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Figurer

Figur 1.      Oversiktskart.
Figur 2.      Kartfesting av steinalderlokalitetene rundt Gjeddevatn. 
Figur 3.      Oversiktsfoto 1:30000. Lokaliteten er markert med rød prikk. 
Figur 4.      Flyfoto 1:1000. Lokaliteten markert med rød prikk.
Figur 5.      Strandlinjekurve for Gjeddevatn.  
Figur 6.      Vannstanden rundt 5000 f.Kr. På denne tiden har lokaliteten vært strandbundet, med en optimal 
                   plassering i forhold til det som må ha vært en liten tidevannstrøm ved dagens innsnevring 
                   mellom Gjeddevatn og Sælenvannet. 
Figur 7.      Kartfesting av lokaliteten. Det maskinelt avdekkete feltet er inntegnet. Ser den bratte hellingen ned 
                   mot Gjeddevatn. 
Figur 8.      Lokalitetsskisse. 
Figur 9.      Profil gjennom S 1. 
Figur 10.    Profiler i kryssjaktene. I sjakten 57x 101-110 y ble det dokumentert èn profil, her betegnet som 
                   profil mot N. Fra sjakten langs 110y ble to profiler tegnet. Profil mot vest er her speilet, og satt 
                   sammen med den østlige kryssprofilen. På denne måten vises formen på flaten, med hellingen 
                   mot sør og mot nord.
Figur 11.    Skisse over utgravde arealer. 
Figur 12.    Situasjonen på feltet etter graving av ett mekanisk lag (topp mekanisk lag 2). Her ser vi 
                   hvordan  S 1  ligger i forhold til den undersøkte steinalderflaten. Profilsnittet i S 1 er markert. 
Figur 13.    Etter avdekking av ett mekanisk lag i kryssjaktene. Merk jordhaugene mellom feltet og bergknausen
                   som utgjør feltets østlige avgrensning. 
Figur 14.    Etter graving av kryssjakter. 
Figur 15, 16.  Arbeids- og oversiktsbilder. Legg merke til de lave bergknausene som omgir lokaliteten. 
Figur 17.    Fordeling av littisk materiale fra Gjeddevatn. Konturspredninger av hhv. mikroavslag, vanlige og 
                   makroavslag, alle funn, alle gjenstander og brent flint. 
Figur 18.    Absolutt fordeling littisk materiale fordelt på hhv. kategoriene mikroavslag, vanlige og makroavslag,
                   alle funn og brent flint.
Figur 19.    Besøk av skoleelever som fikk prøve seg som arkeologer. 
Figur 20.    Undervisningsopplegg for Varden skole. Her fikk elevene eksperimentere med flint og skinn. 
Figur 21.    Kari Kristoffersen forteller elever fra Varden skole om steinalderen, og viser her frem en replika av
                   en trinnøks. 
Figur 22.    Elever fra Varden skole får prøve å treffe blinken med pil og bue. 
Figur 23.    Åpen dag, hvor alle som var interessert kunne ta turen innom å få omvisning på feltet. 
Figur 24.    Store og små fikk prøve seg med pil og bue på den åpne dagen.

Tabell 1.     Liste over koordinater. UTM- fastpunkt satt ut av vegvesenet (RG 1 og 2), supplert med lokale 
                   innmålinger av David Simpson.
Tabell 2.     Det littiske materialet fra Gjeddevatn. 
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Sammendrag
Følgende rapport omhandler den arkeologiske utgravingen av en senmesolittisk steinalderlokalitet 
på Sælen gnr. 22/113 ved Gjeddevatn i Fyllingsdalen, Bergen kommune (se fig.1). Undersøkelsen 
ble igangsatt den 31.05.10 og avsluttet 01.07.10. Til sammen ble det gjort 3530 steinalderfunn 
på lokaliteten. I samarbeid med Kari K. Kristoffersen, leder ved publikumsseksjonen, Bergen 
Museum ble det gjennomført et undervisningsopplegg for elever fra Varden skole. I tillegg ble det 
holdt en åpen dag den 20.06.

Bakgrunn
Bakgrunnen for undersøkelsen var fremlagt reguleringsplan for Fyllingsdalen gnr. 22/5,6,39 mfl., 
Gjeddevatn, Bergen kommune, datert til 20.11.06. Planen omfattet opparbeiding av tursti og 
tilretteleggelse av badeplass, samt dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av en bolig i et 
LNF-område på gnr. 22/113. 

Området ble registrert av Byantikvaren i tidsrommet 8.-18. juli 2005 (Skår 2005). På gnr. 22/113 
ble det registrert en steinalderlokalitet, Askeladden id. nr. 95707. I brev av 20.11.06 fremmet 
Byantikvaren søknad om dispensasjon fra kulturminnelovens § 8,4. ledd for nevnte lokalitet. 
Bergen Museums forslag til omfang og kostnad for frigivningsgranskninger ble oversendt 
Riksantikvaren 15.02.07. Riksantikvaren fattet avgjørelse om dispensasjon med vilkår om 
granskninger for det omsøkte kulturminnet i brev av 22.03.07.

Gjeddevatn

Figur 1. Oversiktskart.
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Etter overføring av kulturminnemyndigheten for automatisk fredete kulturminner fra Byantikvaren 
til Hordaland fylkeskommune, ble saken videre håndtert av fylkeskommunen. Id 95707 ble fremmet 
av fylkeskommunen som et mindre privat tiltak, og i brev av 17.12.09 ga Riksantikvaren tilsagn om 
kostnadsdekning av den arkeologiske granskningen.

Registreringen
Området ble registrert av Øystein Skår og Nils Ole Sundet ved Byantikvaren i Bergen, i perioden 8.-
18.06. 2005 (Skår 2005). I henhold til det regulerte området ble det registrert i et belte langs den østlige 
bredden av Gjeddevatn. Undersøkelsesmetoden var basert på overflateregistrering og prøvestikking. 
Sistnevnte ble gjennomført ved spadestikk på ca. 45 x 45 cm, gravd ned til steril undergrunn e.l. Massene 
i prøvestikkene ble vannsåldet med 4 mm såld. For å markere lagskiller og gravelag ble profilene i de 
funnførende prøvestikkene tegnet i målestokk 1:20. Tilslutt ble det laget lokalitetsskisser, med markering 
av positive og negative prøvestikk. Prøvestikkene ble også målt inn med GPS.

Til sammen ble det påvist seks steinalderlokaliteter, kalt lok. 1 - 6 (se fig. 2). Lengst i sør, og noe avskilt 
fra de andre lokalitetene lå lok. 1 (Id 95707). Denne lå nær utløpet av Gjeddevatn ved Varden/Sandeidet. 
Ca. 350 m lenger mot nord-nordvest lå lok. 4 (Id 95723), lok. 3 (Id 95722), lok. 2 (Id 95708), lok.5 (Id 
95724) og lok. 6 (Id 95725). De fem sistnevnte lokalitetene lå tilnærmet etter hverandre i et vel 250 m 
langt område som strakk seg mot Allestadhaugen lengst i nord. Med unntak av Id 95707 ble ingen av de 
øvrige lokalitetene frigitt, disse ble liggende i et område regulert til spesialområde vern (omsynsområde).  

Figur 2. Kartfesting av steinalderlokalitetene rundt Gjeddevatn. (Kart fra Askeladden).
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Ved registreringene ble det gjort fire positive prøvestikk på Id 95707. Aktivitetsflaten ble avgrenset av 
den naturlige topografien. I tillegg til avslag ble det funnet en bipolar kjerne, en smalflekke og flere 
flekkelignende avslag. I topplaget til to av prøvestikkene ble det dokumentert et svart kullholdig lag, 
tolket som en brannaktivitet. En 14C prøve fra laget ga 800±40BP, kalibrert 1180-1280 e.Kr. (2 sigma), 
tilsvarende høymiddelalder.

Andre funn i området

Samtlige av de seks lokalitetene som ble funnet ved registreringen i 2006 lå på østsiden av Gjeddevatn. 
Felles for lokalitetene var at de framstod som relativt små, uten kulturlag og med en begrenset 
funnmengde. I 2006 ble det funnet to nye lokaliteter ved registreringer i et planområde på Bjørge, på 
vestsiden av vannet (se fig. 2). Den ene var en kulturlagslokalitet fra senmesolitikum hvor det ble gjort 
over 300 funn i seks funnførende prøvestikk (id 103912). I den andre ble det i fem positive prøvestikk 
gjort totalt 99 funn (id 103922). De to lokalitetene som er registrert på vestsiden framstår derfor som 
vesentlig større og mer funnrike enn lokalitetene på østsiden.  

