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Høsten 2019 ble det undersøkt tre lokaliteter på Havikbotn, rett utenfor Florø i Kinn kommune (figur 
1). Undersøkelsene resulterte i funn av to små aktivitetsflater som har blitt brukt flere ganger i løpet 
av tidlig- og mellommesolitikum, med funn av et lite littisk materiale hvor hovedvekten var laget av 
rhyolitt og skifer. Foruten avslags- og produksjonsavfall ble det funnet tangespisser av A-typen og 
skiferspisser, samt skrapere og øvrige skjæreredskaper. I tillegg ble det påvist beite-/dyrkningslag fra 
yngre bronsealder, samt spor etter aktivitet fra senmesolitikum. 
 

 
Figur 1. Oversiktskart, det aktuelle området er markert med rød prikk. 

 

1. Undersøkelsens rammer 
1.1 Bakgrunn  
Undersøkelsen ble utløst av en privat reguleringsplan for Havikbotn gnr. 26 bnr. 615 og 616 i Kinn 
kommune (tidligere Flora), med den hensikt å tilrettelegge for boliger, vei og friluftsområde. 
Tiltakshaver for planen var Knapstad Bygg AS. 
 
Oppstart på planen ble kunngjort den 11.03.2010. Dette utløste kulturminneregistreringer innenfor 
plangrensen, foretatt av daværende Sogn og Fjordane fylkeskommune i perioden 06.09.-10.09.2010. 
Det ble da påvist tre automatisk fredete kulturminner, ID 141300, 141303 og 141304.  
 
Den 28.04.2016 sendte fylkeskommunen søknad om tillatelse til inngrep for de tre kulturminnene til 
Riksantikvaren, med Universitetsmuseet i Bergen på kopi. Vår tilrådning fulgte den 01.06.2016, 
sammen med en foreløpig plan og budsjett for utgraving. Tillatelse til inngrep ble gitt av 
Riksantikvaren den 06.06.2016. Reguleringsplanen ble vedtatt den 02.06.2018. Videre ba 
fylkeskommunen Riksantikvaren om å fatte vedtak etter § 10 i lov om kulturminner den 04.09.2018, 
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hvor Universitetsmuseet utarbeidet en oppdatert plan med budsjett (oversendt Riksantikvaren den 
17.09.2018). Riksantikvaren sendte ut vedtak om godkjenning av utgifter til særskilt gransking av de 
tre kulturminnene den 22.10.2018, og fastsatte i samme vedtak at kostnadene for utgravingen skulle 
dekkes av staten da utbyggingen ble regnet som et mindre privat tiltak. 
 
 
1.2 Kronologisk rammeverk 
Periode 14C år BP Kal. År Hovedperiode 
Tidligmesolitikum 10000 - 9000 BP 9500 - 8200 f.Kr. 

Eldre steinalder Mellommesolitikum 9000 - 7500 BP 8200 - 6300 f.Kr. 
Senmesolitikum 7500 - 5200 BP 6300 - 4000 f.Kr. 
Tidligneolitikum 5200 - 4700 BP 4000 - 3500 f.Kr. 

Yngre steinalder Mellomneolitikum A 4700 - 4100 BP 3500 - 2700 f.Kr. 
Mellomneolitikum B 4100 - 3900 BP 2700 - 2350 f.Kr. 
Senneolitikum 3900 - 3400 BP  2350 - 1700 f.Kr. 
Eldre bronsealder 3400 - 2900 BP 1700 - 1100 f.Kr. Bronsealder Yngre bronsealder 2900 - 2430 BP 1100 - 500 f.Kr. 
Førromersk jernalder 2430 - 2010 BP 500 - Kr. f. 

Eldre jernalder Eldre romertid 2010 - 1650 BP Kr.f. - 150/160 e.Kr. 
Yngre romertid 150/160 - 400 e.Kr. 
Folkevandringstid 1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr. 
Merovingertid 1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr. Yngre jernalder Vikingtid 1200 - 970 BP 800 - 1030 e.Kr. 
Tidlig middelalder 

 
1030 - 1150 e.Kr. 

Middelalder Høymiddelalder 1150 - 1350 e.Kr. 
Senmiddelalder 1350 - 1537 e.Kr. 
Nyere tid  1537 e.Kr. - Nyere tid 

Tabell 1. Periodeoversikt (STA: Olsen 1992, Bergsvik 2002, SN/BA: Vandkilde mfl. 1996, JA: Solberg 2000) 

 
 
1.3 Tidsrom og deltagere 
Den arkeologiske undersøkelsen foregikk i perioden 09. september til 18. oktober 2019. Totalt ble 
det brukt 182 dagsverk under arbeidet med lokaliteten fordelt på åtte ansatte ved 
Fornminneseksjonen, Universitetsmuseet i Bergen (UM) (Tabell 2).  
 
Botaniker Anette Overland fra seksjon for paleobiologi og geologi, UM, var i felt den 15.- 16. oktober, 
og tok ut prøver til botaniske analyser fra dyrkningsprofilen. Hun sto også for den videre analysen av 
prøvene (Overland 2020, Vedlegg A) 
 
GIS-ansvarlig ved Fornminneseksjonen, Thomas B. Olsen deltok i felt 10.-12 oktober, og etablerte 
fastpunkter for innmåling, i tillegg til at han dokumenterte området med drone.  
 
Den maskinelle avdekkingen av feltene ble gjort i to omganger, den 10.-11.09.19 og 08.10.19, ved 
maskinfirma Entrepenørservice AS. 
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Navn Rolle Periode Dagsverk 

Trond Lødøen Prosjektleder 09.09-10.09.2019 2 

Camilla Zinsli Prosjektleder 07.10- 09.10.2019 3 

Fredrik Solli Feltleder 09.09- 18.10.2019 27 
Flo Reidarsdatter  Feltarkeolog 09.09- 18.10.2019 30 
Morten Vetrhus Feltarkeolog 09.09- 18.10.2019 30 
Hanne Greger Feltarkeolog 09.09-18.10.2019 30 
Mona Boge Feltarkeolog 09.09- 18.10.2019 30 
Mads Eriksen Feltarkeolog 09.09- 18.19.2019 30 

Tabell 2. Tabell over deltagere og tidsbruk på prosjektet. 

 
Etterarbeidet i form av katalogisering av gjenstandsmateriale, arkivering av foto, ferdigstilling av 
digital dokumentasjon, utarbeidelse av fotogrammetrier, figurer og kart ble gjennomført av Fredrik 
Solli, med bidrag fra Camilla Zinsli.  
 
 

2. Kulturminner, registrering, landskap 
2.1 Tidligere funn og registrerte kulturminner fra området 
I askeladden er det i områdene rundt Botnavågen registrert 26 bosetnings- og aktivitetsområder med 
dateringer fra ulike perioder innenfor steinalderen (figur 2). Halvparten av disse har utsyn nordover 
mot Botnafjorden, og består både av strandlokaliteter der funn lå eksponert i strandsonen, og av 
ikke-eksponerte lokaliteter som lå under vegetasjonsdekke. 12 av disse ble berørt av utbygging i 
1981-82, og fem ble da gravd ut (L.B. Bjerck og A.B Olsen 1983). De undersøkte lokalitetene viste til 
en stor variasjon i bruk av landskapet, i form av korte jakt- og fangstopphold, verkstedsboplasser og 
boplasslokaliteter. De resterende lokalitetene ble frigitt uten at de ble videre faglig undersøkt. 
 
Foruten de tre lokalitetene som blir omtalt i denne rapporten ligger det fem steinalderlokaliteter 
beskyttet til inne i Botnavågen. En av disse, ID 95119, ble gravd ut av Universitetsmuseet i Bergen i 
2006 (Handeland 2007). Lokaliteten var liten i utbredelse, og har blitt tatt i bruk over en kort 
tidsperiode, derfor knyttes den opp mot jakt- og fiskeaktiviteter. Det ble samlet inn 671 artefakter 
ved undersøkelsen, bla et fiskesøkke i kleber, et lite antall mikroflekker og bipolare kjerner. 594 av 
funnene var avslag, og hovedandelen av disse var av mylonitt og kvarts. Typologi, råstoff og antydede 
strandlinjer fra Botnaneset lå til grunn for en tolket datering av lokaliteten til senmesolitikum. 
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Figur 2. Kart fra Askeladden kulturminnedatabase, viser registrerte kulturminner i området rundt Botnavågen. 

 
2.2 Registreringen 
Daværende Sogn og Fjordane fylkeskommune utførte registreringer innenfor planområdet i 
september 2010 (Tellefsen 2010), og det ble i den forbindelse påvist tre automatisk fredete 
kulturminner, ID 141300, 141303 og 141304. Registreringen foregikk ved overflatesøk etter synlige 
kulturminner, samt prøvestikking. Til sammen ble det gravd nærmere 50 prøvestikk. 
 
Havikbotn 1 (ID 141300) - Steinalderboplass:  
Lokaliteten dekket et areal på 190 m2, og lå på en flate om lag 7-9 moh. Den ble påvist ved åtte 
funnførende prøvestikk. I nord ble lokaliteten avgrenset av bratt skråning ned mot sjøen, og videre 
avgrensninger mot vest, sør og nordøst var av negative prøvestikk. Havikbotn 2 lå et par meter mot 
øst. Det ble samlet inn til sammen 41 funn fra prøvestikkene, og funnmaterialet var sammensatt av 
bla. et skraperfragment av kvartsitt, et retusjert avslag av bergkrystall, en bipolar kjerne av flint samt 
avslag av variert råstoff; kvarts, mylonitt, kvartsitt og flint. Typologisk kunne funnene tyde på en 
datering til slutten av eldre steinalder. En dateringsprøve fra et nøtteskall i prøvestikk HA16 ble 
datert til 6020±40 BP, dvs. fra perioden senmesolitikum. Stratigrafien i prøvestikkene viste et torv- og 
matjordlag mellom 20-50 cm i tykkelse, over et funnførende nivå bestående av sand, grus og silt med 
en tykkelse mellom 10-40 cm. I tillegg ble det i tre sentrale prøvestikk dokumentert et 20-25 cm tykt 
mørkere sand- og grusholdig sjikt over det funnførende nivået, og det var etter registreringen uvisst 
hva dette laget representerte. 
 
Havikbotn 2 (ID 141303) – Steinalderboplass og dyrkningslag:  
Steinalderkonteksten utgjorde et areal på 130 m2, og lå på en flate i den nordvestlige delen av den 
definerte lokaliteten, om lag 9-9,5 moh. Det ble gjort funn i to positive prøvestikk. Som nevnt lå 
denne et par meter øst for Havikbotn 1. Nord for steinalderaktiviteten skrår terrenget ned mot sjøen, 
og den er ellers avgrenset av negative prøvestikk i øst, nord og nordvest. Det ble i de to positive 
prøvestikkene gjort funn av et flekkelignede avslag av kvartsitt, to fragmenter av en slipeplate eller 
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platekniv av sandstein, som passet sammen, samt et avslag av kvartsitt. Funnmaterialet tydet mest 
sannsynlig på en datering til slutten av eldre steinalder. 
 
Dyrkningskonteksten ble påvist i et prøvestikk i den sørlige delen av lokaliteten. Her skrådde 
terrenget ned mot steinalderaktiviteten på Havikbotn 2. Lagfølgen var 15-18 cm tykk og stratifisert, 
bestående av tre lag tolket som dyrkningshorisonter. Bunnlaget ble datert til 2480 ±40 BP, dvs. 
slutten av yngre bronsealder. 
 
Havikbotn 3 (ID 141304) – Mulig ovnslokalitet:  
Havikbotn 3 lå noen meter sør for steinalderaktivitetene på Havikbotn 1 og 2, høyere oppe i 
terrenget. Det ble gravd ett prøvestikk i området, og truffet på stein som var forvitret og tolket å 
være varmepåvirket. Det ble også påvist et trekullholdig sjikt, et underliggende lag tolket som brent 
sand, samt flere vertikalt-stilte heller i bunnen av prøvestikket. Fylkeskommunen tolket dette som et 
mulig ovnsanlegg fra jernalder. En prøve fra trekullsjiktet ble datert til senmesolitikum, og det kunne 
derfor ikke avklares om anlegget var en jernalderaktivitet som var gravd ned i eldre lag, eller en 
struktur knyttet til steinalderaktiviteten på Havikbotn 1. 
 
 
2.3 Topografi og landskap 
Lokalitetene id 141300, 141303 og 141304 lå i Havikbotn, gnr. 26, bnr. 615 og 616, i Flora kommune i 
Sogn og Fjordane, nå Kinn kommune i Vestland (figur 1, 3, 10). Lokalitetene lå mellom to 
opparbeidede tomter med enebolig, én i sør og én i vest. Området er tidligere brukt som beitemark, 
og terrenget er generelt hellende fra sør mot nord hvor det bunner ut i Botnavågen (Botnafjorden). 
Mellom sjøen i nord og det skrånende terrenget i sør lå et flatere parti, hvor de to 
steinalderlokalitetene ble lokalisert på en høyde ca. 7-8 meter over havet. I sonen mellom flaten og 
sjøen lå det berg i dagen. Området er noe preget av forstyrrelser, særlig nær id 141300 i vest der 
eiendommen er kraftig opparbeidet med stein og grus. 
  
Vegetasjonen på marken besto hovedsakelig av gress og einebusker. Nord på feltet, ned mot vannet, 
lå et lite belte av trær, primært rognebærtrær, men òg enkelte grantrær. Naturlig tilsig av vann fra 
høyereliggende terreng og fra en bekk som lå mellom den opparbeidede tomten i vest og 
lokalitetene, gjorde marken svært fuktig, særlig i den nordlige delen der marken møtte berg. Bekken 
har blitt lagt i rør i nyere tid. 
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Figur 3. Oversiktsbilde over lok.1 (felt 1) mot nord før avdekking. 

 
En har fra marken utsyn mot nord over Botnavågen, som er en liten fjordarm av Botnafjorden. 
Botnafjorden er en forlengelse av Årebrotsfjorden i vest og er forbundet med Norddalsfjorden i øst. 
Før området rundt ble bygd ut med boliger har det vært utsikt også mot vest.  
 

 
Figur 4. Kart over fjordsystemet rundt Florø, viser en tenkt situasjon med en vannstand syv meter over dagens. Det 
utgravde området er markert med rød prikk. Sett mot nord. 
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Sentralområdene til de påviste steinalderaktivitetene lå om lag 7-8 moh. Tar man utgangspunkt i 
kurven utarbeidet for Botnaneset på 80-tallet, som indikerer et tapes maksimum på 8-9 moh., har 
aktivitetene på flaten i yngre steinalder vært noe tilbaketrukket, men likevel foregått nær sjøen. Det 
må understrekes at strandlinjekurven mangler tilstrekkelige geologiske data og derfor kun gir en grov 
ramme. Botnavågen som en avsluttende fjordarm, omkranset av Botnaneset, har skjermet 
lokalitetene fra vind og vær. Trolig har det vært gode havneforhold ved lokalitetene, med berg ned 
mot vannet. Den umiddelbare nærheten til fjorden har åpenbart gitt tilgang på maritime ressurser, 
men områdene rundt har også gitt muligheter for jakt på både små- og storvilt (figur 4-6).  
 

 
Figur 5. Ill. over Botnavågen med en manipulert vannstand opp til syv meter over dagens. Utgravd område er markert i 
rødt. Utbygginger på Botnaneset i nyere tid har jevnet ut og senket terrenget betraktelig, slik at bildet på hvordan det 
kan ha sett ut i steinalderen blir forstyrret. Sett mot nordøst. 

 
Figur 6. Strandlinjekurve for Botnaneset, tatt fra Bostwick Bjerck og Olsen 1983. 
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3. Praktisk gjennomføring av utgravingsprosjektet 
3.1 Problemstilling og målsetting 
Med utgangspunkt i registreringsresultatene ble Havikbotn 1, nordlige deler av Havikbotn 2 og 
Havikbotn 3 tolket som en sammenhengende lokalitet fra senmesolittisk tid, som dekket et område 
på ca. 500 m2. Dyrkningskonteksten ble antatt å ligge 20 meter sørøst for denne. Dette la 
utgangspunkt for en rekke problemstillinger som ble skissert i prosjektplanen. 
  
Vår kunnskap om råstoffbruk og råstoffvariasjon i steinalder har økt betydelig siden de omfattende 
undersøkelsene på Botnaneset på 80-tallet, og undersøkelsene på Havikbotn ville kunne tolkes i lys 
av data og analyser som er framkommet over de siste 35 årene.  
 
Lokalitetenes avskjermede plassering inne i Botnavågen gir et grunnlag for å kartlegge lokale 
forskjeller i bruk av landskapet i steinalderen, i kontrast til informasjon vi har fra de mer eksponerte 
lokalitetene på Botnaneset. 
 
I de nordlige delene av Vestland (tidligere Sogn og Fjordane) mangler det geologisk datagrunnlag for 
å kunne ekstrapolere strandforskyvningskurver, og undersøkelsene på Botnaneset på 80-tallet har 
tidligere vært av stor verdi for steinalderforskningen i Florøområdet, ved å kunne angi grove 
dateringsrammer for lokaliteter som ikke kan dateres av typologi eller radiologiske dateringsprøver 
(figur 6). I senere år har Universitetsmuseet hatt gode erfaringer med å identifisere erosjonskanter 
som markerer maksnivå for tapes transgresjonen, og slike data er viktige for å underbygge og 
presisere strandforskyvningsdataene. Det ble også lagt opp til å forsøke å identifisere slike 
erosjonskanter under den arkeologiske utgravingen på Havikbotn. Under utgravingen viste det seg 
derimot at hovedandelen av funnmaterialet som ble samlet inn var neolittisk, og det lite sannsynlig 
ville la seg gjøre å avdekke erosjonskanter innenfor de avdekkede flatene. 
 
En helhetlig avdekking som omfattet begge de to registrerte steinalderaktivitetene lot seg ikke gjøre 
da området var svært fuktig, og tilkomsten med maskin var noe vanskelig. Det ble derfor lagt opp til å 
avdekke i hele flater per lokalitet for å forsøke å identifisere strukturer fra steinalder, disse kan være 
boligstrukturer, ildsteder, groper, steinpakninger e.l. Slike data gir en ekstra dybde i å kunne forstå 
den romlige bruken av området i steinalderen.  
 
