart
skjørbrent stein
1707 Ildsted/kokegrop 482x 697y Mørk
Kompakt siltig sand, spredt med lag 1.1 torv
brun
- trekull og skjørbrent stein
brunsvart
Tabell 14. Oversikt og beskrivelse av strukturer fra lokalitet 1b.

293

Ildsted

Grårosa
til rødlig,
spettet

Topp
lag

701

BP

Periode

lag 1

6880 ± 30 SM

lag 1

3830 ± 30 SN

Steinleggingen struktur 200017, besto av to rekker med stein som dannet en rett vinkel, ca. 80 cm
bred og 140-160 cm lang (figur 39-41). Denne ble avdekket i forbindelse med avtorvingen.
Steinrekkene var anlagt mot kanten av flaten, der terrenget hellet bratt mot sør. Over strukturen lå et
5 - 10 cm tykt lag av veksttorv, og rett under lå et torvholdig lag (261).

Figur 40. Planfoto av steinpakning 200017. Det lysegrå laget under er kulturlag 779. Steinpakningen var isolert fra kulturlaget av et
torvlag (261), sett mot ø.
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Figur 41. Til venstre. Foto av steinpakning 200017 etter
fjerning av steinene. Under steinene lå et lag med torv, sett
mot s.
Figur 42. Til høyre. Foto av ildsted 293 i plan, sett mot s.

Ildstedet, struktur 293 avtegnet seg i plan som et område på 50 x 60 cm i diameter med siltig sand
spekket med trekull, dekket av seks flate varmepåvirkede steiner i topp (steinene definert som 701)
(figur 39, 42-43). Omkringliggende masser, lag 755, representerte masser som var påvirket av varme
og trekull fra ildstedet, til sammen utgjorde dette et område på 170 x 100 cm.

Figur 43. Plantegning av ildsted 293, viser forholdet til det rødbrente området definert som
755 og kulturlaget 779.
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De to kokegropene/mulige ildstedene struktur 1683 og 1707 ble begge oppdaget ved graving av lag
1.1 (figur 39, 44-45). Struktur 1683 var 81 x 50 cm i diameter og 35 cm dyp. Innmålingen av denne i
plan var mindre enn den faktiske utbredelsen etter snitting, og i profil var den noe diffus.
Nedgravningen var fylt av grå til svart siltig sand spettet med trekull og skjørbrente stein. Struktur 1707
besto av kompakt siltig sand med spredte trekullbiter samt skjørbrent stein. Strukturen målte 78 x 40
cm i plan og var 22 cm dyp.

Figur 44. Foto av kokegrop/mulig ildsted 1683 i plan, sett mot s.

Figur 45. Foto av kokegrop/mulig ildsted 1707 i plan, sett mot s.
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4.2.6 Funnmateriale

/23
/24
/25
/26
/27
/28
/29
/30
/31
/32
/33
/34
/35
/36
/37
/38
/39
/40
/41
/42
/43
/44
/45
/46
/47
/48
/49
/50
/51

2

2
1
1
1
6
3
2
1
1
3
1
3
3
7
1
1
8
6
3
3
6
1

1
1
1
3

3

2
1

1

3
2
1
1
2
1
3
3
7
1
1
5
5
3

1

1

2
1

4

1
1

1
1
3

1
9
6
1
8

1
12

8
164

2

1
2
26
2
75
3
1
6
2
2
5
16
10
23
2
7
5
52
46
61
35
49
3666

1

1

1
1

4
4
6
3

1
3

1
2

1
1
2
2
40

1
170

1

2
6

1
4
1
10

11
Tabell 15. Gjenstandsmaterialet fra lokalitet 1b fordelt på råstoff.
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229

4141

7

196

1
59

Total

sandstein

pimpstein

kvartsitt

kvarts

skiveøkser
flatoval øks
trinnøksfragment
vespestadøks
slipte avslag
lansettmikrolitter
lansettmikrolittfragment
retusjert flekke, mulig mikrolitt
oddfragment fra mikrolitt
tangespisser av a-typen
mikrostikkel med feilbrudd
kantstikler
avslagsbor
flekkebor
borspiss laget på kjerne/-fragment
endeskraper
ubestemte skrapere
ubestemte skraperfragment
flekkekniver
retusjerte kjerner
retusjerte kjernefragment
retusjert overløpende flekke/
spissvinklet kjernefragment
retusjert ryggflekke
retusjerte plattformavslag
retusjerte flekker/-fragment
retusjerte flekkelignende avslag
retusjerte avslag
spissvinklete kjerner
spissvinklet kjernefragment
koniske kjerner
koniske kjernefragment
håndtakskjerner
bipolare kjerner
bipolare kjernefragment
ubestemte kjerner
ubestemte kjernefragment
ryggflekker
overløpende flekker
hengslete flekker
plattformavslag
mikroflekker/-fragment
smalflekker/-fragment
makroflekker/-fragment
flekkelignende avslag
avslag og biter
bearbeidet pimpstein
knakkesteiner
slipeplatefragmenter
råstoffblokk
krystallfragment
rund glatt stein

grønnstein

/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22

flint

Gjenstand
bergart

Unr.

bergkrystall

Det totale gjenstandsmaterialet fra lokalitet 1b besto av 4649 enkeltfunn (tabell 15), hvorav 3,7 % (170
funn) hadde spor etter bruk eller var sekundært bearbeidet. De resterende 96,3 % (4479) var ulike
typer av produksjonsavfall. Hele 45,9 % (2133) av materialet var varmepåvirket.

2

4

1
2
27
3
80
4
1
6
3
2
19
29
17
35
2
7
5
53
60
64
37
60
4043
2
7
4
1
10
1
4649

Råstoffbruk
Funnmaterialet var fordelt på 8 ulike råstoffkategorier (tabell 16, vedlegg G). Flint (89,1 %) dominerte,
etterfulgt av bergkrystall (4,9 %) og kvarts (4,2 %) og deretter mindre andeler av kvartsitt (1,3 %),
bergart (0,2 %), grønnstein (0,2 %), sandstein (0,09 %) og pimpstein (0,04 %).

bergart

bergkrystall

flint

grønnstein

kvarts

kvartsitt

pimpstein

sandstein

Total

Råstoff

Antall funn

11

229

4141

7

196

59

2

4

4649

% av total

0,24 %

4,93 %

89,07 %

0,15 %

4,22 %

1,27 %

0,04 %

0,09 %

100 %

Tabell 16. Prosentvis fordeling av råstoff representert på lokalitet 1b.

Reduksjonsavfall og tilvirkning/teknologi
Avslagsmaterialet besto av 4043 avslag og biter, samt 60 flekkelignende avslag. Fordelt innenfor
størrelser utgjorde dette syv makroavslag, 2400 vanlige avslag, samt 1605 mikroavslag.
Flekkematerialet var sammensatt av 37 makroflekker, 64 smalflekker og 60 mikroflekker, totalt 161
stykker. Hovedandelen av makro- og smalflekkene var laget av flint, og det var en mindre andel av
kvarts og kvartsitt. Når det gjelder råstoffordelingen på mikroflekkene derimot, var hele 20 % (12 stk.)
av bergkrystall.
Det generelle inntrykket av makroflekkene var at hoveddelen av disse var kraftige flekker slått med
direkte slagteknikk. Av smalflekkene var det en blanding av kurvede og rette flekker som tydet på at
de var slått fra ulike kjernetyper. Det var en variasjon av små og mellomstore plattformrester, og et
overtall hadde «leppe». Mikroflekkematerialet var generelt sett fragmentert, og de fleste intensjonelle
regulære flekkene var av bergkrystall.
Kjerner
Det ble samlet inn 116 kjerner og kjernefragmenter, fordelt på fem spissvinklete, ni koniske, to
håndtakskjerner, 48 bipolare og 52 ubestemte.
Av de spissvinklete kjernene var fire ensidige, tre av disse med to motstående plattformer og en med
en plattform. De fleste av de koniske kjernene samt de to håndtakskjernene hadde en naturlig tilslått
eller cortexdekket bakside. Med unntak av en konisk kjerne var alle små og fragmenterte, redusert
maksimalt slik at det ikke lenger var mulig å produsere regulære flekker fra dem.
Øvrige kjernefragmenter fordelte seg på to ryggflekker, syv overløpende flekker, fem hengslede flekker
og 53 plattformavslag.
Retusjerte stykker
Av definerte redskaper funnet på lokaliteten var det tre kantstikler, 11 borspisser laget på avslag,
flekker og en kjerne, en endeskraper, 14 ubestemte skrapere og skraperfragmenter og tre flekkekniver.
Ut over dette var det retusjerte gjenstander i form av ni kjerner og kjernefragmenter, en overløpende
flekke, en ryggflekke, to plattformavslag, 27 flekker, tre flekkelignende avslag samt 80 avslag. Av disse
hadde 46 stykker kun spor etter bruk, uten intensjonell retusj.
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Prosjektiler
Til sammen ble det funnet 10
prosjektiler og en mikrostikkel. Syv av
prosjektilene var mikrolitter (mange var
fragmenterte), alle i flint (figur 46). Disse
fordelte seg på to hovedkategorier. Fem
av mikrolittene (fnr. 707, 780, 921, 1199
og 1532) ble klassifisert som
lansettmikrolitter. Av de to øvrige var
en (fnr. 194) et oddfragment fra en
ubestemt mikrolitt, og den siste (fnr.
148) ble definert som en retusjert
flekke/mulig mikrolitt.
Figur 46. Foto av en av mikrolittfragmentene og tangepilen i kvartsitt.

De resterende tre prosjektilene (fnr. 413, 586 og 1539) var tangepiler av A-typen, to var av flint og en
av kvartsitt (figur 46).
Økser
Det ble funnet til sammen fem økser, to av flint og tre av grønnstein (figur 47).

Figur 47. Foto av tre av øksene funnet på lokalitet 1b.

De to flintøksene (fnr. 1072 og 1095) var skiveøkser. Den førstnevnte var redusert og manglet egg, og
ville ikke lenger ha vært mulig å bruke. Den andre øksen hadde hel egg som så ut til å ha blitt skjerpet
opp en eller flere ganger.
De tre grønnsteinsøksene var en blanding av slipte og prikkhugde, og kunne deles inn i tre typer. En
representerte trolig nakkefragmentet fra en trinnøks (fnr. 834), videre var det en hel flatoval øks med
forvitret overflate (fnr. 750), og sist en vespestadøks (fnr. 1154). Øksen hadde karaktertrekk som kunne
kobles både opp mot trinnøkser og vespestadøkser, men ble ansett å være mest likt sistnevnte.
Avfallsmateriale som knyttes opp mot bruk og oppskjerping av øksene var representert ved funn av
seks slipte avslag, tre av grønnstein og tre av annen bergart.
46

Artefakter knyttet opp mot redskapsfremstilling
Redskaper knyttet opp mot produksjon av redskaper var representert ved syv knakkesteiner, fire
slipeplatefragmenter og to biter med pimpstein med fure og planslipt flate. Det ble videre samlet inn
en liten blokk med kvartsitt og 10 fragmenterte bergkrystaller med naturlig fasetter.