Utover de nevnte lokaliteter skal det vises til to løsfunn fra lokalområdet. Dette er en flintskive funnet 
på gnr. 22/6 (B10333) og en bredegget flintøks fra gnr. 22/2 (B11094). Begge funnkategorier er vanlige 
i offersammenhenger og kan trolig knyttes til rituelle nedleggelser i løpet av senneolitikum, eventuelt de 
første århundrene av bronsealderen. 

Tidsrom, deltakere og gjennomføring
Feltarbeidet ble foretatt i perioden 31.05.10 til 01.07.10, av personale fra seksjon for ytre kulturminnevern, 
Bergen Museum. Etterarbeid i form av listeføring, rentegning, funnbehandling og katalogisering ble 
utført av Camilla Zinsli, som også hadde hovedansvaret for rapporten. Denne ble skrevet med bidrag av 
Morten Ramstad. 

Feltarbeidet ble utført av prosjektleder Morten Ramstad, feltleder Camilla Zinsli og av assistentene 
Florence Aanderaa og Camilla E. Bommen. David Simpson bistod med totalstasjon og utsetting av 
koordinatsystemet. Torvlaget på flaten ble fjernet med gravemaskin, ved maskinfører Brynjulv Liland 
fra Titlestad Maskin. Vegvesenet satte ut koordinatfestede fastpunkter, og skal ha en stor takk for at 
de tok seg tid til dette. Publikumsseksjonen ved Kari Kristoffersen og Eli Kristine Hausken bidro med 
undervisningsopplegg for Varden skole og hadde hovedansvaret i forbindelse med avviklingen av åpen 
dag arrangementet.

Områdebeskrivelse
Lokaliteten lå på en bergrygg på østsiden av Gjeddevatnet, i innsnevringen til det sørlige utløpet mot 
Sælenvannet. Mellom vannet og boligbebyggelsen på Varden er det et LNF-område, med tilrettelagt 
turvei (se fig. 1,3 og 4). 
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Figur 3 og 4. Over: Oversiktsfoto 1:30000. Lokaliteten er markert med rød prikk. 
Under: Flyfoto 1:1000. Lokaliteten markert med rød prikk. (Foto fra Gislink).
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Selve lokaliteten lå på en ca. 10 x 14 m stor flate langs toppen av bergryggen. Vegetasjonen bestod av 
gress og lyng i spredt løvskog. Fra flaten skrådde terrenget lett ned mot et myrområde i nord. Mot sør 
var det en kraftig helling ned til Gjeddevatn. Flaten lå inn mot en lyngkledd knaus i øst. 

Lokaliteten var avgrenset av torvdekte og eksponerte bergknauser i sørvest, vest og nordvest, og kraftig 
helling ned mot Gjeddevatn. Knausene har også skjermet lokaliteten noe fra vind og vær. 

Gjeddevatn ligger bare ca. 3 moh. og dermed har topografi og landskap framstått svært forskjellig i 
forhistorisk tid. Med en høyere vannstand har Gjeddevatn vært knyttet sammen med Sælenvannet og 
Nordåsvannet. Sammen har de utgjort en strøm eller fjord, som har strukket seg helt ned til Loddefjord, 
med lett tilgang til det åpne havet (se fig. 6). 
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Figur 5. Strandlinjekurve for Gjeddevatn. (Kaland 1984, Romundset 2005, Lohne 2006 
og Vasskog 2006)

Figur 6. Vannstanden rundt 5000 f.Kr. På denne tiden har lokaliteten vært strandbundet, med en 
optimal plassering i forhold til det som må ha vært en liten tidevannstrøm ved dagens innsnevring 
mellom Gjeddevatn og Sælenvannet. (Ill. David Simpson).

Id 95707
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Lokalitetsflaten ligger i dag 15 til 16 moh. Strandlinjekurven for området viser at havnivået i 
senmesolitikum har ligget 13 m over dagens nivå (se fig. 5). På denne tiden har lokaliteten ligget nær 
sjøen. Det nevnte myrområdet nord for lokaliteten har da vært en beskyttet grunne, som har fungert som 
en naturlig havn, ideell for opptrekk av båt. Det vil også trolig ha vært tilkomstmuligheter fra sjøen i sør. 
Lokaliteten har ligget på et nes, med sjø på alle kanter bortsett fra i øst. Innsynet fra sjøen vil ha vært noe 
begrenset av bergknausene rundt lokalitetsflaten, og derfor kun fra sør og fra nord. Fra berget i vestre 
fremkant av flaten har en hatt vidt utsyn over tidevannsstrømmen nedenfor lokaliteten, og videre utover 
det omkringliggende fjordlandskapet.

Hovedundersøkelsen
Problemstillinger

Lokaliteten på Gjeddevatn knytter seg til en kystregion rik på kulturminner fra steinalderen. Over de 
siste 30 år har Bergen Museum gjennomført en rekke større og mindre prosjekter der sporene etter 
en marin steinalderbosetning har stått sentralt. Det kronologiske tyngdepunktet har vært lokaliteter 
fra senmesolitikum til mellomneolitikum. Til sammen har disse prosjektene frembrakt et viktig 
forskningsmateriale for forståelsen av steinalderens maritime kysttilpasning på Vestlandet. Et stort 
og variert senmesolittisk boplassmateriale har vært bearbeidet i rapportform, men også i artikler, 
avhandlinger og hovedfagsoppgaver (blant annet Simpson 1992, Olsen 1992, Nærøy 1994; 2000, 
Kristoffersen 1995, Kristoffersen og Warren 2001, Bergsvik 2006, Bjerck 2008).

100y

Figur 7. Kartfesting av lokaliteten. Det maskinelt avdekkete feltet er in-
ntegnet. Ser den bratte hellingen ned mot Gjeddevatn. (Kart fra Gislink).

  
    
punkt NGO X (nord) Y (øst)  Z 
RG1          260384,705 -43719,075 15,784 
RG2          260373,093 -43678,765 20,851 
    
punkt UTM32 E N  Z 
RG1          293595,661 6694677,573 15,784 
RG2          293635,442 6694664,738 20,851 
        
punkt UTM32 E N  Z 
58X110Y          293622,716 6694663,337 16,350 
58X100Y         293612,719 6694663,545 16,598 

Tabell 1. Liste over koordinater. UTM- fastpunkt satt ut av 
vegvesenet (RG 1 og 2), supplert med lokale innmålinger av 
David Simpson.
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Derimot har det ikke vært foretatt utgravinger av tilsvarende lokaliteter innenfor Bergen kommune. Videre 
har det vært undersøkt et langt færre antall lokaliteter innenfor kystleia enn lengre ute. Bergensområdet, 
så vel som den indre skjærgården mer generelt, framstår dermed som et kunnskapshull i forbindelse med 
utforskningen av de maritime fangstsamfunnene på Vestlandet i senmesolitikum.

Karakteristisk for de tidligere undersøkte senmesolittiske lokalitetene er at de har vært funnrike. En stor 
andel har hatt akkumulerte kulturlag. Forskningen har derfor i stor utstrekning konsentrert seg om det 
som har blitt betegnet som basisboplasser, mens undersøkelser av mindre og trolig mer spesialiserte 
lokaliteter har vært mer sjeldent. Fordelen med mindre og stratigrafisk enklere lokaliteter lik Gjeddevatn, 
er at man kan undersøke større deler av boplassflaten, sikre et mer omfattende datamateriale, og dermed 
konstruere et mer representativt bilde av de aktiviteter som har foregått på lokaliteten. 

Ved start av gravingen ble det derfor tatt utgangspunkt i at datamaterialet trolig ville være velegnet for 
å tematisere spørsmål knyttet til teknologi, tilpasning og ressursbruk, romlig organisering av boplassen 
og aktivitetsmønstre, landskapsbruk og mobilitet, så vel som ulike aspekt knyttet til de senmesolittiske 
fangstgruppenes materielle og sosiale kultur. 