Det er fra før gjort få undersøkelser av forhistoriske dyrkningskontekster i Florøområdet. I 
forbindelse med steinalderutgravinger i området har det blitt påtruffet dyrkningslag (Kleiva: Ramstad 
og Olsen 2003, Solheim: Åstveit og Melvær 2013), og på Gaddholmen som ligger 1,5 km nordvest for 
lokalitetene på Havikbotn ble det i 2016 påvist dyrknings- og ryddingslag fra romertid og merovinger-
/vikingtid (Dell’Aitante og Linge 2017). Undersøkelsene av dyrkningshorisonten registrert på 
Havikbotn ble derfor ansett å ha stort potensiale for å belyse tidlig jordbruk i den ytre fjordsonen ved 
Florø. 
 
 
3.2 Metode  
Prøveruter 
Etter den maskinelle avtorvingen, der de øvre funntomme / ikke-forhistoriske lagene ble fjernet ned 
til overgangen mot de funnførende nivåene, ble det gravd prøveruter på 100cm x 100cm fordelt 
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utover lokalitetsflaten for å fange opp funnkonsentrasjoner. På den måten kan en fokusere den 
videre gravingen i de områdene med størst potensiale for funn. Prøverutene ble lagt i henhold til 
koordinatsystemet. Det ble benyttet mekanisk-stratigrafisk metode. 
 
Mekanisk rutegraving 
Lokaliteten ble undersøkt ved graving av 10 cm tykke mekaniske gravelag. Da forholdene var svært 
våte ble dette vurdert fordelaktig fremfor en mekanisk- stratigrafisk metode. 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. 
 
Definerte lag ble forsøkt gravd stratigrafisk, for å kunne skille funnene innad i konteksten fra 
omkringliggende lag. På grunn av de våte forholdene ble overgangene mellom lagene ofte vanskelige 
å skille. Derfor ble det vurdert mest hensiktsmessig å grave utelukkende mekanisk.  
 
Dyrkningsundersøkelser 
Undersøkelsen ble gjennomført ved graving av en maskinell sjakt. Hensikten med denne metoden er 
å kartlegge omfanget av dyrkningslagene slik de vises i sjaktprofilen, for å kunne anslå utstrekningen 
til den forhistoriske åkeren. Sjaktprofilen ble renset opp og dokumentert ved tegning og foto. Det ble 
samlet inn prøver til botaniske analyser og dateringer fra alle antatt forhistoriske lag. 
 

 
3.3 Dokumentasjon  
En stor del av dokumentasjonen i felt ble gjort digitalt. Trimble totalstasjon ble brukt til å måle inn 
feltgrenser, strukturer, mekaniske lag, georefereringspunkter, vitenskapelige prøver, samt for å sette 
ut koordinatsystem for graveenheter. 
  
Mekaniske lag og strukturer ble dokumentert ved hjelp av fotogrammetri. 3D-modellene ble fremstilt 
i AgiSoft og kartfestet ved hjelp av georefereringspunkter.  
 
Alle innmålinger og genererte kartdata er fremstilt i et lokalt utsatt koordinatsystem. Dette for å 
tilpasse koordinatsystemet mikrotopografien og lokalitetens orientering. Innmålingsdata ble overført 
til Intrasis, for videre bearbeiding i ArcMap 10.3.1. 
 
Gravde ruter ble dokumentert på et graveskjema, med informasjon om hvem som gravde, dato og 
antall funn per kvadrant. 
 
Det ble samlet inn trekullprøver fra utvalgte lag (vedlegg C). Et utvalg av prøvene ble sendt til Høeg 
pollen for vedartsbestemmelse, i tillegg ble prøvene fra dyrkningsprofilen vedartsbestemt av Anette 
Overland ved UM. Begge plukket ut treslag med kort egenalder (vedlegg D). Disse ble videre sendt 
inn til Beta Analytic Inc. for dateringsanalyse (vedlegg E).  
 
Utvalgt funnmateriale, arbeidssituasjoner, oversiktsfoto og ulike kontekster ble dokumentert ved 
foto. 
 
Viktige profiler ble tegnet i målestokk 1:10, og videre rentegnet med Adobe Illustrator. 
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Funn ble katalogisert i MUSITs gjenstandsdatabase under museumsnummer B18585 og B18586 
(vedlegg F). Klassifikasjonen av materialet tok hovedsakelig utgangspunkt i referanseverket 
Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter (Helskog et al. 1976) med modifikasjoner i henhold 
til Katalogiseringsnøkkel 08.09.2009 utarbeidet for steinalderdatabasen ved Universitetsmuseet i 
Bergen. Funndistribusjoner ble utarbeidet i ArcMap. 

Foto ble lastet opp i MUSITs fotodatabase under ID Bf10390 (vedlegg B). 

3.4 Utgravingens forløp 
Innledningsvis ble fylkeskommunens prøvestikk lokalisert og marken ryddet for større vegetasjon. 
Videre ble det gravd 1x1 meter sampleruter (prøveruter) over store deler av lok 1 (id 141300) for å 
fange opp funnkonsentrasjoner, disse ble videre delt inn i fire kvadranter. Så ble det lagt en 
profilbenk sentralt på lokaliteten, denne var orientert nordnordøst-sørsørvest. Dette for å bevare en 
del av lokalitetens antatte sentralområde for senere dokumentasjon av lagfølger og til prøveuttak. 

Etter den preliminære undersøkelsen ble det benyttet gravemaskin til avdekking av flatene, og 
lokalitet 1 ble avdekket først (figur 7 venstre). Mye vann i bakken skapte utfordringer, og maskinen 
sank dypt ned i underlaget visse steder, og potensielt kunne dette ødelegge de underliggende 
kontekstene. Etter at lokalitet 1 var ferdig avdekket ble det derfor besluttet å sette i gang med 
rutegraving der, for senere å komme tilbake med en mindre maskin. På grunn av de vanskelige 
forholdene, og begrenset areal for maskinen å jobbe på, var det ikke mulig å avdekke området 
mellom lokalitet 1 og 2, her ga uansett to funntomme prøvestikk fra registreringen en indikasjon på 
at potensialet for funn var lite. Deler av lokalitet 2 ble så avdekket for hånd (figur 7 høyre), men 
videre utvidet med maskin samtidig som det ble gravd en maskinell sjakt gjennom 
dyrkningskonteksten på lokalitet 2.  

Figur 7. Avdekking med maskin på Lok 1 (til venstre) og manuell avtorving på lok 2 (til høyre). 

Id 141304 (mulig ovnsanlegg) var liten i utstrekning, og ble avdekket manuelt med spade for å 
minimere sjansen for å skade det mulige ovnsanlegget.  

De to steinalderaktivitetene og det mulige ovnsanlegget ble så undersøkt videre med mekanisk 
rutegraving. Dette med en dynamisk tilnærming der funnmengden var avgjørende for 
undersøkelsens utstrekning. Målsetningen var å avdekke funnkonsentrasjoner både vertikalt og i 
plan, for å dokumentere og avgrense den forhistoriske aktiviteten på lokalitetene.  
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Figur 8. Krevende forhold under rutegraving av lok 1. 

Det ble òg gravd en nord-sørgående sjakt med maskin i hellingen sørøst for steinalderaktiviteten på 
lok 2, der fylkeskommunen hadde påvist dyrkningslag datert til yngre bronsealder i ett prøvestikk 
(figur 9). De øverste fire meterne av den vestlige sjaktkanten ble renset opp, fotografert og tegnet i 
målestokk 1:10. 

Figur 9. Maskinell graving av sjakt gjennom dyrkningslag., sett mot sør. 
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Figur 10. Flyfoto over området med lokalitetsavgrensinger fra askeladden. De utgravde feltene på lokalitet 1 og 2 
er markert med rød strek. 
 
 

4. Undersøkelsen 
I den videre gjennomgangen av resultatene fra undersøkelsen vil steinalderaktivitetene på Havikbotn 
1 og 2 behandles i samme avsnitt (4.1), og blir omtalt som Felt 1 og Felt 2. Dyrkningsaktiviteten på 
Havikbotn 2 omhandles for seg selv i avsnitt 4.2, og det registrerte ovnsanlegget på Havikbotn 3 
beskrives i avsnitt 4.3, og omtales som Felt 3. 
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4.1 Havikbotn 1 og 2, ID 141300 og 141303- steinalderaktiviteter 
4.1.1 Utgravde arealer 
Det ble avtorvet et område på totalt 311 m2 med maskin, derav 232 m2 på felt 1, 55 m2 på felt 2 og 
24 m2 i sjakten. Av dette ble 156,5 m2 rutegravd manuelt. I tillegg til dette ble det manuelt avtorvet 
2,5 m2 på felt 3, som videre ble rutegravd. 
    
Feltene ble undersøkt ved graving av et ulikt antall mekaniske lag à 10 cm (figur 11, tabell 3), med 
unntak av felt 3 som ble gravd i lag à 5 cm. Sjakten ble følgelig ikke rutegravd. Totalt utgjorde graving 
av alle ruter i alle lag 318,75 m2, dette tilsvarer 1275 gravde kvadranter. I alt ble det såldet 31,55 m3 
med utgravde sedimenter. 

 
Figur 11. Viser utgravde ruter per mekaniske lag, og areal som ble avdekket. 

 
 
     
 
 
 

Lag 1 2 3 4 5 Totalt 
Felt 1 106 m2 95 m2 21,5 m2 8 m2 2,75 m2 233,25 m2 
Felt 2 48 m2 30 m2 1 m2 0 m2 0 m2 79 m2 
Felt 3 2,5 m2 2,5 m2 1,25 m2 0,25 m2 0 m2 6,5 m2 
Totalt 156,5 m2 127,5 m2 23,75 m2 8,25 m2 2,75 m2 318,75 m2 

Tabell 3. Oversikt over areal gravd i hvert mekaniske lag innad på hvert felt. 
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4.1.2 Stratigrafi 

 
   Figur 12. Oversikt over dokumenterte lag og strukturer på felt 1 og felt 2, med dateringer. 

 
Denne fremstillingen av stratigrafien innebefatter både felt 1 og 2 da disse ligger nær hverandre og 
på omtrent samme nivå, selv om stratigrafien på lokalitetene varierte innad i forhold til tykkelse, 
farge og bestanddeler i lagene. Det ble òg avdekket ett avgrenset lag som skilte seg fra den øvrige 
stratigrafien (id 199, figur 12). 
I hovedsak kunne det skilles ut tre distinkte lag: 

- Gresstorv og moderne matjord (1, figur 14)- Mørk brun til svart kompakt og fuktig torvete 
masse med siltig sand. Gresstorven var av noe varierende tykkelse, fra 10-25 cm.  

- Funnførende lag (2, figur 14)- Mørk brun til svart siltig sand med innslag av grus, småstein og 
nevestore steiner, med innslag av trekull, samt lommer av mer kompakt leirete sand. Laget 
var funnførende, og dette nivået representerer den naturlige overflaten i steinalderen.  

- Undergrunn (3, figur 14)- Lys grå leirholdig sand med noe grus og småstein. 
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Figur 13. Fotogrammetri av profil på Felt 1, sett mot vest. 

Området som ble rutegravd var veldig fuktig da det lå på en flate på bunnen av hellende terreng 
(figur 8). Den konstante tilførselen av vann fra høyereliggende områder kan være en medvirkende 
faktor til en viss grad blandede sedimenter. Dette gjorde det også utfordrende å skille nyanser i 
lagene.  

Kulturlag fra steinalderen- id. 199 
Laget ble avdekket først i profilen (id 3C200027) på Felt 1. De våte forholdene gjorde det utfordrende 
å avgrense laget, men utfra det som kunne skilles ut i plan var det irregulær i formen (figur 15). 
Utbredelsen på laget utgjorde et areal på 10,6 m2, hvor største lengde ble målt til ca. 4,5 meter, med 
en tykkelse på 10-15 cm. 

Fyllmassen var fet og organisk grå til gråbrun kullholdig sand spettet med trekullbiter. Inne i laget lå 
det lommer av noe kompakt leirete sand. Laget konsentrerte seg rundt en ansamling av nevestore 
stein og mot berget helt nord i profilen (figur 14).  

Figur 14. Tegning av profil med lag id. 199, med dateringer. 

Som profiltegningen viser var kullkonsentrasjonene ikke sammenhengende, men ble allikevel vurdert 
som samme aktivitet på basis av at de lå innenfor samme stratigrafiske nivå i profilen. De våte 
forholdene kan også ha påvirket laget i form av utvasking og nedbryting. 
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Figur 15. Bilde av lag id. 199 i plan etter at profilbenk er fjernet, sett mot vest. 

Datering- Det ble tatt ut to prøver for datering av laget. Begge kullprøvene ga en datering til 
mellomneolitikum, men helt i overgangen MNA og MNB der de plasserer seg på hver sin side av 
skillet (HAVIK1/VP1- 4060 ±30 BP, HAVIK3/VP3- 4140 ±30 BP).  

Tolkning- Laget er tolket som en rest av et kulturlag, på bakgrunn av at det er kullholdig, fett og 
organisk, og inneholder konsentrasjoner av littisk materiale som til dels sammenfaller med 
dateringene av laget.  

4.1.3 Beskrivelse av strukturer 
Alle strukturene som videre blir beskrevet ble påvist på Felt 2 (figur 12). 

Nedgravning id. 482- TN 
Nedgravningen hadde en irregulær form i plan med et areal på ca. 3,5 m2, der største mål var ca. 2,5 
meter. På det tykkeste var den 20 cm tykk. Fyllmassen besto av et svart kullholdig gruslag. 
Nedgravningen inneholdt struktur id. 331 og tangerte id 459. Utenom steinpakningen id. 331 var det 
ikke mye større stein i laget (figur 16). 

Datering- Det ble tatt ut to kullprøver av strukturen, der en ble sendt inn for datering. Denne ga en 
datering til tidligneolitikum (HAVIK8/VP8- 4980 ±30). 

Tolkning- Strukturen ble tolket som en nedgravning. Fyllmassene lå i en tydelig forsenkning ned i den 
sandete undergrunnen. Det kan ikke utelukkes at strukturen var en rest etter et kulturlag/ 
akkumulert masse etter en boplassaktivitet, men de våte forholdene gjorde det vanskelig å få en god 
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oversikt over avgrensingen. Fyllmassen var dessuten lite organisk og feit som en kanskje kunne 
forvente av et kulturlag som har blitt akkumulert over et lengere opphold. Med tanke på massenes 
kullholdighet kan det heller være nærliggende å tolke dette anlegget som rester etter et ildsted.  

Steinansamling- id. 331- TN 
Strukturen var tydelig i plan ved avdekking. Den var avlang og noe irregulær i formen med en lengde 
på 1,5 m og 1 m bredde. Pakningen besto av stein i ulik størrelse, men hovedandelen var flate heller 
mellom 10-35 cm i størrelse. Innimellom disse var det mye forvitret stein. Totalt ble det fjernet 46 
liter med stein under rutegravingen av strukturen. 

Strukturen lå i nedgravningen id. 482. Pakningen avgrenset laget i øst (til venstre på bildet, figur 16), 
men lå godt innenfor lagets vestlige del. 

Datering- Det ble tatt ut en kullprøve til datering fra laget i pakningen. Denne ga en datering til 
tidligneolitikum (Havik7/VP7- 4850 ±30 BP). 

Tolkning- Strukturen ble tolket som en steinpakning. 14C-dateringen fra pakningen samsvarer med 
dateringen fra nedgravning id. 482, noe som indikerer at strukturene trolig var en del av samme 
aktivitet. Strukturen ble likevel digitalt innmålt og skildret som en egen struktur da pakningen skilte 
seg ut fra resten av aktiviteten. Derfor ble det vurdert hensiktsmessig å synliggjøre dette skillet.  

Figur 16. Nedgravning id. 482 og steinpakning id. 331 i plan og i profil etter snitting. Id. 331 er steinpakningen som kan ses 
til venstre på begge bildene, sett mot sør. 

Steinansamling id. 459- TN 
Strukturen var tydelig oval/sirkulær i plan. Den hadde en diameter på 60 cm og en dybde på 10 cm. 
Den lå så vidt forbundet med nordlig grense av nedgravning id. 482.  
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Strukturen hadde en samling av tre stein i senter, derav én knakkestein. Steinene var omkranset av et 
svart kull- og torvholdig sandlag (figur 17). 

Figur 17. id. 482 sett i plan, mot sør og delvis snittet sett mot øst (øverst), og i profil sett mot sør (nederst) 

Datering- det ble tatt ut én kullprøve til datering. Denne ga en datering til tidligneolitikum 
(HAVIK6/VP6- 5020 ±30). 

Tolkning- 14C-dateringen fra strukturen plasserer den i samme intervall som de andre strukturene på 
feltet, med unntak av kokegrop id. 307. Fyllmassene korresponderer med nedgravning id. 482, noe 
som muliggjør at dette er fra samme aktivitet. Steinene i strukturen lå dog separat og blir her tolket 
som en steinansamling. Hvorvidt fyllmassene tilhører den nærliggende nedgravningen eller 
steinsamlingen er vanskelig å si.   

Kokegrop id. 307- FJA 
Sør på Felt 2 ble det avdekket en steinansamling som i plan var oval, der største mål var 1,5 meter. 
Strukturen var synlig i plan som et avgrenset svart kull -og grusholdig sandlag, dette var organisk og 
inneholdt en del røtter. Det lå stein i ulik størrelse spredd i strukturen. Noen av steinene var rette i 
kantene og noe forvitret, og trolig skjørbrente. Ved snitting av strukturen kom det frem to større 
stein i profilen, disse lå sentralt og i bunnen av strukturen, ca. 10-12 cm under toppen av snittet 
(figur 18).   

Datering- Det ble tatt ut en kullprøve for datering av strukturen. Denne ga en datering til førromersk 
jernalder (HAVIK4/VP4- 2210 ±30). 
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Figur 18. Kokegrop id. 307 i plan sett mot nord før snitting og i profil, sett mot sør. 