4.2.7 Datering
Strandlinjer og datering
Lokalitetsflaten lå mellom 14,5 og 15 moh., noe som tilsvarte at den var strandbundet en gang i siste
halvdel av det niende årtusen f.Kr. Med forbehold om at kurven (figur 22) er korrekt (jf. tidligere
kommentarer) tilsvarer dette en dateringsramme til siste halvdel av TM.
Gjenstandsmaterialet og datering
Skiveøksene, lansettmikrolittene, ensidige spissvinklede kjerner, uregelmessige flekker og
flintdominans er karakteristiske særtrekk som finnes på lokaliteten, og som passer inn i en
tidligmesolittisk dateringsramme (Bjerck 2008a, Fuglestvedt 2001, Waraas 2001).
Materiale som trolig vitner om opphold i SM er en flatoval øks, et trinnøksfragment, koniske kjerner,
håndtakskjerner og regulære intensjonelle mikroflekker. Samlet gir dette materialet et relativt vidt
dateringstidsrom knyttet til opphold i MM- og SM, men tyngdepunktet ser ut til å ligge i SM (Bjerck
2008).
De tre tangespissene av A-typen funnet på flaten var alle enkeltfunn, det var ikke spor etter sylindrisk
flekkeproduksjon på flaten, og heller ingen forekomst av rhyolitt. Trolig skal spissene dateres til TN, til
samme fase hører og funnet av vespestadøksen, som regnes som ledeartefakt for perioden (Olsen
1992, Bergsvik 2002).
Radiologiske dateringer
Det ble sendt inn ni dateringsprøver fra ulike lag og strukturer (tabell 17, figur 48, vedlegg F). Alle
prøver ble tatt fra antatt gode kontekster. Syv av prøvene ble datert på hasselnøttskall, og de to siste
på forkullet bjørk og selje.
Prøvenr. Prøvenavn Kalenderår (2 sigma)
400940
400946
400947
400948
400949

Hals1
Hals10
Hals11
Hals12
Hals13

400950

Hals14

400951
400952
400953

Hals15
Hals16
Hals20

14C

år BP
(ukal.)
4845 - 4720 f.Kr.
5920 ± 30
4845 - 4720 f.Kr.
5920 ± 30
3980 - 3935 og 3870 - 3810 f.Kr.
5130 ± 30
4880 - 4865 og 4850 – 4705 f.Kr.
5910 ± 40
4975 - 4970 og 4960 - 4825 og 4815 - 4800 6000 ± 30
f.Kr.
2435 - 2420 og 2405 - 2380 og 2350 - 2200 3830 ± 30
og 2160 – 2150 f.Kr.
5835 - 5825 og 5810 - 5715 f.Kr.
6880 ± 30
6000 – 5885 f.Kr.
7050 ± 30
1430 - 1485 e.Kr.
430 ± 30

Tabell 17. Oversikt og beskrivelse av 14C-dateringer fra lokalitet 1b.
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Lag/strukturID Kontekst
293
1440
844
844
1407

Ildsted
Lag
Lag i profilbenk
Lag i profilbenk
Lag i profilbenk

1707

Ildsted/kokegrop

1683
1683
261

Ildsted/kokegrop - topp
Ildsted/kokegrop - bunn
Lag under steinpakning
(200017)

AMS dateringene fra lokalitet 1b vitner om en intakt lagstratigrafi der prøvenes vertikale posisjon fra
bunn til topp samsvarer med dateringenes alder.
Den eldste radiologisk daterte aktiviteten ble belagt gjennom to dateringer fra ildstedet/kokegropen
struktur 1683, begge fra begynnelsen av SM, nærmere bestemt til 6000 – 5715 f.Kr.
Deretter fulgte en datering fra bunnen av lag 1407 til 4975 - 4800 f.Kr. Prøven fra bunnen av det direkte
overliggende lag 844, sammen med lag 1440 og ildsted 293 (Hals1, 10 og 12) var noe yngre, og
prøvenes standardavvik falt innenfor tidsrommet 4880 – 4705 f.Kr., tilsvarende siste halvdel av SM.
En datering fra toppen av lag 844 viste seg å være nær 900 år yngre enn bunnlaget og ble datert til
3980 – 3810 f.Kr. (Hals11). Det er vanskelig å si om sistnevnte datering representerer en in situ aktivitet
i TN, eller om trekullet stammer fra en annen og senere aktivitet på stedet.
Deretter var det et langt opphold i bruken av lokaliteten før ildstedet/kokegropen, struktur 1707, ble
anlagt 2435 – 2150 f.Kr., tilsvarende MNB til SN.
Den yngste aktiviteten som ble radiologisk datert kan knyttes til steinpakningen, struktur 200017, der
en datering fra det direkte underliggende torvlaget ga 1430 – 1485 e.Kr., tilsvarende SMA (terminus
ante quem for konstruksjonen av anlegget).

Figur 48. Dateringer fra lokalitet 1b fremstilt i oxcal.

Oppsummerende dateringer
De eldste aktivitetene på flaten har ikke satt spor i form av erkjennbare strukturer eller
trekullforekomster. Det vil si at det fra TM er funnmaterialet som er tidsbestemmende, men
dateringen var ellers i tråd med det tidspunktet lokaliteten var strandbundet.
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I tiden mellom 6 - 5000 f.Kr. har lokaliteten befunnet seg på en odde, et par meter over havet, med
gode havneforhold på begge sider. Dateringsrammen til senmesolittisk tid underbygges både av
typologiske trekk i den materielle kulturen, men også av 14C-dateringer. Kulturlagene underbygger at
oppholdene må ha hatt en viss lengde og intensitet. To dateringer knytter ildsted/kokegrop 1683 til en
tidlig del av SM. Samsvarende dateringer fra bunn av kulturlagene/anrikningslagene samt det
hellelagte ildstedet peker mot opphold også sent i SM.
Dateringen av toppen av kulturlag 844 kan om ikke annet definere en aktivitet på flaten i TN, spesielt
sett sammen med de få gjenstandene som typologisk sett plasseres innenfor perioden.
Anleggelsen av et ildsted/kokegrop i SN er interessant, med tanke på aktiviteten fra lokalitet 1. Det ble
ikke gjort funn av littisk materiale, dette kan indikere at lokalitet 1b hadde en annen funksjon enn de
samtidige aktivitetsområdene dokumentert på flatene nedenfor.
Dateringen av torva under struktur 200017/steinleggingen vitner om at denne er anlagt i
middelalderen eller noe senere. Det faktum at steinpakningen var fullstendig dekket av veksttorv kan
tyde på en datering i den eldre delen av denne skalaen.

4.2.8 Funndistribusjon og spredningsmønster
Lag 779 og 844 inneholdt senmesolittiske funn som korrelerte med dateringene av lagene, samtidig
som begge var iblandet funn fra eldre funnhorisonter (tabell 18). På tross av at det ble gravd tilnærmet
like mye av hvert lag så inneholdt lag 779 nesten dobbelt så mange gjenstander. De to senmesolittiske
øksene lå i laget. Utover dette inneholdt også 779 et erkjennbart ildsted (struktur 293), samt høyest
andel av konsentrasjoner med brent flint.
Unr. Gjenstand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31

skiveøkser
flatoval øks
trinnøksfragment
vespestadøks
slipte avslag
lansettmikrolitter
lansettmikrolittfragment
lansettmikrolitt, minner om skjevtrekant
lansettmikrolittfragment, minner om skjevtrekant
tangespiss av a-typen
mikrostikkel med feilbrudd
avslagsbor
flekkebor
endeskraper
ubestemte skrapere
ubestemte skraperfragment
flekkekniver
retusjerte kjerner
retusjerte kjernefragment
retusjert ryggflekke
retusjerte plattformavslag
retusjerte flekker/-fragment
retusjerte flekkelignende avslag
retusjerte avslag
spissvinklete kjerner
koniske kjerner
koniske kjernefragment

779 1440 844 1407 lag
1.1
2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
6
7
1
22 7
11
12
1
2
1
2
1
1
1
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33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51

bipolare kjerner
bipolare kjernefragment
ubestemte kjerner
ubestemte kjernefragment
overløpende flekker
hengslete flekker
plattformavslag
mikroflekker/-fragment
smalflekker/-fragment
makroflekker/-fragment
flekkelignende avslag
avslag og biter
bearbeidet pimpstein
knakkesteiner
slipeplatefragmenter
krystallfragment
rund glatt stein
Total

2
4
4
8
1

1

10
12
20
15
16
1194

3
4
5
3
5
229

2
1
1

1
1
4
1
1333 268

10
17
3
9
3
1
11
16
5
1
14
639
1

1
1
1
2

2
1
5
1
1
101

1
1
1
3
2
1
11
9
5
5
5
622
1

2
2
759 123

698

Tabell 18. Funnfordeling innenfor de to kulturlagene, underliggende anrikningslag, samt naturstratigrafisk lag 1.1.

Figur 49. Kontur og tallspredning av alt produksjonsavfall funnet på lokalitet 1b.

50

Den romlige spredningen av gjenstandstyper (figur 50) viste at diagnostiske funn fra TM ble funnet
forholdsvis spredt, men mot sentralområdet av flaten. Her må det tas høyde for at de senere
aktivitetene har forstyrret de opprinnelige aktivitetsflatene.
Funn tolket som tilhørende SM (inkludert bipolare kjerner selv om disse kan stamme fra andre
perioder) hadde en vid spredning over hele flaten.
De få diagnostiske gjenstandene fra TN ble funnet helt sør og helt nord på lokaliteten.

Figur 50. Plott av diagnostiske gjenstander fra lokalitet 1b på en konturspredning av alt produksjonsavfall. Gjenstander i grønn farge
regnes som å være fra TM, blå fra SM og rød fra TN.

Spredningsmønsteret av brente funn (figur 51) forholdt seg i en viss grad til områdene ved ildstedet
og de to ildsted/kokegropene. Den største funntettheten av brent materiale lå i en halvsirkel rundt en
stor steinblokk vest på flaten.
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Figur 51. Kontur og tallspredning av brent flint fra lokalitet 1b. Spredningen viser at den største andelen av brent flint lå i en halvsirkel
rundt den store steinblokken på flaten.