En viktig problemstilling i et mer lokalt perspektiv var å sikre mer informasjon om steinalderen i Bergen 
kommune. Siden utgravingene fant sted i et offentlig rekreasjonsområde i et utpreget bynært miljø, 
skulle formidling være en prioritert oppgave.

Metodisk gjennomførelse

Da en av målsetningene var å få avdekket mest mulig av lokaliteten, ble det valgt å bruke en liten 
gravemaskin til maskinell avtorving. Med utgangspunkt i lokalitetens topografiske avgrensning ble det 
avdekket et ca. 80 m2 stort felt. Avtorvingen dekket hele avflatingen på toppen av bergryggen, samt et 
stykke ned i skråningen på begge sidene. Mot bergkanten i øst ble det imidlertid stående igjen et smalt 
belte på ca. 2 m, mellom feltet og bergknausen. Gravemaskinen deponerte masser i dette beltet, og 
grunnet maskinens begrensede radius var det ikke mulig å fjerne disse maskinelt i etterkant (se fig.13). 

Hele flaten inkludert bergknauser og øvrige mikrotopografiske formasjoner, ble tegnet inn på en 
lokalitetsskisse i målestokk 1:100 (se fig.8). Et lokalt koordinatsystem ble satt ut, med utgangspunkt i 
58x 100y i vestre kant av feltet, hvor x var stigende mot nord og y mot øst.

Innledningsvis ble det etablert to kryssende sjakter kvadrantsvis i metersruter langs 57x og 110y. Massene 
i sjaktene ble fjernet i 10 cm mekaniske lag. De resterende utgravde enhetene ble også gravd i 10 cm 
lag, men delt inn i to sjikt, hvor 0-5 cm ble kalt a og 5-10 cm for b. All masse ble vannsåldet igjennom 
4 mm maskevidde. Funn ble samlet i poser, og det ble ført graveskjema for hver gravde metersenhet (i 
de tilfeller rutene ble delt inn i a og b ble begge gravesjiktene ført på samme skjema).
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Feltet og profiler ble dokumentert ved tegning (vedlegg B) og foto (vedlegg A). Hvert mekaniske lag 
ble tegnet i plan 1:50, og profilene ble fotografert og tegnet 1:20. Det ble tatt ut dateringsprøver fra 
forskjellige kontekster ved graving (vedlegg B).

Alle funn ble katalogisert i Musitdatabasen, under B16753 (vedlegg D).  

Resultater fra hovedundersøkelsen
Struktur 1
I den nordlige delen av feltet avtegnet det seg etter flateavdekkingen en ansamling med stein av varierende 
størrelse (se fig. 8, 9 og 12). De største steinene var 1-2 meter i diameter. Steinansamlingen ble tolket 
som en struktur (S 1). Med utgangspunkt i stratigrafiske observasjoner var det klart at konstruksjonen 
av S 1 hadde forstyrret steinalderlagene i denne delen av lokaliteten, og at den derfor var knyttet til 
en langt senere graveaktivitet på stedet. Med utgangspunkt i begrenset tid til rådighet, og prosjektets 
hovedproblemstillinger, ble en mer helhetlig utgraving av steinalderfasen prioritert fremfor en mer nøye 
gransking av S 1. 

Basert på dette ble det lagt opp til mer begrensede undersøkelser av S 1. For å få kunnskap om strukturens 
oppbygning ble det anlagt en sjakt igjennom, og fra denne ble en profil valgt ut til dokumentasjonsformål 
og prøveuttak (se fig. 9).

PS1

0 1m
N

Torvdekt berg

Eksponert berg

Flaten på lokaliteten, terrenget heller mot sør og mot nord.

Myrområde

Feltkant etter avdekking med maskin

Prøvestikk tatt av byantikvaren ved registreringen

Prøvestikk tatt under utgravningen

To pakninger med stein og mørk svartbrun
humusholdig masse.  Topplaget mellom steinen
ble datert til yngre bronsealder.

S 1

Bergknaus

Bergknaus

Bergknaus

Hellende berg
ned mot Gjeddevatn

Figur 8. Lokalitetsskisse. (Ill. Camilla Zinsli).
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Ved nærmere undersøkelser ble det i toppmassene mellom 0-10 cm dokumentert et svartbrunt, 
humusholdig lag. Derunder ble det dokumentert en 40 cm dyp og ca. 130 cm i diameter stor sirkulær 
nedgraving. Massen i nedgravingen framstod som løs, gråbrun siltig sand, med spetter av lys brun 
grov sand og humus. En dateringsprøve tatt fra det øverste svarte laget ga resultatet 2840±40BP (Beta-
287954, vedlegg C), kalibrert 1120-910 f.Kr. (2 sigma), tilsvarende yngre bronsealder. I funnmaterialet 
fra utgravingen ble det ikke dokumentert flatehugningsflis, metall eller andre sikre tidsdiagnostiske trekk 
for yngre bronsealder. Strukturen representerer dermed en nedgraving av uviss funksjon. Relasjonen 
mellom bronsealderdateringen og nedgravingen forble uavklart, men med utgangspunkt i romlig 
sammenfall mellom trekullets distribusjon og området for nedgravingen er de etter all sannsynlighet 
samtidige.

I forbindelse med strukturen ble det ved 58x 104y og 58x 108y påvist to mindre rektangulære nedgravinger 
(se fig. 12). Fyllmassen i begge var løs og torvaktig. En mulig tolkning er derfor at nedgravingene 
representerer nyere tids aktiviteter (mulig rester etter firkantede stolper?). Det kan likevel heller ikke 
utelukkes at de har hatt en funksjon i forbindelse med S 1.

Steinalderlokaliteten

Stratigrafi
Lagsekvensen på flaten bestod av en podsolprofil. Under torva var det et utvaskingslag av lysegrå fin 
sand (lag 1) (se fig.10). Det direkte underliggende anrikingslaget (lag 2 og 3) avtegnet seg som rødbrun 
til mer mørkebrun grov sand. I enkelte områder var dette mer kompakt med stedvis aurhelledannelse. 
Under anrikingslagene ble det dokumentert eldre sterile strandmasser bestående av gulbrun, sterkt 
grusholdig grov sand (lag 4).

Flekkvis i overgangen mellom torva og utvaskingslaget ble det i deler av feltet observert et sjikt av 
varierende tykkelse med gråsvart, klebrig, humusholdig sand, blandet med små trekullbiter (lag 6). Ved 
Byantikvarens registrering ble laget som nevnt relatert til skogbrannaktivitet i høymiddelalderen. Det 
framkom ikke nye observasjoner som svekker denne tolkningen. 

14-C 7

14-C 6

S 1. Steinpakning og grop
Pro�l mot SSV

A: Svartbrun og humusholdig sand. 

B:  Løs gråbrun siltig sand med spetter av lys brun grov sand og humus. Laget representerer nedgravning tilhørende steinpakningen. 

C: Mørk brun torv, blandet med grov sand og grus. Massene framstår som en blanding av torv og lag 4, mulig nedgravning i forbindelse med S 1.

 D: Noe turbulent spettet masse, i hovedsak lys brun til rødbrun siltig �n sand iblandet grus. 
      Skiller seg klart fra nedgravning B. 

 E: Kompakt klebrig siltig lysbrun til gråbrun humusholdig sand. Laget ligger rett over berg.

 F: Kompakt klebrig siltig lysbrun til gråbrun humusholdig sand, men svart på farge.

 4. Gulbrun, sterkt grusholdig grov sand. Undergrunn.

Berg

0 20cm

2840±40BP

Figur 9. Profil gjennom S 1. (Ill. Camilla Zinsli).



10

Utgravde arealer 

Til sammen ble det undersøkt et område på 89 m2 fordelt på 3 mekaniske utgravningslag (52 m2 i lag 1, 
27 m2 i lag 2 og 10 m2 i lag 3) (se fig. 11). De innledende undersøkelsene tok som nevnt utgangspunkt i 
to kryssende sjakter. Sjaktene ble anlagt innenfor koordinatsystemet fra henholdsvis 57x 101-112y, og 
51-61x 110y. Det avtegnet seg en tydelig funnkonsentrasjon i sjaktenes sentralområde. 

+

+

57x 
101y

58x 
101y

+

+

57x
113y

58x
113y

+

+

+

+

62x
111y

62x
110y

52x
110y

52x
111y

Skisse over utgravde arealer prosj. Gjeddevatn.

