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1.0 Innledning og sammendrag 
I april til juni 2011 utførte Universitetsmuseet i Bergen arkeologiske frigivningsundersøkelser av fire 
steinalderlokaliteter, kalt lok. 1, 2, 3/2b og 4 innenfor området til CCB-basen på Ågotnes i Fjell 
kommune, Hordaland (figur 1 og 2). 

Figur 1. Oversiktskart, rød prikk markerer undersøkelsesområdet. 

Lok. 1 viste seg å være tilnærmet funntom og representerer muligens for det meste naturdannelse, 
eventuelt utkanten av den tidligere undersøkte lok. 9/9a Ågotnes (id nr. 95765) (Simpson og 
Waraas in.prep). Lok. 4 representerer trolig restene etter en sterkt skadd tidligmesolittisk lokalitet 
der det aller meste allerede var fjernet som en følge av tidligere anleggsvirksomhet i området. 

Etter en innledende fase med systematisk prøvestikking på lok. 2 og 3/2b ble det bare gjort fåtallige 
og spredte funn. Den begrensede funnmengden indikerte tilstedeværelsen av en eller flere små 
aktivitetsflater i området. For å påvise disse ble det besluttet å avtorve hele landskapsrommet i 
tilknytning til bakkeskråningen der lokalitetene befant seg. Tilsammen ble et område på 1500m2 

avdekket med gravemaskin, i hele området ble dessuten gjennomført prøvestikk på alle flater med 
løsmasser. Det viste seg at lok. 3/2b innehold svært få sikre funn, derimot var resultatene fra lok. 2 
langt bedre.  

På lok. 2 ble det dokumentert en liten tidligmesolittisk lokalitet med intakte littiske avleiringer. 
Beliggenhet, størrelse, funnsammensetning og litisk råstoffhomogenitet vitner om en enfaset 
korttidslokalitet, kanskje et strandstopp? Under utgraving ble det påvist en halvsirkel av åtte steiner 
tolket som en teltring med åpning mot sjøen i øst-nordøst. Tolkningen underbygges i det litiske 
materialets romlige spredning, der det avtegner seg en klar veggeffekt i tilknytning til teltringen og 
med en «spredningstunge» fra inngangspartiet og ut. Til nå er dette den første sikre tidligmesolittiske 
teltingen påvist på kysten av Vestlandet, fra Møre og Romsdal i nord til Rogaland i sør. Resultatene 
vurderes som svært gode og lokaliteten har stor forskningsmessig betydning.  
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1.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for utgravingsprosjektet var utvikling av baseområdet til Ågotnes Næringspark/Coastal 
Center Base (CCB), ved tilrettelegging for større nærings/industriareal og utvidelse av kai. Ågotnes 
Næringspark, og området omfattet av reguleringsplanen, befinner seg i et havneområde ved 
Hjeltefjorden nord på Sotra, i Fjell kommune, gnr. 26/182, 244, 246 m.fl. og gnr. 27/242, 243, 408 m.fl. 

Figur 2. Kart som viser lokalitetsavgrensingen til de fire undersøkte lokalitetene, samt den tidligere undersøkte lok. 9. 
Rød linje markerer ut 18 meters-koten. 
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Planen var knyttet til en utviding av et allerede utviklet område til kai og industriformål. Området var 
regulert til industri og havn i reguleringsplan for Ågotnes Tranevågen fra 1983 og Ågotnes og Vindenes 
i 1986. Planen for Ågotnes Tranevåg bygde på en eldre reguleringsplan fra 1969 med mindre endringer 
i 1983.  
 
Oppstartsmelding ble på vegne av tiltakshaver Ågotnes Næringspark sendt 19.01.09 av Norconsult til 
Hordaland fylkeskommune, kulturavdelinga. På bakgrunn av dette gjorde fylkeskommunen 
tiltakshaver oppmerksom på at det var et automatisk fredet kulturminne i planene, id nr. 95765 
(Ågotnes lok. 9) og at det var potensial for flere. Tiltakshaver søkte derfor om dispensasjon fra 
kulturminneloven for id nr. 95765 og Universitetsmuseet i Bergen (daværende Bergen Museum) 
utførte frigivningsundersøkelser i april til juni 2009 (rapport under bearbeiding Simpson og Waraas). 
Den 02.03.09 aksepterte Ågotnes Næringspark ytterligere arkeologiske registreringer i området. 
Registreringene ble utført april 2009 og førte til påvisning av fire nye automatiske kulturminner fra 
steinalderen.  
 
I brev datert 03.06.10 fremmet Hordaland Fylkeskommune på vegne av grunneier og tiltakshaver, 
Ågotnes næringspark, søknad om dispensasjon fra Kulturminneloven § 8, 4. ledd for de berørte 
kulturminner. Universitetsmuseets tilrådning, sammen med foreløpig plan og budsjett, ble vedtatt av 
Riksantikvaren i 24.06.10. Revidert plan og budsjett ble oversendt fra Universitetsmuseet til 
Riksantikvaren 24.11.10 og endelig vedtak om kostandsomfang forelå i Riksantikvarens brev 07.12.10. 
 
1.2 Terminologi og faseinndeling. 
I rapporten kommer det til å bli referert til flere ulike faser og perioder. For den uinnvidde leser kan 
terminologi virke noe fremmed. Periodebetegnelsene brukes slik som de er angitt i figur 1. Årstall 
angitt som BP viser til antall år før nåtid, og anvendes om såkalte ukalibrerte 14C-dateringer. Disse 
dateringene korresponderer ikke alltid med kalenderår (tabell 1). 
 

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 - 2750 f.Kr. 
Mellomneolitikum B 4100 - 3900 BP 2750 - 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 

2100 - 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 Høy middelalder 1150 - 1350 e.Kr. 

Sen middelalder 1350 - 1537 e.Kr. 
Nyere tid  1537 e.Kr. - Nyere tid 

 Tabell 1. Viser anvendt kronologisk rammeverk. Lysegrå linje representerer bosetningsfase for Ågotnes lok. 2., teltringen, som var 
hovedobjektet ved undersøkelsene.  
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1.3 Tidsrom og deltagere 
Utgravingen ble utført personale fra Fornminneseksjonen (FMS, daværende Seksjon for ytre 
kulturminnevern) ved Universitetsmuseet i Bergen. I utgangspunktet skulle utgravingene foregå fra 26. 
april til 15. juli 2011, men grunnet mindre funnmengde enn beregnet ble omfanget innskrenket i 
forhold til de opprinnelige planene. Basert på dette ble utgravingen foretatt av en variert arbeidsstokk 
innenfor tidsrommet 26. april til 3. juni og 20. til 26 juni 2011. Prosjektleder var Morten Ramstad, mens 
Camilla Zinsli, Tor Arne Waraas og Florence A. C. Aanderaa fungerte som feltledere. Som feltassistenter 
deltok Jon R. Husvegg, Anja Magnussen, Maurice Mugabowagahunde, Anne M. Scheffler, Audun B. 
Seljord, Heidrun Stebergløkken, Frode Svendsen og Synnøve Viken. 
 
I tillegg til utgravingene ble flere dagsturer i felt foretatt; 30.03.11, 07.04.11 og 14.04.11, knyttet til 
utlegging av fastpunkter, bygging av såldestasjon med mer, samt befaring og diverse innmålinger 
foretatt 23.06.10. Dette arbeidet ble utført av prosjektleder Morten Ramstad med bistand av 
Fornminneseksjonens GIS-ansvarlig Thomas Bruen Olsen, samt feltlederne Camilla Zinsli og Tor Arne 
Waraas.  
 