Tolkning- Det ble ikke påvist en ren kullrand i strukturen som en kan forvente i en kokegrop, men 
trolig skjørbrent stein og kullblandede masser gjør at den tolkes som en rest eller bunnen av en 
kokegrop. Dateringen til førromersk jernalder skiller seg fra alle andre dateringer gjort ved 
undersøkelsen, eksempelvis ble lag rett under matjorden i profilen ovenfor funnstedet til gropen 
datert til bronsealder. Samlet sett er det rimelig å anta at dette er en enkeltliggende aktivitet, knyttet 
til et ikke-påvist nærliggende opphold i førromersk jernalder.   

4.1.4 Funnmateriale 
Totalt fra lokalitet 1 og 2 ble det innsamlet 2169 littiske gjenstander i løpet av den seks uker lange 
arkeologiske undersøkelsen. 88 % av dette materialet ble katalogisert som avslag. Bare 13 av 
funnene er varmepåvirket. 

Det var en rik variasjon av råstoff på lokaliteten, og det ble skilt ut 13 ulike råstofftyper. Det var en 
dominans av rhyolitt på begge feltene. Rhyolitten som ble samlet inn hadde stor variasjon i farge og 
forvitringsgrad, noe som ofte skjer med rhyolitt da den endrer karakter og farge etter hvilke forhold 
den blir eksponert for. En viss grad av feilklassifisering må man derfor ta høyde for. I tillegg er noe av 
rhyolitten på grunn av sin grønnlige farge merket som usikker i Musit-basen, men er inkludert som 
rhyolitt i denne fremstillingen. 

I tabellen under (tabell 4) fremstilles de fem råstoffene som var mest representert i funnmaterialet, 
fordelt på lag. Her er funn fra Felt 1 og 2 slått sammen.  

Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 
Flint 82 46 10 1 0 
Rhyolitt 349 291 63 12 0 
Skifer 146 92 45 27 1 
Kvarts 185 88 17 1 0 
Kvartsitt 246 156 88 14 0 

Tabell 4. Råstoffoversikt antall funn pr. lag 

Den videre fremstillingen av de ulike gjenstandsgruppene blir presentert separat under sine 
respektive felt. Dette for å tydeliggjøre eventuelle forskjeller i materialet mellom de to feltene, og 
spesielt viktig da 14C- dateringene fra feltene antyder ulike bruksfaser, TN og MN.  
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Felt 1 - B18585 
Det ble i alt funnet 1477 littiske funn på felt 1 (tabell 5). 90,1 % av disse var avslag, inkludert avslag av 
slipt gjenstand. 6 % av materialet var ulike former av verktøy og gjenstander med en praktisk 
funksjon. De resterende 3,9 % var produksjonsrester, kjerner, plattformavslag og flekker uten spor 
etter videre tilvirkning eller bruk, samt emner til øks og spiss.  

Råstoffordeling 
Funnmaterialet var fordelt på 12 ulike råstoffkategorier, hvor rhyolitt utgjorde 35 % av samlet 
råmateriale. Videre var materialet dominert av kvartsitt (29,7 %), kvarts (17 %), skifer (9,1 %) og flint 
(5,8 %), med mindre andeler av bergkrystall, bergart, mylonitt, diabas, sandstein, grønnstein og en 
enket bit av pimpstein (tabell 5). 

Spisser:  
Det ble funnet åtte tangespisser av a-typen og fem skiferspisser, samt to emner til skiferspiss. 
Av tangespissene var syv stk. av rhyolitt og én av flint. Fem av spissene er fragmenterte, der de 
manglet odd. To av dem var tangefragment.  

Av skiferspissene hadde to rombisk tverrsnitt, to hadde spissovalt tverrsnitt og en med ubestemt 
tverrsnitt. Alle de fem spissene var fragmentert, fordelt på et tangefragment, et midtfragment, to 
oddfragmenter samt en basisdel som var sprukket i to deler, med rette avsatser, som manglet odd. 
Ingen av spissene hadde dekor.  

De to emnene var hugde og kan således vise til et tidlig stadie i tilvirkningsprosessen. Ingen 
slipefasetter ble gjenkjent.  

Ut over spisser og emner i skifer ble det også samlet inn ni avslag med spor av tilslipt overflate.  Et av 
avslagene var trolig en odd på en skiferspiss, med en flat "dorsalside", og plankonvekst tverrsnitt. De 
øvrige avslagene kan ikke med sikkerhet relateres til skiferspisser, men trolig er de oppsplittinger fra 
brukte skifergjenstander. Avslagene er små i størrelsen og stammer trolig ikke fra 
tilvirkningsprosessen, hvis noe går galt under selve slipingen av spissene kan en ikke forvente en så 
stor grad av fragmentering.   

Slipeplater: 
Det ble totalt funnet 12 slipeplater på felt 1. Fem i kvartsitt, fire i skifer, to i sandstein og en i bergart. 
To av slipeplatene i skifer skilte seg fra de andre ved at de hadde en tydelig slipefure, men en 
størrelse som tilsier at de trolig er brukt til sliping av skiferspisser. Disse ble funnet i samme 
mekaniske lag og i samme rute, men i ulik kvadrant.  

To andre slipeplater, en i rødlig skifer og en i kvartsitt hadde slipte avrundede kanter i tillegg til en 
slipeplattform.  

Økser: 
Det ble funnet et fragment av en egg fra en øks i grønnstein av vestlandstypen. Fragmentet hadde 
største mål på 3,1 cm. Fragmentet hadde fine slipefasetter og var tydelig en tverrøks med de 
karakteristiske slipte, rette sidekantene som vestlandsøksen har.  
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Det ble òg funnet et økseemne i bergart, med største mål 5,5 cm. Det hadde slåtte sidekanter, men 
hadde slipefasetter på flere steder av emnet. Emnet hadde en skade på den ene siden, som kan være 
årsaken til at det ikke ble ferdigstilt. I tillegg ble det funnet tre slipte avslag, to av bergart og en av 
grønnstein, som trolig stammer fra økser. To av disse er trolig fra eggoppskjerping. Spor etter sliping 
på avslagene tilsier at de stammer fra oppskjerping av økser, og ikke fra produksjonsfasen.   

Platekniv: 
Det ble funnet tre fragmenter av platekniver, to i sandstein og en i skifer. Største mål var mellom 2,8 
– 7,6 cm. To hadde slipte rette egger, mens én hadde tilhugd egg med klare bruksspor. De hadde alle
én slipt side av «kroppen». Platekniver framkommer ofte som et restprodukt fra oppbrukte/ødelagte
slipeplater. De er ofte laget i sandstein, men kan òg forekomme i skifer.

Kjerner: 
Det ble til sammen funnet 26 kjerner på Felt 1. Tre sylindriske kjerner av rhyolitt, fire bipolare kjerner 
av kvarts, kvartsitt og bergkrystall, én spissvinklet kjerne av rhyolitt samt 18 av ubestemt type av 
flint, kvartsitt, kvarts og bergkrystall.  

Den spissvinklete kjernen av rhyolitt var atypisk, og hadde spiss vinkel mellom slagpunkt og kjernens 
sidekant. Kjernen var tosidig og hadde tre plattformer, med et største mål på 9 cm. Det understrekes 
at kjernen anses som neolittisk og ikke regnes som en klassisk spissvinklet kjerne fra 
tidligmesolitikum. 

Reduksjonsavfall: 
Avslagene utgjør 89 % av materialet på felt 1. Klart flest i rhyolitt og kvartsitt, med henholdsvis 459 
og 409 stykker. 

Flekkemateriale på feltet var derimot begrenset. Totalt var det kun seks flekker, derav tre 
smalflekker, to mikroflekker og én makroflekke. Om en regner med flekkelignende avslag blir det 
totale antallet 18. Råstoffbruken domineres her av rhyolitt med 13 stykker. 

Retusjerte stykker: 
Det ble i alt funnet 13 skrapere, derav 2 endeskraper og 11 ubestemte skrapere. Endeskraperne var 
av flint, mens av  de ubestemte skraperne var åtte i rhyolitt, to i flint og én i kvartsitt.  

Øvrig retusjert materiale fordelte seg på 42 avslag, 18 av rhyolitt, 13 i kvartsitt, 9 av flint og 2 av 
kvarts. Seks av disse hadde spor etter bruk, og ikke en intensjonell retusj. Det ble óg funnet 2 flekker 
med retusj i rhyolitt. Disse var 3 og 3,2 cm lange. 

Gjenstand Flint Kvarts  Kvartsitt Bergkrystall Bergart Rhyolitt Mylonitt Skifer Diabas Sandstein Grønnstein Pimpstein Total % 

ubestemt øks av 
vestlandstypen/-

fragment  
1 1 0,1 

ubestemt 
økseemne 1 1 0,1 

tangespiss a-type 1 7 8 0,5 

slipt spiss 5 5 0,3 
emne til slipt 

spiss 2 2 0,1 

platekniv 1 2 3 0,2 
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endeskraper 2 2 0,1 

ubestemt skraper 2 1 8 11 0,7 

flekke med retusj 2 2 0,1 

avslag med retusj 9 2 13 18 42 2,8 

sylindrisk kjerne 3 3 0,2 

bipolar kjerne 1 2 1 4 0,3 
spissvinklet 

kjerne 1 1 0,1 

ubestemt kjerne 1 6 1 10 18 1,2 

slipeplate 5 1 4 2 12 0,8 

knakkestein 1 1 2 0,1 

makroflekke 1 1 0,1 

smalflekke 1 2 3 0,2 

mikroflekke 1 1 2 0,1 
flekkelignende 

avslag 2 1 9 12 0,8 

hengslete flekke 1 1 0,1 

plattformavslag 5 5 0,3 
bearbeidet 
pimpstein 1 1 0,1 

avslag av slipt 
gjenstand 2 9 1 2 14 0,9 

avslag 68 247 409 15 1 459 4 112 2 1 1318 89,2 

krystall 2 2 0,1 

biter 1 1 0,1 

Total 85 251 439 19 6 527 4 134 2 6 3 1 1477 

Prosentandel 5,8 17,0 29,7 1,3 0,4 35,7 0,3 9,1 0,1 0,4 0,2 0,1 

Tabell 5. Funnliste over Felt 1 (B18585). Prosentvis andel av råstoff vises helt i bunn av tabellen. 

Felt 2 - B18586 
Det ble i alt funnet 692 littiske funn på Felt 2 (tabell 6). 88,4 % av disse var avslag, inkludert avslag av 
slipt gjenstand. 7 % av materialet var ulike former av verktøy og gjenstander med en praktisk 
funksjon. De resterende 4,6 % var produksjonsrester, kjerner, plattformavslag og flekker uten spor 
etter videre tilvirkning eller bruk, samt emner til slipt spiss.  

Råstoffordeling 
Funnmaterialet fra Felt 2 var fordelt på 12 ulike råstoffkategorier, hvor skifer utgjorde 35,4 % av 
samlet råmateriale. Videre var materialet dominert av rhyolitt (29 %), kvartsitt (10,3 %), flint (10 %) 
og kvarts (6,5 %), med mindre andeler av bergkrystall, bergart, mylonitt, diabas, sandstein, kleber og 
en enket bit av pimpstein (tabell 6). 

Fiskesøkke: 
Det ble funnet et fiskesøkke av kleber på feltet. Største mål var 3,1 cm. Det hadde en tydelig fure 
rundt hele søkket. Det var noe skadet på den ene halvdelen. Fiskesøkker i kleber er typisk for SM og 
skiller seg slikt sett fra det andre materialet og 14C-dateringene på lokaliteten.  

Spisser: 
Det ble funnet tre tangespisser av a-typen og syv skiferspisser, samt seks emner til skiferspisser. 
Av tangespissene var én av rhyolitt og én av flint. Begge spissene var tangefragmenter.  



23 

Av skiferspissene hadde tre rombisk tverrsnitt, to hadde spissovalt tverrsnitt og to med ubestemt 
tverrsnitt. Alle var fragmenterte i ulik grad, et tangefragment, tre midtfragment, to oddfragmenter 
samt en basisdel, med agnorer, som manglet odd. Tre av fragmentene var i rød skifer. 

Det ble i tillegg funnet et midtfragment knekt i to deler. Største mål er 3,9 cm. Bladsnittet er 
spissovalt, og kantene var hogget til. Med bakgrunn i tykkelsen på stykket ble dette katalogisert som 
et fragment av spyd, da det ble vurdert for tykt og dermed tungt for en pilspiss. 

Seks emner til spisser ble samlet inn, der fem av dem var hugd. Et av disse var slipt og er mulig 
proksimalenden på en spiss med rombisk eller spissovalt bladsnitt. 

Av øvrige skifergjenstander var 17 slipte avslag. Fire av disse var tydelig fragmenter av spisser, men 
trolig kan fleste av avslagene med slipt flate kobles til tilvirkning eller oppskjerping av pilspisser.  
Ingen av skifergjenstandene har synlig dekor. 

Slipeplater: 
Det ble funnet seks slipeplater på felt 2. To i skifer, to i sandstein og to i bergart. Den ene i sandstein 
hadde en tydelig slipefure på tvers av stykket og er trolig brukt til sliping av skiferspisser. Et slipt 
avslag i skifer ble òg vurdert som et fragment av en slipeplate med antydninger til fure.  

Kjerner:  
Det ble funnet syv bipolare kjerner på feltet. Tre i bergkrystall, to i kvarts, en i flint og en i rhyolitt. 
Det ble òg funnet fire ubestemte kjerner, derav tre var i kvartsitt og en i mylonitt.  
Til tross for en betydelig andel rhyolitt på feltet ble det ikke funnet sylindriske kjerner. 

Reduksjonsavfall: 
Avslagene funnet på feltet utgjorde 84,8 % av materialet. Dette ble dominert av skifer (212 stk.) og 
rhyolitt (184 stk.). 

Flekkematerialet, var som på felt 1, svært begrenset på felt 2. Totalt fire flekker ble funnet, derav to 
mikroflekker og to smalflekker. I tillegg til dette ble ett flekkelignende avslag funnet.  

Retusjerte stykker: 
Det ble funnet én endeskrape av bergkrystall og åtte ubestemte skrapere, derav fem i rhyolitt, to i 
flint og én i kvartsitt. 

Av retusjerte avslag ble det funnet totalt 19 stykker, derav seks i rhyolitt, fem i kvartsitt, fire i flint, tre 
i kvarts og en i bergkrystall. Det ble i tillegg funnet to flekker med retusj, en i rhyolitt og en i 
bergkrystall. 

Gjenstand Flint Kvarts  Kvartsitt Bergkrystall Bergart Rhyolitt Mylonitt Skifer Diabas Sandstein kleber Pimpstein Total % 

slipt spydspiss/-fragment 1 1 0,1 

fiskesøkke 1 1 0,1 

tangespiss a-type 1 1 2 0,3 

slipt spiss 7 7 1,0 

emne til slipt spiss 6 6 0,9 
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endeskraper       1                 1 0,1 

ubestemt skraper 2   1     5             8 1,2 

flekke med retusj       1   1             2 0,3 

avslag med retusj 4 3 5 1   6             19 2,7 

bipolar kjerne 1 2   3   1             7 1,0 

ubestemt kjerne     3       1           4 0,6 

slipeplate         2     2   2     6 0,9 

knakkestein         1               1 0,1 

smalflekke   1 1                   2 0,3 

mikroflekke 1   1                   2 0,3 

flekkelignende avslag       1                 1 0,1 

plattformavslag     1     3             4 0,6 

avslag av slipt gjenstand         1     17 7       25 3,6 

avslag 60 39 59 17   184 2 212 10 4     587 84,8 

krystall       1                 1 0,1 

biter       1         1     1 3 0,4 

blokk                 2       2 0,3 

Total 69 45 71 26 4 201 3 245 20 6 1 1 692   

Prosentandel 10,0 6,5 10,3 3,8 0,6 29,0 0,4 35,4 2,9 0,9 0,1 0,1     

Tabell 6. Funnliste for Felt 2 (B18586). 

 
4.1.5 Datering 
Typologisk- kronologi: 
Funnmaterialet på de to feltene var forholdsvis lite i antall, sammenlignet med tilsvarende 
undersøkelser av samme størrelse og lokalisering. Men på tross av dette inneholdt materialet en 
forholdsvis høy andel av redskaper og råstoff som sikkert kan plasseres innenfor kjente typologier, og 
som kan avdekke hvilke aktiviteter som har foregått på flatene. Den typologiske gjennomgangen 
baseres på referansedata fra ulike avhandlinger og rapporter som gir en grundig gjennomgang av det 
Vestnorske og Norske materialet (Alsaker 1987, Bergsvik 2002, Bjerck 2008, Olsen 1992). 
 
Råstoff- Den betydelige bruken av rhyolitt og skifer indikerer en aktivitet i neolitikum. Skiferen 
plasseres kronologisk i MN, selv om den òg forekommer i TN. Rhyolitten ble hovedsakelig brukt i TN 
med bakgrunn i dagens kronologiske rammeverk.  
 
Mens rhyolitten forekommer omtrentlig i samme grad på begge feltene, dominerer skiferen i større 
grad på Felt 2. Dette samsvarer ikke helt med 14C- dateringene fra feltet, der dateringene av tre 
strukturer sentralt på flaten (HAVIK6,7, & 8, tabell 7) viser TN.   
 
Skifergjenstander funnet på Felt 2 indikerer i all hovedsak en bruksfase i MN, det samme gjør 
skiferpilene. Det ble også gjort funn av skifergjenstander på Felt 1, og ingenting tilsier at disse skiller 
seg typologisk fra de funnet på Felt 2. Gjenstander i skifer kan forekomme i TN, og så tidlig som i SM, 
men bruken av skifer er størst i MN. 
 
Vestlandsøks- Øksefragmentet funnet på Felt 1 ble typebestemt som en Vestlandsøks. Denne blir 
typologisk datert til MN. Dette korrelerer også godt med den ene 14C- dateringen fra feltet (HAVIK1).  
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Tangespisser a-type- Disse forekommer hovedsakelig i TN, og da gjerne i rhyolitt og slått av fra 
sylindriske kjerner. Kan òg forekomme i andre råstoff og i MN. 

Kjerner- Det var ikke et stort kjernemateriale på lokaliteten, men de tre sylindriske kjernene i rhyolitt 
på Felt 1 indikerer en bruksfase hovedsakelig i TN. Det ble også funnet bipolare kjerner på begge felt. 
Disse forekommer hyppigst i SM, men òg i senere faser.  