4.2.9 Tolkning
I tidligmesolittisk tid tydet produksjon og bruk av prosjektiler, samt fravær av klare anlegg eller
daterbare strukturer, på at flaten har blitt besøkt en eller flere ganger i korte intervaller i forbindelse
med jakt og fiske.
Dannelsen av kulturlag på flaten i SM tyder på at det kan ha vært opphold av lengre karakter, for
eksempel sesongbasert. Det var spor etter mikroflekkeproduksjon, men ingen funn av prosjektiler som
tverrpiler. Ut over dette var gjenstandstyper knyttet til vanlige boplassaktiviteter slik som økser,
skrapere og bor representert i materialet. De to kulturlagene (lag 779 og 844) sammenfalt i datering,
men var ulike i sammensetning og i funnmengde. Det kan diskuteres om 844 har vært et utkastområde
av bålrester etc. med tanke på en større mengde av skjørbrent stein. Lag 779 kan på grunnlag av størst
funnmengde tolkes som et knakkeområde, og det lå et klart hellelagt ildsted samt konsentrasjoner av
brent materiale i forbindelse med dette laget. Den store blokksteinen ved 779 kan ha vært en del av
52

en boligkonstruksjon, men det må legges til at det ikke ble funnet noen strukturer som kan tolkes som
stolper, grøfter eller lignende.
I TN var det ingen spor etter produksjon av flekker på stedet, noe som kan tolkes som at de tre
pilspissene har blitt brakt dit. Funnet av vespestadøksen og dateringen av toppen av kulturlag 844 var
også tidligneolittiske, men materialet for fragmentert til å kunne si noe mer om utnyttelse i denne
perioden. Trolig dreier det seg om et eller flere korte jaktopphold.
Ildstedet/kokegropen (1707) representerte det eneste objektet på lokalitet 1b som kunne knyttes til
SN, og det var ikke spor etter produksjon av artefakter på flaten. Strukturen var interessant med tanke
på lokalitet 1 og aktivitetene som ble påvist der. En tolkning kan være at dette var et ildsted i
forbindelse med et utkikkspunkt, noe som underbygges av at det er gode siktlinjer over store deler av
Halsvikvågen herfra.
Steinpakningen definert som struktur 200017 kan mulig trekkes tilbake i tid til MA basert på dateringen
av torven rett under steinene. Funksjonen til denne var uklar, men plasseringen helt på kanten av en
bratt skråning åpner opp for tolkningen om at denne har blitt anlagt i forbindelse med en jaktsituasjon.

4.3 Lokalitet 2 (ID 170589)
4.3.1 Lokalisering
Lokalitet 2 lå om lag 200 m nord for lokalitet 1 og 1b, rundt 17 moh. Flaten ble avgrenset av en bergvegg
i vest, og resten av området var omkranset av myr (figur 6, 52-53).

Figur 52. Lokalitet 2 og den omkringliggende myren før avdekking, sett mot s.

53

Figur 53. Lokalitet 2 etter maskinell avdekking. I øvre del av bildet ser man kanten av anleggsområdet til spolebasen, sett mot n.

4.3.2 Utgravingens forløp
Undersøkelsene av lokalitet 2 tok utgangpunkt i maskinell avtorving rundt fylkeskommunens
prøvestikk. Det ble så gravd tre prøvestikk i det avdekte feltet, men ingen av disse var funnførende. I
tillegg ble det flateavdekkede området, samt de maskinoppgravde løsmassene gjennomsøkt etter
eventuelle fremvaskede funn uten resultat. Ingen ytterligere undersøkelser av lokaliteten ble
prioritert, men som tidligere nevnt ble det tatt ut en borekjerne i myren rett øst for lokaliteten.

4.3.3 Resultater fra den botaniske undersøkelsen
Den eldste dateringen fra boreprøven var fra MNA, og vitner om at det i siste halvdel av denne fasen
har vært en tilbakegang av eik som settes i sammenheng med lokal skogrydding. Fra nivåer datert til
MNB var det tilstede beiteindikatorer, men det påpekes at disse var svært usikre. Fra SN var det
midlertid entydige spor etter beiting av husdyr. Videre utover i BA skjedde en markant avskoging
ledsaget av en økning i beiteindikerende planter, som totalt sett vitnet om ekspansjon av husdyrhold i
området (Mehl 2015, vedlegg A).
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5. Sammenfatning, tolkninger og perspektiver
Til sammen tre steinalderboplasser ble undersøkt i Halsvikvågen, og på to av disse ble det dokumentert
flere mindre aktivitetsflater og ansamlinger med spredte funn fra TM til SN/EBA. Funn av et anlegg fra
MA/nyere tid kan også mulig knyttes opp mot jakt, og skapte dermed en enda større tidsdybde i bruken
av området inne i vågen.
I TM knyttes aktivitetene til korte opphold basert på jakt og fiske. En endring i bruk av området som
peker mot mer langvarige, mulig sesongbaserte, opphold vises først i SM. Ved å se på
funnsammensetningen og morfologiske trekk ved kulturlagene kan man danne seg et bilde av en
organisert boplass, med knakkeaktiviteter rundt et eller flere ildsted. Videre fram i tid viser spredte
funn fra TN og MN til sporadiske besøk av kortere varighet. Aktivitetene kan trolig knyttes opp både til
enkle leirsteder i forbindelse med ferdsel på kryss og tvers av Fensfjorden, og til etablering av
jaktstasjoner i kortere perioder. I SN og mulig BA viste flere aktivitetsflater til det som trolig
representerer flere, mulig overlappende, men kortvarige opphold. Topografi og landskap gjør det
nærliggende å tenke på besøk bundet opp mot jakt, men beiting for småfe har trolig også vært en viktig
faktor for oppholdene.
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Innleiing
I samband med etablering av spolebane til olje- og gassleidningsnettet vart det samla inn
paleobotaniske prøvar ved arkeologiske undersøkingar frå Halsvik, Gulen kommune (figur 1)
i regi av Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) ved Universitetet i Bergen.

a)

b)

N

Figur 1. a) Oversiktskart som viser Nordhordland og sørlege ytre Sogn. Raudt punkt viser
utgravingslokaliteten Halsvik, b) viser eit meir detaljert kart over Halsvik der lokalitet 2 er merkt med
raud sirkel, lokalitet 1 med grøn sirkel. Kart er henta frå Askeladden som nyttar grunnlagskart
framstilte av Kartverket.
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For å undersøka vegetasjonshistoria knytt til ein mesolittisk buplass vart det gjort
pollenanalyse frå ei myrkjerne like ved. Det viste seg at denne kjerna ikkje gjekk lenger
attende enn om lag 5300 år (MNA). Diagrammet viser difor vegetasjonsutviklinga og
menneskeleg aktivitet i ein periode etter at buplassen var i bruk.

Undersøkingsområde og feltarbeid
Halsvik ligg på nordsida av Fensfjorden, like aust for industri-tettstaden Sløvåg i ytre Sogn.
Vegetasjonen i Halsvik er i dag dominert av kystlynghei med mykje berrfjell (figur 2 og 3).
Det vart samla inn pollen- og makrofossilprøvar frå profil 1 ved lokalitet 1 (ca 10 m.o.h.), og
ei myrkjerne frå lokalitet 2 (ca 16 m.o.h.). Det paleobotaniske feltarbeidet vart gjennomført av
Anette Overland og Ingvild K. Mehl 10/9-2014.

Lokalitet 1
På lokalitet 1 (figur 1) er det mellom anna funne flint i form av avslag, flekkefragment,
fragment av pilspiss (Askeladden Id 1705888). Det er teke ut pollen- og makrofossilprøvar frå
profil 1, men ingen av desse er analyserte. Oversikt over desse prøvane og bilete av
profilveggen er gjeve i appendikset (s. 12).

Lokalitet 2
Ein buplass (figur 2, Askeladden Id 1705889) vart funnen på lokalitet 2, som ligg om lag 200
m nord for lokalitet 1. Buplassen som er datert til mesolittikum, ligg ved ein bergvegg, og aust
for denne bergveggen er det henta inn borkjerne frå ei myr som ligg like utanfor buplassen.

Figur 2. Lokalitet 2, buplass. Foto: Anette Overland
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Kjerna er henta ved å bruka eit russarbor i eit punkt på myra der det er djupe avsetnader, og så
nært buplassen som mogleg (figur 3).

a)
b)

Figur 3. Lokalitet 2 der borepunkt er merkt med kvit pil, a) oversiktsbilete mot nordvest, b)
oversiktsbilete mot sydaust. Blå pil markerer kor lokalitet 1 ligg i tilhøve til 2. Foto: Anette Overland

Laboratoriemetodar
14

C-dateringar

To analyserte nivå i pollendiagrammet er AMS-daterte, og vart utført av Beta Analytic Inc,
Florida. Sidan det var for lite plantemateriale, er dateringane baserte på organisk sediment.
Dateringane er kalibrerte og plotta ved å bruke kalibreringkurva Intcal13 (Reimer et al. 2013)
i programmet «clam.R» (Blaauw 2010).

Glødetap
For å undersøka forholdet mellom organisk og minerogent innhald i prøvane vart
glødetapsanalyse utført. Prøvar frå same djupn som pollenprøvane vart tørka, brende og %
glødetap vart deretter rekna ut. Variasjonar i glødetap gjev informasjon om miljø, til dømes
organisk produksjon eller erosjon frå omgjevnadene og resedimentasjon i myra.

Pollenanalyse
Frå den nedste kjerna i myravsetnaden (tabell 1) vart det teke ut volumbestemte prøvar (1
cm3) som vart preparerte etter standardprosedyre, inkludert bruk av flussyre og acetolyse
(Fægri og Iversen 1989).
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Tabell 1. Analyserte pollenprøvar frå borkjerne med utheva skrift. Pollenprøvar som er tekne ut i yngre
del av avsetnaden, men som ikkje er analyserte er katalognr. 55747–55816 (69 prøvar). Avsetnaden
er dokumentert etter Troels-Smith sitt system for karakterisering av jordartar (Troels-Smith 1955). Nivå
14
for C-dateringane er gjevne lengst til høgre i tabellen.
14
Katalognr. Djupn (cm under Sone
Eigenskapar
C-dateringar
overflata)
2
55746
104
4
Ld 2+ Dh2- Dl+
Mørkbrun fiberaktig
55745
105
55744
106
55743
107
55742
108
55741
109
55740
110
55739
111
55738
112
55737
113
55736
114
55735
115
Ld3 Dl1- Ag+
55734
116
Beta-405038
Mørkbrun/svart
55733
117
homogen gyttje, men
55732
118
3
med innhald av torv
55731
119
3
55730
120
Ld 4 Dl++ Dg+
Mørkbrun/svart
55729
121
homogen gyttje
55728
122
Ikkje merkbart
55727
123
minerogen
55726
124
55725
125
55724
126
55723
127
55722
128
55721
129
2
55720
130
55719
131
55718
132
55717
133
55716
134
55715
135
55714
136
2
55713
137
55712
138
Beta-405037
55711
139
3
55710
140
1
Ld 4 Ag+ Dl+ Dg+
55709
141
Mørk brunsvart
55708
142
homogen gyttje,
55707
143
nedbrote
55706
144
Litt minerogen.
55705
145
55704
146
55703b
147
55703a
148
55702
149

Pollen vart identifisert basert på identifikasjonsnøklar i Fægri og Iversen (1989), Beug (2004),
og referansesamlinga til pollenlaboratoriet ved Universitetet i Bergen. Identifisering av ikkjepollen (non-pollen palynomorphs, npp) er basert på van Geel et al. (2003). Om lag 1000
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pollen er telt i kvar prøve. Pollenprosentdiagrammet viser utviklinga av vegetasjonen
gjennom tid, der mengda av dei ulike pollentypane er framstilt i prosent i forhold til einannan.
Totaldiagrammet lengst til venstre viser prosentvis fordeling av tre, buskar, dvergbuskar og
urter. Vidare mot høgre i diagrammet kjem kvar einskild prosentkurve for pollentypane. Etter
pollentypane kjem sum pollen som er telt, deretter sporer, npp`ar og kolstøv. Desse
mikrofossilane som ikkje er pollen, er utrekna i prosent av pollensummen + førekomsten av
kvar mikrofossil. Pollendiagrammet er framstilt i programmet CORE 2.0 (Kaland og Natvig
1993). Vegetasjonssoner er definerte statistisk (Birks and Gordon 1985) ved hjelp av
programmet Zone 1.2 (Juggins 1991). Namngjeving av pollentypane er basert på Lid og Lid
(2005).