0 1m N

Topp mek. lag 3

Topp mek. lag 4

Topp mek. lag 2

Ikke utgravd omr.

Figur 10. Profiler i kryssjaktene. I sjakten 57x 101-110 y ble det dokumentert èn profil, her betegnet som profil mot N. Fra sjakten 
langs 110y ble to profiler tegnet. Profil mot vest er her speilet, og satt sammen med den østlige kryssprofilen. På denne måten vises 
formen på flaten, med hellingen mot sør og mot nord. (Ill. Camilla Zinsli).

Figur 11. Skisse over utgravde arealer. (Ill. Camilla Zinsli).

+

58x
101y +

58x
110y

0 1m

Pro�l mot N

Lag 6. 

Lag 1. 

Lag 2. 

Lag 3. 

Lag 4. 

*

Nedgravning i forbindelse med S1, grop fra BA.

Svart kompakt humusholdig sand, lagdelt med linser av grov sand og rødbrent sand. Naturlig  dannelse over berg?

Mulig nedgravning.

Liten mulig nedgravning.

Svart kompakt, humusholdig �n sand. Mulig lik lag 3.

* Turbulent masse av rødbrun til mørkebrun grov sand spettet med lys brun og mørk brun sand.

+

58x
110y+

62x
110y +

57x
111y +

52x
111y

Pro�l mot V Pro�l mot Ø
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I dette området ble det gravd tre mekaniske lag. I de resterende rutene ble det gravd to mekaniske 10 cm 
lag. Funnmengden i mekanisk lag 1 og 2 var avgjørende for hvor det skulle graves et tredje mekanisk 
lag. 

Sjaktene ble så utvidet og hoveddelen av det avdekte sentralområdet på flaten ble gravd i et mekanisk 
lag på 10 cm (lag 1). For å få en bedre vertikal oppløsning av funndistribusjonen innen mekanisk lag 1 
ble massene separert i henhold til to 5 cm sjikt kalt a og b.  

Under graving av lag 1 avtegnet det seg en funnkonsentrasjon rundt berget innefor 55-56x 106-109y. I 
denne delen av feltet ble det derfor også gravd et mekanisk lag 2. I de øvrige delene av feltet var det en 
klar reduksjon i funnmengden mot bunnen av lag 1, og mange ruter var helt funntomme i sjikt B. 

Datering
Innenfor det som avtegnet seg som sentralområdet på lokaliteten ble det i mekanisk lag 1 og 2 observert 
små mengder med spredte fragmenter av trekull. En trekullprøve fra mekanisk lag 2 i 56x 106y ble sendt 
inn til radiologisk datering. Resultatet var 6200±40 BP (Beta -287953, vedlegg C), kalibrert 5290 – 5040 
f.Kr. (2 sigma), tilsvarende senmesolitikum. 
                                                                                                                                                                        

PS 

PS 

+

+

57x 
101y

58x 
101y

+

+

57x
113y

58x
113y

+ +
62x
111y

62x
110y N0 1m

Feltkant etter avdekking med maskin

Ikke utgravd område

Berg

Først utgravd areale i to kryssende sjakter.

Kvadratiske nedgravninger med løs
masse. Mulig i forb. med S 1?

Situasjon etter graving av mekanisk lag 1.

S 1

1 2 Lys grå �n sand. Utvaskningslag.

2 2 Lys rødbrun grov sand, varierende 
   mengder stein. Flekkvis svært kompakt
  (aurhelleaktig). Anrikningslag.

3 2 Mørk rødbrun grov sand. Svært kompakt
   (aurhelleaktig).

Omrotet masse, mulig i forbindelse med S 1?

Figur 12. Situasjonen på feltet etter graving av mekanisk lag 1 til topp lag 2. Her ser vi hvordan S 1 ligger i forhold til den under-
søkte steinalderflaten. Profilsnittet i S 1 er markert. (Ill. Camilla Zinsli).
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Figur 13 (lite øverst). Etter avdekking av ett mekanisk lag i kryssjaktene. Merk jordhaugene mellom feltet og bergknausen som utgjør 
feltets østlige avgrensning. (Foto M. Ramstad. Mot Ø).
Figur 14 (lite midt). Etter graving av kryssjakter. (Foto C. Zinsli. Mot V).
Figur 15 og 16 (øverst høyre og nederst). Arbeids- og oversiktsbilder. Legg merke til de lave bergknausene som omgir lokaliteten. (Foto D. 
Simpson (fig.15) og K. Kristoffersen (fig 16), sett mot hhv. V og VNV).
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Littisk materiale

Sammensetningen i funnmaterialet og de diagnostiske funnene fra lokaliteten på Gjeddevatn peker 
entydig mot en bruksperiode i senmesolitikum. Dette bekreftes gjennom den radiologiske dateringen 
fra lag 2.

Det totale materialet består av 3530 funn (se tabell 2). Av dette representerer 243 (6,8 %) sekundært 
tildannede gjenstander, 44 ulike former for kjerner og kjernefragmenter (1,2 %) mens 3243 (91,8 %) 
kan karakteriseres som produksjon og modifikasjonsavfall (avslag, flekker, flekkelignende avslag, 
plattformavslag etc.). Gjennomgående har materialet en høy fragmenteringsgrad med en stor andel av 
fragmenter og ulike former for modifiserte redskap. 

 Flint Bergkrystall Kvarts Kvartsitt Jaspis Mylonitt Sandstein Bergart Kleberstein Antall
Trinnøks        1  1
Borspiss 9         9
Usikker borspiss 3         3
Ubestemt skraper 18 2   3     23

 “Tommelskrapere” (hører under 
ubest. skraper) (13) (1)   (3)      

Stikkel   1       1

Diagnostisk stykke m/ retusj, kjerner 3         3

Diagnostisk stykke m/ retusj, 
kjernefrag. 1         1

Diagnostisk stykke m/ retusj, 
plattformavslag 1         1

Diagnostisk stykke m/ retusj, 
ryggflekke 1         1

Diagnostisk stykke m/ retusj, 
flekkelignende avslag 1         1

Flekke m/ retusj 70 2 1 2      75
Avslag m/ retusj 86 7 3 12 1     109
Biter       7   7
Slipeplater/fragment       7   7

Ubestemt steinredskap      1    1

Knakkestein        2  2
Konisk kjerne 1 1        2
Håndtakskjerne 2         2
Bipolar kjerne 1 1 2       4
Ubestemt kjerne 4 4  6 1     15

Plattformavslag 5 1        6

Ryggflekke 1         1

Overløpende flekke 1 2        3

Hengslet flekke 3         3

Konisk kjernefragment 2 2  1      5

Bipolart kjernefragment 3 5  3      11

Ubestemt kjernefragment 2 2 1       5

Makroflekke 12         12

Smalflekke 33 1 1 3  1    39

Mikroflekke 126 34 16 19  1    196

Flekkelignende avslag 19 11 8 6  1    45

Makroavslag 1  2 3 1     7

Vanlig avslag 991 124 179 97 38 15   1 1445

Mikroavslag 1031 171 194 66 9     1471

Rund glatt stein    3    2  5

Krystall  8        8

 Antall 2431 378 408 221 53 19 14 5 1 3530

Tabell 2. Det littiske materialet fra Gjeddevatn. 
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Råstoffbruk
Råstoffene består gjennomgående av harde og relativt finkornete bergarter. Ved katalogiseringen ble 
det dokumentert hele 30 ulike råmaterialer. Denne råstoffinndelingen tok utgangspunkt i de geologiske 
hovedtyper. Deretter ble det gjort en finere inndeling basert på råstoffenes farge og dels også kornstørrelse 
(grov eller fin). 

En nærmere gransking av materialet viser at et mindre antall råstoff dominerer (se tabell 2). Flint utgjør 
hele 69 % av funnmaterialet. Av dette var i overkant av halvparten grove varianter av strandflint, mens de 
resterende var mer finkornet flint med bedre spalteegenskaper og høyere kvalitet. Deretter følger kvarts 
med 11,5 %, inndelt videre i fem typer dominerer melkekvarts over mindre andeler av transparent, 
hvit, hvit transparent og gråhvit kvarts. Hele 11 % var artefakter i bergkrystall. Kvartsitt utgjorde 6 % 
av materialet, fordelt på varianter av hvit transparent, hvit, gråhvit, grå og grønn kvartsitt. I forhold til 
kornstørrelse var det en overvekt av finkornet kvartsitt over mer grovkornede typer. Deretter følger kun 
mindre andeler av øvrige råstoff som jaspis (1,5 %,), mylonitt (0,5 %), sandstein (0,4 %), bergart (0,1 
%) og kleber (0,02 %).