Et avvik fra andre funn er den spissvinklete kjernen i rhyolitt. Dette er en gjenstand som tradisjonelt 
sett knyttes til TM og da gjerne av flint. Den vurderes allikevel her som tidligneolittisk da den er i 
rhyolitt. Og det kan tenkes at svakheter i kjernestykket eller andre faktorer har ført til den noe 
atypiske formen.  

Platekniv- Denne gjenstandsgruppen opptrer særlig i SM, men det forekommer regionale forskjeller. 
Den halvmåneformede platekniven med rett egg har blitt plassert på Vestlandet i MNB, men også her 
finnes unntak. To av fragmentene har rette slipte egger, men mangler den tilhuggete ryggen som 
former halvmåneformen. Én av plateknivene har tilhugget egg, dette er et trekk knyttet til SM. 

Fiskesøkke- Denne gjenstandsgruppen er vanlig i SM-kontekster på Vestlandet. 

14C-datering: 
På Felt 1 og Felt 2 ble det innsamlet åtte vitenskapelige prøver, derav syv kullprøver og én 
makroprøve. Av disse ble seks sendt inn til datering. Samtlige ble datert på bjørk (tabell 7). 

Dateringene samsvarer godt med de generelle typologiske dateringene fra funnmaterialet, som 
indikerer en bruksfase i neolitikum. Et unntak er dateringen av kokegrops-resten på Felt 2 (HAVIK4) 
som ble datert til førromersk jernalder.  

Ut fra de 14C-dateringene som ble innhentet er det et skille mellom feltene der de to prøvene fra Felt 
1 har gitt datering til mellomneolitikum, mens tre av prøvene fra Felt 2 viser en aktivitet i 
tidligneolitikum. Alle dateringene fra feltene var fra definerte strukturer eller lag, det vil si at de 
øvrige funnførende massene representert ved lag 2 ikke har blitt datert.  

Prøve nr. Analysenr. Kontekst kalenderår 14C år BP (ukal) 
HAVIK1 Beta - 545141 AL199, lag 2 2678 - 2482 f.Kr. (87.7%) og 2840 - 2813 

f.Kr. (7.7%)
4060 ±30 

HAVIK3 Beta - 545142 AL199, lag 2 2874 - 2621f.Kr. (95.4%) 4140 ±30 

HAVIK4 Beta - 545143 AK307 371 - 199 f.Kr. (95.4%) 2210 ±30 

HAVIK6 Beta - 545144 A459 3822 - 3710 f.Kr. (49.7%), 3943 - 3856 
f.Kr. (44.4%) og 3843 - 3835 f.Kr. (1.3%)

5020 ±30 

HAVIK7 Beta - 545145 A331 3702 - 3631 f.Kr. (80.3%), 3565 - 3536 
f.Kr. (14.4%) og 3578 - 3574 f.Kr. (0.7%)

4850 ±30 

HAVIK8 Beta - 545146 A482 3804 - 3692 f.Kr. (86.2%), 3912 - 3878 
f.Kr. (6.4%) og 3684 - 3663 f.Kr. (2.7%)

4980 ±30 

Tabell 7. Oversikt daterte prøver fra Felt 1 og Felt 2 
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4.1.6 Funndistribusjon og spredningsmønster 
Materialet som ble samlet inn fra felt 1 og 2 var lite i omfang, i gjennomsnitt var det ca. 14 funn pr 
kvadratmeter, som tilsvarer 3,5 funn per gravde kvadrant. Med hensyn til at det i enkelte kvadranter 
ble gravd fem mekaniske lag à 10 cm blir gjennomsnittet under ett funn per kvadrant. Inntrykket er 
likevel at hovedandelen av steinalderaktivitetene ble påvist ved rutegravingen med tanke på 
horisontal distribusjon. 

På tross av lav funnmengde per kvadrant tegnet det seg et mønster på Felt 1, der funnene orienterte 
seg i to konsentrasjoner (figur 19). Én ved lag id. 199 nord på feltet, og en mer funnfattig utstrakt 
spredning sør på feltet.  

På Felt 2 var konsentrasjonen høyest sentralt på feltet rundt nedgravningen id. 482. Her må det tas i 
betraktning at den dynamiske gravingen i felt vil påvirke funnspredningen, hvor områder med flest 
funn også har blitt gravd i flest antall lag.  

Figur 19. Funndistribusjon av alle funn i alle lag på Felt 1 og 2. 

Det var en tendens i fordelingen av råstoffet på lokaliteten at skiferen var konsentrert rundt lag id. 
482 på Felt 2 (figur 21), dette i kontrast til rhyolitten som fordeler seg mer jevnt på begge felt (figur 
20). Da rhyolitten forekommer typisk i TN vil den, utfra 14C -og typologiske dateringer, representere 
en tidlig fase på lokaliteten. Skiferen derimot forekommer i hovedsak i MN. På lokaliteten vil den da 
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representere en senere fase. Denne tendensen samsvarer ikke med 14C-dateringen som viste MN-
aktivitet på Felt 1 og TN- aktivitet på Felt 2. 

  Figur 20. Spredning av rhyolitt på Felt 1 og 2. 

   Figur 21. Spredning av skifermateriale på Felt 1 og 2. 
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4.1.7 Tolkning 
Steinalderaktivitetene på Havikbotn 1 og 2 fordeler seg på to felt som lå omlag seks meter fra 
hverandre, avgrenset av et svakt søkk i terrenget, og av to negative prøvestikk fra fylkeskommunens 
registrering. Det innsamlede materialet og 14 C-dateringer peker mot to hovedopphold, i 
tidligneolitikum og videre i mellomneolitikum. Det finnes materiale fra begge perioder på begge 
flatene. Dateringene, som er tatt fra lag tolket som kulturlagsrester og steinpakninger, gir et bilde av 
opphold i mellomneolitikum på Felt 1, og tidligneolitikum på Felt 2. Dette bryter med de typologiske 
dateringene. Grunnen til dette vil nok kunne forklares med at det nettopp kun er avgrensede lag og 
strukturer som er datert, mens funnmaterialet også ble samlet inn fra omkringliggende lag som 
representerer den naturlige overflaten i steinalderen.  

Ved å analysere funnmaterialet og spredningen av dette har det tydelig blitt produsert pilspisser i 
begge faser på stedet, vel og merke dreier det seg nok om en små-skala produksjon som direkte 
knytter seg til de enkelte oppholdene. Tangespisser i rhyolitt og sylindriske kjerner forekommer i 
størst grad på Felt 1. En interessant faktor er den lave andelen av flekker, i forhold til andre kjente 
kontekster hvor kombinasjonen av sylindriske kjerner og tangespisser a-type opptrer sammen. Dette 
kan tyde på at de flekkene som har blitt slått på stedet fortrinnsvis har blitt brukt til å lage pilspisser. 
Skifermateriale finnes på begge flatene, men har størst utbredelse på Felt 2, i form av en mulig 
spydspiss, flere fragmenterte pilspisser, emner, samt en god del slipt avfall. På begge flatene er det 
også funnet slipeplater som tydelig har blitt brukt til å slipe skiferspisser.    

I hovedsak kan begge lokalitetsflatene, Felt 1 og 2, ha blitt brukt samtidig, og det forholdsvis knappe 
gjenstandsmaterialet sett sammen med typer av artefakter antyder at flatene har blitt besøkt flere 
ganger i løpet av tidlig- og mellomneolitikum. Det er da nærliggende å koble disse oppholdene til 
korte stopp i forbindelse med jakt og fangst/fiske.  

4.2 Havikbotn 2, ID 141303-2 – dyrkningsprofil med steinalderlag 
4.2.1 Lokalisering  
Den registrerte dyrkningskonteksten på Havikbotn 2 lå i et høyereliggende område sørøst for 
steinalderkontekstene (figur 10, 11). Marken var delvis gjengrodd av busker, kratt og lave trær, med 
enkelte åpne gresspartier. Det ble gravd en nord-sørgående sjakt, som lå inn mot en delvis 
trebevokst voll mot naboeiendommen i øst. Mot sør ble topografien brattere, og videre mot sørvest 
lå et bolighus. Steinalderaktivitetene på Havikbotn 1 og 2 lå mot vest og nordvest, og den nedre 
delen av sjakten lå ca. 5 meter fra steinalderfeltet på Havikbotn 2. Høyestliggende del av sjakten lå 
ca. 12 moh., og hellingen utgjorde 3 høydemeter, ned til 9 moh. De forhistoriske lagene var synlig i 
hele den øvre (sørlige) delen av sjakten, og stoppet om lag 2,5 meter før sjaktkanten i nordlig del.  

4.2.2 Beskrivelse 
Den undersøkte delen av sjakten var opptil 80 cm dyp, der lagene hadde sin største utbredelse. Det 
ble skilt ut 12 lag, hvorav ni var antatt forhistoriske (figur 22). Etter videre analyse ble to av lagene 
definert som steinalderlag, og tre som forhistoriske dyrknings- eller beitelag.  
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Figur 22. Profiltegning av dyrkningsprofilen på Havikbotn 2, markert med dateringsresultater. 

Lag Farge Beskrivelse Tolkning Datering 
0 Lys brun Spettet sand Undergrunn 
1 Mørk 

brun/svart 
Feit humusholdig sand, spettet med grus. Steinalderlag Tidligneolitikum 

2 Brun Noe spettet humusholdig sand. Noe trekullbiter. 
Nord i profilen er overgangen mot undergrunnen 
noe uklar. 

Steinalderlag Slutten av 
mellommesolitikum 
og senmesolitikum 

3 Mørk 
oransjebrun 

Silt Trolig veksthorisont 

4 Svart Kompakt sandholdig silt Trolig veksthorisont 
5 Mørk brun Sandig silt (sprekker lett opp), skiller seg fra lag 3 

på farge og konsistens 
Forhistorisk beitelag Eldre bronsealder 

6 Svart Trekullholdig sandig silt Forhistorisk dyrkningslag Eldre bronsealder 
6a Mulig del av lag 6, men da blandet med lag 7 
7 Lys brun Grusholdig sand, med noe trekullspetter Minerogent lag, uklar 

tolkning. Erosjon?  
8 Lys grå Humusholdig sand, med noe trekullspetter. Er et 

staurhull i laget 
Forhistorisk dyrkningslag Eldre bronsealder 

9 Lys brun Steinete sand og grus Moderne matjord 
10 Gresstorv Torv 
Tabell 8. Oversikt over lagfølgene i dyrkningsprofil, Havikbotn 2, med lagbeskrivelser, tolkninger og dateringer. 

Lagfølgen i profilen (tabell 8) var stratifisert, og de øverste nivåene besto av 10 cm gressdekket torv 
(lag 10) over et tynt matjordlag (lag 9) på 10-15 cm tykkelse. Under matjorden lå et 14 cm tykt lag 
som, som på grunn av sin karakter, ble antatt å være forhistorisk (lag 8). En nedskjæring i laget ble 
tolket som spor etter en staur e.l. Under lag 8 lå to lag med mer minerogen karakter, som trolig er 
dannet ved erosjon, og dermed anses som natur (lag 7 og blandingslaget 6a – til sammen ca. 15 cm 
tykke). Lag 7 var gjennomgående i hele den dokumenterte profilen, men ble tynnere i nedre del. 6a 
lå innenfor den første øvre meteren i profilen. Under disse lå lag 6 (opptil 10 cm tykt), og lag 5 (opptil 
15 cm tykt), begge ble tolket som forhistoriske dyrkningslag. De tre antatte dyrkningslagene 8, 6 og 5 
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var gjennomgående, med sin største utbredelse i øvre del av profilen, og ble tynnere nedover bakken 
mot nord. Lag 4 lå direkte under lag 5, innenfor de nordligste og lavestliggende to meterne av den 
dokumenterte profilen. Laget var ca. 5 cm tykt. Lag 3 (ca. 8 cm tykt) lå også direkte under lag 5, men i 
den øvre og sørligste meteren av profilen. Lag 3 og 4 lå dermed i ulike deler av profilen, men lå i 
tilsvarende nivå og hadde lik karakter. Disse ble tolket som mulige veksthorisonter. Lag 2 lå under lag 
5 og 4, og til dels rett på berg og steril undergrunn. Laget var opptil 10 cm tykt, men varierte i 
tykkelse da det fulgte undergrunns-nivået. Laget var synlig om lag 1,5 meter nedenfor den sørlige 
sjaktkanten, og hadde en utbredelse på ca. 2 meter før det faset ut. Lag 1 lå direkte under lag 3, og 
var anlagt rett på berg, og slik sett i samme nivå som lag 2. Lag 1 og 2 var skilt fra hverandre av berg 
som stakk opp i profilen. Lag 1 var opptil 15 cm tykt, og synlig fra starten av den sørlige sjaktkanten. 
Laget hadde en utbredelse på om lag 1,2 meter før det faset ut. Både lag 1 og 2 hadde en høyde på 
ca. 11 moh. 

4.2.3 Datering 
Den dokumenterte profilen dannet utgangspunktet for ulike prøveuttak, i form av pollen- og 
makroprøver for botanisk analyse og trekullprøver for radiologisk dateringsanalyse (14C). Det ble 
samlet inn seks 14C-prøver, av disse ble fire sendt til dateringsanalyse. I tillegg ble trekull fra to av 
makroprøvene datert (tabell 9). Alle prøvene ble datert på kortlevde trearter som hassel, bjørk og or. 

Prøve nr. Analysenr. Kontekst kalenderår 14C år BP (ukal) 
HAVIK12 Beta - 545147 Lag 1 3956 - 3796 f.Kr. (95.4%) 5070 ±30 

HAVIK20 Beta - 551896 Lag 2 4936 - 4769 f.Kr. (94.5 %) og 4753 - 4746 
f.Kr. (0.9%)

5960±30 

HAVIK27 Beta - 545148 Lag 2 6531 - 6435 f.Kr. (89.1%) og 6568 - 6544 
f.Kr. (6.3%)

7640 ±30 

HAVIK29 Beta - 545149 Lag 5 1629 - 1497 f.Kr. (95.4%)  3280 ±30 

HAVIK30 Beta - 545150 Lag 6 1545 - 1425 f.Kr. (91%) og 1605 - 1584 
f.Kr. (4.1%) og 1558 - 1555 f.Kr. (0.3%)

3220 ±30 

HAVIK31 Beta - 545151 Lag 8 1612 - 1491 f.Kr. (80.4%) og 1485 - 1451 
f.Kr. (15%)

3250 ±30 

Tabell 9. Dateringsresultater fra dyrkningsprofilen på Havikbotn 2. 

Figur 23. Foto av øvre del av dyrkningsprofil, sett mot vest. 



31 

Den eldste påviste aktiviteten i profilen gikk tilbake til mellommesolitikum, i fra prøve HAVIK27 fra 
lag 2 (tabell 9). Da laget i felt ble tolket å være et tidlig dyrkningslag ble det sendt inn en ekstra prøve 
fra samme lag. Denne var fra den nederste makrofossilprøven i lag 2, M9 HAVIK20, og ga også en 
datering til eldre steinalder, nærmere bestemt fra senmesolitikum. En prøve fra lag 1, som lå i 
tilsvarende nivå som lag 2, men høyere oppe i hellingen, ble datert til tidligneolitikum (HAVIK12). 

Videre ble det sendt inn dateringer fra lag 5, 6 og 8, som alle falt innenfor samme tidsspenn i eldre 
bronsealder (HAVIK29, 30 og 31). 

4.2.4 Naturvitenskapelige prøver 
Det ble samlet inn pollenprøver i to serier, samt 14 makroprøver fra utvalgte lagkontekster. Av disse 
ble 9 pollenprøver og 9 makroprøver analysert. For utfyllende beskrivelser av analysen vises det til 
den botaniske rapporten (vedlegg A). 

Lag 1 og 2 var begge knyttet til steinalderaktivitet. En viktig problemstilling ble derfor å sammenligne 
det botaniske innholdet i disse lagene mot bronsealderaktivitetene fra lag 5, 6 og 8.  

Lag 2 inneholdt fragmenter av brente hasselnøttskall, og uforkullede steiner av bringebær, begge kan 
knyttes til matavfall i forbindelse med boplassaktiviteter. Pollenanalysen fra både lag 1 og 2 
reflekterer trolig den lokale skogutviklingen, hvor dominerende treslag har vært or, bjørk, eik, rogn 
og hassel, med skogbunn dekket av bregner. Det ble påvist ulike indikatorer i prøvene som tydet på 
nærliggende lommer med åpen vegetasjon, samt lave verdier av trekull. Sammen kobles dette til 
spor av menneskelig aktivitet tilknyttet strandnære boplassaktiviteter. Bevaringsforholdene i 
prøvene, samt lagenes kompakte og organiske karakter gjør at botaniker ser lagene i hovedsak som 
uforstyrret. 

Lag 3 og 4 lå stratigrafisk mellom steinalderlagene, og de overliggende dyrkningslagene datert til 
eldre bronsealder. Den botaniske analysen av disse lagene forteller om en skogsvegetasjon som er lik 
den påvist i steinalderlagene, med en skogsbunn dekket av bregner, blåbærlyng og krekling. Det er 
lavere verdier av planter knyttet til åpen vegetasjon, samt lavere andel av trekull i prøvene fra disse 
lagene. Til sammen kan det tyde på at det i perioden disse lagene ble avsatt har vært mindre kulturell 
aktivitet på stedet. 

Lag 5, 6 og 8 ble alle datert til eldre bronsealder. Pollenprøvene fra de tre lagene viser, til tross for at 
de er datert innenfor samme periode, store forskjeller i den lokale vegetasjonen. Lag 5 er stratigrafisk 
eldst og her viser pollenprøvene til en nedgang i eikeskog på stedet, til fordel for en økning av bjørk 
og noe furu. Også planter som bringebær og røsslyng øker i omfang i forhold til i de eldre periodene. 
Det blir i dette laget påvist beiteindikator i form av smalkjempe, og en økning i gress. Spor etter 
dyrkning fantes kun ved dyrkningsindikatoren småsyre. Botaniker konkluderer med at laget 
representerer en periode med rydding av skog med en lokal beiteaktivitet. I lag 6 øker bestanddelen 
av furu, trolig på bekostning av bjørkeskog, og skogsbunnen dekkes av einer og røsslyng. Trolig er 
dette en konsekvens av økt skogrydding og beiteaktivitet. I samme lag er det spor etter byggpollen i 
prøven, noe som kan tyde på stednær dyrkning. Lag 8 lå øverst i profilen, under den moderne 
matjorden. Her kan det virke som om det skjer en ytterligere økning i rydding av vegetasjon. I tillegg 
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ble det funnet en større andel av byggpollen i dette laget enn i lavereliggende lag. Det ble også påvist 
pollen av hvete. I tillegg til disse dyrkningsindikatorene har fortsatt nærliggende områder blitt brukt 
som gress- og beitemark.  