Resultat
Tilvekstkurva (figur 4) basert på dei to dateringane (tabell 2) frå myrkjerna indikerer jamn
tilvekst gjennom tid. Den nedste dateringa (Beta-405037) tidfestar ein nedgong i eik, datert til
mellomneolittikum A. Tilbakegong av treslag, auke av røsslyng (Calluna vulgaris), ulike
lyngartar (Vaccinium type), marimjelle (Melampyrum), gras (Poaceae), ulike npp`ar og trekol
er datert til overgongen seinneolittikum/eldre bronsealder (Beta-405038).
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Tabell 2. Resultat av C-dateringar frå myrkjerne ved lok. 2
14
Labnr.
Djupn
Kontekst
C-datering
Kalibrert datering
(cm)
ukal. BP
(kal. f.Kr.)
Beta-405038
116
Nedgong i
3480 +/-30
1886–1739 (90.7%
treslag, auke i
sannsynleg) og
gras
1713–1698 (4.2%
sannsynleg)
Beta-405037
138
Nedgong i eik 4140 +/-30
2873–2623

Tidsperiode
Seinneolittikum/eldre
bronsealder
Mellomneolittikum A

Figur 4. Tilvekstskurve for myrkjerna frå lokalitet 2. Dersom ein går ut i frå kun to dateringar og
interpolerer mellom den øvste dateringa og overflata i dag vil kurva sjå slik ut.
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Gjennomgang av pollendiagrammet
Føremålet med pollenanalysen var å rekonstruera vegetasjonen gjennom mesolittikum. Men
basert på same tilveksthastigheit til botnen av kjerna som frå 138 cm, viser pollendiagrammet
(figur 5) frå den analyserte delen av myrkjerna vegetasjonsutviklinga frå om lag byrjinga på
MNA (frå ca 3300 f.Kr.) til midt i eldre bronsealder (ca 1500 f. Kr.).
I sone 1 i pollendiagrammet er treslag som bjørk (Betula), older (Alnus) og eik (Quercus)
dominerande. Avsetnaden er ca 75% minerogenhaldig i nedste del av sona. Urter som storr
(Cyperaceae), marimjelle (Melampyrum) og gras (Poaceae) er mest vanlege, der dei to
sistenemnde viser eit svakt auke.
Frå sone 2 indikerar pollendiagrammet at bjørk og older framleis er vanlege treslag, medan
eik viser ein tilbakegong. Samstundes med denne nedgongen ser ein eit auke av selje/vier
(Salix), røsslyng (Calluna), marimjelle og trekolstøv. Denne endringa er tidfesta til ca 2700 f.
Kr., dvs. seint i MNA.
Tidleg i sone 3 er det ein relativt kortvarig nedgong i treslagspollen, dette gjeld bjørk, older
og hassel (Corylus), medan furu (Pinus) og eik aukar noko. Førekomsten av urter aukar frå
denne sona, som til dømes jonsokblom (Silene dioica type), skogstjerne (Trientalis) og
blåknapp (Succisa). I tillegg aukar mengda av marimjelle, gras og kolstøv, og smalkjempe
(Plantago lanceolata) førekjem i øvste del, som er av seinneolittisk alder. I dette tidsrommet
vert avsetnaden meir minerogen.
I sone 4 viser totalkurva tilbakegong av treslag og auke av dvergbuskar og urter, og denne
vegetasjonsendringa er datert til overgangen mellom seinneolittikum/eldre bronsealder. Bjørk
og rogn (Sorbus) aukar i starten av sona, deretter reduserast dei. Older, hassel og eik viser
tilbakegang, medan furu aukar mykje. Lind (Tilia) og alm (Ulmus) aukar noko. Det
registrerast ein auka førekomst av einer (Juniperus communis), selje/vier, røsslyng og andre
lyngartar, storr og rome (Narthesium). Marimjelle aukar sterkt, medan gras viser mellombels
auke med påfølgjande reduksjon att. Smalkjempe viser kontinuerleg kurve i øvste del. Av
sporer og npp`ar skjer det eit auke i stortelg-artar (Polypodiaceae), Sordariaceae type 55A og
B og Type 126. Mengda av trekolstøv aukar også litt.
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Figur 5. Pollendiagram frå lokalitet 2.

Diskusjon
Skogsdominert gjennom mellomneolittikum
Gjennom mellomneolittikum A og B (sone 1 og 2) var skogen truleg dominerande, særleg
bjørk, older og eik. I slutten på MNA skjer det ein tilbakegong for eik, noko som kan tyda på
hogst. Det er generelt eit svakt auke av marimjelle og gras gjennom perioden, men i siste del
av MNB er dette auket merkbart for marimjelle. I denne fasa registrerast møk-indikerande
sporer frå Sordariaceae type A som kan tyda på husdyrbeite, men dette er det knytt
9

usikkerheit til. Få sikre beiteindikatorar er registrerte, men det må tilføyast at urter er
underrepresenterte i pollendiagram der det er skogsdominert vegetasjon.

Beiteaktivitet i seinneolittikum
Det er eit lite auke av treslag i tidlegaste del av SN, deretter ein generell tilbakegong av older,
hassel, furu og eik (sone 3). Beiteaktivitet reflekterast gjennom eit svakt auke av lyngheiartar, marimjelle og gras. I tillegg registrerast smalkjempe for fyrste gong og det er
førekomstar av engsyre, jonsokblom og blåknapp, noko som tyder på ein opnare
vegetasjonstype og menneskeleg aktivitet i nærområdet. Auke i kolstøv støttar også opp om
menneskeleg aktivitet, medan førekomstar av møk-indikerande sporer også kan tyde på
beiting.

Ekspansjon av beiteaktivitet i eldre bronsealder
I eldre bronsealder er det ein sterk tilbakegong av dei fleste treslag, bortsett frå furu som
ekspanderer (sone 4). Furu ekspanderer samstundes med einer, røsslyng og andre lyngartar,
som tyder på rydding av lauvskogen og byrjande utvikling av lynghei. Den merkbare
ekspansjonen av marimjelle og gras indikerer meir ljosopne forhold med beite. Ein
samstundes ekspansjon av kolstøv og møk-indikerande sporer støttar opp om dette.
Den vegetasjonshistoriske undersøkinga på lokalitet to viser såleis at menneske har vore i
området etter at buplassen frå mesolittisk tid var i bruk.
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Appendiks
LOKALITET 1
Tabell 3. Pollenserie 1 (PS1) og makrofossilprøveserie (MS1) frå Lokalitet 1 (profil 1). Prøvedjupn cm
under torvoverflate. Prøvane er tekne inn ved 1,25 m langs profil. Ingen prøvar er analyserte frå denne
lokaliteten.
Pollenprøveserie
Makrofossilprøveserie
PrøveDjupn KatalogLag
Lagbeskrivelse
PrøveKatalognummer
(cm)
nummer
nummer
nummer
1
136,5
5
Ga3, Ag1, gråkvitt
M1
55644
14925
2
135
M2
55645
14926
3
133,5
4
Ld4, Ag+
M3
55646
14927
4
131,5
M4
55647
14928
5
129,5
M5
55648
14929
6
128,5
M6
55649
14930
7
127,5
M7
55650
14931
8
126
M8
55651
14932
9
124
M9
55652
14933
10
122,5
M10
55653
14934
11
120
M11
55654
14935
12
118,5
M12
55655
14936
13
117
M13
55656
14937
14
115,5
3
Ld4, raudbrunt
M14
55657
14938
15
114
M15
55658
14939
16
112,5
M16
55659
14940
17
110,5
M17
55660
14941
18
109
M18
55661
14942
19
107
M19
55662
14943
20
105
M20
55663
14944
21
103,5
1a
Ld4-,
treverk
i
laget
M21
55664
22
102
55665 nedbrote
14945
23
100
M22
55666
14946
24
99
55667
25
97,5
M23
55668
14947
26
95,5
55669
27
94
M24
55670
28
91,5
55671
14948
29
90
M25
14949
55672
30
88,5
55673
31
87
M26
14950
55674
32
85,5
55675
33
84
M27
14951
55676
34
83
55677
35
80
1b,
Tl2, Ld1, Th1,
M28
14952
55678
pinnar
Mykje
treverk
i
laget
36
77
55679
37
38
39
40

75,5
72,5
70
68

55680
55681
55682
55683

12

M29

14953

M30

14954

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

65,5
63,5
60,5
58
55,5
53
50
46
43.5
41,5
38
34,5
30
26,5
21,5
19
13
11

55684
55685
55686
55687
55688
55689
55690
55691
55692
55693
55694
55695
55696
55697
55698
55699
55700
55701

1b,
pinnar

1a,
fiber

Tl2, Ld1, Th1,
Mykje treverk i laget

Ld1, Tl+, Th3,
Fiberrik og trevlete

Figur 6. Profil 1 ved lokalitet 1 før og etter uttak av pollenprøvar.
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M31

14955

M32

14956

M33

14957

M34

14958

M35

14959

M36

14960

M37

14961

ukjent

1602 Lag_lag

1616 Lag_lag

1683 Ildsted
ildsted/kokegrop
1707 Ildsted
ildsted/kokegrop
200017 Steinlegging jakt?

110

varmepåvirket
omr./avsviingsrest 1

1373 Lag_lag

1b
1b
1b

81
78
160

342

260

ukjent
funksjon/ildstedsa
nlegg
1

1

260

varmepåvirket
omr./avsviingsrest 1

1349 Lag_lag

64

Ildsted
1b
stein i topp av 293 1b

50
40
80

200

170

170

50

81
78
140

64
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Vedlegg B: Strukturliste
IntrasisI Subclass
Funksjon
d
Fyllmateriale

Hals 3

sand | stein | torv |
kull | varmepåvirket
stein
1393

kull | sand | silt |
stein
kull | sand | stein

1706
1721

Hals 15
Hals 14

Hals 6

grus | kull | sand |
stein | varmepåvirket
mørk brun/svart stein
1642

grå til svart
mørk brun

Hals 7

grus | kull | sand

Hals 2

Hals 1

Prøve
navn

kull | sand | silt | torv 1372

200025

Prøve
nr.

1643

mørk brun

svart

svart

kull | sand | silt |
grårosa, grå, rød brent sand

Farge

Class_Arkeologisk_objekt

941,
943,
946,
985
945

901,
902,
906

908,
909

834,
836,
875,
876,
886

LC
SH
CZ

CZ

CZ

CZ

AH

HMR
HMR

08.10.14
08.10.14
05.09.14

06.10.14

06.10.14

19.09.14

20.09.14

15.09.14
15.09.14

Fotonr Beskre Dato
.
vet av

Vedlegg C: Fotoliste
Filnavn

Motiv

Strukturnr/O Sett
bjektnr
mot

Bf10068_0033.JPG

Gjenstandsfoto, funn av klokkebegerspiss

CZ

04.09.2014

Bf10068_0035.JPG

Gjenstandsfoto, funn av klokkebegerspiss

CZ

04.09.2014

Bf10068_0065.JPG

Gjenstandsfoto, funn av klokkebegerspiss

CZ

08.09.2014

Bf10068_0067.JPG

ssv

CZ

08.09.2014

Bf10068_0138.jpg

Oversikt etter fjerning av steinheller i steinpakning fra sen
middelalder/nyere tid.
Oversiktsfoto over anleggsområdet ved spolebasen, utenfor brakkene.