Katalogisering av gjenstandsmateriale, utarbeiding av figurer og kartmateriale samt rapportskriving 
ble gjennomført av Camilla Zinsli (lok. 2, 3/2b), Florence A. C. Aanderaa (lok. 4) og Tor Arne Waraas 
(lok. 1), alle med støtte av Morten Ramstad. I tillegg bistod Morten Kutschera med tegninger av funn.  
 
Ellers vil vi benytte anledningen til å takke Ågotnes Næringspark for godt samarbeid og all praktisk 
støtte (lunsjlokale, vann til såldestasjoner m.m.) i forbindelse med gjennomføringene av feltarbeidet.  
 
1.4 Formidling 
Siden adgangen til Næringsparken var begrenset ble det ikke gjennomført undervisningsopplegg, åpen 
dag-arrangement eller omvisninger til lokalbefolkningen i felt.  
 
På nett ble resultatene satt inn i en større sammenheng på landsdelsmuseenes arkeologi-portal 
Norark.no; http://www.norark.no/innsikt/sma-lokaliteter-stort-potensial-ny-kunnskap-om-tidlig-
mesolitikum-pa-vestlandet/ . I tillegg ble teltringen fra lok. 2 behandlet i artikkelen 
«Steinaldermenneskene ved Norskekysten, pionérer i maritim mestring» i Universitetsmuseets årbok 
for 2014.  
 

2.0 Kulturminner, registrering, landskap 
2.1 Steinalderlokaliteter i kystlandskapene ved Ågotnes, status ved utgravingenes oppstart 
I Fjell kommune var det ved utgravingenes oppstart registrert 95 steinalderlokaliteter i Askeladden 
(figur 3). På Vindenes finner vi fire steinalderlokaliteter undersøkt på 1970 tallet (Gustafsen 1977, 
Olsen 1977 og 1978), to er særlig relevante for våre undersøkelser. Vindenes lok. 58, ID 95730 
representerer en svært stor tidligmesolittisk lokalitet. På tross av at bare deler av funnområdet ble 
gravd og kun testsåldinger av enkelte ruter ble foretatt, ble det gjort over 28.000 funn. Det er i denne 
sammenhengen viktig å merke seg at det er dokumentert en tapsprosent på omlag 50% for enheter 
som ikke blir såldet. Artefaktmaterialet inneholdt elementer slik som eneggede spisser, tangespisser, 
skiveøks og ensidige kjerner, over 90% av flint. På Vindenes lok. 59, ID 95728, ble det samlet inn 10.250 
funn tilhørende to ulike faser av senmesolitkum. Merk at de horisontale og vertikale gravingsenhetene 
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som var brukt ved Vindenesutgravingene var grovere enn det som er praksis i dag. Funnmaterialet fra 
dette prosjektet tilfredsstiller derfor ikke moderne krav for å belyse problemstillinger i tilknytning til 
eksempelvis teknologi eller intra-site aktivitetsanalyse. 
 
På Knappskog, rett sør for Spjeldholmen, ble fire lokaliteter nærmere gransket på slutten av 1980-
tallet (Knappskog lok. 2, 3, 4 og7), i tillegg ble det registret fire ytterligere lokaliteter (Nærøy 1988a, 
1988b).  Knappskog lok. 2, ID 95692, ble kun partielt undersøkt men det ble blant annet påvist to 
mulige tuftekonstruksjoner. Artefaktmateriale domineres av senmesolittiske elementer slik som ei 
trinnøks, fiskesøkke av kleber, slipeplate av sandstein og et høyt antall mikroflekker (135 stk.), men 
det er og endel tidligmesolittiske elementer tilstede slik som to tangespisser (en enegga og en tveegga) 
og to ensidige kjerner, noe som vitner av at boplassen er blandet. Knappskog lok. 3, ID 95695, ble 
totalgravd og representerer et mindre aktivitetsområde (17 m2) datert til tidligmesolittisk tid. 
Materiale består av tidstypiske gjenstander som fire tangespisser, to ensidige kjerner og ei skiveøks.  
 
I Sund, nabokommunen i sør, var det registrert 85 steinalderlokaliteter i Askeladden (figur 3). Av disse 
har kun den senmesolittiske Kvernaviksvatnet I (id 66502) vært gjenstand for frigivningsundersøkelse 
(Johannessen 1999). 
 
I Øygarden, nabokommune i nord, var det registrert 158 steinalderlokaliteter i Askeladden (figur 3). 
Her har det vært gjennomført en rekke større registrerings- og utgravingsundersøkelser i løpet av de 
siste 30 år. Mest relevant i denne sammenheng er Trollprosjektet (Nærøy 1994, 2000) og et senere 
utgravingsprosjekt på Rong (Johannesen 2008).  
 
I forbindelse med Troll-prosjektet på Kollsnes, 17 km nord -nordvest for Ågotnes Næringspark, ble det 
tidlig på 1990-tallet undersøkt en rekke steinalderlokaliteter (Nærøy 1994). Lokalitetene var i stor grad 
var uforstyrret av senere aktiviteter. De ble derfor vurdert som viktige kilder til kunnskap om 
forhistoriske aktiviteter og sosiale adferdsmønstre. Hovedproblemstillingen var å sikre et datagrunnlag 
for å analysere boplassorganisasjon og aktivitetsmønster. Dette ble deretter benyttet som 
utgangspunkt for en regional studie av bosetningsmønstre. (Nærøy 2000). I regi av Troll-prosjektet ble 
det også utført en lokaliseringsanalyse (Bergsvik 1994). Særlig viktig som referansemateriale for våre 
utgravinger fra dette prosjektet var den tidligmesolittiske lok. 40, Slåttevikane. Her ble det innenfor en 
begrenset- og klart avgrenset flate, samlet inn 6738 funn, fra to ulike aktivitetsflater. Foruten en stor 
mengde uregelmessige flekker inneholder artefaktmaterialet 28 tangespisser (16 eneggede og 12 
tverreggede) og tre mikrolitter, samt tre mikrostikler (Nærøy 1994). 
 
Lokaliteten Rong 4 (id 91233), 12,5 km nord - nordvest for Ågotnes Næringspark, ble undersøkt av 
Universitetsmuseet i 2005 (Johannesen 2008). Denne tidligmesolittiske lokaliteten hadde et 
funnførende område på omlag 60 m2. Av dette ble det gravd 46,25 m2. Det ble samlet inn over 13.000 
funn, (derav 158 prosjektiler). Funnspredningen var karakterisert av få konsentrasjoner med høy 
funntetthet (inntil 637 funn pr 0,25 m2). Lokalitetsflaten mellom og omkring konsentrasjonene hadde 
lav funntetthet.  
 
Med utgangspunkt i gjennomgangen av funn fra Fjell, Sund og Øygarden framstår denne kystregionen 
som spesielt rikt på kulturminner fra steinalderen. Registreringene og utgravingene utført i Øygarden 
kommune i løpet av de siste 30 år har dannet et godt grunnlag for komparative analyser som etter 
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hvert vil bidra til en vesentlig bedre forståelse av steinalder i Fjell og på Vestlandet for øvrig. Imidlertid 
har det vært undersøkt svært få lokaliteter på Sotra (Fjell og Sund). Av 180 kjente steinalderlokaliteter 
i Fjell og Sund har kun seks mesolittiske lokaliteter vært gjenstand for mer grundige undersøkelser. 
Resultatene fra flertallet av disse bærer preg av utdaterte gravingsmetoder. Mer bekymringsfullt er 
det at så mange lokaliteter i Fjell, og trolig også i Sund, har vært skadet eller fjernet uten dispensasjon.  
 