4.2.5 Tolkning 
Innenfor en og samme stratigrafiske sekvens ble det påvist lag fra mellom-/senmesolitikum og fra 
tidligneolitikum, samt beite- og dyrkningslag fra eldre bronsealder. Det ser ut til at det en gang etter 
tidligneolitkum har vært en periode med lite aktivitet på stedet, og hvor det som en konsekvens av 
dette har bygget seg opp en ny markoverflate. I eldre bronsealder har området blitt ryddet for skog 
for etablering av gress- og beitemark, og er stedvis brukt som åker for dyrkning av blant annet bygg 
og hvete.   

Det ble ikke gjort funn av artefakter i de to steinalderlagene i profilen. Det må tas i betraktning at kun 
en begrenset del av lagene ble undersøkt, og at man derfor ikke kan utelukke at de var funnførende. 
Lagene var av en viss tykkelse, og pollenanalyser viste at de var forholdsvis uforstyrret. Slik sett er det 
størst grunn til å anta at lagene er dannet på stedet. Lagene ligger ca. 11 meter over dagens havnivå, 
og selv om strandlinjekurven for området er basert på et mangelfullt datagrunnlag gir kurven fra 
Botnaneset en indikasjon på at de strandnære lokalitetene vil ha ligget ned mot 9 moh. i 
senmesolitikum. Det kan ikke utelukkes at erosjon og utvasking fra høyereliggende lokaliteter kan 
være årsaken til ansamlingene i profilen, selv om de da vil ha ligget ganske høyt i forhold til antatt 
strandnivå. 

Hva lagene representerer og hvor stor utbredelse de har hatt er uklart, trolig er det kun rester vi ser, 
som har blitt liggende igjen i dumper i terrenget. Ut ifra et klassisk strandlinjeperspektiv skulle også 
det eldste ligge høyere over havet enn laget fra tidligneolitikum, mens det motsatte gjelder innenfor 
profilen.  

Fylkeskommunen hadde flere dateringer til senmesolitikum nede på steinalderlokaliteten(ene), noe 
som bryter med de typologiske og radiologiske dateringene til neolitikum fra vår undersøkelse. De 
overraskende gamle lagene i bunn av dyrkningsprofilen kan kanskje gi en forklaring på dette avviket, 
da hellingen ned mot Felt 1-3 var såpass kraftig er det nærliggende å tenke at det kan ha forekommet 
en del erosjon og avrenning ned fra dette nivået ned mot flaten.  

4.3 Havikbotn 3, ID 141304 – avskrevet ovnsanlegg 
4.3.1 Lokalisering og utgravde areal 
Felt 3 lå fire meter sør for den avdekkede feltgrensen på Felt 1, ca. 12 moh. (figur 10, 11, 24). Det ble 
manuelt avtorvet et område på 2,5 m2. Feltet ble gravd i fire mekaniske lag à 5 cm (tabell 10).  
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Figur 24. Oversikt over feltene (før felt 2 ble avdekket), sett mot sørøst 

Figur 25. Lok 3 etter manuell avtorving rundt fylkets prøvestikk. Veldig våte forhold. Sett mot sør.

Felt 3 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Totalt 
M2 2,5 2,5 1,25 0,25 6,5 

Tabell 10. Tabell av areal pr. gravde mekaniske lag på felt 3. 
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4.3.2 Beskrivelse  
Det registrerte ovnsanlegget ble undersøkt ved graving av et lite felt, orientert rundt fylkets 
prøvestikk (figur 25, 26). Prøvestikkets sørlig og østlige profil ble bevart for å ha kontroll på de ulike 
sjikt. Det ble mekanisk rutegravd i lag à 5 cm.  

- Lag 1 og 2 var svært organisk, nesten uten stein.
- Lag 3 og 4 hadde lite organiske masser, men besto av mye forvitret stein, grå leire og
oppbrutt berg.

Etter hvert som flaten ble rutegravd kom det flere flate steinheller til syne på flere steder på 
lokaliteten (figur 27). Det ble tydelig at disse steinhellene var naturlig sprukket berg og at dette også 
var tilfellet med steinhellene fra fylkets prøvestikk. Dette ble videre bekreftet da gravmaskinen 
gravde dreneringsgrøfter på flaten sør for lokaliteten der det òg kom fra store mengder oppsprukket 
berg. Det ble ikke gjort funn av gjenstander ved rutegravingen. 

Figur 26. Rutegraving rundt fylkes prøvestikk som synes med profil, sett mot sør. 

4.3.3 Tolkning 
Det ble konkludert etter endt undersøkelse av Felt 3 at steinhellene observert under fylkes 
registrering ikke var rester etter et ovnsanlegg. Det var heller ikke materielle spor etter 
steinalderaktivitet, slik fylkets 14C-datering fra SM indikerte. 

Det er likevel en uavklart senmesolittisk aktivitet i området, representert i enkeltfunn fra Felt 1 og 2 
(et fiskesøkke, platekniv), fra fylkeskommunens 14C-dateringer, og i fra lag 2 i dyrkningsprofilen på 
Havikbotn 2. Det er derfor ikke utenkelig at fylkets datering fra kullsjiktet viser til avrenning fra lag 2 i 
profilen, eller til andre ikke påviste aktiviteter fra høyereliggende områder i nærheten.  
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Figur 27. Ferdig gravd lok 3, ser steinhellene i undergrunnen. Foto til venstre sett mot sør, til høyre sett mot øst. 

5. Sammenfatning, tolkninger og perspektiver
De eldste aktivitetene som ble påvist ved undersøkelsen var fra et avgrenset lag i dyrkningsprofilen, 
som også var den høyestliggende konteksten som ble undersøkt. Laget ble datert ved to dateringer 
både til mellom- og til senmesolitikum, og da det ikke ble undersøkt i plan er det uklart om det her er 
snakk om et intakt boplasslag. Det er flere indikasjoner på at det har vært opphold i området i 
senmesolitikum, det ble funnet et fiskesøkke og platekniver på Felt 2 og 2, og fylkeskommunen 
hadde flere 14C-dateringer til perioden. Lokaliteten fra senmesolitikum som ble gravd ut i 2006 på 
andre siden av vågen hadde en annen råstoffsammensetning enn det funnet på Felt 1 og 2, med mer 
mylonitt og kvarts, og mangel på rhyolitt og skifer, og lå også noe høyere i terrenget. På Havikbotn 
har det uten tvil også ligget en lokalitet fra denne fasen, men som ikke ble plukket opp ved 
undersøkelsen i 2019. 

Hoved-aktivitetene som ble undersøkt lå på Felt 1 og 2, hvor det ble funnet et lite, men variert, littisk 
materiale som kan knyttes opp mot opphold i tidligneolitikum og i mellomneolitikum. Ikke 
overraskende var det en høy andel av rhyolitt, med funn av bla. enkelte sylindriske kjerner og 
tangespisser av A-typen. Men i tillegg var det en høy andel av skifermateriale i form av pilspisser, 
emner og slipeplater som kan knyttes til sliping av spisser. Det forholdsvis beskjedne antall av funn 
totalt, plasseringen til lokalitetene, typologiske trekk i funnmaterialet sett sammen med 14C-
dateringer peker mot korte, men gjentatte, besøk av jeger-fangstgrupper i løpet av tidlig- og 
mellomneolitikum. 

I yngre bronsealder har området blitt ryddet og tilrettelagt som beitemark, og det har trolig også 
foregått en små-skala dyrkning på stedet. 

Den yngste aktiviteten som kunne spores ved undersøkelsen var fra en enkeltliggende rest av en 
kokegrop fra førromersk jernalder. 

De samlede undersøkelsene av lokalitetene på Havikbotn viser til en variert bruk av området over en 
lang tidsperiode, av jeger-sanker-grupper som oppholdt seg her i eldre og yngre steinalder, og senere 
til jordbruksaktiviteter i bronsealderen. 
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Innledning 

 

I forbindelse med reguleringsplan for bolig, vei og friluftsområder ble det gjennomført 

arkeologiske utgravinger i Kinn, tidligere Flora kommune, av Askeladdens id 141300, 141303-

1, 141303-2 og 14304 (Fig. 1-3). Lokalitetene kan hovedsakelig dateres til slutten av eldre 

steinalder, bortsett fra id. 141303-2 (lokalitet 2), som representerer en dyrkingskontekst. Det 

ble tatt inn pollen- og makrofossilprøver to steder i en profil gjennom dyrkingskonteksten på 

lokalitet 2. Utgravingene ble gjennomført av Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i 

Bergen i september–oktober 2019. Det botaniske feltarbeidet ble gjennomført 16. oktober 

2019.  

 

Figur 1: Lokalisering av steinalderboplass, id 141303-2 i Kinn kommune. Kartgrunnlag: Norgeskart.no. 

 

Figur 2: Oversikt over utgravningsområdet, med lokalitet 2 i høyre hjørnet. Foto: A. Overland. 

Lok. 2 

http://www.riksantikvaren.no/
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Figur 3: Sjakt på lokalitet 2, der det ble tatt ut pollen- og makrofossilprøver. Piler indikerer uttaksted for prøver. 

Foto: A. Overland. 

 

2. Metode 

 

2.1 Pollenanalyse 

 

Pollenprøver ble samlet i plastrør fra profilveggen (Tabell 1 og 2). Det ble tatt ut 1 cm3 

materiale til preparering fra hver pollenprøve, som alle ble tilsatt 5 Lycopodium-tabletter (nr. 

177745) (Stockmarr 1971). Pollenprøvene ble preparert etter prosedyrene beskrevet i Fægri 

& Iversen (1989) der man bruker KOH for å fjerne humussyrer, varm HF for å fjerne uorganiske 

partikler, og acetolyse for å fjerne cellulose. Prøvene ble deretter farget med fuksin og tilsatt 

glyserol. Pollenprøvene ble talt med et Zeiss (Imager.M2) mikroskop, med fasekontrast og 

objektiv med 63× forstørrelse.  
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Pollen- og sporebestemmelsene er basert på nøkkelen i Fægri & Iversen (1989) og 

sammenligninger med moderne referansemateriale ved pollenlaboratoriet, UIB. Fragaria 

vesca og Potentilla spp. er samlet i Potentilla-type. Kornpollen ble bestemt ut fra Beug (2004) 

og Fægri & Iversen (1989). NPP (non-pollen palynomorphs) er bestemt som følger, 

Gelasinospora (HdV-1) fra Geel (1976), Podospora (HdV-368) fra Geel et al. (1981), og Sordaria 

(T-55) og Sporormiella (T-113) fra Geel et al. (2003). HdV-114 og HdV128 er fra Pals et al. 

(1980). Uidentifiserte pollenkorn ble registrert i egen gruppe (UI), og trekullstøv over 10 ble 

talt.  

 

Resultatene er vist i prosentdiagram. Grunnlaget for beregning av prosentdiagrammet er 

pollensummen (∑P), som er summen av terrestriske pollentyper samt uidentifiserte 

pollenkorn. Prosentverdiene for sporer, NPP (non-pollen palynomorfer) og trekull er beregnet 

ut fra summen av pollen + summen av den aktuelle fossilgruppe. Diagrammet er oppstilt 

alfabetisk innenfor grupperingene trær og busker, dvergbusker (DB), urter og sporer, mens 

non-pollen palynomorfer (NPP) er oppstilt etter økende HdV-nummer (etter fagmiljøet ved 

Hugo-de-Vries Laboratoriet (=HdV), Amsterdam Universitet i Nederland, som har bestemt 

typenummer). Diagrammene angir også lag, prøvenummer (jfr. Tabell 1 og 2) og 

radiokarbondateringer. Pollendiagrammet er tegnet i Tilia (ver. 1.7.15)(Grimm 2011), med 

prosenter som sorte kurver, og 20x forstørrelse som grå skygger for å synliggjøre lave verdier. 

Nomenklatur for høyere planter følger Lid & Lid (2005). 

 

2.2 Makrofossilanalyse 

 

Makrofossilprøvene ble tatt ut fra profilveggen i tilknytning til pollenprøvene. Prøvene ble 

vasket gjennom siler med maskestørrelse 1 mm; 0,5 mm og 0,25 mm. For å fjerne minerogent 

materiale fra prøvene ble de flottert før prøvene ble lufttørket, sortert og analysert. Før siling 

ble volum av prøven målt. 

 

Resultatet av makrofossilundersøkelsene er vist i tabell. Mengden trekull (ml) ble estimert. Til 

hjelp ved bestemmelsene av frø og frukter ble Cappers et al. (2006) og referansesamlingen for 

makrofossiler ved Universitetet i Bergen benyttet. Nomenklaturen følger Lid & Lid (2005).  

 

2.3 Artsbestemmelse av trekull for radiokarbondatering 

Trekullbitene ble snittet radialt og tangentialt før mikroskopering. Til analysene ble Zeiss 

Discovery V20 stereolupe og Zeiss Scope.A1 AXIO mikroskop brukt. Identifiseringsnøklene til 

Stemrud (1988), Richter et al. (2004) og Wheeler et al. (2007) ble brukt i tillegg til 

referansesamlingen for trekull ved Universitetet i Bergen. 
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3. Materiale, resultat og tolkning 

 

Det ble tatt inn pollen- og makrofossilprøver i to serier (Tabell 1 og 2), og til sammen 9 

pollenprøver og 9 makrofossilprøver ble analysert. Også trekullanalyser ble utført på noen 

makrofossilprøver (Overland 2019), og Tabell 3 angir resultatet fra radiokarbondateringene. 
 

Tabell 1: id 141303-2, serie 1. Pollenprøver tatt inn ved 0,8 m langs profil. Uthevede prøver ble analysert. 

Pollenprøver Lag 14C-prøve Makrofossilprøver 

prøve dybde katalog 
(P-) 

lag   katalog 
(M-) 

Felt-
prøve 

katalog 
(M-) 

27 +39 62757 10 Ld1, Ag1, røtter1, 
Ggmin/maj1, Ga+, Gs+ 

    

26 +32 62756 9 Rødlig brun matjord, 
m. røtter, Ag2, Ld1, 
Ga+, Gs+, Ggmin/maj1 

    

25 +24,5 62755 8 Mørk grå, homogen, 
Ag2+, Ld2-, trekull+ 

14C-lag 8 
3250±30 
BP 

19773   

24 +22 62754 M8 19761 

23 +20 62753 

22 +17 62752 

21 +14 62751 7 Gulgrå, silt- og sandig, 
Ag2, Ga1, Ld1, 
Ggmin+++, trekull+ 

  M7 19760 

20 +12 62750   

19 +9,5 62749   

18 +6,5 62748 6 Svart trekullholdig, 
siltig og organisk, Ld2, 
Ag2, trekull+ 

14C-lag 6 
3220±30 
BP 

19772   

17 +4,5 62747 M6 19759 

16 +2,5 62746 

15 +1 62745 M5 19758 

14 -1 62744 

13 -3 62743 5 Mørk brun/grålig 
kompakt med 
makroskopiske 
planterester. Ld2, Ag1, 
(Ga+), Th/Dl/Dh1, 
trekull+ 

    

12 -5 62742   M4 19757 

11 -6,5 62741   

10 -9 62740 3 Rødlig brun, organisk, 
Ld3+, Ag1-, (Ga+) 

14C-lag 3 
 

19770   

9 -11 62739   

8 -13 62738 M3 19756 

7 -16 62737 

6 -18,5 62736 1 Svart, trekullholdig, 
sandig, Ld2, Ag1, Ga1, 
(Gs+), Ggmin+, trekull+ 

14C-lag 1 19768 M2 19755 

5 -21 62735 

4 -22,5 62734 

3 -24,5 62733 M1 
5070±30 
BP 

19754 

2 -27 62732 

1 -29,5 62731 0 Grå/orange, Ga2, Gs1, 
Ag1, As+, Ld+ 
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Tabell 2: id 141303-2, serie 2. Pollenprøver tatt inn ved 2,15 m langs profil. Uthevede prøver ble analysert. 

Pollenprøver Lag 14C-prøver Makrofossilprøver 

prøve dybde katalog 
(P-) 

 
 

 katalog 
(M-) 

feltprøve katalog 
(M-) 

46 -43 62776 4* Svart, siltig, 
trekullholdig, 
Ag2, Ld2, 
trekull+ 

  M14 19767 

45 -6,5 62775 9 Rødlig brun 
matjord, m. 
røtter, Ag2, Ld1, 
Ga+, Gs+, 
Ggmin/maj1 

    

44 -11 62774 8 Mørk grå, 
homogen, Ag2+, 
Ld2-, trekull+ 

  M13 19766 

43 -13,5 62773   

42 -15,5 62772   

41 -18 62771 7 Gulgrå, silt- og 
sandig, Ag2, 
Ga1, Ld1, 
Ggmin+++, 
trekull+ 

  M12 19765 

40 -20,5 62770   

39 -23 62769   

38 -27,5 62768 6 Svart 
trekullholdig, 
Ld2, Ag2, 
trekull+ 

  M11 19764 

37 -30 62767 5 Mørk 
brun/grålig 
kompakt med 
makroskopiske 
planterester. 
Ld2, Ag1, (Ga+), 
Th/Dl/Dh1, 
trekull+ 

14C-lag 5 
3280±30 BP 

19771   

36 -32 62766 M10 19763 

35 -35 62765 

34 -36,5 62764 

33 -39 62763 2 Grålig svart, 
homogen, 
sandholdig silt, 
Ag2+, Ld2-, Ga+, 
Ggmin/maj+ 

14C-lag 2 
7640±30 BP 

19769 M9 
5960±30 
BP 

19762 

32 -42 62762 

31 -44 62761 

30 -46 62760 

29 -49 62759   

28 -50,5 62758 0 Grå/orange, 
Ga2, Gs1, Ag1, 
As+, Ld+ 

    

*tatt inn ved 2,40 m 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tabell 3: Radiokarbondateringer fra jordprofil på lokalitet 2, utført på hovedsakelig trekull om ikke annet 

oppgitt. 