CZ

06.10.2014

Bf10068_0633.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 før avdekking.

s

CZ

13.05.2014

Bf10068_0634.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 før avdekking.

n

CZ

13.05.2014

Bf10068_0635.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 før avdekking.

s

CZ

13.05.2014

Bf10068_0636.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 før avdekking. Prosjektleder Morten Ramstad.

s

CZ

13.05.2014

Bf10068_0637.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 før avdekking.

s

CZ

13.05.2014

Bf10068_0639.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 før avdekking.

ssø

CZ

13.05.2014

Bf10068_0646.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 2 før avdekking.

s

CZ

13.05.2014

Bf10068_0651.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 2 før avdekking.

s

CZ

13.05.2014

Bf10068_0815.JPG

n

CZ

13.08.2014

Bf10068_0816.JPG

Foto ved brakkene, inn på anleggsområdet til spolebasen under
utbygging.
Profil prøvestikk 1

PS1

s

AH

13.08.2014

Bf10068_0818.JPG

Profil prøvestikk 2

PS2

v

SH

13.08.2014

Bf10068_0819.JPG

Profil prøvestikk 3

PS3

n

AH

13.08.2014

Bf10068_0820.JPG

Profil prøvestikk 5

PS5

n

AH

13.08.2014

Bf10068_0821.JPG

Profil prøvestikk 4

PS4

n

SH

13.08.2014

Bf10068_0822.JPG

Profil prøvestikk 6

PS6

s

AH

13.08.2014

Bf10068_0823.JPG

Profil prøvestikk 7

PS7

v

AH

13.08.2014

Bf10068_0824.JPG

Profil prøvestikk 8

PS8

s

AH

13.08.2014

Bf10068_0825.JPG

Neolittisk øks, funnet av Ann-Kristin Dahlberg.

n

MR

21.08.2014

Bf10068_0826.JPG

Neolittisk øks, funnet av Ann-Kristin Dahlberg.

n

MR

21.08.2014

Bf10068_0828.JPG

Lokalitet 1b etter avtorving.

n

CZ

25.08.2014

Bf10068_0829.JPG

Lokalitet 1b etter avtorving.

s

CZ

25.08.2014

Bf10068_0830.JPG

Lokalitet 1b etter avtorving.

v

CZ

25.08.2014

Bf10068_0831.JPG

Utsikt fra lokalitet 1b mot sjøen.

v

CZ

25.08.2014

Bf10068_0832.JPG

Utsikt fra lokalitet 1b mot myr og videre lokalitet 2.

n

CZ

25.08.2014

Bf10068_0833.JPG

Utsikt fra kollen mellom lokalitet 1b og 1.

ø

CZ

25.08.2014

Bf10068_0834.JPG

Ildsted 293 før fjerning av steinpakning fra sen middelalder/nyere tid.

2AI293

s

477/478x 697y

CZ

01.09.2014

Bf10068_0836.JPG

Ildsted 293 før fjerning av steinpakning fra sen middelalder/nyere tid.

2AI293

s

477/478x 697y

CZ

01.09.2014

Bf10068_0837.JPG

Myrprofil

CZ

02.09.2014

nnv

Rute

Foto Dato
graf

Bf10068_0838.JPG

Myrprofil

Bf10068_0852.JPG

CZ

02.09.2014

Gjenstandsfoto, funn av klokkebegerspiss

CZ

08.09.2014

Bf10068_0853.JPG

Gjenstandsfoto, funn av klokkebegerspiss

CZ

08.09.2014

Bf10068_0855.JPG

Arbeidsfoto, dokumentasjon.

v

CZ

08.09.2014

Bf10068_0856.JPG

Arbeidsfoto, rutegraving.

nnø

CZ

08.09.2014

Bf10068_0862.JPG

Arbeidsfoto, rutegraving.

n

CZ

08.09.2014

Bf10068_0863.JPG

Arbeidsfoto, sålding.

s

CZ

08.09.2014

Bf10068_0864.JPG

Oversiktsfoto, kollen mellom lokalitet 1 (venstre i bildet) og 1b (høyre).

ssø

CZ

11.09.2014

Bf10068_0865.JPG

Oversiktsfoto, landskapet opp mot lokalitet 2.

n

CZ

11.09.2014

Bf10068_0868.JPG

Oversiktsfoto, mot passasjen mellom utgravingsområdene og
anleggsområdet til spolebasen.
Gjenstandsfoto, flintknoll in situ.

v

CZ

11.09.2014

487x 720y

AH

11.09.2014

477/478x 697y

CZ

12.09.2014

477/478x 697y

CZ

12.09.2014

CZ

12.09.2014

Bf10068_0869.JPG
Bf10068_0875.JPG
Bf10068_0876.JPG
Bf10068_0877.JPG

nnv

s

Ildsted 293, plan (etter fjerning av heller tilhørende steinpakning fra sen 2AI293
s
middelalder/nyere tid).
Ildsted 293, plan (etter fjerning av heller tilhørende steinpakning fra sen 2AI293
n
middelalder/nyere tid).
Oversiktsfoto over lokalitet 1b etter fjerning av lag 261.
Etter fjerning v
av 2AL261

Bf10068_0878.JPG

Oversiktsfoto over lokalitet 1b etter fjerning av lag 261.

Etter fjerning v
av 2AL261

CZ

12.09.2014

Bf10068_0879.JPG

Oversiktsfoto over lokalitet 1b etter fjerning av lag 261.

Etter fjerning sv
av 2AL261

CZ

12.09.2014

Bf10068_0880.JPG

Oversiktsfoto over lokalitet 1b etter fjerning av lag 261.

Etter fjerning v
av 2AL261

CZ

12.09.2014

Bf10068_0881.JPG

Oversiktsfoto over lokalitet 1b etter fjerning av lag 261.

Etter fjerning s
av 2AL261

CZ

12.09.2014

Bf10068_0884.JPG

Oversiktsfoto over lokalitet 1b etter fjerning av lag 261.

Etter fjerning ø
av 2AL261

CZ

12.09.2014

Bf10068_0885.JPG

Oversiktsfoto over lokalitet 1b etter fjerning av lag 261.

Etter fjerning sø
av2AL261

CZ

12.09.2014

Bf10068_0886.JPG

Ildsted 293 i plan, etter fjerning av overliggende steinheller.

2AI293

HMR 16.09.2014

Bf10068_0889.JPG

Søkk i område med mange flintavslag.

ø

483x 726y

AKD 17.09.2014

Bf10068_0891.JPG

Fyllskifte/steinopptrekk.

s

476x 729y

AKD 18.09.2014

Bf10068_0898.JPG

Gjenstandsfoto, konisk kjerne.

lag 779

476x 695y

HMR 18.09.2014

Bf10068_0901.JPG

Kullansamling med skjørbrent stein 1373, plan

2A1373

nnv

CZ

19.09.2014

Bf10068_0902.JPG

Kullansamling med skjørbrent stein 1373, plan

2A1373

ø

CZ

19.09.2014

Bf10068_0906.JPG

Kullansamling med skjørbrent stein 1373, plan

2A1373

ø

CZ

19.09.2014

Bf10068_0908.JPG

Kullansamling/lag 1349

2A1349

v

471-473x 72072
471-473x 72072
471-473x 72072
476x 729y

AH

20.09.2014

Bf10068_0909.JPG

Kullansamling/lag 1349

2A1349

s

476x 729y

AH

20.09.2014

Bf10068_0911.JPG

Gjenstandsfunn, trinnøks

479x 698y

CZ

22.09.2014

Bf10068_0913.JPG

Gjenstandsfunn, flatehogget pilspiss

477x 731y

AH

22.09.2014

Bf10068_0914.JPG

Gjenstandsfunn, flatehogget pilspiss

477x 731y

AH

22.09.2014

n

Bf10068_0926.JPG

Utvidelse av felt lokalitet 1b, på sørlig side av stor steinblokk.

s

HMR 26.09.2014

Bf10068_0927.JPG

Utvidelse av felt lokalitet 1b, på sørlig side av stor steinblokk.

s

HMR 26.09.2014

Bf10068_0928.JPG

Utvidelse av felt lokalitet 1b, på sørlig side av stor steinblokk.

ø

HMR 26.09.2014

Bf10068_0929.JPG

ved 482x 694-696y, viser lag 844 + 1904. Del 1 av 3 fra vest mot

n

482x 694-696y

CZ

02.10.2014

ved 482x 694-696y, viser lag 844 + 1904. Del 2 av 3 fra vest mot

n

482x 694-696y

CZ

02.10.2014

ved 482x 694-696y, viser lag 844 + 1904. Del 3 av 3 fra vest mot

n

482x 694-696y

CZ

02.10.2014

Bf10068_0936.JPG

Profil
øst.
Profil
øst.
Profil
øst.
Profil

ved 482x 694-696y, viser lag 844 + 1904.

n

482x 694-696y

CZ

02.10.2014

Bf10068_0937.JPG

Svart utvaskning under lag 1907 i området 480x 693-695y.

v

480x 693-695y

LC

06.10.2014

Bf10068_0940.JPG

Arbeidsfoto. Sigrid Hervig graver ved profilbenk.

nv

LC

06.10.2014

Bf10068_0941.JPG

Kokegrop 1683 plan

2AI1683

s

484x 697y nø

LC

08.09.2014

Bf10068_0943.JPG

Kokegrop 1683 plan

2AI1683

sø

484x 697y nø

LC

08.10.2014

Bf10068_0945.JPG

Ildsted/kokegrop 1707 plan

2AI1707

s

482x 697y

LC

08.10.2014

Bf10068_0946.JPG

Kokegrop 1683, full utstrekning plan.

2AI1683

s

484x 697y

LC

09.10.2014

Bf10068_0947.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1b etter avsluttet graving.

v

CZ

09.10.2014

Bf10068_0948.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1b etter avsluttet graving.

nnv

CZ

09.10.2014

Bf10068_0949.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1b etter avsluttet graving.

vsv

CZ

09.10.2014

Bf10068_0950.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 etter avsluttet graving.

nø

CZ

09.10.2014

Bf10068_0951.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 etter avsluttet graving.