Det skal midlertid legges til at dette bildet har endret seg mye siden vi gjennomførte utgravingene på 
Ågotnes i 2011, da en rekke mesolittiske lokaliteter ble undersøkt i 2017 og 2018 i forbindelse med 
Sotrasambandet. Disse befinner seg imidlertid ikke på selve Sotra, men hovedsakelig på Bildøy og ved 
Arefjordspollen. 

  
 Figur 3.  Kart med alle steinalderlokaliteter i Øygarden, Fjell og Sund k. (generert fra Askeladden). 

 



 7 

2.1.1 Kulturminner og undersøkelser ved CCB basen/havneområdet. 
I forbindelse med byggingen av CCB-basen på Ågotnes på begynnelsen av 1980-tallet ble det undersøkt 
tre steinalderlokaliteter (id.nr. 95754, 95756, 95765), samt ei gravrøys fra folkevandringstid (id 45814). 
De to førstnevnte steinalderlokalitetene og røysa befant seg i området nær dagens 
brannstasjon/innkjørselen til CCB-basen, tilsvarende i overkant av 500 m sør – sørøst for id 127243/lok 
1, mens sistnevnte lokalitet lå rundt 95 m nordøst for lok. 1. Alle de tre lokalitetene lå mellom 16-18 
moh. 
 
Strandlinjedatering så vel som redskapsinventar (tangespisser, eneggede spisser, mikrolitter og en 
skiveøks) og råstoffvariasjon (flintdominans fulgt av en mindre andel bergkrystall og finkornet kvartsitt) 
ga for alle lokalitetene en entydig tidligmesolittisk dateringsramme (Kristoffersen 1983, Pilø 1983, 
Bjerck 1984). Mens de to førstnevnte lokalitetene, som var delvis skadde av anleggsarbeidet i området, 
ble frigitt etter mindre undersøkelser, ble det bare utført forundersøkelser av id 95765. Det meste av 
det tidligmesolittiske aktivitetsområdet på sistnevnte ble dermed liggende urørt igjen.  
 
For å få større kunnskap om tilstanden til id 95765, samt en mer sikker avgrensing, foretok Hordaland 
fylkeskommune en nyregistrering i juni 2008. Dette ga grunnlag for å dele den inn i to lokaliteter, en 
heller med primært senmesolittisk materiale (lok. 9) og en åpen tidligmesolittisk lokalitet (lok. 9a). På 
lok 9a ble det gravd seks prøvestikk, derav to funnførende, og lokaliteten viste seg å være endel større 
enn tidligere antatt. Det ble ikke dokumentert omroting av de funnførende avsetningene. 
Undersøkelsen resulterte også i en korrigering av lokalitetens tidligere innmålte avgrensning. 
 
Både lok 9 og lok 9A ble undersøkt ved Universitetsmuseets frigivingsundersøkelser i april-juni 2009. 
Hellerlokaliteten, lok. 9, inneholdt stratifiserte kulturlag med hovedfaser knyttet til senmesolittisk tid, 
mens lok. 9a viste seg i tråd med registreringene å være en svært funnrik åpen boplass datert til siste 
halvdel av preboreal tid. Selv om lokaliteten var noe skadd ble det dokumentert et variert og 
typesikkert tidligmesolittisk materiale med delvis uforstyrrede aktivitetsflater (Simpson og Waraas 
under bearbeiding). Det ble også bekreftet at lokaliteten hadde en langt større utstrekning og omfang 
enn det funnførende området som ble antydet etter forundersøkelsen i 1984.   
 
Det vil utvilsom ha et stort forskningsmessig potensiale å sammenstille resultatene fra våre utgravinger 
med museets undersøkelser i 2009. Spesielt vil en analyse av relasjonene mellom lok 9a og lok. 2 kunne 
åpne opp for spennende perspektiver på forhold som bosettingsmønster, mobilitet og forskjellen 
mellom korttids-lokaliteter og større og mer omfangsrike og muligens mer permanente lokaliteter i 
preboreal tid (jf. avslutningskapittelet, kap. 5).  
 
I tillegg til de nevnte lokaliteter ble det på 1970-tallet/tidlig 1980-tallet registrert ytterlige åtte 
steinalderlokaliteter på Ågotnes, (id 6303, 16135, 25835, 25836, 25837, 45815, 55516 og 55517). Trolig 
har disse lokalitetene befunnet seg rundt 500m sør - sørøst for lok 1 og alle innenfor de områder som 
i dag er sterkt nedbygd av industri. Syv av lokalitetene skal ha vært sterkt skadet før de ble registrert, 
mens den åttende lokaliteten framstod som uberørt. Det har ikke vært mulig å lokalisere rapport eller 
øvrige sakspapirer knyttet til disse lokalitetene. Lokalitetene er heller ikke lagt inn i Askeladden. 
Samtlige av de åtte lokalitetene er nå fjernet og er dessverre dermed å betrakte som tapt 
kildemateriale.  
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2.2 Registreringene 
Registreringene ble utført av fylkeskommunen i Hordaland i perioden 16.-21.04.2009 (Wølstad 2009). 
Det ble tatt utgangspunkt i overflateregistrering, sondering med jordbor og graving av prøvestikk. Hele 
planområdet på 305 dda ble gjennomsøkt. 
 
Det ble gravd 16 prøvestikk, 7 av disse var funnførende og var fordelt på til sammen 3 
steinalderlokaliteter kalt lok. 1, 2 og 3. I tillegg ble det gjort overflatefunn av flintavslag på en sterkt 
ødelagt lokalitet, lok. 4. Etter Universitetsmuseets utgravinger, og etter at vi fikk muligheten til å ta en 
nærmere analyse av flintmaterialet fra registreringene, viste det seg at det en stor andel av dette 
bestod av naturlig spaltet/frostsprengt strandflint.  
 
Samtlige av de påviste lokalitetene var i konflikt med planforslaget. Med utgangspunkt i tidligere 
undersøkte lokaliteter i nærområdet, samt høyden over havet, ble det konkludert med at lokalitetene 
sannsynligvis kunne dateres til eldre steinalder. Det vises til delrapporten (kap. 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4) for 
en nærmere gjennomgang av omfanget, avgrensing og karakteren av fylkeskommunens registeringer 
på hvert enkelt lokalitetsområde.  
 
2.3 Topografi og landskap 
Ågotnes Næringspark ligger nord på Sotra med utsikt nordøstover mot Hjeltefjorden og Askøy. De 
omsøkte lokalitetene befinner seg vest i Tranevågen. Terrenget heller ned mot sjøen i øst. Store deler 
av planområdet er dekket av lyng, spredte busker og berg i dagen. I den sørlige delen av planen er 
terrenget mer myrlendt. Dette er den siste rest av det landskapet som fantes i Tranevågen før 1970-
tallet. 
 
De undersøkte lokalitetene befinner seg mellom 50-200 m fra sjøen. Lok. 1-3 ligger mellom 15 – 20,5 
moh. Den svært beskadigete lok. 4 utgjøres av en flate avtorvet til grunnfjell beliggende mellom 12-20 
moh. (figur 4). En mer detaljert beskrivelse av miljøet ved hver enkelt lokalitet er gjengitt i 
delrapportene.  
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Slik topografien fremstår i dag bærer landskapet sterkt preg av den industrielle aktiviteten som har 
foregått i forbindelse med utviklingen av Ågotnes Næringspark (figur 6). Det er høy aktivitet og tung 
trafikk i nærområdene. Med bakgrunn i dette er hele planområdet inngjerdet, og adgangen er regulert. 
Umiddelbart øst for undersøkelsesobjektene var landskapet sprengt bort med bratte skjæringer ned 
mot næringsparken. Mot nord er det i tillegg foretatt en del sprengningsarbeid innover mot land, og 
overflatemasser har delvis blitt skrapet vekk. I sør er terrenget mer urørt, men innebygd av 
industribygg på alle kanter. Flyfoto fra 1961 viser at CCB-basen tidligere har vært del et typisk vestnorsk 
kystlandskap bestående av lynghei og teppemyrer brutt av berg og knauser, der de omsøkte 
lokalitetene ligger relativt eksponert til mot Hjeltefjorden i øst (figur 5).  
 