Lag Prøve Katalog Datert materiale  BP alder 
Kalibrert alder (2 

sigma) 

8 14C lag 8 19773 
Alnus (or), Salix/Populus 

(selje/vier/osp) cf. 3250±30 1612 – 1451 BC 

6 14C lag 6 19772 Alnus (or), spredtpora (uid.) 3220±30 1605 – 1425 BC 

5 14C lag 5 19771 Alnus (or) 3280±30 1629 – 1497 BC 

2 14C lag 2 19769 Corylus (hassel) 7640±30 6544 – 6435 BC 

2 M9 19762 Corylus (hassel) nøtteskall 5960±30 4936 – 4746 BC 

1 M1 19754 
Corylus (hassel) 

5070±30 3956 – 3796 BC 

 

3.1 Eldre og yngre steinalder 

Radiokarbondateringene fra lag 2 viser til aktivitet i området i eldre steinalder (jfr. Tabell 3, 

katalognr. 19762 og 19769). Lag 2 lå som en lomme beskyttet av en stein/berg, og er trolig de 

eldste avsetningene i profilen. Lag 1, som ligger i overkant av samme stein/berg ble datert til 

tidlig neolittikum (5070±30 BP). Disse tre dateringene ble utført på hassel (Corylus), trekull 

eller nøtteskall. Makrofossilanalysene fra lag 1 og 2 (Tabell 4) gav kun resultat for prøve M9, 

fra lag 2, som inneholdt to fragmenter forkullet nøtteskall av hassel (Corylus), datert til 

5960±30 BP, 4936 – 4746 BC (jfr. Tabell 3), samt frø fra en mulig erteblomst (Fabaceae), og 

uforkullede steiner av bringebær (Rubus idaeus). Ellers inneholdt makrofossilprøvene små 

mengder trekull (under 1 3cm) (Tabell 4). Pollenprøvene fra lag 1 og 2 reflekterer trolig lokal 

skogsutvikling (Figur 4), der de dominerende treslagene er or (Alnus), bjørk (Betula), eik 

(Quercus), rogn (Sorbus) og hassel (Corylus). Alm (Ulmus), lind (Tilia) og vier/selje (Salix) har 

også vært tilstede. Skogsbunnen har trolig vært dominert av bregner (Polypodiaceae). 

Lommer av åpen vegetasjon i forbindelse med menneskelig aktivitet har eksistert, der urter 

som gress (Poaceae), korsblomster (Brassiceaceae) og engsyre (Rumex acetosa) har vært 

tilstede, sammen med mjødurt (Filipendula), røsslyng (Calluna) og lyskrevende busker som 

mulig nyperose (cf. Rosa), einer (Juniperus), vivendel (Lonicera periclymenum), krossved 

(Viburnum) og bringebær (Rosaceae). Pollenprøvene inneholder lave verdier av trekullstøv 

(rundt 5–10 %). 

Lave verdier av både mikroskopisk og makroskopisk trekull i de paleobotaniske prøvene 

antyder tilstedeværelsen av kulturaktivitet i området i eldre og yngre steinalder, men 

pollenprøvene antyder at lokaliteten i stor grad har vært skogkledd. Lommer av åpnere 
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vegetasjon har vært tilknyttet stranden og i forbindelse med boplassaktivitet. De forkullede 

hasselnøtteskallene fra lag 2, inkl. forkullede frø/frukter har trolig direkte tilknytning til 

boplassaktivitet. Det uforkullede materialet i makrofossilprøvene tolkes også som å 

representere fossilt materiale. Lagene var svært kompakte, organiske og siltholdige, og trolig 

avsatt uten omrøring/forstyrring. Dette kan ha gjort oppbevaring av uforkullet materiale 

mulig. Også pollenprøvene indikerer hovedsakelig uforstyrrede lag med svært god 

pollenoppbevaring.  

 

I makrofossilprøvene fra lag 3 og 4 ble det ikke funnet frø/frukter. Disse lagene ble heller ikke 

datert. Pollenprøven fra lag 3 viser skogsvegetasjon der dominerende treslagene er som 

tidligere, or (Alnus), bjørk (Betula), eik (Quercus), rogn (Sorbus) og hassel (Corylus). Alm 

(Ulmus), lind (Tilia), ask (Fraxinus) og vier/selje (Salix) har også vært tilstede. Skogsbunnen har 

vært dominert av bregner (Polypodiaceae), men også lyng som blåbær (Vaccinium) og krekling 

(Empetrum) er registrert, og lave verdier av urter som gress (Poaceae), korsblomster 

(Brassiceaceae) og engsyre (Rumex acetosa). Også lyskrevende busker som mulig nyperose 

(cf. Rosa), einer (Juniperus), og mulig bringebær (cf. Rubus og Rosaceae) er tilstede. Andelen 

trekull er noe lavere enn i lag 1 og 2, noe som kan tyde på svakere kulturell aktivitet på stedet 

under avsetning av lag 3. 

 

Tabell 4. Identifiserte makrofossiler fra lokalitet 2, Havikbotn. Forkullet materiale er uthevet med fet skrift, mens 

uforkullet materiale er i kursiv. 

Kat. 19754 19762 19769 19770 19767 19763 19771 19772 19773 

Pr. nr. M1 M9 14C-pr. 
lag 2 

14C-
pr. lag 
3 

M14 M10 14C-pr. 
lag 5 

14C-pr. 
lag 6 

14C-pr. 
lag 8 

Lag 1 2 2 3 4 5 5 6 8 

Datering (BP) 
Kalibrert alder (BC) 

5070±30 
3956- 
3796  

5960±30 
4936- 
4746  

7640±30 
6544- 
6435 

   3280±30 
1629- 
1497 

3220±30 
1605- 
1425 

3250±30 
1612-
1451 

Prøvevolum (ml) 400 1200 400 580 440 1200 400 720 400 

Trekull (volum, ml) ≤1 1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 

Corylus (hassel) 
nøtteskallfragment 

 2        

Rubus idaeus 
(bringebær) stein 

 16    4 1 13 1 

Carex (starr) 
trekantet frukt 

     39 21 1 2 

Carex (starr) 
linseformet frukt 

        6 

Caryophyllaceae         3 

Fabaceae cf. 
(erteplantefamilien) 
frø 

 1        

Juncus (siv) frø      A   P 

Uidentifiserte 
frø/frukter 

 2    1    

Cenococcum 
sclerotier 

 P P F P A F F P 



11 

 

 

 

 
Figur 4: Pollendiagram (%), der sorte kurver angir prosentverdi, mens grå skygger angir 20x forstørrelse for å 

synliggjøre lave verdier.   

 

 

3.2 Eldre bronsealder og yngre 

  

Lag 5, 6 og 8 ble radiokarbondatert til eldre bronsealder (Tabell 3), datert på hovedsakelig or 

(Alnus). De analyserte makrofossilprøvene fra lag 5, 6 og 8 inneholdt kun uforkullet materiale, 

som steiner av bringebær (Rubus idaeus) og frukter av starr (Carex). Også siv (Juncus) ble 

funnet uforkullet i lag 5 og 8, og i lag 8 ble frø fra nellikfamilien (Caryophyllaceae) registrert 

(Tabell 4). Dette materialet kan også her representere fossilt materiale. Pollenprøvene viser 
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store forskjeller i lokal vegetasjon gjennom lagene 5, 6 og 8 (Figur 4). I lag 5 er det analysert 

to pollenprøver, som innad i laget viser en skogsutvikling med nedgang i eikeskog (Quercus), 

med rogn (Sorbus) og or (Alnus), mot en markant økning i bjørk (Betula) og noe furu (Pinus). 

Av busker øker mulig bringebær (Cf. Rubus, Rocaceae), og dvergbusken røsslyng (Calluna). Av 

urter øker gress (Poaceae), halvgress/starr (Cyperaceae) og tepperot (Potentilla). Nye urter 

som kommer inn innbefatter smalkjempe (Plantago lanceolata) som regnes som en 

beiteindikator (Behre 1981), og groblad (Plantago major) som indikerer tråkk, og engsoleie 

(Ranunculus acris). Også småsyre (Rumex acetosella), som regnes som en 

dyrkingsindikator/ruderat, er registrert. Gjennom laget sees en nedgang i andelen 

bregnesporer (Polypodiaceae), som trolig henger sammen med lokal reduksjon i fuktig 

eikeblandingsskog. Lag 5 representerer trolig en periode med rydding av skog og lokal 

beiteaktivitet i løpet av eldre bronsealder.  

 

I pollenprøven fra lag 6 reduseres bjørk (Betula), og furu (Pinus) øker. Også einer (Juniperus) 

får en markant økning, og røsslyng (Calluna) og lusegress (Huperzia selago) øker, trolig som 

en konsekvens av skogrydding. Økning i einer og røsslyng har trolig sammenheng med økt 

beiteaktivitet. Av urter sees en topp i beiteindikatoren smalkjempe (Plantago lanceolata), og 

laget har en begynnende kurve for bygg (Hordeum-type).  Det er mulig at dette laget 

representerer et dyrkingslag, eller at dyrking har foregått i nærheten. Området er trolig også 

beitet. Laget er datert til eldre bronsealder (Tabell 3). 

 

I lag 8 reduseres andelen trær og busker til ca. 50 % av total pollensum, hovedsakelig 

representert med en nedgang i bjørk (Betula) og einer (Juniperus). Et pollenkorn av gran 

(Picea) er også registrert. Gress (Poaceae) øker og oppnår 30 % representasjon, og bygg 

(Hordeum-type) har over 2 %. Også hvete (Triticum-type) er registrert. Også urter som engsyre 

(Rumex acetosa) og småsyre (Rumex acetosella) øker, og rød- og hvitkløver (Trifolium 

pratense, T. repens), øyentrøst/engkall (Euphrasia/Rhinanthus) og perikum (Hypericum) er 

registrert, urter som indikerer gressmarksvegetasjon. Både smalkjempe (Plantago lanceolata) 

og groblad (Plantago major) er tilstede, og representerer beiteaktivitet. Soppsporer av 

Soridaria (HdV55), Sporormiella (HdV113) og Podospora (HdV368), som alle er 

møkkindikerende, er også registrert i lag 8. Lag 8 tolkes som dyrkingslag, og er 

radiokarbondatert til eldre bronsealder, men laget kan reflektere en 

vegetasjonssammensetning som er yngre. Det er mulig at eldre trekull er blitt iblandet 

gjennom dyrkingsaktivitet. 

 

 

4. Sammendrag 

Det ble utført pollen- og makrofossilanalyser, samt artsbestemmelse av trekull før 

radiokarbondatering, i en jordprofil på Askeladdens id 141303-2, Havikbotn. De analyserte 

lagene reflekterer en tidsperiode fra eldre steinalder og frem til eldre bronsealder, muligens 
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yngre. Pollenanalysene viser lokal skogssammensetning i en tidsperiode fra eldre steinalder 

da området var preget av en rekke steinalderlokaliteter (jfr. www.Riksantikvaren.no), og 

fremover til eldre bronsealder (muligens jernalder) da området ble brukt til dyrkning og som 

beitearealer. Skogsvegetasjonen i området var preget av or, bjørk, eik, rogn, hassel, alm, ask 

og lind i eldre steinalder. Noe buskvegetasjon, med bl.a. bringebær eksisterte, og skogbunnen 

var dominert av bregner, med noe røsslyng, gress og urter. Åpen vegetasjon i forbindelse med 

menneskelig aktivitet eksisterte tilknyttet stranden og i forbindelse med boplassaktivitet. 

Trolig har urter som engsyre, og mer nitrofile urter som erteblomster og korsblomster vært 

tilknyttet boplassene.  

 

I overgang til eldre bronsealder skjer større lokale endringer i skogssammensetning. I løpet av 

lag 5 skjer en overgang fra lokal eikeblandingsskog nederst i laget til åpnere bjørkeskog øverst, 

sammen med en generell økning også i lokal/regional furu. Denne endringen i 

skogssammensetning kan trolig reflektere både jordbruksetablering i områder på best 

jordsmonn (eikeblandingsskog), og muligvis endringer i klima som kan ha favorisert furu. 

Oppdyrking og beiteaktivitet har også medvirket til favorisering av bjørk, og kan også ha ført 

til erosjon og tynnere jordsmonn langs kystnære områder som favoriserer furuskogetablering. 

Endringene i skogssammensetning i løpet av bronsealder har dermed komplekse 

årsakssammenhenger, som involverer rydding av skog og oppdyrking, beiteaktivitet og 

klimaendringer.  

 

Lokal beiteaktivitet er representert i lag 5, med etablering av beiteindikerende urter. 

Ekspansjonen av bjørk, som er et lyskrevende treslag, kan nettopp ha sammenheng med 

beiteaktivitet. I lag 6, også radiokarbondatert til bronsealder, er pollenkorn fra bygg registrert, 

og laget representerer trolig et dyrkingslag. Også lag 8 er et dyrkingslag, som er 

radiokarbondatert til eldre bronsealder, men som trolig representerer en yngre periode. 

Vegetasjonen reflektert i lag 8 er åpen og gressdominert, og endringene i vegetasjon mellom 

lag 6 og lag 8 skulle tilsi en viss tidsforskjell. Lag 8 har relativt høye verdier av bygg (over 2 %), 

og tilstedeværelse av flere typer møkkindikerende soppsporer, som kan tyde på gjødsling. 

Også tilstedeværelse av et pollenkorn fra gran tyder på at laget tidligst representerer 

jernalder. På lokalitet id 141304 ble et mulig ovnsanlegg funnet, som nettopp ble antatt å være 

fra jernalder. Dette tyder på senere aktivitet i området, som kan ha medført eldre trekull i 

dyrkingslaget. 
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Bf10390_7934.JPG Oversikt Lok 1. Etter avtorving Ø 141300 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7935.JPG Oversikt Lok 1. Etter avtorving SØ 141300 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7936.JPG Oversikt Lok 1. Etter avtorving, vest for profilbenk. S 141300 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7937.JPG Oversikt Lok 1. Etter avtorving, øst for profilbenk. S 141300 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7938.JPG Oversikt Lok 1. Etter avtorving, øst for profilbenk. S 141300 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7939.JPG Oversikt Lok 1. Etter avtorving, øst for profilbenk. N 141300 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7940.JPG Lok 3 avtorvet S 141304 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7941.JPG Oversikt Lok 1 N 141300 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7942.JPG Oversikt Lok 2 N 141303 True Fredrik Solli 12.09.2019

Bf10390_7943.JPG 108x197y(til venstre) SØ profilkant S 108x197ySØ 141300 True Hanne Greger 13.09.2019

Bf10390_7944.JPG 108x197y(til venstre) SØ profilkant S 108x197ySØ 141300 True Hanne Greger 13.09.2019

Bf10390_7945.JPG Oversikt/arbeidsbilde Lok 1 & 3 (nærmest i bildet) N 141300, 141304 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7946.JPG Lok 1, ser profilbenken som ble satt igjen sentralt 
på feltet

S 141300 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7947.JPG Lok 1 Viser de krevende forholdene på feltet pga 
annansamling på flaten

Ø 141300 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7948.JPG Lok 1 arbeidsbilde, mekanisk rutegraving S 141300 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7949.JPG Lok 1 arbeidsbilde, mekanisk rutegraving S 141300 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7950.JPG Lok 1 arbeidsbilde, mekanisk rutegraving S 141300 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7951.JPG Lok 1 arbeidsbilde, mekanisk rutegraving N 141300 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7952.JPG Foto fra Lok. 1 mot lok 3 S 141304 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7953.JPG Lok 3 rutegraving, viser fylkeskommunens 
p ø estikk med m lig o nsanlegg

S 141304 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7954.JPG Lok 3 Profil av fylkeskommunens prøvestikk med 
m lig o nsanlegg

S 141304 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7955.JPG Lok 1 oversikt N 141300 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7956.JPG Graving av ruter på Lok.3, ligger rett ovenfor Lok. 
1

N 141304 True Fredrik Solli 17.09.2019

Bf10390_7957.JPG Lok 3, topp av mekanisk lag 3 S 141304 True Morten Vetrhus 18.09.2019

Bf10390_7964.JPG Lok 3, steinheller i bunn av prøvestikk som ble 
tolket som en ovn. Ovnen ble avkreftet ved 
rutegravingen

S 141304 True Morten Vetrhus 18.09.2019

Bf10390_7966.JPG Lok 3, profil av fylkeskommunens prøvestikk med 
funn av det som ble tolket som en ovn. Ovnen ble 
avkreftet ved rutegravingen.

S 141304 True Morten Vetrhus 18.09.2019

Bf10390_7980.JPG Lok 3, gravd til lag 6. Ser naturlig oppsprukket 
berg i undergrunnen.

V 141304 True Morten Vetrhus 18.09.2019

Vedlegg B. Fotoliste



Bf10390_7990.JPG Oversiktsfoto fra dyrkningssjakt ned mot Lok.2. 
Ser lok. 1 lengst til venstre i bildet.

NV 141303-2 True Camilla Zinsli 09.10.2019

Bf10390_7995.JPG AK307 flate. Rest av kokegrop. AK307 N 103x220y 141303 True Morten Vetrhus 14.10.2019

Bf10390_7997.JPG AK307 profil. Rest av kokegrop. AK307 S 103x220y 141303 True Morten Vetrhus 15.10.2019

Bf10390_8005.JPG AK307 profil.Rest av kokegrop. AK308 S 103x220y 141303 True Morten Vetrhus 15.10.2019

Bf10390_8010.JPG 2A459, Plan, Lok 2. Steinsamling. A459 S 141303 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_8012.JPG 2A331, profil. Steinsamling. Ligger i nedgraving 
A482.