Det brede spekteret av råstoff på lokaliteten er i tråd med trenden ellers på Vestlandet der råstoffvariasjon 
er fremhevet som et karakteristisk trekk på typiske SM-lokaliteter (Bruen Olsen 1992, Nærøy 1994, 
Bergsvik 2002). Med utgangspunkt i den relativt sett begrensede funnmengden framstår likevel 
råstoffvariasjonen som uventet stor. Dette vitner om at råstofftilgjengelighet trolig har vært god selv på 
mindre og mer temporære lokaliteter. 

Reduksjonsavfall, kjerner og tilvirkning/teknologi
Til sammen ble det funnet 2932 avslag. Av dette var 7 makroavslag, 1445 vanlige avslag, mens 1471 
representerer mikroavslag.  

Antall ubearbeidede flekker var 280, i tillegg kom 45 flekkelignende avslag, 3 overløpende flekker, 3 
hengslede flekker og 1 ryggflekke. Av de regulære flekkene representerer hele 196 mikroflekker, 45 er 
smalflekker og 7 makroflekker. Hele flekker er utpreget jevne og tynne med tilnærmede rette sidekanter 
og parallelle rygglinjer. 

Mer inngående teknologiske studier av flekkene er ikke foretatt. Det skal likevel bemerkes at på en del 
av flekkene vitner rette bruddsoner, tvers over flekkenes smalsider, om at plattformen i ettertid er fjernet 
gjennom brudd eller ved direkte slag. Årsaken til dette kan være flere. En stor andel av flekkene har 
trolig fungert som egger i sammensatte redskap (piler, harpuner og lignende). En nærliggende tolkning 
er at flekkens lengde og form har blitt modifisert for å tilpasses plass eller posisjon sammen med andre 
egger i et redskap av denne typen. 
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Morfologiske trekk ved flekkene tilsier at en stor andel er fremstilt gjennom indirekte teknikk. Dette 
bekreftes i kjernematerialet der det ble dokumentert syv koniske kjerner og kjernefragmenter, samt to 
håndtakskjerner. Det øvrige kjernematerialet var sammensatt av 15 bipolare kjerner/fragment og 20 
ubestemte kjerner/kjernefragment, derav en stor andel med knuter. Bipolare kjerner, fragmenter og 
knuter kan omtales som endestykker, dvs. siste ledd i en større teknologisk reduksjonskjede. Dermed 
kan de sistnevnte typer indirekte tas til inntekt for at det har vært en relativt stor utnyttelsesgrad av det 
littiske råmaterialet på lokaliteten.  

Funn av kun to knakkesteiner tyder på at disse er underrepresentert i materialet. Dette kan enten bero på 
at knakkesteiner ikke er fanget tilstrekkelig opp ved undersøkelsene i felt. En annen forklaring på det 
lave antallet kan være at gode knakkesteiner var en del av det faste personlige utstyret, og noe man tok 
med seg i det man flyttet fra boplassen.  

Funn av 14 større og mindre stykker av slipeplater i sandstein kan knyttes til fremstilling av bergartsøkser, 
men også til sliping av gjenstander i bein og gevir.

Retusjerte stykker, skrapere, stikler og bor
Den største gjenstandsgruppen utgjøres av 214 retusjerte stykker, hovedsakelig av flint. Til sammen er 
det retusj på 109 avslag og 75 flekker, samt 7 sekundært på ulike typer modifiserte gjenstander. Retusjen 
varierer i finhetsgrad og det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt den er avsatt som en følge av hard 
bruk eller er intensjonelt laget. Det er grunn til å tro at en del av de retusjerte flekkene, samt deler av det 
øvrige retusjerte materialet, representerer forarbeid til redskap.

Regulære skrapere omfatter totalt 23 eksemplarer. Her skal det spesifikt fremheves en mindre og relativt 
homogen gruppe av 17 små skiveskrapere. Disse er 1-3 cm store, tommelfingerformede og tvert avbrutte 
stykker, med konveks steil retusj. Med bakgrunn i at skrapere generelt har vært lite påaktet i utforskningen 
av materiell kultur fra sen mesolittisk tid skal det ikke utelukkes at tilsvarende tommelfingerformede 
stykker også er vanlige på andre lokaliteter fra denne perioden. 
Avslutningsvis skal det nevnes en liten gruppe på 9 bor, samt 1 stikkel.

Samlet vitner overnevnte materialgrupper om relativt differensierte aktiviteter knyttet til skraping, 
kutting, skjæring og perforering i harde og mykere materialer. Trolig skal dette både settes i sammenheng 
med tilvirkning og reparasjon av klær, redskap og øvrige gjenstander, og til slakt og bearbeiding av 
byttedyr.



16

Øvrige gjenstander 
Her skal det spesielt fremheves et fragment av en liten helslipt spissnakket trinnøks. Øksen har blitt 
kløyvd i to på langs. Det bevarte fragmentet er 7,3 cm langt, største bredde er 2,6 cm og tykkelsen er 
opptil 1,1 cm. Oversiden av øksen er bevart, hele eggen og det meste av nakken. Øksen er sterkt vitret, 
bergarten er derfor usikker, men den kan være av grønnstein. 

Spredningsmønster

Det var ikke spor etter kulturlag eller synlige strukturer knyttet til en steinalderaktivitet på flaten. I 
funnmaterialet fra de tre mekaniske lagene var det ingen markante forskjeller i typologi eller råstoffbruk. 
Dette er en sterk indikasjon på at akkumulasjonen av funn har foregått over et begrenset tidsrom, 
avgrenset til et eller flere besøk innenfor en forholdsvis kort tidshorisont. Siden det meste av den antatte 
boplassfasen ble undersøkt, framstår materialet som relativt velegnet for romlige spredningsanalyser (se 
fig. 17a-e og 18 a-d).

Med utgangspunkt i spredningskart over det totale littiske materiale danner det seg synlige mønster i den 
horisontale spredningen. I et vel 4 x 2 meter stort område sentralt på flaten, innenfor 56x 107y og 60x 
109y, kan det skilles ut tre delvis sammenhengende funnkonsentrasjoner. Mot feltkanten ved 54x 112y 
er det en fjerde funnkonsentrasjon. Siden det ikke ble avdekket de siste 2 meterne mellom profilkanten 
og bergknausen som utgjør lokalitetens østlige avgrensning, ble dette funnområdet ikke avgrenset i plan 
(se fig.12 og 13). 

Spredningen av retusjerte stykker og gjenstander sammenfaller med mønsteret i den totale 
funndistribusjonen. De samme fire hovedkonsentrasjonene avtegner seg også i fordelingen av vanlige 
avslag. Ser vi derimot på mikroavslagene danner det seg et tettere avlangt mønster sentralt på flaten, samt 
en fortetning ved den østlige hovedkonsentrasjonen. Trolig definerer mikroavslagene tilstedeværelsen 
av et knakkeområde sentralt på flaten ved 56x 107y - 60x 109y samt et annet og noe mindre omfattende 
knakkeområde lengre øst ved 54x 112y.

Innefor hovedknakkeområdet er det interessant å merke seg at spredningen med brent flint oppviser en 
klar korrelasjon med spredningen av mikroavslag. Dette kan tas som en indikasjon på at littisk reduksjon 
og gjenstandsproduksjon har foregått i lyset og varmen fra et ildsted anlagt sentralt på flaten. Sammen 
med gjenstandsmaterialet avtegner det seg dermed et sentralt aktivitetsområde innefor 56x 107y og 60x 
109y. Den østlige funnkonsentrasjonen framstår som noe mer diffus, også her har det trolig foregått 
ulike aktiviteter, men det ser ikke ut til å ha vært anlagt bål i dette området. 
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Spredning av makro og vanlige avslag
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Figur 17a-e. Distribusjon av littisk materiale fra Gjeddevatn. 
Konturspredninger av hhv. vanlige og makroavslag, mikroavslag, 
alle funn, brent flint og alle gjenstander. (Kartene er laget med 
Surfer golden software, og kombinert med plantegning i adobe 
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Undervisningsopplegg og Åpen dag
Lokalitetens beliggenhet i det godt besøkte naturområdet på Varden, og dens nærhet til byen resulterte 
i at mange fattet interesse i gravingen. I den forbindelse fikk elever fra Varden skole omvisning på 
utgravningsfeltet den 17. og 18. juni (se fig. 19-22). Den 20. juni ble det avholdt en åpen dag, med i 
overkant av 200 besøkende (se fig. 23-24). De som tok turen innom feltet fikk i tillegg til omvisning ta 
del i varierte steinalderaktiviteter, hvor de bl.a. fikk bruke jaktredskaper som pil og bue og kastespyd, 
forsøke seg på gjenstandsproduksjon og smake på en steinaldersuppe. 