 
Figur 5. Flyfoto fra 1961 med de omtalte lokalitetene. 



 10 

 
 
 

3.0 Gjennomføring 
3.1 Hovedproblemstilling og målsetning 
Hovedproblemstillingen for prosjektet var å sikre en representativ innsamling av data for rimelig sikker 
bestemmelse av alder, størrelse og type/funksjon for lokalitetene. Dette var vurdert som særlig viktig 
i forhold til den store tapsprosenten som vi hadde notert for steinalderlokaliteter i dette området. 
Sammen med det øvrige maritime steinaldermaterialet fra Vestlandet ville dette i neste omgang 
muliggjøre komparative analyser, som vil kunne bidra til en dypere og mer balansert forståelse av 
utviklingstrekk innenfor mesolittisk tid på regionalt- og overregionalt nivå. 
 
Dernest var det en uttalt målsetting å generere data som kunne belyse problemstillinger knyttet til 
boplassorganisasjon og aktivitetsmønster i tidligmesolittisk tid. I forlengelsen av dette skulle 
undersøkelsesmetodikken særlig ta hensyn til boplassflatene utenfor de litiske 
hovedkonsentrasjonene, og her var avtorving av hele landskapsrom sentralt (figur 7). I sammenheng 
med sistnevnte problemstilling ble det konkret stilt spørsmålstegn i hvilken grad mangelen på 
boplasstrukturer fra vestnorsk mesolitikum hadde samband med eldre undersøkelsesstrategier 
fokusert på de mest funnrike områdene snarere en boplassflater. Siden flertallet av museets 
undersøkelser av tidligmesolittiske lokaliteter gikk mer enn 20 år tilbake i tid hadde bruken av 
gravemaskin og flateavdekkingsmetodikk vært begrenset. Kunne maskinell avdekking ved lokalitetene 
på Ågotnes bidra med å fylle kunnskapshull og avdekke et større og mer representativt bilde av 
boplassflatene, samt føre til påvisningen av boligstrukturer slik som teltringer, levegger og lignende? 

Figur 6. Oversiktsfoto tatt fra mellom lok. 2b og 3, og viser omfanget flateavdekkingen. I bakgrunnen ser vi industrielle utbyggingen på 
Ågotnes, - her møtes 11.000 år lange linjer med maritim tilpassing og teknologi. Sett mot sørøst. 
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3.2 Undersøkelsesmetoder  
Innledningsvis ble de registrerte lokalitetene undersøkt ved prøvestikk, anlagt uavhengig av det angitte 
koordinatsystemet. Stikkene var om lag 40 x 40 cm store, og ble gravd godt ned i funntomme, sterile 
strandmasser. Disse ble gravd mekanisk, fordelt på bøttelag. 
 
Etter en innledende fase med systematisk prøvestikking på de registrert flatene til lok. 2 og 3 ble det 
kun funnet enkelte og svært spredte funn. Den begrensede funnmengden indikerte tilstedeværelse av 
en eller flere små lokaliteter eller aktivitetsflater i nærområdet. For å påvise disse ble det besluttet å 
avtorve hele landskapsrommet i tilknytning til bakkeskråningen der de registrerte lokalitetene befant 
seg. Dette var og i tråd med prosjektbeskrivelsen der det nettopp var en uttalt målsetting og forsøke 
å avdekke hele landskapsrom i den hensikt å lokalisere boplasstrukturer mellom og utenfor områdene 
med litiske funnansamlinger. 
 
Tilsammen ble et felt på 1500 m2 avtorvet med gravemaskin. I store deler av dette området var det 
teppetorv liggende direkte over berg. På forhånd var det i områder der det ble påvist løsmasser fortatt 
prøvestikk. Hele området, med unntak av de to registrerte lokalitetsflatene, ble dekket med prøvestikk 
ca. hver 5 meter. Der det ble gjort funn ble det anlagt prøveruter og mindre utgravingsfelter.  
 
Utgravingsfelter og prøveruter ble gravd innenfor et lokalt koordinatsystem, delvis satt ut med 
målebånd og delvis med en Leica totalstasjon. De enkelte koordinatsystemene ble relatert til UTM-
rutenettverket basert på fastpunkter satt ut med Leica GS15 gps med målebok Leica CS15 (figur 8). 
Innenfor dette ble det lagt opp til graving av massen etter horisontale- (50 x 50 cm) og vertikale enheter 
(stratigrafiske lag graves i inntil 5 cm mekaniske sjikt).  

Figur 7. Maskinell flateavdekking ved lok. 2 og 3. Gravemaskina gjorde det mulig å åpne hele landskapsrom. Selv i områder med skrinn 
kystvegetasjon av lynghei og kratt er gravemaskina et uvurderlig verktøy. 
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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 (figur 9). Dette 
foregikk gjennom etablerte såldestasjoner 
knyttet til vann-nettet henholdsvis ved lok 1 og 
ved lok 2, 2b og 3, men ved lok 4. ble massene 
såldet ved svenskesåld i en vannpytt. For å 
fange opp finfraksjonert materiale slik som 
mikroavslag ble dessuten utvalgte kontekster 
såldet gjennom 2mm netting.  
 
 
3.3 Dokumentasjon 
Lokaliteter og aktivitetsflater ble dokumentert gjennom plantegninger og lokalitetsskisser, 1:20 og 
1:50. Utvalgte profiler fra felt og prøvestikk ble tegnet i 1:10. Videre digitalisering ble foretatt i Adobe 
Illustrator. Kontekster, utvalgt funnmateriale og arbeidssituasjoner ble dokumentert ved foto. Det ble 
fylt ut kontekstskjema for alle lag og strukturer i felt, samt egne skjema for hvert prøvestikk og 
utgravingsrute. 
 
Fra utvalgte kontekster ble det tatt ut radiologiske dateringsprøver. 
 
Foto fra prosjektet ble lagt inn i Musit fotodatabasen, med prefiks Bf10258. 
 
Alle funn ble katalogisert i Musit gjenstandsdatabasen, jf. tabell 2. 

Lok navn Id. Nr. Bnr Annet 
1 127243 B16793 Delvis natur 
2 127252  B16794 Intakt TM 
2b og 3 127253  B 16795 Delvis natur 
4 127254  B16796 Sterkt forstyrret 

Tabell 2. Undersøkte lokaliteter, Id nr. Askeladden, Bnr. og bevaringsgrad/type. 

 

Figur 8. Flo Reidarsdatter og Thomas Bruen Olsen satte ut 
fastpunkter med Leica GPS.  

Figur 9. Jon R. Husvegg vannsålder ved lok. 1. 
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4.0 Undersøkte lokaliteter, gjennomføring og resultater 
4.1 Lok. 1, ID 127243 
Ved fylkeskommunens registreringer ble lok. 1, gjennom topografiske forhold og negative prøvestikk, 
avgrenset til en 533 m2 stor lyngkledd og noe myrlendt flate som lå mellom 19 -20,5 moh. (figur 10). 
Mot øst lå lokaliteten i ly av en lav bergknaus, umiddelbart nedenfor denne var terrenget sprengt ut 
og det var en bratt bergskjæring ned mot industrianlegget ved sjøen. Mot vest og sør var terrenget 
urørt, og lokaliteten munnet ut i ei myr som kan representere et gjengrodd tjern. Den nordvestlige 
avgrensningen ble utgjort av myrlendt vått terreng og mot nord av en brakkerigg med parkeringsplass.  
 