ø

CZ

09.10.2014

Bf10068_0952.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 etter avsluttet graving.

sø

CZ

09.10.2014

Bf10068_0954.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 etter avsluttet graving.

ssø

CZ

09.10.2014

Bf10068_0956.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1b etter avsluttet graving.

sv

CZ

09.10.2014

Bf10068_0960.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 1 etter avsluttet graving.

ssø

CZ

09.10.2014

Bf10068_0961.JPG

Oversiktsfoto, kolle mellom lokalitet 1 og 1b

ssø

CZ

09.10.2014

Bf10068_0967.JPG

Oversiktsfoto, myr mellom lokalitet 1 og 2

ssø

CZ

09.10.2014

Bf10068_0968.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 2.

n

CZ

09.10.2014

Bf10068_0969.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 2.

n

CZ

09.10.2014

Bf10068_0970.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 2.

n
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Oversiktsfoto av lokalitet 2.
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09.10.2014
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Oversiktsfoto av lokalitet 2. Ser kanten av anleggsområdet på
spolebasen til høyre i bildet.
Oversiktsfoto av lokalitet 2, ser mot lokalitet 1 og 1b.
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Oversiktsfoto av lokalitet 2.
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Oversiktsfoto av lokalitet 2.
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1683 etter fjerning av overliggende lag med spade.
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CZ

09.10.2014

Bf10068_1265.JPG

sø

CZ

12.08.2014
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Arbeidsfoto, samling før oppstart med maskin. Morten Ramstad, Anna
Hellgren, Ann-Kristin Dahlberg og Sigrid Hervig.
Arbeidsfoto, snekring av såldestasjon. Morten Ramstad og Sigrid Hervig.
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Ferdig såldestasjon.
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Arbeidsfoto, oppstart med gravemaskin for å fjerne overdekning over
steinalderlokaliteten.
Arbeidsfoto, avdekking av lokaliteten.
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Gjenstandsfoto, rombisk skiferspiss in situ

AKD 27.08.2014
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Gjenstandsfoto, rombisk skiferspiss.

AKD 27.08.2014

Bf10068_1746.JPG

Oversiktsfoto av steinpakning fra sen middelalder/nyere tid.

ø

HMR 02.09.2014

Bf10068_1747.JPG

Oversiktsfoto av steinpakning fra sen middelalder/nyere tid.

sv

HMR 02.09.2014

Bf10068_1748.JPG

Oversiktsfoto av steinpakning fra sen middelalder/nyere tid.

s

HMR 02.09.2014

Bf10068_1749.JPG

Oversiktsfoto av steinpakning fra sen middelalder/nyere tid.

s

HMR 02.09.2014

Bf10068_1880.JPG

Gjenstandsfoto, skiferspiss i såld.
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17.09.2014

Bf10068_1949.JPG

Arbeidsfoto ved såldestasjonen. AKD og Sigrid Hervig.
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AB
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AB

22.03.2015

Klokkebegerspiss av flint side 2
Tangespiss av rhyolitt
Bladformet flateretusjert pilspiss med konkav basis
Bladformet flateretusjert pilspiss med rett basis
Slipt skiferspiss med rombisk bladsnitt
Oddfragment fra slipt skiferspiss med rombisk bladsnitt
Slipt firesidig grønnsteinsøks
Slipt firesidig grønnsteinsøks
Slipt firesidig grønnsteinsøks, tverrsnitt
Øks av vestlandstypen av grønnstein
Øks av vestlandstypen av grønnstein, tverrsnitt
Bladformet flateretusjert pilspiss med konkav basis
Meisel av vestlandstypen av grønnstein
Meisel av vestlandstypen av grønnstein, tverrsnitt
Klokkebegerspiss av flint
Klokkebegerspiss av flint side 2
Skiveøks laget av flint
Skiveøks av flint, tverrsnitt
Øks av grønnstein
Øks av grønnstein, tverrsnitt
Mikrolitt av flint
Tangespiss av svart kvartsitt
Tangespiss av svart kvartsitt, bakside
Flatoval øks av grønnstein
Flatoval øks av grønnstein, underside
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750 x.jpg
Bf10068_halsvik_1_t
opp lag 2.tif
Bf10068_halsvik_1b
_v2.tif

Flatoval øks av grønnstein, tverrsnitt
Oversiktsfoto over lokalitet 1 etter fjerning av funnførende lag (viser
topp lag 2).
Oversikt over lokalitet 1b etter opprens/avtorving.

B17306 fnr.
750

AB

22.03.2015

sø

HMR 26.09.2014

n

HMR 18.09.2014

1706

Hals 15
Hals 16
Hals 17
Hals 18
Hals 19
Hals 20
Hals 21

400951 1b
400952 1b
1b
1b
1b
400953 1b
1b

400950 1b

1721

Hals 14

400944 1
1
400945 1
400946 1b

400949 1b

1643

Hals 7
Hals 8
Hals 9
Hals 10

400943 1

Hals 13

1642

Hals 6

400942 1
1b
1b

400948 1b

1393

Hals 3
Hals 4
Hals 5

400941 1

Hals 12

1372

Hals 2

400940 1b

Lok.

400947 1b

200025

Hals 1

Lab. Nr.

Hals 11

Intrasis
Nr.

3900 ± 30 BP
5920 ± 30 BP

6880 ± 30 BP
7050 ± 30 BP

430 ± 30 BP

2470 - 2290 f.Kr.
4845 - 4720 f.Kr.
3980 - 3935 og 3870 3810 f.Kr.
4880 - 4865 og 4850 4705 f.Kr.
4975 - 4970 og 4960 4825 og 4815 - 4800
f.Kr.
2435 - 2420 og 2405 2380 og 2350 - 2200
og 2160 - 2150 f.Kr.
5835 - 5825 og 5810 5715 f.Kr.
6000 - 5885 f.Kr.

1430 - 1485 e.Kr.

3830 ± 30 BP

6000 ± 30 BP

5910 ± 40 BP

5130 ± 30 BP

3600 ± 30 BP

2030 - 1885 f.Kr.

3010 - 2975 og 2965 2950 og 2940 - 2890
f.Kr.
4320 ± 30 BP

1349

540 - 395 f.Kr.
2390 ± 30 BP
2015 - 1995 og 1980 1880 og 1835 - 1830
f.Kr.
3570 ± 30 BP

X

482

482

476

479

485

480
481

478

1683
1683 30-35 cm
Nivå 1
Nivå 1
Nivå 1
261
261

1707

485
484
484
478
478

1407 13-16 cm 482

844 8-10 cm

844 2-4 cm

1602
Lag C
Lag D
1440

1616

1373
844
844

293

5920 ± 30 BP

4845 - 4720 f.Kr.

Kontekst
Mekanisk
nr./strat. Lag lag

År BP

Kal. År f.Kr./ e.Kr. (2 sigma)

Vedlegg D: Liste over vitenskapelige prøver

Prøve Nr.

Y

plan

plan

plan

profil

profil

profil

plan
tømming
697 nv plan
697 nø plan
697 sø plan
698 nv plan
698 sø plan

695 sø

695 sø

695 sø

plan
profil
profil
698 nv plan

720

724 nø plan

plan
694 nø plan
695 sv plan

697

Kvad. Tatt ut i

ildsted/kokegrop
ildsted/kokegrop
lag, fra såld
lag, fra såld
lag, fra såld
torv under steinpakning (200017)
torv under steinpakning (200017)

ildsted/kokegrop

lag profilbenk

lag profilbenk

lag profilbenk

varmepåvirket omr./avsviingsrest
myrprofil 1
myrprofil 1
lag

ukjent

ukjent funksjon/ildstedsanlegg
lag
lag

varmepåvirket omr./avsviingsrest

ildsted

Kontekst

2

2

2

0,05

0,04

1,36

1,35

1,32

1,35

1,41

1,47

1
1 0,49

0,06

1,6

0,06

0,12

1,35

salix/willow

betula

hasselnøtt

hasselnøtt

hasselnøtt

hasselnøtt

hasselnøtt

hasselnøtt

betula

betula

hasselnøtt

betula

betula

hasselnøtt

Markert Innsendt Datert på
på tegn. vekt

Sign

CZ
CZ
CZ
HMR

9.10.14
9.10.14
7.10.14
8.10.14
8.10.14
11.9.14
11.9.14

LC
LC
LC
LC
LC
CZ
CZ

9.10.14 SH

7.10.14 CZ

7.10.14 CZ

7.10.14 CZ

6.10.14
6.10.14
6.10.14
7.10.14

6.10.14 CZ

22.9.14 CZ
24.9.14 AKD
25.9.14 AKD

22.9.14 AH

16.9.14 HMR

Prøvedato

Vedlegg E: Liste over felttegninger.
Tegn. nr Lokalitet Motiv
11
Profiltegning torvprofil
2 1b
Profiltegning lag 844 og 1407
3 1b
Plantegning struktur 293

Målestokk
1:10
1:10
1:20

Tegnet av
CZ
CZ
HMR

Dato
02.09.2014
06.10.2014
16.09.2014

Vedlegg F: Dateringsresultater

January 20, 2015
Mr. Morten Ramstad
University of Bergen
University Museum
Section for Cultural Heritage
P.O Box 7800
Bergen, 5020
Norway
RE: Radiocarbon Dating Results For Samples TOVP1, TOVP2, Oald1, Oald 2, Fevp1, Fevp2, Fevp3,
Ring 2, Ring 3, Ring 4, Navp 6, Navp 7, Navp 8, Navp 9, Navp 12, Navp 13, Navp 15, Navp 21, Navp
22, Skvp 2, Hals 1, Hals 2, Hals 3, Hals 6, Hals 7, Hals 9, Hals 10, Hals 11, Hals 12, Hals 13, Hals 14,
Hals 15, Hals 16, Hals 20, Hjvp 37, Hjvp 74, Hjvp 75, Hjvp 76, Hjvp 77, Hjvp 78, Hjvp 79, Hjvp 80,
Hjvp 81, Hjvp 82, Hjvp 83, Hjvp 85, Hjvp 87, Hjvp 89, Hjvp 90
Dear Mr. Ramstad:
Enclosed are the radiocarbon dating results for 49 samples recently sent to us. As usual, the
method of analysis is listed on the report with the results and calibration data is provided where
applicable. The Conventional Radiocarbon Ages have all been corrected for total fractionation effects
and where applicable, calibration was performed using 2013 calibration databases (cited on the graph
pages).
The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs
spreadsheet download option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for
3-5 working standards analyzed simultaneously with your samples.
Reported results are accredited to ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423
standards and all chemistry was performed here in our laboratories and counted in our own accelerators
here in Miami. Since Beta is not a teaching laboratory, only graduates trained to strict protocols of the
ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 program participated in the analyses.
As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per
the conventions of the 1977 International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce
sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 BP is cited for the result.
Our invoice has been sent separately. Thank you for your prior efforts in arranging payment. As
always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact me.
Sincerely,
Digital signature on file
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Mr. Morten Ramstad

Sample Data

Report Date: 1/20/2015

Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Conventional
Radiocarbon Age(*)

Beta - 400940
5960 +/- 30 BP
-27.3 o/oo
SAMPLE : Hals 1
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 4845 to 4720 (Cal BP 6795 to 6670)
____________________________________________________________________________________

5920 +/- 30 BP

Beta - 400941
2410 +/- 30 BP
-26.2 o/oo
SAMPLE : Hals 2
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 540 to 395 (Cal BP 2490 to 2345)
____________________________________________________________________________________

2390 +/- 30 BP

Beta - 400942
3580 +/- 30 BP
-25.9 o/oo
3570 +/- 30 BP
SAMPLE : Hals 3
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 2015 to 1995 (Cal BP 3965 to 3945) and Cal BC 1980 to 1880 (Cal BP 3930 to 3830)
and Cal BC 1835 to 1830 (Cal BP 3785 to 3780)
____________________________________________________________________________________
Beta - 400943
4320 +/- 30 BP
-24.9 o/oo
4320 +/- 30 BP
SAMPLE : Hals 6
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 3010 to 2975 (Cal BP 4960 to 4925) and Cal BC 2965 to 2950 (Cal BP 4915 to 4900)
and Cal BC 2940 to 2890 (Cal BP 4890 to 4840)
____________________________________________________________________________________
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Mr. Morten Ramstad