Hovedansvaret for organiseringen og gjennomføringen av formidlingsdelen av prosjektet ble 
ivaretatt av leder ved Bergen Museums formidlingsavdeling, Kari Kristoffersen, med støtte fra både 
utgravingspersonalet så vel som medarbeidere ved seksjonen. Innenfor tids- og budsjettrammene til et 
mindre privat tiltak har man liten anledning til å gjennomføre utstrakte undervisningsopplegg. 
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Figur 18. Absolutt fordeling littisk materiale fordelt på hhv. kategoriene mikroavslag, vanlige og makroavslag, alle funn og brent 
flint. (ill. Camilla Zinsli).
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Dette var også gjeldende for utgravningen på Gjeddevatn. Det var derfor i dette tilfellet svært gunstig å 
ha et samarbeid med publikumsseksjonen ved Bergen Museum, som har lang erfaring med ferdigsydde 
undervisnings- og aktivitetsopplegg for skoleelever. Opplevelsesverdien av lokaliteten blir helt klart større 
med en kombinasjon av omvisning og visuelle steinalderaktiviteter og effekter. Publikumsseksjonen 
formidlet også gravingen fortløpende på nett og facebook (se og Kristoffersen i trykken).

                          

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                  

Figur 19 (over til venstre). Besøk av skoleelever som fikk prøve seg som arkeologer. (Foto M. Ramstad. Mot Ø).
Figur 20 (over til høyre). Undervisningsopplegg for Varden skole. Her fikk elevene eksperimentere med flint og skinn. (Foto M. Ramstad).
Figur 21 (midt til venstre). Kari Kristoffersen forteller elever fra Varden skole om steinalderen, og viser her frem en replika av en trinnøks. 
(Foto M. Ramstad. Mot N).
Figur 22 (midt til høyre). Elever fra Varden skole får prøve å treffe blinken med pil og bue. (Foto M. Ramstad. Mot V).
Figur 23 (nede til venstre). Åpen dag, hvor alle som var interessert kunne ta turen innom å få omvisning på feltet. (Foto F. Aanderaa. Mot V).  
Figur 24 (nede til høyre). Store og små fikk prøve seg med pil og bue på den åpne dagen. (Foto F. Aanderaa). 
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Sammenfatning og oppsummerende tolkninger
Store deler av boplassflaten på Gjeddevatn ble undersøkt. Foruten en forstyrrelse knyttet til en nedgraving 
fra bronsealderen framstår lokaliteten som uforstyrret av senere aktiviteter. Det innsamlede materialet 
er i full overensstemmelse med typedefinerende trekk for senmesolitikum på Vestlandet. Denne 
dateringsrammen ble støttet av en 14C datering. Utgravingen som helhet og det innsamlede materialet, 
framstår som representativt i forhold til de aktiviteter som har foregått på lokaliteten i dette tidsrommet.

Med datidens vannstand har lokaliteten hatt en strategisk beliggenhet knyttet til en innsnevring i 
fjordlandskapet, som trolig har utgjort en liten tidevannsstrøm. Lokaliteten har hatt tilgang til gode 
havneforhold og det har trolig vært kort avstand til rike forekomster av småfisk i nærområdet. 

Funnmaterialet som helhet har derimot ikke en klar marin orientering. Fiskesøkker, en av periodens 
ledetyper, er fraværende. Funn av kun et øksefragment framstår som lite sammenlignet med mange 
andre lokaliteter fra SM. 

Funnmaterialet peker mot mer spesialiserte aktiviteter knyttet til tilvirkning og reparasjon av redskaper 
og annet utstyr. Det store antallet flekker har trolig fungert som egger i jaktredskap knyttet til utnyttelsen 
av større pattedyr. 

I et vel 8 m2 stort område sentralt på flaten ble det avdekket bevarte aktivitets- og knakkeområder. 
Fordelingen av brent flint, og mikroavslag indikerer at aktivitetene har vært strukturert av et sentralt 
beliggende ildstedsanlegg. Noen meter øst for dette ble det dokumentert et noe mindre aktivitetsområde. 

Fravær av kulturlag, mangel på strukturer og anlegg, og et relativt begrenset og spesialisert 
gjenstandsmateriale er en sterk indikasjon på at lokaliteten ikke har fungert som en basisboplass for 
et hushold eller en mer sammensatt gruppe. Trolig må lokaliteten på Gjeddevatn ses som en kortere 
oppholdsboplass, hvor grunnlaget for oppholdet kan ha vært relatert til mer landlige aktiviteter og 
ressurser. Videre er det nærliggende å forbinde dette med sesongmessige opphold av en mer spesialisert 
gruppe. En mulighet er at lokaliteten har inngått som en satellitt i et større system av kortidslokaliteter, 
som kan ha vært brukt til ulike og mer spesialiserte formål, av mindre enheter som hadde sitt regelmessige 
tilholdssted på mer permanente boplasser.  

Råstoffsammensetningen vitner om en relativt stor variasjon med klare paralleller til det som er 
dokumentert på andre typiske SM-lokaliteter på Vestlandet. Strandflint og mindre andeler grove varianter 
av kvarts og kvartsitt har trolig vært naturlig tilgjengelig innen en relativt kort avstand fra lokaliteten. 
Andre varianter som bergkrystall og melkekvarts, grønn kvartsitt, jaspis, mylonitt og kleber fantes nok 
ikke i Bergensområdet, og mye har trolig kommet fra råstoffkilder flere dagsreiser unna Gjeddevatn. 
Råstoffvariasjonen vitner om kontaktlinjer og eksistensen av tette sosiale nettverk som omfattet store 
deler av Vestlandet. 
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Det er ikke tidligere undersøkt SM-lokaliteter i Bergen kommune. I et videre perspektiv foreligger 
det mindre data fra små kortidslokaliteter i den indre skjærgården, enn sammenlignet med større 
kystboplasser. Med utgangspunkt i dette har utgravingen generert nye data av stor betydning for senere 
forskning. 
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Vedlegg A. Fotoliste Gjeddevatn: 
 
Nr. Motiv Retning 

mot 
Dato Sign 

001 Lokaliteten før avtorving. V 31.05.10 MR 
002 Lokaliteten før avtorving. NV 31.05.10 MR 
003 Lokaliteten før avtorving. Ø 31.05.10 MR 
004 Arbeidsbilde, besøk av skoleelever. Ø 07.06.10 MR 
005 Arbeidsbilde, besøk av skoleelever. Ø 07.06.10 MR 
006 Arbeidsbilde, besøk av skoleelever. Ø 07.06.10 MR 
007 Lokaliteten etter graving av kryssjakt, mekanisk lag 1. V 08.06.10 MR 
008 Lokaliteten etter graving av kryssjakt, mekanisk lag 1. SØ 08.06.10 MR 
009 Lokaliteten etter graving av kryssjakt, mekanisk lag 1. Ø 08.06.10 MR 
010 Lokaliteten etter graving av kryssjakt, mekanisk lag 1. NØ 08.06.10 MR 
011 Lokaliteten etter graving av mekanisk lag 3 i kryssjakten. V 16.06.10 CZ 
012 Lokaliteten etter graving av mekanisk lag 3 i kryssjakten. V 16.06.10 CZ 
013 Vestlig del av kryssjakten etter graving av mekanisk lag 2 og 3. Ser 

skille i jordlagene ved 57x 105-108y. 
V 16.06.10 CZ 

014 Nedgravning i 56-57x 109y. S 16.06.10 CZ 
015 Skille i jordlagene ved 57x 105-108y, profil. S 16.06.10 CZ 
016 Vestlig del av kryssjakten etter graving av mekanisk lag 2 og 3. Ser 