 
 
 
Med en høyere vannstand har lok. 1 befunnet seg i bunnen av en nord - sør orientert grunn bukt, rundt 
95 m nordøst for utgravde id 95765 (figur 11). Etter undersøkelse viste det seg at lok. 1 var tilnærmet 
funntom og representerer muligens for det meste naturdannelse, eventuelt utkanten av den tidligere 
undersøkte lok. 9/9a Ågotnes (id nr. 95765). 

Figur 10. Det lille daldraget som utgjør lok. 1. Sett mot lok 9 i sørøst. 
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4.1.1 Registrering 
Fire av sju prøvestikk ble regnet som positive ved fylkeskommunens registreringer. Materialet fra disse 
bestod av åtte avslag (7 flint og 1 bergkrystall). De 4 positive stikkene var samlet på den sentrale delen 
av flaten. Ut fra topografi og høyde over havet ble det forventet at lokaliteten var minst like gammel 
som, eller eldre enn, lokalitet 9 nedenfor i sørøst. Da de fire positive prøvestikkene var tett samlet 
både omkring en naturlig avgrensning og funntomme prøvestikk, er det åpenbart naturlig at 
lokalitetsavgrensningen ble som den ble (Wølstad 2009:8). Ved senere gjennomgang av 
funnmaterialet fra prøvestikkene er det bare 2 av 9 gjenstander her som er sikkert slått. De er derimot 
også sikre og funnet i to ulike prøvestikk, slik at dette i liten grad rokker ved fylkeskommunens 
hovedkonklusjoner.  
 
4.1.2 Tidsrom og deltagere  
Tor Arne Waraas fungerte som feltleder og har hatt hovedansvaret for delrapport sammen med 
prosjektleder Morten Ramstad. Feltassistenter i deler av perioden var Jon Reinhardt Husvegg, Anja 
Renate Magnussen, Anne Margrethe Schäffler, Heidrunn Stebergløkken, Frode Svendsen, Synnøve 
Viken og Florence Aanderaa. Feltassistentene vekslet mellom de forskjellige utgravingsfeltene alt etter 
hvor det var mest behov for arbeidskraft til bestemte tidspunkt. 
 

Figur 11. Kart med lokalitetsavgrensingen til lok 9, 1, 2 og 3. Rød linje markerer ut 18 meter høydekoten. 
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4.1.3 Gjennomføring  
Våre undersøkelser tok utgangpunkt i at et område på 610m2, som mer eller mindre tilsvarte omradet 
definert som lokalitetsflaten av fylkeskommunen, ble avtorvet med maskin (figur 12-13). Deretter ble 
det anlagt en rekke prøveruter og prøvestikk for å påvise intakte aktivitetsflater (figur 14). Samplingen 
bestod av å grave 13 kvadranter med en meters mellomrom (i dette tilfellet NØ kvadranter) i 
mekaniske sjikt til steril undergunn/berg. Dersom noen av disse testkvadrantene hadde gitt et 
uomtvistelig resultat i form av en intakt funnkonsentrasjon, ville strategien videre vært å åpne opp 
omkring denne konsentrasjonen og grave den ut i horisontalplanet til det var nullverdier i alle 
retninger.  
 
Sentralt i det flateavdekte feltet, i et område der det var påvist mulige funn, ble det etter 
flateavdekking finrenset et 50m2 stort utgravingsfelt (figur 12). På tross av at utgravingsfeltet var i det 
mest lovende området, og det i tillegg ble gravd en rekke prøveruter jevnt fordelt utover det flate 
avdekte feltet, viste det seg imidlertid allerede i en tidlig fase av utgravingene at det ikke fantes noen 
funnkonsentrasjoner som kunne tilskrives intakte aktivitetsflater innenfor området. 

 
Figur 12. Kart med utgravde områder på lok. 1, lys rødt polygon viser utgravd felt, og større polygon med svart strek 
viser flateavdekket område. Lokalitetsavgrensingen til lok. 9, lilla polygon.  
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Figur 13. Under flateavdekking av lok. 1. Sett mot øst. 

Figur 14. Graving av ruter på lok. 1. Med Synnøve Viken og Anne M. Scheffler. Sett mot sørøst. 
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4.1.4 Funnmaterialet 
Funnene var spredte og en stor andel måtte regnes som naturlig avsatt og frostsprengt flintmateriale. 
Basert på dette ble lok. 1 omdefinert fra lokalitet til å være et utkantsområde der det kunne være 
deponert enkelte funn som en forlengelse av det sentrale tidligmesolittiske boplassområdet i sørøst, - 
Ågotnes lok. 9a ev. av helleren lok. 9/id95765 (figur 12).  
 
Det ble totalt samlet inn 128 artefakter på lokaliteten (tabell 3). Av disse er det 71 som er i kategorien 
strandflint, disse er samlet inn som referansemateriale, deretter følger 48 «mulige funn». Disse 
«mulige funnene» er det vanskelig å fastslå med sikkerhet om er bearbeidet av mennesker eller ikke. 
En stor del av disse funnene er sekundært termalt modifisert, enten av frost/varme eller begge deler. 
I mange tilfeller henger dette sammen, flint som blir utsatt for sterk varme krakelerer eller sprekker 
opp som porselen. Når fuktighet trekker inn i disse sprekkene er objektet veldig utsatt for aktive 
sprengningskrefter i forbindelse med frost. Objekter som kun består av termalt modifiserte flater kan 
vanskelig bekreftes/avkreftes som natur eller kultur. I enkelte tilfeller kan objekter som har en eller 
flere frostflater settes sammen, til en antropogent bearbeidet gjenstand, eller som i flere tilfeller i 
dette materialet, til en naturlig flintknoll. 
 
Høyden over havet indikerer at materialet ikke er sekundært påvirket av tapestransgresjonen, da er 
det lite sannsynlig at dette dreier seg om antropogent avsatt materiale som er «utvisket» i ettertid av 
naturkreftene. Alternativt, om en veldig usannsynlig, er at funnene avsatt i glasial tid og modifisert av 
en tidlig postglasial transgresjon, men det er heller ikke støtte for en slik teori blant de 9 sikre funnene 
som er påvist på lokaliteten og som blir behandlet nedenfor.  
 
Fnr 3. flintavslag med punktformet plattformrest og intakt slagbule, to laterale skråstilte flater på 
ventralflaten møtes i en spiss i distalenden. Den ene skråstilte flaten er en bruddkant med svart rand 
og hvitt gods, noe som tydelig viser at gjenstanden er brent. På den andre skråstilte flaten finnes det 
to små konkave krater i godset etter såkalte pop-outs, et fenomen som oppstår når væsken i flinten 
koker og en sirkulær fraksjon av overflaten blir sprengt ut. Disse to fenomenene er gjensidig 
bekreftende på at avslaget er brent. På dorsalflaten er det flere små avskallinger som også indikerer 
varmepåvirkning. Punktformet slagbule er assosiert med to hovedteknologier. Den ene er bruk av 
mellomstykke og indirekte teknikk, en teknologi med koniske kjerner som diagnostisk markør. Den 
andre er bruk av en beinodd i trykkteknikk med håndtakskjerne som karakteristisk kjennetegn. Dette 
er teknologier som er mest vanlig i henholdsvis mellom- og senmesolitikum. Det er derfor overveiende 
sannsynlig at dette også er dateringsrammen for når dette objektet er produsert. 
 