Sample Data

Report Date: 1/20/2015

Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Conventional
Radiocarbon Age(*)

Beta - 400944
3600 +/- 30 BP
-24.7 o/oo
SAMPLE : Hals 7
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 2030 to 1885 (Cal BP 3980 to 3835)
____________________________________________________________________________________

3600 +/- 30 BP

Beta - 400945
3910 +/- 30 BP
-25.8 o/oo
SAMPLE : Hals 9
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 2470 to 2290 (Cal BP 4420 to 4240)
____________________________________________________________________________________

3900 +/- 30 BP

Beta - 400946
5920 +/- 30 BP
-24.9 o/oo
SAMPLE : Hals 10
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 4845 to 4720 (Cal BP 6795 to 6670)
____________________________________________________________________________________

5920 +/- 30 BP

Beta - 400947
5110 +/- 30 BP
-23.8 o/oo
5130 +/- 30 BP
SAMPLE : Hals 11
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 3980 to 3935 (Cal BP 5930 to 5885) and Cal BC 3870 to 3810 (Cal BP 5820 to 5760)
____________________________________________________________________________________
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Mr. Morten Ramstad

Sample Data

Report Date: 1/20/2015

Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Conventional
Radiocarbon Age(*)

Beta - 400948
5920 +/- 40 BP
-25.7 o/oo
5910 +/- 40 BP
SAMPLE : Hals 12
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 4880 to 4865 (Cal BP 6830 to 6815) and Cal BC 4850 to 4705 (Cal BP 6800 to 6655)
____________________________________________________________________________________
Beta - 400949
5980 +/- 30 BP
-23.9 o/oo
6000 +/- 30 BP
SAMPLE : Hals 13
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 4975 to 4970 (Cal BP 6925 to 6920) and Cal BC 4960 to 4825 (Cal BP 6910 to 6775)
and Cal BC 4815 to 4800 (Cal BP 6765 to 6750)
____________________________________________________________________________________
Beta - 400950
3860 +/- 30 BP
-26.8 o/oo
3830 +/- 30 BP
SAMPLE : Hals 14
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
Cal BC 2435 to 2420 (Cal BP 4385 to 4370) and Cal BC 2405 to 2380 (Cal BP 4355 to 4330)
2 SIGMA CALIBRATION :
and Cal BC 2350 to 2200 (Cal BP 4300 to 4150) and Cal BC 2160 to 2150 (Cal BP 4110 to
4100)
____________________________________________________________________________________
Beta - 400951
6880 +/- 30 BP
-24.7 o/oo
6880 +/- 30 BP
SAMPLE : Hals 15
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 5835 to 5825 (Cal BP 7785 to 7775) and Cal BC 5810 to 5715 (Cal BP 7760 to 7665)
____________________________________________________________________________________

Page 9 of 63

Mr. Morten Ramstad

Sample Data

Report Date: 1/20/2015

Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Conventional
Radiocarbon Age(*)

Beta - 400952
7050 +/- 30 BP
-25.0 o/oo
SAMPLE : Hals 16
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 6000 to 5885 (Cal BP 7950 to 7835)
____________________________________________________________________________________

7050 +/- 30 BP

Beta - 400953
430 +/- 30 BP
-24.8 o/oo
SAMPLE : Hals 20
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 1430 to 1485 (Cal BP 520 to 465)
____________________________________________________________________________________

430 +/- 30 BP

Beta - 400954
2170 +/- 30 BP
-26.0 o/oo
2150 +/- 30 BP
SAMPLE : Hjvp 37
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 350 to 295 (Cal BP 2300 to 2245) and Cal BC 230 to 220 (Cal BP 2180 to 2170) and Cal
BC 210 to 105 (Cal BP 2160 to 2055)
____________________________________________________________________________________
Beta - 400955
2440 +/- 30 BP
-25.3 o/oo
2440 +/- 30 BP
SAMPLE : Hjvp 74
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 755 to 680 (Cal BP 2705 to 2630) and Cal BC 670 to 610 (Cal BP 2620 to 2560) and Cal
BC 595 to 405 (Cal BP 2545 to 2355)
____________________________________________________________________________________
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -27.3 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400940

Conventional radiocarbon age

5920 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

6025

Cal BC 4845 to 4720 (Cal BP 6795 to 6670)

Cal BC 4790 (Cal BP 6740)

Cal BC 4830 to 4815 (Cal BP 6780 to 6765)
Cal BC 4805 to 4770 (Cal BP 6755 to 6720)
Cal BC 4750 to 4745 (Cal BP 6700 to 6695)

5920 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

6000

Radiocarbon age (BP)

5975
5950
5925
5900
5875
5850
5825
5800
4875

4850

4825

4800

4775

4750

4725

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
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4700

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -26.2 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400941

Conventional radiocarbon age

2390 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

2500

Cal BC 540 to 395 (Cal BP 2490 to 2345)

Cal BC 410 (Cal BP 2360)

Cal BC 480 to 400 (Cal BP 2430 to 2350)

2390 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

2475

Radiocarbon age (BP)

2450
2425
2400
2375
2350
2325
2300
2275
550

525

500

475

450

425

400

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -25.9 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400942

Conventional radiocarbon age

3570 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

3675

Cal BC 2015 to 1995 (Cal BP 3965 to 3945)
Cal BC 1980 to 1880 (Cal BP 3930 to 3830)
Cal BC 1835 to 1830 (Cal BP 3785 to 3780)

Cal BC 1915 (Cal BP 3865)

Cal BC 1945 to 1885 (Cal BP 3895 to 3835)

3570 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

3650

Radiocarbon age (BP)

3625
3600
3575
3550
3525
3500
3475
3450
2050

2025

2000

1975

1950

1925

1900

1875

1850

1825

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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1800

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -24.9 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400943

Conventional radiocarbon age

4320 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

4425

Cal BC 3010 to 2975 (Cal BP 4960 to 4925)
Cal BC 2965 to 2950 (Cal BP 4915 to 4900)
Cal BC 2940 to 2890 (Cal BP 4890 to 4840)

Cal BC 2910 (Cal BP 4860)

Cal BC 2920 to 2900 (Cal BP 4870 to 4850)

4320 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

4400

Radiocarbon age (BP)

4375
4350
4325
4300
4275
4250
4225
4200
3025

3000

2975

2950

2925

2900

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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2875

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -24.7 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400944

Conventional radiocarbon age

3600 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

3725

Cal BC 2030 to 1885 (Cal BP 3980 to 3835)

Cal BC 1945 (Cal BP 3895)

Cal BC 2015 to 1995 (Cal BP 3965 to 3945)
Cal BC 1980 to 1915 (Cal BP 3930 to 3865)

3600 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

3700

Radiocarbon age (BP)

3675
3650
3625
3600
3575
3550
3525
3500
3475
2050

2025

2000

1975

1950

1925

1900

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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1875

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -25.8 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400945

Conventional radiocarbon age

3900 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

4025

Cal BC 2470 to 2290 (Cal BP 4420 to 4240)

Cal BC 2455 (Cal BP 4405)
Cal BC 2415 (Cal BP 4365)
Cal BC 2410 (Cal BP 4360)

Cal BC 2465 to 2340 (Cal BP 4415 to 4290)

3900 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

4000

Radiocarbon age (BP)

3975
3950
3925
3900
3875
3850
3825
3800
3775
2500

2475

2450

2425

2400

2375

2350

2325

2300

2275

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

Page 40 of 63

2250

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -24.9 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400946

Conventional radiocarbon age

5920 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

6025

Cal BC 4845 to 4720 (Cal BP 6795 to 6670)

Cal BC 4790 (Cal BP 6740)

Cal BC 4830 to 4815 (Cal BP 6780 to 6765)
Cal BC 4805 to 4770 (Cal BP 6755 to 6720)
Cal BC 4750 to 4745 (Cal BP 6700 to 6695)

5920 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

6000

Radiocarbon age (BP)

5975
5950
5925
5900
5875
5850
5825
5800
4875

4850

4825

4800

4775

4750

4725

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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4700

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -23.8 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400947

Conventional radiocarbon age

5130 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

5250

Cal BC 3980 to 3935 (Cal BP 5930 to 5885)
Cal BC 3870 to 3810 (Cal BP 5820 to 5760)

Cal BC 3960 (Cal BP 5910)

Cal BC 3965 to 3950 (Cal BP 5915 to 5900)

5130 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

5225

Radiocarbon age (BP)

5200
5175
5150
5125
5100
5075
5050
5025
4000

3975

3950

3925

3900

3875

3850

3825

3800

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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3775

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -25.7 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400948

Conventional radiocarbon age

5910 ± 40 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

6050

Cal BC 4880 to 4865 (Cal BP 6830 to 6815)
Cal BC 4850 to 4705 (Cal BP 6800 to 6655)

Cal BC 4785 (Cal BP 6735)

Cal BC 4830 to 4815 (Cal BP 6780 to 6765)
Cal BC 4805 to 4725 (Cal BP 6755 to 6675)

5910 ± 40 BP

CHARRED MATERIAL

Radiocarbon age (BP)

6000

5950

5900

5850

5800

5750
4925

4900

4875

4850

4825

4800

4775

4750

4725

4700

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

Page 43 of 63

4675

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -23.9 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400949

Conventional radiocarbon age

6000 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

6125

Cal BC 4975 to 4970 (Cal BP 6925 to 6920)
Cal BC 4960 to 4825 (Cal BP 6910 to 6775)
Cal BC 4815 to 4800 (Cal BP 6765 to 6750)

Cal BC 4895 (Cal BP 6845)
Cal BC 4865 (Cal BP 6815)
Cal BC 4850 (Cal BP 6800)

Cal BC 4935 to 4840 (Cal BP 6885 to 6790)

6000 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

6100

Radiocarbon age (BP)

6075
6050
6025
6000
5975
5950
5925
5900
5875
5000

4975

4950

4925

4900

4875

4850

4825

4800

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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4775

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -26.8 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400950

Conventional radiocarbon age

3830 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

3950

Cal BC 2435
Cal BC 2405
Cal BC 2350
Cal BC 2160

to 2420 (Cal BP 4385 to 4370)
to 2380 (Cal BP 4355 to 4330)
to 2200 (Cal BP 4300 to 4150)
to 2150 (Cal BP 4110 to 4100)

Cal BC 2285 (Cal BP 4235)

Cal BC 2335 to 2325 (Cal BP 4285 to 4275)
Cal BC 2300 to 2270 (Cal BP 4250 to 4220)
Cal BC 2260 to 2205 (Cal BP 4210 to 4155)

3830 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

3925

Radiocarbon age (BP)

3900
3875
3850
3825
3800
3775
3750
3725
2500

2450

2400

2350

2300

2250

2200

2150

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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2100

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -24.7 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400951

Conventional radiocarbon age

6880 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

7000

Cal BC 5835 to 5825 (Cal BP 7785 to 7775)
Cal BC 5810 to 5715 (Cal BP 7760 to 7665)

Cal BC 5740 (Cal BP 7690)

Cal BC 5765 to 5725 (Cal BP 7715 to 7675)