skille i jordlagene ved 57x 105-108y. 
V 16.06.10 CZ 

017 Opplegg for skoleklasser på Varden skole. V 18.06.10 MR 
018 Opplegg for skoleklasser på Varden skole. V 18.06.10 MR 
019 Opplegg for skoleklasser på Varden skole. V 18.06.10 MR 
020 Stasjoner ved opplegg for skoleklasser på Varden skole. NV 18.06.10 MR 
021 Stasjoner ved opplegg for skoleklasser på Varden skole.  18.06.10 MR 
022 Stasjoner ved opplegg for skoleklasser på Varden skole. V 18.06.10 MR 
023 Stasjoner ved opplegg for skoleklasser på Varden skole. N 18.06.10 MR 
024 Åpen dag ØNØ 20.06.10 FAA 
025 Åpen dag V 20.06.10 FAA 
026 Åpen dag N 20.06.10 FAA 
027 Åpen dag NV 20.06.10 FAA 
028 Åpen dag  20.06.10 FAA 
029 Åpen dag  20.06.10 FAA 
030 Åpen dag  20.06.10 FAA 
031 Åpen dag  20.06.10 FAA 
032 Åpen dag  20.06.10 FAA 
033 Åpen dag V 20.06.10 FAA 
034 Åpen dag V 20.06.10 FAA 
035 Profil fra 58-61x 110y. Foto 1 av 4 tatt fra S mot N V 21.06.10 CZ 
036 Profil fra 58-61x 110y. Foto 2 av 4 tatt fra S mot N V 21.06.10 CZ 
037 Profil fra 58-61x 110y. Foto 3 av 4 tatt fra S mot N V 21.06.10 CZ 
038 Profil fra 58-61x 110y. Foto 4 av 4 tatt fra S mot N V 21.06.10 CZ 
039 Profil fra 58x 101-109y. Foto 1 av 8 tatt fra V mot Ø N 21.06.10 CZ 
040 Profil fra 58x 101-109y. Foto 2 av 8 tatt fra V mot Ø N 21.06.10 CZ 
041 Profil fra 58x 101-109y. Foto 3 av 8 tatt fra V mot Ø N 21.06.10 CZ 
042 Profil fra 58x 101-109y. Foto 4 av 8 tatt fra V mot Ø N 21.06.10 CZ 
043 Profil fra 58x 101-109y. Foto 5 av 8 tatt fra V mot Ø N 21.06.10 CZ 
044 Profil fra 58x 101-109y. Foto 6 av 8 tatt fra V mot Ø N 21.06.10 CZ 
045 Profil fra 58x 101-109y. Foto 7 av 8 tatt fra V mot Ø N 21.06.10 CZ 
046 Profil fra 58x 101-109y. Foto 8 av 8 tatt fra V mot Ø N 21.06.10 CZ 
047 Profil fra 58x 101-109y. NV 21.06.10 CZ 
048 Profil fra 52-56x 111y. Foto 1 av 4 tatt fra N mot S. Ø 21.06.10 CZ 
049 Profil fra 52-56x 111y. Foto 2 av 4 tatt fra N mot S. Ø 21.06.10 CZ 
050 Profil fra 52-56x 111y. Foto 3 av 4 tatt fra N mot S. Ø 21.06.10 CZ 
051 Profil fra 52-56x 111y. Foto 4 av 4 tatt fra N mot S. Ø 21.06.10 CZ 
052 Steinsamling, mulig MA struktur. Plan. SØ 30.06.10 CZ 
053 Oversikt felt etter ferdig graving, mulig struktur i forkant. SØ 30.06.10 CZ 
054 Arbeidsbilde. S 30.06.10 CZ 
055 Steinsamling, mulig MA struktur. Profil. SSV 30.06.10 CZ 
056 Steinsamling, mulig MA struktur. Profil. SSV 30.06.10 CZ 
057 Steinsamling, mulig MA struktur. Profil. SSV 30.06.10 CZ 
058 Steinsamling, mulig MA struktur. Profil. SSV 30.06.10 CZ 

 



 



Vedlegg B. Liste over vitenskapelige prøver og tegninger, Gjeddevatn: 
 
 
 
Liste over prøver 

Dat. Pr. 
nr. 

VP 
nr. 

Kontekst 
 

Markert 
på tegn. 
nr: 

Type 
prøve 

Dato Sign Datering Vekt Betanr. 

 1 58x 108y SØ. Strat. lag 1. Mek. lag 
1a. 

7 14 C 22.06.10 CZ    

 2 58x 108y SØ. Strat. lag 2. Mek. lag 1 
b. 

7 14 C 22.06.10 CZ    

 3 59x 109y NØ. Strat. lag 1. Mek. lag 
1a. 

8 14 C 23.06.10 CZ    

 4 60x 109y SØ.  Mulig lag 3, eller 
forstyrrelse. 

8 14 C 23.06.10 CZ    

Gjed 5 5 56x 106y NØ. Stat. lag 1. Mek. lag 2. Tatt i plan 14 C 25.06.10 CZ 6200 ± 40BP 1,31 g -287953 
Gjed 6 6 Fra profilsnitt gjennom mulig MA 

steinsamling/grop. 
10 14 C 01.07.10 CZ 2880 ± 40BP 2,45 g -287954 

 7 Fra profilsnitt gjennom mulig MA 
steinsamling/grop. 

10 14 C 01.07.10 CZ    

 
 
 
Liste over tegninger 

Tegn. nr. Kontekst 
 

Profil Plan Målestokk Dato Sign 

1 PS 1. X  1:10 01.06.10 FAA 
2 Lokalitetsskisse.  X 1:100 02.06.10  CZ 
3 Skisse over utgravde enheter og 

mekaniske lag. 
 X 1:50 02.06.10  CZ 

4 Lokaliteten etter gravd mekanisk lag 1.  X 1:50 07.06.10 CZ 
5 Lokaliteten etter gravd mekanisk lag 2.  X 1:50 11.06.10 CZ 
6 Lokaliteten etter gravd mekanisk lag 3, + 

steinsamling topp lag 1. 
 X 1:50 16.06.10 CZ 

7 Kryssprofil mot N, 58x 101-109y. X  1:20 21.06.10 CZ 
8 Kryssprofil mot V, 58-62x 110y. X  1:20 21.06.10 CZ 
9 Kryssprofil mot Ø, 53-58x 111y. X  1:20 21.06.10 CZ 
10 Profil i sjakt gjennom steinsamling,  X  1:10 30.06.10  CZ 

 



 



Digital signature on file

November 19, 2010

Mr. Morten Ramstad
Universitetet i Bergen
Bergen Museum
Department of Archaeology
Håkon Sheteligs plass 10
Bergen, N-5007 Norway

RE: Radiocarbon Dating Results For Samples GJED.5, GJED.6

Dear Mr. Ramstad:

Enclosed are the radiocarbon dating results for two samples recently sent to us. They each
provided plenty of carbon for accurate measurements and all the analyses proceeded normally. The report
sheet also contains the method used, material type, and applied pretreatments and, where applicable, the
two-sigma calendar calibration range.

As always, this report has been both mailed and sent electronically. All results (excluding some
inappropriate material types) which are less than about 20,000 years BP and more than about ~250 BP
include this calendar calibration page (also digitally available in Windows metafile (wmf) format upon
request). The calibrations are calculated using the newest (2004) calibration database with references
quoted on the bottom of each page. Multiple probability ranges may appear in some cases, due to short-
term variations in the atmospheric 14C contents at certain time periods. Examining the calibration graphs
will help you understand this phenomenon. Don’t hesitate to contact us if you have questions about
calibration.

We analyzed these samples on a sole priority basis. No students or intern researchers who would
necessarily be distracted with other obligations and priorities were used in the analyses. We analyzed
them with the combined attention of our entire professional staff.

Information pages are also enclosed with the mailed copy of this report. If you have any specific
questions about the analyses, please do not hesitate to contact us.

Our invoice has been sent separately. Thank you for your prior efforts in arranging payment. As
always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact me.