Fnr 17. avslag i matt brungrå mellomkvalitets flint. Plattformrest og slagbule er ikke til stede, objektet 
ligner et medialfragment av en flekke hvor bredden er større enn lengden. Stykket har bare en ryggås 
ved den ene sidekanten og kan dermed ikke bestemmes sikkert som en flekke. Det er vanskelig å ta 
stilling til slagretning da ventralsiden er matt og middels grov, flaten er brutt av to parallelle 
bruddkanter med bruddfasetter som indikerer at trykket har kommet fra samme retning. Den ene 
sidekanten er en ubearbeidet negativ spalteflate mens den andre og bredeste kanten består av en 
avflising, samt en avspaltning som enten er en følge av intensjonell retusj eller bruks-skader. 
Avspaltningen danner et felles hjørne mot den smaleste bruddkanten og kan være relatert/årsak til 
dette bruddet. Stykket gir ingen sikre holdepunkter mht. datering. 
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Fnr 29. avslag/bit av senonflint. Stykket har en intakt flate med tre negative, lett krakelerte, 
avspaltninger som møtes i en forhøyning midt på. Resten av stykket består av tre bruddflater etter 
frost/varme. Stykket gir ingen sikre holdepunkter mht. datering. 
 
Fnr 92 avslag/ bit i matt gulgrå mellomkvalitets flint, trapesoid bit med firesidig tverrsnitt og 
rektangulær-kubisk form. Foruten en avspaltningsflate finnes det fire bruddfasetter, to langs de 
nærmest rette sidekantene og en på stykkets dorsalside som i tillegg består av en krummet negativ 
avspaltningsflate med avtrykk etter slagbule. Den siste bruddfasetten er en avskalling på det bredeste 
hjørnet på den bredeste sidekanten, overflaten på denne kanten er markant glattere enn resten og er 
trolig en naturlig overflate. Bruddfasettene langs sidekantene møtes i et vinkelrett hjørne og har 
slitasjemerker som er forenlig med en stikkelfunksjon. Slitasjemerkene er ikke entydige og kan også ha 
oppstått ved andre hendelser. Det er for få holdepunkter til å konkludere med at stykket er en stikkel, 
i tillegg ingen sikre holdepunkt for en datering. 
 
Fnr 94 avslag/bit i matt gulgrå mellomkvalitets flint. Biten er et flekkelignende fragment med form som 
et distalfragment av en overløper. Avspaltningsflatens overflate er noe slitt det er derfor usikkert om 
spalteretning, men trolig er proksimalenden bevart og biten er dermed et fragment av et 
flekkelignende avslag. Dorsalsiden består av to negative avspaltningsbaner med en ryggås sentrert 
langs lengdeaksen, bruddet er vinkelrett på den ene negative flekkebanen og skrått mot 
proksimalenden på den andre. Noe slitasje som muligens er rester etter plattformtrimming er synlig 
ved plattformkanten. Plattformresten er stor og avrundet, muligens etter slitasje i nyere tid, 
avspaltningsvinkelen er omtrent 60 grader og dermed spiss. Stykket er produsert i en relativ enkel og 
grunnleggende teknologi som, i mer eller mindre grad, er til stede i alle perioder, dette gir ingen sikre 
holdepunkter mht. datering. 
 
Fnr 97 avslag i matt lysegrå, mellomkvalitets flint. Avslaget er veldig lite og noe vannslitt på dorsalsiden. 
Rent formmessig ser avslaget ut som et flatehuggingsavslag, men det mangler den karakteristiske 
leppen, og den spisse plattformvinkelen. Spalteflaten på ventralsiden er lett krummet og slagpunktet 
er noe diffust. Biten er trolig tatt av med bipolar teknikk, noe som ikke gir en entydig dateringsramme. 
 
Fnr 103 avslag i lett patinert brunlig flint. Stykket har punktformet plattformrest og markant slagbule, 
tynt gods og sammenhengende bruddfasett på tvers i distalenden. På dorsalflaten er det spor etter 
flere tidligere tynne og hengslede avspaltninger fra samme retning. Dette er i samsvar med fnr. 3 og 
indikerer en teknologisk profil som har sitt tyngdepunkt til midterste og siste del av eldre steinalder. 
 
Fnr 109 avslag/bit av middels grov flint. Stykket er tynngodset og flatt med to bruddkanter, 
temperaturpåvirket med synlige krater etter pop-outs på den ene avspaltningsflaten. Det er ingen 
plattformkant eller slagbule bevart på objektet, men likevel overveiende sannsynlig at det er et avslag, 
noen gode holdepunkt for tidfesting finnes derimot ikke. 
 
Fnr 110 avslag av matt finkornet flint. Objektet har to negative avspaltningsflater og en rett ryggås, 
som brytes av en bruddkant på dorsalflaten. Den største av avspaltningsflatene har knusespor i det 
ene hjørnet. Plattformresten består av flere avspaltninger og avspaltningsvinkelen er spiss, objektet 
går dermed innunder terminologien bi-facialt avslag. Dette betyr i praksis at plattformen ikke er en 
plan tilsiktet avspaltningsflate øverst på kjernen, men slaget er rettet mot en flate som består av flere 
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negative avspaltninger på stykkets sidekant. Men dette er ikke et flatehuggingsavslag eller noe 
tilsvarende som kan relateres til den dominerende teknologien i sein-steinbrukende tid.  
 

 Unr. Gjenstand Flint Bergkrystall Kvarts kvartsitt Total 
/1 avslag 9    9 
/2 biter 100 4 14 1 119 
 Totalt     128 

Tabell 3. Funnmateriale fra lok. 1, fordelt på typer og råstoff. 

 
 
4.1.5.Oppsummerende tolkninger 
Materialgjennomgangen overfor viser ikke til en overbevisende samling av ensartede funn i en sikker 
enkeltstående deponeringskontekst. De funnene som imidlertid inneholder et snev av kronologisk 
informasjon indikerer at funnene er avsatt siste del av eldre steinalder, noe som for så vidt er i samsvar 
med aktivitetsintensiteten generelt i lokalområdet, og da særlig hovedoppholdet i helleren på lok 9. 
Størsteparten av funnmaterialet er naturflint som er deponert av kalvende isfjell og redeponert av 
strandsoneaktivitet. En del av funnmaterialet er vanskelig å ta stilling til da brorparten av dette er 
spaltet ved oppsprekking grunnet stor variasjon i temperatur. Patinering forekommer på flere av 
gjenstandene som er sikkert antropogent avsatt. Dette er i samsvar med de stratigrafiske 
observasjonene som er gjort på lokaliteten med rotveltaktivitet og forsumpning i en skålformet 
sedimentfelle. Det er rimelig å tolke funnmaterialet som rester etter en sporadisk aktivitet i slutten av 
eldre steinalder og det er ikke usannsynlig at denne aktiviteten kan relateres til den mer massive 
akkumulasjonen et steinkast i sørlig retning, i helleren på lok 9. 
 
Basert på dette vil den videre bearbeidingen og presentasjonen av lok. 1 finne sted i rapporteringen i 
tilknytning til sistnevnte lokalitet (Simpson og Waraas in.prep).  
 