6880 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

6975

Radiocarbon age (BP)

6950
6925
6900
6875
6850
6825
6800
6775
5850

5825

5800

5775

5750

5725

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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5700

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -25 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400952

Conventional radiocarbon age

7050 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

7175

Cal BC 6000 to 5885 (Cal BP 7950 to 7835)

Cal BC 5975 (Cal BP 7925)
Cal BC 5945 (Cal BP 7895)
Cal BC 5920 (Cal BP 7870)

Cal BC 5985 to 5965 (Cal BP 7935 to 7915)
Cal BC 5955 to 5900 (Cal BP 7905 to 7850)

7050 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

7150

Radiocarbon age (BP)

7125
7100
7075
7050
7025
7000
6975
6950
6925
6025

6000

5975

5950

5925

5900

Cal BC

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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5875

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -24.8 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-400953

Conventional radiocarbon age

430 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

550

Cal AD 1430 to 1485 (Cal BP 520 to 465)

Cal AD 1445 (Cal BP 505)

Cal AD 1440 to 1455 (Cal BP 510 to 495)

430 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

525

Radiocarbon age (BP)

500
475
450
425
400
375
350
325
1420

1430

1440

1450

1460

1470

1480

1490

Cal AD

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887., 2013.
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1500

Vedlegg G: Tilvekster

B17178 Funn fra Halsvik lok. 1, Halsvik gnr. 63 bnr. 1, Gulen k., Sogn og Fjordane.
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
/26
/27
/28
/29
/30
/31
/32
/33
/34

1 vestlandsøks av grønnstein, lengde 6,3 cm.
1 vestlandsmeisel av grønnstein, lengde 3,8 cm.
1 slipt firesidig øks av grønnstein, lengde 9,6 cm.
1 fragment av slipt firesidig øks av bergart, største mål 6,7 cm.
2 klokkebegerspisser av flint, lengde 1,6 - 1,9 cm.
3 tange-/agnorfragment fra klokkebegerspisser av flint, største mål 0,7 cm.
2 bladformete flateretusjerte spisser av flint, lengde 2,0 - 2,2 cm.
2 bladformete flateretusjerte spissfragment av flint, største mål 1,3 - 1,4 cm.
1 tangespiss av a-typen av rhyolitt, lengde 3,1 cm.
3 fragment av slipte spisser med rombisk bladsnitt av skifer, største mål 1,0 - 4,1 cm.
2 flekkebor av flint, lengde 1,5 - 1,8 cm
1 endeskraper av flint, største mål 4,2 cm.
4 avslagskniver av flint, største mål 5,0 - 6,7 cm.
2 retusjerte kjerner , 1 av flint og 1 av kvartsitt, største mål 2,1 - 3,4 cm.
2 retusjerte kjernefragment av flint, største mål 1,4 - 2,4 cm.
2 retusjerte flekker av flint, lengde 3,2 cm.
1 retusjert flekkelignende avslag av flint, lengde 5,1 cm.
30 retusjerte avslag av flint, største mål 0,8 - 6,8 cm.
2 bipolare kjerner av flint, største mål 1,6 - 2,4 cm.
1 bipolart kjernefragment av flint, største mål 1,5 cm.
1 ubestemt kjerne av flint, største mål 4,4 cm.
1 ubestemt kjernefragment av flint, største mål 3,2 cm.
2 overløpende flekker av flint, lengde 3,5 - 4,2 cm.
2 hengslete flekker av flint, lengde 2,2 - 2,4 cm.
1 plattformavslag av flint, største mål 2,3 cm.
4 smalflekker/-fragment av flint, lengde 0,6 - 3,7 cm.
7 flekkelignende avslag av flint, lengde 0,8 - 2,3 cm.
129 avslag fra flatretusjering/hugging av flint, største mål 0,3 - 2,5 cm.
823 avslag og biter , 795 av flint, 13 av kvarts, 11 av kvartsitt, 1 av bergkrystall, 1 av
grønnstein, 1 av mylonitt og 1 av rhyolitt, største mål 11,9 cm
3 knakkesteiner av bergart, største mål 7,5 - 8,2 cm.
1 flintknoll , største mål 7,3 cm.
9 krystaller/-fragment , største mål 1,1 - 2,4 cm.
1 pimpstein , største mål 1,6 cm.
1 vitenskapelig prøve av kull.

Funnene stammer fra en arkeologisk utgraving gjennomført i 2014 i forbindelse med utbygging av
Halsvik spolebase. Den funnførende flaten lå ca. 10 moh. Basert på funnmateriale samt radiologiske
dateringer har lokaliteten blitt benyttet i tidlig-, mellom- og senneolitikum. Rapport fra
Forminneseksjonen, Universitetsmuseet i Bergen, 2018 ved Camilla Zinsli og Morten Ramstad.
Askeladden ID 170588.

B17306 Funn fra Halsvik lok. 1b, Halsvik gnr. 63 bnr. 1, Gulen k., Sogn og Fjordane.
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
/26
/27
/28
/29
/30
/31
/32
/33
/34
/35
/36
/37
/38
/39
/40
/41
/42
/43
/44
/45
/46
/47
/48
/49
/50

2 skiveøkser av flint, lengde 4,3 - 4,8 cm.
1 flatovaløks av grønnstein, lengde 9,5 cm.
1 trinnøksfragment av grønnstein, største mål 3,9 cm.
1 vespestadøks av grønnstein, lengde 6,3 cm.
6 slipte avslag , 3 av grønnstein og 3 av annen bergart, største mål 1,3 - 2,7 cm.
3 lansettmikrolitter av flint, lengde 1,9 - 2,6 cm.
2 lansettmikrolittfragment av flint, lengde 1,4 - 1,8 cm.
1 retusjert mikroflekke av flint, mulig mikrolitt, lengde 1,7 cm.
1 oddfragment fra mikrolitt av flint, lengde 1,1 cm.
3 tangespisser av a-typen , 2 av flint og 1 av kvartsitt, lengde 3,0 - 3,4 cm.
1 mikrostikkel med feilbrudd av flint, største mål 2,1 cm.
3 kantstikler av flint, største mål 1,9 - 2,8 cm.
3 avslagsbor av flint, største mål 1,5 - 2,4 cm.
7 flekkebor av flint, største mål 1,1 - 3,1 cm.
1 borspiss laget på kjerne/-fragment av flint, største mål 7,2 cm.
1 endeskraper av flint, lengde 1,6 cm.
8 ubestemte skrapere , 5 av flint, 2 av bergkrystall og 1 av kvartsitt, største mål 0,9 - 3,7 cm.
6 ubestemte skraperfragment , 5 av flint og 1 av bergkrystall, største mål 1,1 - 2,1 cm.
3 flekkekniver av flint, største mål 2,7 - 4,5 cm.
3 retusjerte kjerner , 2 av kvarts og 1 av kvartsitt, største mål 2,2 - 6,7 cm.
6 retusjerte kjernefragment , 4 av flint, 1 av bergkrystall og 1 av kvarts, største mål 1,4 - 4,5 cm.
1 retusjert overløpende flekke/spissvinklet kjernefragment av kvartsitt, lengde 5,8 cm.
1 retusjert ryggflekke av flint, lengde 1,3 cm.
2 retusjerte plattformavslag av flint, største mål 2,2 - 3,1 cm.
27 retusjerte flekker/-fragment , 26 av flint og 1 av bergkrystall, lengde 0,7 - 6,4 cm.
3 retusjerte flekkelignende avslag , 2 av flint og 1 av bergkrystall, lengde 1,4 - 3,0 cm.
80 retusjerte avslag , 75 av flint, 3 av bergkrystall, 1 av kvarts og 1 av kvartsitt, største mål 1,1 - 8,7
cm.
4 spissvinklete kjerner , 3 av flint og 1 av kvartsitt, største mål 3,7 - 4,2 cm.
1 spissvinklet kjernefragment av flint, største mål 3,9 cm.
6 koniske kjerner av flint, største mål 1,7 - 3,9 cm.
3 koniske kjernefragment , 2 av flint og 1 av bergkrystall, største mål 2,8 - 4,1 cm.
2 håndtakskjerner av flint, største mål 2,2 - 2,4 cm.
19 bipolare kjerner , 9 av bergkrystall, 5 av flint, 4 av kvarts og 1 av kvartsitt, største mål 1,2 - 7,2 cm.
29 bipolare kjernefragment , 16 av flint, 6 av bergkrystall, 4 av kvarts og 3 av kvartsitt, største mål 1,1 3,2 cm.
17 ubestemte kjerner , 10 av flint, 6 av kvarts og 1 av bergkrystall, største mål 2,2 - 10,8 cm.
35 ubestemte kjernefragment , 23 av flint, 8 av bergkrystall, 3 av kvarts og 1 av kvartsitt, største mål
1,2 - 7,5 cm.
2 ryggflekker av flint, lengde 3,9 - 5,5 cm.
7 overløpende flekker av flint, lengde 1,7 - 6,1 cm.
5 hengslete flekker av flint, lengde 1,6 - 3,2 cm.
53 plattformavslag , 52 av flint og 1 av bergkrystall, største mål 1,2 - 5,8 cm.
60 mikroflekker/-fragment , 46 av flint, 12 av bergkrystall, 1 av kvarts og 1 av kvartsitt, lengde 0,6 - 2,5
cm.
64 smalflekker/-fragment , 61 av flint, 2 av kvarts og 1 av kvartsitt, lengde 0,8 - 4,0 cm.
37 makroflekker/-fragment , 35 av flint og 2 av kvartsitt, lengde 0,7 - 5,1 cm.
60 flekkelignende avslag , 49 av flint, 8 av bergkrystall, 2 av kvartsitt og 1 av kvarts, lengde 1,1 - 6,1
cm.
4043 avslag og biter , 3666 av flint, 170 av kvarts, 164 av bergkrystall, 40 av kvartsitt, 2 av bergart og
1 av grønnstein, største mål 6,4 cm.
2 stykker bearbeidet pimpstein, største mål 2,1 - 2,5 cm.
7 knakkesteiner , 6 av bergart og 1 av kvartsitt, største mål 4,2 - 8,1 cm.
4 slipeplatefragmenter av sandstein, største mål 5,3 - 10,1 cm.
1 råstoffblokk av kvarts, største mål 10,5 cm.
10 krystallfragment , største mål 1,1 - 1,8 cm.

/51
/52

1 rund glatt stein av kvartsitt, største mål 1,8 cm.
6 vitenskapelige prøver av kull.

Funnene stammer fra en arkeologisk utgraving gjennomført i 2014 i forbindelse med utbygging av Halsvik
spolebase. Lokaliteten ble oppdaget under utgraving av Lokalitet 1 Halsvik (B17178), og var derfor ikke
registrert på forhånd. Lokaliteten ligger på et høyere platå ca. 14 moh., men innenfor samme ID som lok. 1.
Basert på funnmateriale samt radiologiske dateringer har lokaliteten blitt benyttet i tidlig-,(mulig mellom-) og
senmesolitikum, med faser fra tidlig- og senneolitikum, samt en steinpakning fra middelalder/nyere tid. Rapport
fra Forminneseksjonen, Universitetsmuseet i Bergen, 2018 ved Camilla Zinsli og Morten Ramstad. Askeladden
ID 170588.