Sincerely,
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st04499
Typewritten Text
Vedlegg C. Dateringer



Mr. Morten Ramstad Report Date: 11/19/2010

Universitetet i Bergen Material Received: 11/9/2010

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 287953 6200 +/- 40 BP -25.2 o/oo 6200 +/- 40 BP
SAMPLE : GJED.5
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 5290 to 5040 (Cal BP 7240 to 6990)
____________________________________________________________________________________

Beta - 287954 2880 +/- 40 BP -27.5 o/oo 2840 +/- 40 BP
SAMPLE : GJED.6
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1120 to 910 (Cal BP 3070 to 2860)
____________________________________________________________________________________

Page 2 of 4



CALIBR ATION O F RADIO CARB ON AG E TO CALEN DAR YE AR S

(V ariables : C 13/C 12=-25.2 :la b. mult=1)

Laboratory number: B eta-287953

Conventional radiocarbo n age: 6200±40 B P

2 Sigm a calibrated result:
(95% probability)

Cal B C 5290 to 5040 (C al B P 7240 to 6990)

Inte rcept da ta

Intercept of radiocarbon age
with ca lib ration curve: C al B C 5210 (Cal B P 7160)

1 Sigm a calibrated results :
(68% p robability)

C al B C 5220 to 5200 (Cal BP 71 70 to 7150) a nd
C al B C 5170 to 5070 (Cal BP 71 20 to 7020)

4985 S.W. 74th Cour t, M ia mi, Flo rida 3315 5 • Tel: (30 5)667-516 7 • F ax: (3 05)66 3-09 64 • E-Mail : beta@ rad iocar bon .co m

Beta Analytic Radiocarbon D ating Laboratory

T alm a, A. S ., Voge l, J. C. , 1993, Ra dioca rbon 35(2), p317-322
A Sim plified App roac h to Calibratin g C14 Dates
M athem ati cs

IntCa l04: Cal ibration Issue of Ra dioca rbon (V olum e 46 , nr 3 , 2004).
IN T CAL04 Radiocarbon Age Cal ibration
Calibra tion D ataba se

INTCAL 04
Da tabase used

Re ferences :

R
ad

io
ca

rb
on

ag
e

(B
P

)

6060

6080

6100

6120

6140

6160

6180

6200

6220

6240

6260

6280

6300

6320

Charred m at erial
6340

Cal BC
5350 5300 5250 5200 5150 5100 5050 5000 4950

6200±40 BP
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CALIBR ATION O F RADIO CARB ON AG E TO CALEN DAR YE AR S

(V ariables : C 13/C 12=-27.5 :la b. mult=1)

Laboratory number: B eta-287954

Conventional radiocarbo n age: 2840±40 B P

2 Sigm a calibrated result:
(95% probability)

Cal B C 1120 to 910 (C al BP 3070 to 2860)

Inte rcept da ta

Intercept of radiocarbon age
with ca lib ration curve: C al B C 1000 (Cal B P 2950)

1 Sigm a calibrated result:
(68% p robability)

C al B C 1040 to 930 (Cal BP 299 0 to 2880)

4985 S.W. 74th Cour t, M ia mi, Flo rida 3315 5 • Tel: (30 5)667-516 7 • F ax: (3 05)66 3-09 64 • E-Mail : beta@ rad iocar bon .co m

Beta Analytic Radiocarbon D ating Laboratory

T alm a, A. S ., Voge l, J. C. , 1993, Ra dioca rbon 35(2), p317-322
A Sim plified App roac h to Calibratin g C14 Dates
M athem ati cs

IntCa l04: Cal ibration Issue of Ra dioca rbon (V olum e 46 , nr 3 , 2004).
IN T CAL04 Radiocarbon Age Cal ibration
Calibra tion D ataba se

INTCAL 04
Da tabase used

Re ferences :
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Cal BC
1140 1120 1100 1080 1060 1040 1020 1000 980 960 940 920 900 880

2840±40 BP
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Vedlegg D. Tilvekst. 
 
 
B16753   /1-36 
Lokalitet fra senmesolitikum fra LOK.1 GJEDDEVATN av SÆLEN (22/113), BERGEN K. 
HORDALAND 
 

/1 1 trinnøks av vitret grønnsteinlignende bergart. Stm.: 7,4 cm. 

/2 9 borspisser av flint, 2 på avslag, 5 på flekke, 1 på kjernefragment og 1 ubestemt. 

/3 3 usikre borspisser av flint. 

/4 23 ubestemte skrapere. 18 av flint, 2 av bergkrystall og 3 av jaspis. 

/5 1 stikkel av kvarts. Kantstikkel.  

/6 3 diagnostiske stykker med retusj, kjerner, av flint. 1 konisk kjerne, 1 knutekjerne og 1 

 ubestemt kjerne. 

/7 1 diagnostisk stykke med retusj, kjernefragment, av flint. Ubestemt kjerne.   

/8 1 diagnostisk stykke med retusj, plattformavslag, av flint. Diskformet.  

/9 1 diagnostisk stykke med retusj, ryggflekke, av flint.  

/10 1 diagnostisk stykke med retusj, flekkelignende avslag, av flint. 

/11 75 flekker med retusj. 70 av flint, 2 av bergkrystall, 1 av kvarts og 2 av kvartsitt. 32 

mikroflekker, 26 smalflekker og 17 makroflekker. 20 proksimal, 33 medial og 8 distal. 

/12 109 avslag med retusj. 86 av flint, 7 av bergkrystall, 3 av kvarts, 12 av kvartsitt og 1 

av jaspis. 100 vanlige avslag, 8 mikroavslag og 1 makroavslag. 

/13 7 biter av sandstein. Mulig fragment av slipeplater. 

/14 7 slipeplater/fragment av sandstein. 

/15 1 ubestemt steinredskap av mylonitt.  

/16 2 knakkesteiner av bergart. 

/17 2 koniske kjerner, 1 av flint og 1 av bergkrystall. 

/18 2 håndtakskjerner av flint. 

/19 4 bipolare kjerner. 1 av flint, 1 av bergkrystall og 2 av kvarts. 

/20 15 ubestemte kjerner. 4 av flint, 4 av bergkrystall, 6 av kvartsitt og 1 av jaspis. 7 

knutekjerner. 

/21 6 plattformavslag, 5 av flint og 1 av bergkrystall. 2 diskformet og 4 ubestemt. 

/22 1 ryggflekke av flint. Makroflekke. 

/23 3 overløpende flekker. 1 av flint og 2 av bergkrystall. 2 mikroflekker og 1 smalflekke. 

/24 3 hengslete flekker av flint. 

/25 5 koniske kjernefragment. 2 av flint, 2 av bergkrystall og 1 av kvartsitt. 



/26 11 bipolare kjernefragment. 3 av flint, 5 av bergkrystall og 3 av kvartsitt. 

/27 5 ubestemte kjernefragment. 2 av flint, 2 av bergkrystall og 1 av kvarts. 

/28 12 makroflekker av flint. 6 proksimal og 6 medial. 

/29 39 smalflekker. 33 av flint, 1 av bergkrystall, 1 av kvarts, 3 av kvartsitt og 1 av 

mylonitt. 16 proksimal, 16 medial og 5 distal.  1 hel og 1 usikker. 

/30 196 mikroflekker. 126 av flint, 34 av bergkrystall, 16 av kvarts, 19 av kvartsitt og 1 av 

mylonitt. 71 proksimal, 46 medial og 46 distal. 33 hele.  

/31 45 flekkelignende avslag. 19 av flint, 11 av bergkrystall, 8 av kvarts, 6 av kvartsitt og 1 

av mylonitt. 37 mikroflekkelign., 3 makroflekkelign. og 5 smalflekkelign. 

/32 7 makroavslag. 1 av flint, 2 av kvarts, 3 av kvartsitt og 1 av jaspis. 

/33 1445 vanlige avslag. 991 av flint, 124 av bergkrystall, 179 av kvarts, 97 av kvartsitt, 

15 av mylonitt, 38 av jaspis og 1 av kleber. 

/34 1471 mikroavslag. 1031 av flint, 171 av bergkrystall, 194 av kvarts, 66 av kvartsitt og 

9 av jaspis. 

/35 5 runde glatte steiner. 3 av kvartsitt og 2 av bergart. 

/36 8 krystaller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning gjennomført 31. Mai - 30. Juni 2010. Rapport ved 
Camilla Zinsli og Morten Ramstad. 
 
Lokalitets ID: 95707 
  
Funnet av: Morten Ramstad, / Camilla Zinsli, / Camilla Ertkjern Bommen, / Florence 
Aanderaa, / Kari K. Kristoffersen, 2010. 
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