A331 S 141303 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_8013.JPG 2A459, plan, halvveis snittet. Steinsamling. A459 Ø 141303 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_8015.JPG 2A459, snittet. Steinsamling. A459 S 141303 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_8016.JPG Arbeidsbilde, dokumentasjon av dyrkningsprofil. NV 141303-2 True Morten Vetrhus 17.10.2019

Bf10390_08092.JPG Lok 1, før avtorving NØ 141300 True Fredrik Solli 10.09.2019

Bf10390_08093.JPG Lok 1 & 2, før avtorving Ø 141300, 141303 True Fredrik Solli 10.09.2019

Bf10390_08094.JPG Lok 1, før avtorving N 141300 True Fredrik Solli 10.09.2019

Bf10390_08114.JPG Oversikt, sett fra Lok 1 opp mot brakken S 141300 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_08142.JPG Oversikt, sett fra Lok 1 opp mot brakken S 141300 True Fredrik Solli 26.09.2019

Bf10390_08151.JPG Såldestasjon N 141300 True Fredrik Solli 26.09.2019

Bf10390_08183.JPG Arbeidsbilde, sålding NNV 141300 True Flo Reidarsdotter 02.10.2019

Bf10390_08184.JPG Arbeidsbilde, graving av ruter og mekaniske lag på 
Lok. 1

SØ 141300 True Flo Reidarsdotter 02.10.2019

Bf10390_7980.JPG Lok 1, Profil i nord fra stein V 141300 True Fredrik Solli 04.10.2019

Bf10390_08335.JPG Lok 2, (A482, A331,A459) Topp lag 3 A482, A331,A459 141303 True Fredrik Solli 15.10.2019

Bf10390_FG04.jpg Lok 1, Profil i nord fra stein V 141300 True Fredrik Solli 04.10.2019

Bf10390_FG05.jpg Sjakt, Profil m/dyrkningslag V 141303-2 True Camilla Zinsli 08.10.2019

Bf10390_FG07.jpg Lok 2, Topp lag 2 141303 True Fredrik Solli 11.10.2019

Bf10390_FG09.jpg Lok 2, (A482, A331,A459) Topp lag 3 A482, A331,A459 141303 True Fredrik Solli 15.10.2019

Bf10390_FG10.jpg Lok 2, snitt/profil 2A331 A331 141303 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_FG11.jpg Lok 2, Topp lag 4, 2A459 A459 141303 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_FG12.jpg Lok 2, Topp lag 5, 2A459 A459 141303 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_Drone_over
sikt_pre_utg.jpg

Lok 2, Topp lag 5, 2A459 A459 141303 True Fredrik Solli 16.10.2019

Bf10390_0149.JPG Dronefoto, oversikt etter maskinell avdekking av 
Felt 1

SØ 141300,141303, 
141304

True Thomas Bruen 
Olsen

10.09.2019



Bf10390_0150.JPG Dronefoto, oversikt etter maskinell avdekking av 
Felt 1

SV 141300,141303, 
141304

True Thomas Bruen 
Olsen

10.09.2019

Bf10390_0155.JPG Dronefoto, oversikt etter maskinell avdekking av 
Felt 1

SV 141300,141303, 
141304

True Thomas Bruen 
Olsen

10.09.2019

Bf10390_0158.JPG Dronefoto, oversikt etter maskinell avdekking av 
Felt 1

SV 141300,141303, 
141304

True Thomas Bruen 
Olsen

10.09.2019

Bf10390_0162.JPG Dronefoto, oversikt etter maskinell avdekking av 
Felt 1

V 141300,141303, 
141304

True Thomas Bruen 
Olsen

10.09.2019

Bf10390_0169.JPG Dronefoto, oversikt etter maskinell avdekking av 
Felt 1

VSV 141300,141303, 
141304

True Thomas Bruen 
Olsen

10.09.2019



Prøve Navn 
INTRASIS 
ID intrasisnavn Kal. År f.Kr./e.Kr.(2 sigma) År BP Lag Tatt ut i Prøvedato Sign. Datering Datert på Sendt mengde mg Vedart Katalognr. Trekullanalyse overland  

VP1 HAVIK1 1PK251  2678 - 2482 f.Kr. (87,7%) og 2840 - 2813 f.Kr. (7.7%)    4060 ±30 AL199 Profil 04.10.2019 FR x bjørk 100 x  

VP2  1PM252    AL199 Profil 04.10.2019 FR      

VP3 HAVIK3 1PK266  2874 - 2621f.Kr. (95.4%)  4140 ±30 AL199/strategrafisk lag 1 & 2 Profil 10.10.2019 FR x bjørk 200 x  

VP4 HAVIK4 1PK444  371 - 199 f.Kr. (95.4%)     2210 ±30 AK307  15.10.2019 MV x bjørk 700 x  

VP5  1PK528    AL482  16.10.2019 FS    x  

VP6 HAVIK6 1PK530  3822 - 3710 f.Kr. (49.7%) og 3943 - 3856 f.Kr. (44.4%)  og 3843 - 3835 f.Kr. (1.3%) 5020 ±30 A459  16.10.2019 FS x bjørk 50 x  

VP7 HAVIK7 1PK527  3702 - 3631 f.Kr. (80.3%) og  3565 - 3536 f.Kr. (14.4%) og 3578 - 3574 f.Kr. (0.7%) 4850 ±30 A331  16.10.2019 FS x bjørk 100 x  

VP8 HAVIK8 1PK529  3804 - 3692 f.Kr. (86.2%) og  3912 - 3878 f.Kr. (6.4%) og 3684 - 3663 f.Kr. (2.7%) 4980 ±30 AL482  16.10.2019 FS x bjørk 10 x  

VP9  1PP539 Pollenserie 1   Dyrkningsprofil Profil 16.10.2019 AO      

VP10  1PP540 Pollenserie 2   Dyrkningsprofil Profil 16.10.2019 AO      

VP11  1PP541 
Pollenprøve 
46   Dyrkningsprofil Profil 16.10.2019 AO      

VP12 HAVIK12 1PM542 M1 3956 - 3796 f.Kr. (95.4%) 5070 ±30 Dyrkningsprofil lag 1 Profil 16.10.2019 AO x hassel 42 x 19754 

VP13  1PM543 M2   Dyrkningsprofil lag 1 Profil 16.10.2019 AO      

VP14  1PM544 M3   Dyrkningsprofil lag 3 Profil 16.10.2019 AO      

VP15  1PM545 M4   Dyrkningsprofil lag 5 Profil 16.10.2019 AO      

VP16  1PM546 M5   Dyrkningsprofil lag 6 Profil 16.10.2019 AO      

VP17  1PM547 M6   Dyrkningsprofil lag 6 Profil 16.10.2019 AO      

VP18  1PM548 M7   Dyrkningsprofil lag 7 Profil 16.10.2019 AO      

VP19  1PM549 M8   Dyrkningsprofil lag 8 Profil 16.10.2019 AO      

VP20 HAVIK20 1PM550 M9 4936 - 4769 f.Kr. (94.5 %) og 4753 - 4746 f.Kr. (0.9%) 5960±30 Dyrkningsprofil lag 2 Profil 16.10.2019 AO x bjørk/or/hassel 27 x 19762-ekstraprøve ikke i vedartrapport 

VP21  1PM551 M10   Dyrkningsprofil lag 5 Profil 16.10.2019 AO      

VP22  1PM552 M11   Dyrkningsprofil lag 6 Profil 16.10.2019 AO      

VP23  1PM553 M12   Dyrkningsprofil lag 7 Profil 16.10.2019 AO      

VP24  1PM554 M13   Dyrkningsprofil lag 8 Profil 16.10.2019 AO      

VP25  1PM555 M14   Dyrkningsprofil lag 4 Profil 16.10.2019 AO    x 19767 

VP26  1PK556 14C lag 1   Dyrkningsprofil lag 1 Profil 16.10.2019 AO      

VP27 HAVIK27 1PK557 14C lag 2 6531 - 6435 f.Kr. (89.1%) og 6568 - 6544 f.Kr. (6.3%)  7640 ±30 Dyrkningsprofil lag 2 Profil 16.10.2019 AO x hassel 23 x 19769 

VP28  1PK558 14C lag 3   Dyrkningsprofil lag 3 Profil 16.10.2019 AO    x 19770 

VP29 HAVIK29 1PK559 14C lag 5 1629 - 1497 f.Kr. (95.4%)   3280 ±30 Dyrkningsprofil lag 5 Profil 16.10.2019 AO x or 9,5 x 19771 

VP30 HAVIK30 1PK560 14C lag 6 1545 - 1425 f.Kr. (91%) og 1605 - 1584 f.Kr. (4.1%) og 1558 - 1555 f.Kr. (0.3%)           3220 ±30 Dyrkningsprofil lag 6 Profil 16.10.2019 AO x 
or og 
uid.spredtpora 8,9 x 19772 

VP31 HAVIK31 1PK561 14C lag 8 1612 - 1491 f.Kr. (80.4%) og 1485 - 1451 f.Kr. (15%)  3250 ±30 Dyrkningsprofil lag 8 Profil 16.10.2019 AO x 
or og 
selje/vier/osp 7 x 19773 

               

Vedlegg C. Liste over vitenskapelige prøver
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Paleobotaniske rapporter 
fra Seksjon for paleobiologi og geologi 

Vedlegg D. Vedartsanalyser



 

 

Trekullanalyse av syv makrofossilprøver med formål å 14C-datere trekull.  
 
Syv makrofossilprøver fra dyrkingsprofil, id 141303-2, ved Havikbotn, Flora, ble levert til siling, plukking 
og trekullanalyse ved Avdeling for Naturhistorie. Trekull fra treslag med lav egenalder (or, hassel og 
selje/vier/osp cf. – alle med spredtpora vedrøyrstruktur) ble plukka ut der dette var mulig, og innveid 
til datering (Tabell 1). Restmateriale (ikke artsbestemt) ble i noen tilfeller vedlagt. Alle prøver hadde 
lite, og svært små biter, trekull. I to prøver, katalog 19770 fra lag 3 og katalog 19767 fra lag 4, var det 
ikke mulig å artsbestemme trekullbitene grunnet for små fragment. Her ble henholdsvis 41 og 78 små 
ubestemte trekullfragmenter innveid. 
 
 

Tabell 1: Trekullanalyse fra dyrkingsprofil på Havikbotn, Flora k. 

Lag Prøve Katalog Innveid materiale Vekt Evt. restmateriale 

Prøve-
volum 

silt 

8 14C lag 8 19773 

Alnus (or): 1 bit 

Salix/Populus (selje/vier/osp) 
cf.: 1 bit 

7 mg 

Uid. Restmateriale: 21 
mg 

Bartre (uid.) 2 biter: 
3,1 mg 

400 

6 14C lag 6 19772 
Alnus (or): 4 biter, 

Uid. spredtpora: 7 biter 
8,9 mg 

Bartre (uid) 2 biter: 
23,2 mg 

720 

5 14C lag 5 19771 Alnus (or): 2 biter 9,5 mg  400 

4 M14 19767 
Uidentifiserte 

trekullfragmenter: 78 biter 
24 mg  

440 

3 14C lag 3 19770 
Uidentifiserte 

trekullfragmenter: 41 biter 
24 mg  

580 

2 14C lag 2 19769 Corylus (hassel): 2 biter 23 mg  400 

1 M1 19754 Corylus (hassel): 1 bit 42 mg  400 

  

Metode: 
 
Trekullbitene ble forsøkt snitta på tvers, radialt og tangentialt før mikroskopering. Til analysene ble 
Zeiss Discovery V20 stereolupe og Zeiss Scope.A1 AXIO mikroskop benyttet. Identifiseringsnøklene til 
Stemrud 1988, Richter et al. 2004 og Wheeler et al. 2007 ble konsultert i tillegg til referansesamlingen 
for trekull ved Universitetet i Bergen. 
 
 
Referanser: 
 

Richter HG, Grosser D, Heinz I, Gasson PE (eds.) (2004) IAWA list of microscopic features for softwood 
identification by an IAWA Committee. National Herbarium Netherlands, Leiden, The Netherlands. 
IAWA Journal 25 (1):1–70. 



 

 

Stemsrud KD (1988). Trevirkets oppbygning – vedanatomi. Universitetsforlaget. ISBN: 82-13-02268-8. 

Wheeler EA, Bass P, Gasson PE (eds.) (1989) IAWA list of microscopic features for hardwood 
identification by an IAWA Committee. National Herbarium of the Netherlands, Leiden. IAWA Bulletin 
n. s. 10 (3):221–332. 

Inside wood: 
http://insidewood.lib.ncsu.edu/search;jsessionid=50F104802BF382F13B8121FDA0748C35?0 

Wood anatomy: https://www.wsl.ch/land/products/dendro/species.php?code=CSAV 
 
 

https://www.wsl.ch/land/products/dendro/species.php?code=CSAV




December 17, 2019

Miss  Camilla Zinsli

University Museum of Bergen  

Section for Cultural Heritage

Universitetsmuseet i Bergen Fornminneseksjonen

Bergen, 5020 

Norway

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Miss Zinsli,

Enclosed are the radiocarbon dating results for  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 laboratory and counted in our own accelerators here. 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.  The reported d13C values were measured separately in an IRMS (isotope ratio mass spectrometer).  

They are NOT the AMS d13C which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS induced sources.

When interpreting the results, please consider any communications you may have had with us regarding the samples.

The cost of analysis was previously invoiced.  As always, if you have any questions or would like to discuss the results, 

don’t hesitate to contact us.

Sincerely,

Ronald E. Hatfield President

Page 1 of 23

Vedlegg E. Dateringsresultater



February 06, 2020

Miss  Camilla Zinsli

University Museum of Bergen  

Section for Cultural Heritage

Universitetsmuseet i Bergen Fornminneseksjonen

Bergen, 5020 

Norway

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Miss Zinsli,

Enclosed is the radiocarbon dating result for one sample recently sent to us. As usual, specifics of the analysis are listed on 

the report with the result and calibration data is provided where applicable.  The Conventional Radiocarbon Age has 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.

The reported result is accredited to ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 standards and all pretreatments 

and chemistry were 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 analysis.  

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.  The reported d13C was measured separately in an IRMS (isotope ratio mass spectrometer).  It is NOT 

the AMS d13C which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS induced sources.

When interpreting the result, please consider any communications you may have had with us regarding the sample.  As 

always, your inquiries are most welcome.  If you have any questions or would like further details of the analysis, please do not 

hesitate to contact us.

The cost of analysis was previously invoiced.  As always, if you have any questions or would like to discuss the results, 

don’t hesitate to contact us.

Sincerely,

Ronald E. Hatfield President

Page 1 of 3



Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

2678 - 2482 cal  BC

2840 - 2813 cal  BC

(87.7%)

(  7.7%)

Beta - 545141 HAVIK1 -26.1 o/oo IRMS δ13C:4060 +/- 30 BP

(4627 - 4431 cal  BP)

(4789 - 4762 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-396.75 +/- 2.25 o/oo

(without d13C correction): 4080 +/- 30 BP

-401.76 +/- 2.25 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

60.33 +/- 0.23 pMC

0.6033 +/- 0.0023

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

2874 - 2621 cal  BC(95.4%)

Beta - 545142 HAVIK3 -25.3 o/oo IRMS δ13C:4140 +/- 30 BP

(4823 - 4570 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-402.73 +/- 2.23 o/oo

(without d13C correction): 4140 +/- 30 BP

-407.69 +/- 2.23 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

59.73 +/- 0.22 pMC

0.5973 +/- 0.0022

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

371 - 199 cal  BC(95.4%)

Beta - 545143 HAVIK4 -24.9 o/oo IRMS δ13C:2210 +/- 30 BP

(2320 - 2148 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-240.52 +/- 2.84 o/oo

(without d13C correction): 2210 +/- 30 BP

-246.83 +/- 2.84 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

75.95 +/- 0.28 pMC

0.7595 +/- 0.0028

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

3822 - 3710 cal  BC

3943 - 3856 cal  BC

3843 - 3835 cal  BC

(49.7%)

(44.4%)

(  1.3%)

Beta - 545144 HAVIK6 -27.9 o/oo IRMS δ13C:5020 +/- 30 BP

(5771 - 5659 cal  BP)

(5892 - 5805 cal  BP)

(5792 - 5784 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-464.70 +/- 2.00 o/oo

(without d13C correction): 5070 +/- 30 BP

-469.15 +/- 2.00 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

53.53 +/- 0.20 pMC

0.5353 +/- 0.0020

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

3702 - 3631 cal  BC

3565 - 3536 cal  BC

3578 - 3574 cal  BC

(80.3%)

(14.4%)

(  0.7%)

Beta - 545145 HAVIK7 -24.2 o/oo IRMS δ13C:4850 +/- 30 BP

(5651 - 5580 cal  BP)

(5514 - 5485 cal  BP)

(5527 - 5523 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-453.25 +/- 2.04 o/oo

(without d13C correction): 4840 +/- 30 BP

-457.80 +/- 2.04 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

54.67 +/- 0.20 pMC

0.5467 +/- 0.0020

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

3804 - 3692 cal  BC

3912 - 3878 cal  BC

3684 - 3663 cal  BC

(86.2%)

(  6.4%)

(  2.7%)

Beta - 545146 HAVIK8 -27.5 o/oo IRMS δ13C:4980 +/- 30 BP

(5753 - 5641 cal  BP)

(5861 - 5827 cal  BP)

(5633 - 5612 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-462.03 +/- 2.01 o/oo

(without d13C correction): 5020 +/- 30 BP

-466.50 +/- 2.01 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

53.80 +/- 0.20 pMC

0.5380 +/- 0.0020

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

3956 - 3796 cal  BC(95.4%)

Beta - 545147 HAVIK12 -28.1 o/oo IRMS δ13C:5070 +/- 30 BP

(5905 - 5745 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-468.02 +/- 1.99 o/oo

(without d13C correction): 5120 +/- 30 BP

-472.44 +/- 1.99 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

53.20 +/- 0.20 pMC

0.5320 +/- 0.0020

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 8 of 23



Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

February 06, 2020

January 30, 2020

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

4936 - 4769 cal  BC

4753 - 4746 cal  BC

(94.5%)

(  0.9%)

Beta - 551896 HAVIK20 -28.2 o/oo IRMS δ13C:5960 +/- 30 BP

(6885 - 6718 cal  BP)

(6702 - 6695 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-523.81 +/- 1.78 o/oo

(without d13C correction): 6010 +/- 30 BP

-527.83 +/- 1.78 o/oo (1950:2020)

D14C:

∆14C:

47.62 +/- 0.18 pMC

0.4762 +/- 0.0018

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

6531 - 6435 cal  BC

6568 - 6544 cal  BC

(89.1%)

(  6.3%)

Beta - 545148 HAVIK27 -31.7 o/oo IRMS δ13C:7640 +/- 30 BP

(8480 - 8384 cal  BP)

(8517 - 8493 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-613.68 +/- 1.44 o/oo

(without d13C correction): 7750 +/- 30 BP

-616.89 +/- 1.44 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

38.63 +/- 0.14 pMC

0.3863 +/- 0.0014

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1629 - 1497 cal  BC(95.4%)

Beta - 545149 HAVIK29 -26.4 o/oo IRMS δ13C:3280 +/- 30 BP

(3578 - 3446 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-335.23 +/- 2.48 o/oo

(without d13C correction): 3300 +/- 30 BP

-340.76 +/- 2.48 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

66.48 +/- 0.25 pMC

0.6648 +/- 0.0025

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1545 - 1425 cal  BC

1605 - 1584 cal  BC

1558 - 1555 cal  BC

(91.0%)

(  4.1%)

(  0.3%)

Beta - 545150 HAVIK30 -28.3 o/oo IRMS δ13C:3220 +/- 30 BP

(3494 - 3374 cal  BP)

(3554 - 3533 cal  BP)

(3507 - 3504 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-330.25 +/- 2.50 o/oo

(without d13C correction): 3270 +/- 30 BP

-335.82 +/- 2.50 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

66.98 +/- 0.25 pMC

0.6698 +/- 0.0025

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Camilla Zinsli

University Museum of Bergen

December 17, 2019

November 25, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1612 - 1491 cal  BC

1485 - 1451 cal  BC

(80.4%)

(15.0%)

Beta - 545151 HAVIK31 -25.7 o/oo IRMS δ13C:3250 +/- 30 BP

(3561 - 3440 cal  BP)

(3434 - 3400 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-332.75 +/- 2.49 o/oo

(without d13C correction): 3260 +/- 30 BP

-338.29 +/- 2.49 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

66.73 +/- 0.25 pMC

0.6673 +/- 0.0025

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -26.1 o/oo)

Laboratory number Beta-545141

Conventional radiocarbon age 4060 ± 30 BP

95.4% probability

(87.7%)
(7.7%)

2678 - 2482 cal  BC
2840 - 2813 cal  BC

(4627 - 4431 cal  BP)
(4789 - 4762 cal  BP)

68.2% probability

(46.5%)
(17.7%)
(3.9%)

2631 - 2565 cal  BC
2525 - 2496 cal  BC
2831 - 2822 cal  BC

(4580 - 4514 cal  BP)
(4474 - 4445 cal  BP)
(4780 - 4771 cal  BP)

3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300
3300

3450

3600

3750

3900

4050

4200

4350

4500

Calibrated date (cal BC)
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(B
P)

4060 ± 30 BP Charred material
HAVIK1
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -25.3 o/oo)

Laboratory number Beta-545142

Conventional radiocarbon age 4140 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 2874 - 2621 cal  BC (4823 - 4570 cal  BP)

68.2% probability

(23.2%)
(19.6%)
(14%)
(5.9%)
(5.5%)

2712 - 2660 cal  BC
2759 - 2717 cal  BC
2864 - 2833 cal  BC
2650 - 2635 cal  BC
2819 - 2806 cal  BC

(4661 - 4609 cal  BP)
(4708 - 4666 cal  BP)
(4813 - 4782 cal  BP)
(4599 - 4584 cal  BP)
(4768 - 4755 cal  BP)

3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450
3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

Calibrated date (cal BC)
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m
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P)

4140 ± 30 BP Charred material
HAVIK3
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -24.9 o/oo)

Laboratory number Beta-545143

Conventional radiocarbon age 2210 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 371 - 199 cal  BC (2320 - 2148 cal  BP)

68.2% probability

(33%)
(27.9%)
(7.3%)

260 - 206 cal  BC
320 - 275 cal  BC
359 - 347 cal  BC

(2209 - 2155 cal  BP)
(2269 - 2224 cal  BP)
(2308 - 2296 cal  BP)

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50
1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

Calibrated date (cal BC)

R
ad
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 d
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m
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n 

(B
P)

2210 ± 30 BP Charred material
HAVIK4
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -27.9 o/oo)

Laboratory number Beta-545144

Conventional radiocarbon age 5020 ± 30 BP

95.4% probability

(49.7%)
(44.4%)
(1.3%)

3822 - 3710 cal  BC
3943 - 3856 cal  BC
3843 - 3835 cal  BC

(5771 - 5659 cal  BP)
(5892 - 5805 cal  BP)
(5792 - 5784 cal  BP)

68.2% probability

(38.4%)
(29.8%)

3932 - 3875 cal  BC
3807 - 3766 cal  BC

(5881 - 5824 cal  BP)
(5756 - 5715 cal  BP)

4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3650 3600
4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

Calibrated date (cal BC)
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 d
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m
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n 

(B
P)

5020 ± 30 BP Charred material
HAVIK6
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -24.2 o/oo)

Laboratory number Beta-545145

Conventional radiocarbon age 4850 ± 30 BP

95.4% probability

(80.3%)
(14.4%)
(0.7%)

3702 - 3631 cal  BC
3565 - 3536 cal  BC
3578 - 3574 cal  BC

(5651 - 5580 cal  BP)
(5514 - 5485 cal  BP)
(5527 - 5523 cal  BP)

68.2% probability

(60%)
(6.1%)
(2.1%)

3662 - 3634 cal  BC
3551 - 3543 cal  BC
3691 - 3688 cal  BC

(5611 - 5583 cal  BP)
(5500 - 5492 cal  BP)
(5640 - 5637 cal  BP)

3800 3750 3700 3650 3600 3550 3500 3450
4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

Calibrated date (cal BC)

R
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 d
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m
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n 

(B
P)

4850 ± 30 BP Charred material
HAVIK7
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -27.5 o/oo)

Laboratory number Beta-545146

Conventional radiocarbon age 4980 ± 30 BP

95.4% probability

(86.2%)
(6.4%)
(2.7%)

3804 - 3692 cal  BC
3912 - 3878 cal  BC
3684 - 3663 cal  BC

(5753 - 5641 cal  BP)
(5861 - 5827 cal  BP)
(5633 - 5612 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 3779 - 3711 cal  BC (5728 - 5660 cal  BP)

4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3650 3600 3550
4500

4650

4800

4950

5100

5250

5400

Calibrated date (cal BC)
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4980 ± 30 BP Charred material
HAVIK8
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -28.1 o/oo)

Laboratory number Beta-545147

Conventional radiocarbon age 5070 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 3956 - 3796 cal  BC (5905 - 5745 cal  BP)

68.2% probability

(49.5%)
(18.7%)

3878 - 3804 cal  BC
3944 - 3915 cal  BC

(5827 - 5753 cal  BP)
(5893 - 5864 cal  BP)
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -28.2 o/oo)

Laboratory number Beta-551896

Conventional radiocarbon age 5960 ± 30 BP

95.4% probability

(94.5%)
(0.9%)

4936 - 4769 cal  BC
4753 - 4746 cal  BC

(6885 - 6718 cal  BP)
(6702 - 6695 cal  BP)

68.2% probability

(49.1%)
(19.1%)

4851 - 4793 cal  BC
4896 - 4867 cal  BC

(6800 - 6742 cal  BP)
(6845 - 6816 cal  BP)
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Page 3 of 3



BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -31.7 o/oo)

Laboratory number Beta-545148

Conventional radiocarbon age 7640 ± 30 BP

95.4% probability

(89.1%)
(6.3%)

6531 - 6435 cal  BC
6568 - 6544 cal  BC

(8480 - 8384 cal  BP)
(8517 - 8493 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 6498 - 6451 cal  BC (8447 - 8400 cal  BP)
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7640 ± 30 BP Charred material
HAVIK27
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -26.4 o/oo)

Laboratory number Beta-545149

Conventional radiocarbon age 3280 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 1629 - 1497 cal  BC (3578 - 3446 cal  BP)

68.2% probability

(37.9%)
(30.3%)

1565 - 1519 cal  BC
1610 - 1574 cal  BC

(3514 - 3468 cal  BP)
(3559 - 3523 cal  BP)
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3280 ± 30 BP Charred material
HAVIK29
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -28.3 o/oo)

Laboratory number Beta-545150

Conventional radiocarbon age 3220 ± 30 BP

95.4% probability

(91%)
(4.1%)
(0.3%)

1545 - 1425 cal  BC
1605 - 1584 cal  BC
1558 - 1555 cal  BC

(3494 - 3374 cal  BP)
(3554 - 3533 cal  BP)
(3507 - 3504 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 1511 - 1446 cal  BC (3460 - 3395 cal  BP)
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3220 ± 30 BP Charred material
HAVIK30
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

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

(Variables: d13C = -25.7 o/oo)

Laboratory number Beta-545151

Conventional radiocarbon age 3250 ± 30 BP

95.4% probability

(80.4%)
(15%)

1612 - 1491 cal  BC
1485 - 1451 cal  BC

(3561 - 3440 cal  BP)
(3434 - 3400 cal  BP)

68.2% probability

(42.9%)
(15.3%)
(7.3%)
(2.7%)

1546 - 1496 cal  BC
1607 - 1583 cal  BC
1475 - 1461 cal  BC
1559 - 1553 cal  BC

(3495 - 3445 cal  BP)
(3556 - 3532 cal  BP)
(3424 - 3410 cal  BP)
(3508 - 3502 cal  BP)
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

0.40 +/- 0.04 pMC

0.40 +/- 0.03 pMC

Reference 2

129.41 +/- 0.06 pMC

129.55 +/- 0.35 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

96.03 +/- 0.27 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

December 05, 2019

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Miss  Camilla ZinsliSubmitter:

Report Date: December 05, 2019



      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

0.447 +/- 0.04 pMC

0.45 +/- 0.03 pMC

Reference 2

129.41 +/- 0.06 pMC

129.43 +/- 0.35 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

96.95 +/- 0.28 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

January 24, 2020

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Miss  Camilla ZinsliSubmitter:

Report Date: January 24, 2020



B18585 Boplassfunn fra Havikbotn 1, av Havikbotn (26/616), Kinn k., Vestland. 

 

/1 1 egg av ubestemt øks av vestlandstypen av grønnstein, største mål 3,1 cm. 

/2 1 ubestemt øksemne i bergart, største mål 5,5 cm. 

/3 8 tangespisser/-fragmenter av a-typen, 7 av rhyolitt og 1 av flint, største mål 1 - 4 cm. 

/4 4 slipte spisser/-fragmenter med rombisk bladsnitt av skifer, største mål 1,2 - 1,7 cm. 

/5 2 slipt spiss/-fragmenter med spissovalt bladsnitt av skifer, derav en med rette avsatser, 

største mål 1,6 -6,3 cm. 

/6 1 slipte spisser/-fragmenter med ubestemt bladsnitt av skifer, største mål 1,7 cm. 

/7 2 emner til slipte spisser av skifer, derav 1 er hugd, største mål 2,5 - 6,5 cm. 

/8 3 platekniver med slipt egg, to av sandstein og en av skifer, største mål 2,8 - 7,6 cm. 

/9 2 endeskrapere av flint, derav en på flekke, største mål 1,8 - 2,7 cm.  

/10 11 skrapere, 8 av rhyolitt, 2 av flint og 1 av kvartsitt, største mål 1,3 - 4,6 cm. 

/11 2 flekke med retusj av rhyolitt, største mål 3 - 3,2 cm.  

/12 42 avslag med retusj, 18 av rhyolitt, 13 av kvartsitt, 9 av flint og 2 av kvarts, største mål 1 - 

5,6 cm. 

/13 4 bipolare kjerner, 2 av kvartsitt, 1 av kvarts og 1 av bergkrystall, største mål 1,6 - 2 cm. 

/14 1 spissvinklet kjerne med tre eller flere plattformer av rhyolitt, største mål 9 cm. 

/15 3 sylindriske kjerner av rhyolitt, største mål 3,5 - 5 cm. 

/16 9 kjerner, 7 av rhyolitt, 1 av kvartsitt og 1 av kvarts, største mål 2,3 - 3,9 cm. 

/17 9 kjernefragmenter, 5 av kvartsitt, 3 av rhyolitt og 1 av bergkrystall, største mål 2,5 - 5,7 cm. 

/18 5 plattformavslag av rhyolitt, største mål 3 - 4,9 cm. 

/19 1 hengslet flekke av rhyolitt, største mål 1,9 cm. 

/20 1 makroflekke av rhyolitt, største mål 3,8 cm. 

/21 2 mikroflekker, 1 av flint og 1 av rhyolitt, største mål 2,1 - 3,5 cm.  

/22 3 smalflekker, 2 av rhyolitt og 1 av kvartsitt, største mål 1,1 - 2,8 cm. 

/23 12 flekkelignende avslag, 9 av rhyolitt, 2 av flint og 1 av kvartsitt, største mål 2 - 3,8 cm. 

/24 3 avslag av slipt øks, 2 av bergart og 1 av grønnstein, største mål 2,2 - 2,6 cm.  

Vedlegg F. Tilvekster



/25 1 avslag av slipt spiss av skifer, største mål 1,3 cm. 

/26 9 avslag av slipt gjenstand, 7 av skifer, 1 av sandstein og 1 av grønnstein, største mål 1,1 - 2,9 

cm. 

/27 568 avslag, 459 av rhyolitt, 409 av kvartsitt, 247 av kvarts, 112 av skifer, 68 av flint, 15 av 

bergkrystall, 4 av mylonitt, 2 av diabas, 1 av bergart og 1 av sandstein. 

/28  12 slipeplater/-fragmenter, 5 av kvartsitt, 4 av skifer, 2 av sandstein og 1 av bergart, største 

mål 3,6 - 20,5 cm. 

/29 1 bearbeidet pimpstein med fure, største mål 2,5 cm. 

/30 2 knakkestein, 1 av kvartsitt og 1 av bergart, største mål 6,5 - 10,5 cm. 

/31 2 krystall/-fragment  

/32 1 bit av skifer. 

 

Funn fra arkeologisk utgravning i 2019, foretatt av Fornminneseksjonen på Havikbotn, Kinn 

kommune. Basert på topografisk funnivå og funnmaterialet er lokaliteten knytta til neolitikum. 

 

Askeladden ID: 141300 

Katalogisert av: Fredrik Solli. 

 



B18586 Boplassfunn fra Havikbotn 2, av Havikbotn (26/616), Kinn k., Vestland. 

/1 1 fiskesøkke med fure av kleber, største mål 3,1 cm. 

/2 1 slipt spydspiss/-fragment av skifer, største mål 3,9 cm. 

/3 2 tangespisser/-fragmenter av a-typen, 1 av rhyolitt og 1 av flint, største mål 1,7 - 3,4 cm. 

/4 3 slipte spisser/-fragment med rombisk bladsnitt av skifer, derav en med agnorer, største mål 

2,1 - 5 cm. 

/5 2 slipt spiss/-fragmenter med spissovalt bladsnitt av skifer, derav en med rette avsatser, 

største mål 1,4 -2,3 cm. 

/6 2 slipte spisser/-fragmenter med ubestemt bladsnitt av skifer, største mål 1,7 - 2 cm. 

/7 6 emner/-fragmenter til slipte spisser av skifer, derav 5 er hugd, største mål 2,1 - 6,6 cm. 

/8 1 endeskrapere av bergkrystall, største mål 1,9 cm.  

/9 8 skrapere, 5 av rhyolitt, 2 av flint og 1 av kvartsitt, største mål 1,4 - 3,3 cm. 

/10 19 avslag med retusj, 6 av rhyolitt, 5 av kvartsitt, 4 av flint, 3 av kvarts og 1 av bergkrystall, 

største mål 1,1 - 6,5 cm. 

/11 2 flekke med retusj, 1 av rhyolitt og 1 av bergkrystall, største mål 2,8 - 3,8 cm. 

/12 7 bipolare kjerner/-fragmenter, 3 av bergkrystall, 2 av kvarts, 1 av rhyolitt og 1 av flint, 

største mål 1,6 - 2,8 cm. 

/13 2 kjerner av kvartsitt, største mål 2,8 - 4,8 cm.  

/14 2 kjernefragmenter, 1 av mylonitt og 1 av kvartsitt, største mål 2,3 - 3,2 cm. 

/15 4 plattformavslag, derav 3 horisontal plattformkant og 1 diskformet, 3 av rhyolitt og 1 av 

kvartsitt, største mål 2,3 - 4,5 cm. 

/16 2 mikroflekker, 1 av flint og 1 av kvartsitt, største mål 1,3 - 1,7 cm. 

/17 2 smalflekker, 1 av kvarts og 1 av kvartsitt, største mål 1,5 - 3,3 cm. 

/18 1 flekkelignende avslag av bergkrystall, største mål 2,7 cm. 

/19 2 avslag av slipt øks av diabas, største mål 3,7 - 3,9 cm. 

/20 4 avslag av slipt kniv av skifer, største mål 3,5 - 5,1 cm. 

/21 1 avslag av slipt slipeplate av skifer, største mål 8 cm. 

/22 18 avslag av slipt gjenstand, 12 av skifer, 5 av diabas og 1 av bergart, største mål 1,3 - 5 cm. 

/23 587 avslag, 212 av skifer, 184 av rhyolitt, 60 av flint, 59 av kvartsitt, 39 av kvarts, 17 av 

bergkrystall, 10 av diabas, 4 av sandstein og 2 av mylonitt. 



/24 6 slipeplater/-fragmenter, 2 av sandstein, 2 av bergart og 2 av skifer, største mål 4,4 - 9 cm. 

/25 1 knakkestein av bergart, største mål 10,4 cm. 

/26 1 krystall 

/27 3 biter, 1 av diabas, 1 av bergkrystall og 1 av pimpstein, største mål 8,4 cm. 

/28 2 blokker av diabas, største mål 8,3 - 12,6 cm. 

 

Funn fra arkeologisk utgravning i 2019, foretatt av Fornminneseksjonen på Havikbotn, Kinn 

kommune. Basert på topografisk funnivå og funnmaterialet er lokaliteten knytta til neolitikum. 

 

Askeladden ID: 141303 

Katalogisert av: Fredrik Solli. 
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