 
 
4.2 Lok. 2, ID 127252  
Lokalitet 2 ligger på gården Vindenes, gbnr. 26/244 innenfor et utmarksområde tilhørende CCB-basen 
på Ågotnes (figur 15-17). Utgravingen av lok. 2 resulterte i funn av et oppholds- og aktivitetsområde 
fra tidligmesolitikum, og dette ble gravd i sin helhet. Selve utgravingsfeltet var 46 m2 stort, og til 
sammen ble det gravd 75 m2 i fire mekaniske lag, samt 3,5 kvadratmeter rundt en stor flyttblokk 
mellom lok. 2 og 3. Til sammen ble det funnet 530 steinartefakter. Til tross for en steinrik undergrunn 
kunne det skilles ut en halvsirkelformet steinring tolket som en teltring. Spredningen av artefaktene 
støtter opp om denne tolkningen.  
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4.2.1 Registrering 
Registreringen ble foretatt ved prøvestikk på lovende flater, og en stor del av arealet gikk bort på grunn 
av tynn overdekning og berg i dagen. Fem prøvestikk ble gravd innenfor et område på 167 m2 definert 
som lok. 2, og to av disse var funnførende. I ett av stikkene ble det funnet 10 avslag og biter, og i det 
andre ett avslag. Det blir presisert i registreringsrapporten at funnene er kulturskapt selv om de er noe 
vannrullet og patinert. Profilene i prøvestikkene indikerte et jordsmonn bestående av en 
naturstratigrafi av torv over brun sand og grus. Under dette lå strand- og erosjonsmasser av lys brun 
grus og sand, og stedvis grunnfjell. 
 

Figur 15. Kart med lokalitetsavgrensingen til lok. 2 og 3. Rød linje 
markerer ut 18 meters-koten. 

Figur 16. Flyfoto over det aktuelle området, viser samme 
utsnitt som figur 15, nord er oppover på fotoet. 

Figur 17. Flyfoto fra 1961 med utgravingsfelter, prøveruter og prøvestikk (røde firkanter) på lok. 2, 2b og 3. Dog kornete så viser fotoet 
den naturlig kystlinjen i området, før den industrielle utbyggingen endret topografien. 
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4.2.2 Tidsrom og deltagere  
Graving av lok. 2 skjedde parallelt med undersøkelsene av lok. 1, 3 og delvis 4, og det ble av den grunn 
gjort rulleringer på det samme mannskapet som ble brukt på de andre lokalitetene. 
Innmålingsansvarlig for Fornminneseksjonen, Thomas B. Olsen hadde ansvar for utsetting av 
koordinater og innmåling av feltene. Ved etterarbeidet på lok. 2 utførte Florence Aanderaa funnvask 
og merking av funn med B-, under- og funnummer. Øvrig feltarbeid i form av rapportering, listeføring, 
rentegning og katalogisering tilfalt feltleder Camilla Zinsli. Delrapporten ble skrevet med bidrag av 
prosjektleder Morten Ramstad. 
 
4.2.3 Gjennomføring  
Innledningsvis ble det valgt å prøvestikke områdene rundt lok. 2 og 3 (figur 18). Hele området, med 
unntak av de to registrerte lokalitetsflatene, ble dekket med prøvestikk ca. hver 5 meter. Prøvestikkene 
ga få resultater og i hovedsak ble det funnet enkelte biter slått flint i det nordvestlige hjørnet av 
planområdet. På tross av den begrensede funnmengden tydet artefaktene på tilstedeværelse av en 
lokalitet eller et aktivitetsområde i nærheten. På bakgrunn av dette ble det besluttet å flateavdekke 
hele landskapsrommet, mellom denne aktivitetssonen i nordvest og de to registrerte lokalitetene 
lenger ned i hellingen (figur 7). Rundt 1500 kvadratmeter ble torvet av med gravemaskin. I denne 
prosessen fjernet maskinen vekstlaget med en skuffe med flatt skjær, til en kom ned på ønsket nivå. 
Arkeologene fulgte maskinen for å holde kontroll på det rette nivået, samt se etter forekomster av 
eventuelle funnkonsentrasjoner og strukturer. Det ble tydelig under avdekkingen at store deler av 
området hadde tynn overdekning med berg rett under torven, og målsetningen lå dermed i å finne 
eventuelle intakte lommer med avsetninger. Avslutningsvis sto det igjen tre aktuelle områder som 
måtte undersøkes nærmere, disse ble betegnet lokalitet 2, 2b og 3. De tre lokalitetene ble rammet inn 
av et felles lokalt koordinatsystem med x økende mot nord og y mot øst. Videre ble de undersøkt ved 
mekanisk graving av metersruter i 5 cm lag (figur 19). Hver rute ble delt inn i fire kvadranter på 50 x 50 
cm og massen ble vannsåldet. Funn ble samlet inn innenfor hver kvadrant, og posene ble merket med 
lokalitetsnummer, kontekst og dato/signatur. Toppen av hvert mekanisk lag ble dokumentert ved 
tegning i målestokk 1:50, og ellers ble viktige kontekster, oversikter og arbeidssituasjoner dokumentert 
ved foto. Etterarbeid i form av katalogisering av funnmaterialet ble utført ved bruk av den nasjonale 
Musit-databasen, og alle funndata ligger organisert i denne under B16794. Disse dataene ble lagt til 
videre grunnlag for spredningsanalysen av gjenstandsmaterialet. 
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Figur 19. Maurice Mugabowagahunde og Anja Magnussen graver ruter i feltet på lok. 2, sett mot nord-nordøst. 

Figur 18. Innledende prøvestikking i området ved lok. 2 og 3, med Jon R. Husvegg og Synnøve Viken. Sett mot nordøst. 
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4.2.4 Problemstillinger 
Forskningsresultater fra tidligere undersøkelser vitner om at det er store likhetstrekk i de 
tidligmesolittiske boplassenes størrelse og omfang. Karakteristisk er små lokaliteter mellom 10-50 
kvadratmeter, med en klar fortetning av en eller flere små funnrike artefaktkonsentrasjoner, eller 
deponeringspunkter, i sentrum av lokalitetene. Artefaktmengden er ofte mindre enn 2000, og svært 
sjeldent er det funnet mer enn 10 000 funn (Nærøy 2000, Bjerck 2008a, Fuglestvedt 2010, 2012). På 
lok. 48 på Ormen Langeprosjektet ble det gjort funn av 71452 artefakter og 15 strukturer i form av 
ildsteder og teltringer fordelt på et areal på 572 m2. Lokaliteten representerer mange mindre enheter 
som knyttes til flere overlappende besøk i tidligmesolitikum (Bjerck 2008b). Lokaliseringen av tidligere 
kjente tidligmesolittiske lokaliteter viser at de ofte ligger svært utsatt til i forhold til eksponering fra 
sjø og værforhold. I tilfeller med bevarte teltringer har de også ofte inngang mot soloppgangen eller 
mot sjøen. Gjennomgående gir lokalitetene et episodisk preg, noe som blir tatt til inntekt for relativt 
kortvarige opphold og høy grad av mobilitet (ibid. 565). 
 
Lokalitetens opplevelsesverdi forut for utgravingen ble ansett som lav, da den lå innenfor et 
industriområde hvor det tidligere har blitt utført inngrep i naturmiljøet. Disse inngrepene var i stadig 
utvikling og lokaliteten lå utsatt til for skade og ødeleggelse. Vurderingen forut for undersøkelsen ble 
foretatt ut fra dette perspektivet, og den antatte kildeverdien anskaffet ved en faglig undersøkelse ble 
rangert høyere enn videre vern og bevaring av lokaliteten. 
 
Resultatene fra registreringen tydet på at lok. 2 stort sett var uforstyrret med et antatt omfang på 167 
m2. Bevaringsforholdene ble vurdert som gode og lokaliteten ble dermed ansett å ha et stort 
forskningsmessig potensial. Langs ytterkysten på Vestlandet er det kjent en rekke lokaliteter fra eldre 
steinalder, for eksempel står Øygarden fram som en kulturminnerik kommune. Dette står i sterk 
kontrast til Fjell og Sund kommune, hvor kun 5 lokaliteter er kjent fra samme perioder. Utgraving av 
flere slike lokaliteter i Fjell kommune vil kunne bidra til et større, komparativt boplassmateriale, og kan 
belyse problemstillinger rundt boplassorganisering og aktivitetsmønster i eldre steinalder, spesifikt 
tidligmesolitikum.  
 
4.2.5 Topografi og landskap 
Lokaliteten ligger på Vindenes gbnr. 26/244, mellom Bleivassvegen i vest og Tranevågen i øst (figur 
20). Fra mannskapsforlegningen tilhørende basen på Ågotnes går en vei ned til kaien ved Tranevågen, 
og denne var stengt av med en port av sikkerhetsmessige årsaker. Tilkomst til kaien ellers blir gjennom 
den overvåkede hovedveien inn på CCB-basen. Hele planområdet ligger i et stort søkk, med en 
bergknaus i nord og eksponert lavt berg i sør. Vegetasjonen består av lavt kratt og lyng samt enkelte 
grantrær. Terrenget skrår kraftig nedover fra Bleivassvegen, og i hele øvre del av planområdet ligger 
det store mengder stein som kommer fra veifyllingen. Den bratte skråningen er forsterket ved 
utbygging av veien, og det er vanskelig å rekonstruere det opprinnelige terrenget i øvre del av området. 
Terrenget videre mot øst består av tre små hellende terrasser, og det skråner forholdsvis mye ned mot 
tranevågen. Den avstengte veien fra forlegningen avgrenser naturområdet i østlig kant. Videre mot øst 
er hele naturtopografien på Ågotnes blitt ødelagt ved utbygging av kaianlegget på kystbasen. 
 
Lokalitet 2 lå på en liten hellende terrasse i sørøstlig del av planområdet (figur 21). Hellingen tilsvarte 
1 høydemeter, med innmålinger på 18 moh. i østlig kant av lokaliteten og 19,2 moh. i vestlig kant. Sør 
for lokaliteten lå grunnmuren etter en fjernet moderne bygning, med bygningsrester spredt på utsiden 
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og inne i tuften. Rett på nedsiden av lok. 2 gikk det to maskinskapte grøfter. Prøvestikk i grøftene viste 
at torven hadde blitt presset ned i bakken, men under et tykkere torvlag var massene intakte. Sett bort 
fra disse moderne inngrepene var det ingen forstyrrelser i nærområdene, og selve lokalitetsflaten 
framstod i overflaten som uforstyrret. Lave bergflater i vest og øst, og en lav bergrygg mot nord 
fungerte som avgrensende elementer av lokalitetsrommet. Ved undersøkelsen ble lokaliteten videre 
avgrenset ved en tilnærmet totalgraving, og sentralområdet definert ut fra funnmengde lå på om lag 
19 moh. 

 
 
 
 
Strandlinjeforskyvningskurver for Ågotnes viser at lok. 2 har vært strandbunden rundt 9600 BP (figur 
4). Denne dateringen etter strandlinje passer godt inn med funnmateriale fra lokaliteten, som 
typologisk hører til tidligmesolitikum. Den store utbyggingen på Ågotnes i nyere tid gjør det vanskelig 
å rekonstruere det opprinnelige landskapet langs kysten av Tranevågen. I tilfeller der det fortsatt finnes 
uberørte naturmiljøer rundt steinalderlokaliteter kan en ofte definere tilkomst til lokalitetene fra sjøen 
ved naturlige havner som eksempel i form av nes eller grunner. Kaien som er bygd ut ved lokalitet 2 
har slettet ut alle spor etter den naturlige topografien, men flyfoto fra 1961 (figur 17) vitner om at 
lokaliteten vært svært utsatt og åpen, med innsyn fra alle retninger, og eneste begrensende faktor har 
vært den lave knausen nord for flaten.  
 
4.2.6 Stratigrafi 
Lagsekvensen på lok. 2 og i det nærliggende området bestod av skrinne strandavsatte masser med 
innslag av erosjonsmasser fra bergflatene. Store mengder rullestein lå i kant av bergflatene, og den 
hellende flaten med lok. 2 var dekket med middels til store stein, av disse enkelte jordfaste 
steinblokker (figur 22-23). Under den maskinelle avdekkingen ble det lagt igjen et lag med torv for ikke 

Figur 20. Kart med en tenkt situasjon hvor havet står 18 meter 
høyere enn dagens nivå. 

Figur 21. Oversiktsfoto tatt under prøvestikking av lok. 2, før 
maskinell avdekking, sett mot nord. 
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å trenge igjennom eller ned i det funnførende laget under. Dette torvlaget varierte i tykkelse avhengig 
av terrengets helling og steinmengden i grunnen. I hovedsak var laget 5 til 15 cm tykt.  
 
Torven ble betegnet lag 0 og gravd i sin helhet i kvadranter innenfor koordinatsystemet. Under 
torvlaget lå et funnførende lag sammensatt av brun, siltig og noe torvholdig grus. Laget var i varierende 
grad svært steinholdig. 5 til 25 cm av laget ble undersøkt, og da betegnet lag 1 – 4 (kun de mekaniske 
nivåene har fått lagnummerering da stratigrafien var ensartet og bestod av ett funnførende lag). I de 
øvre og vestlige rutene av feltet ble grunnfjellet eksponert under gravingen og fungerte som en 
avgrensning for den vertikale distribusjonen. Ned mot den østlige kanten av feltet var akkumulasjonen 
tykkere på grunn av ansamling av erosjonsmasser i skråningen, og her var funnmengden avgjørende 
for hvor mange mekaniske sjikt som ble gravd.  
 

 
 
 

 
 

Figur 22. Oversiktsfoto etter maskinell avdekking, lok. 2 ligger sentralt i bildet, sett mot nordøst. 

Figur 23. Oversiktsfoto etter ferdig graving av lok. 2, sett mot nord.  
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4.2.7 Utgravde arealer 
Funnmengden var den avgjørende faktoren for hvor og hvor mye det skulle graves innenfor lok. 2 
ettersom det ikke var påvist kulturlag eller synlige strukturer under prøvestikkingen eller den 
maskinelle avdekningen. Etter hvert som en fikk større kontroll med den vertikale og horisontale 
funnspredningen ble det formulert en klar målsetting om å totalgrave lokaliteten. 
 
Ved å følge funnmengden ble det totalt gravd ut 46 m2 i et rektangulært kryssformet felt mellom 207-
212x 114-108y, pluss 205-214x 109-110y (figur24-25). I hele feltet ble det gravd ett mekanisk lag, lag 
1. Lag 2 ble gravd ved å følge funnmengden, og det ble tatt inn funn fra 17,5 m2 mellom 208-211x 109-
112y. På lik linje ble det gravd 12m2 av lag 3, her mellom 208-210y 109-111y. I lag 3 minket 
funnmengden betraktelig og det ble dermed kun gravd 1m2 av lag 4 innenfor den sentrale 
funnkonsentrasjonen i 209-210x 108y. I alt ble 5,5 kubikkliter masse fra lok. 2 såldet. 
 

 
Figur 24. Plantegning over lok. 2 etter graving av ett mekanisk lag, viser topp lag 2. 
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4.2.8 Strandlinjer og relativ datering 
Undersøkelsen avdekket ingen sikre kontekster med spor etter trekull eller andre organiske elementer 
som kunne legges til grunnlag for en 14C datering. Følgelig må datering av lokaliteten støtte seg til trekk 
i funnmaterialet i kombinasjon med datering basert på forhistoriske strandlinjer. Sistnevnte metode 
avhenger selvsagt av at oppholds- og bosetningsaktivitetene har vært strandbundet. Utgravingsfeltet 
lå som nevnt i en helling, med en høyde på 19 moh. sentralt på lokaliteten, og den har dermed vært 
strandnær når havet har stått mellom 17 og 19 meter høyere enn dagens nivå. Med utgangspunkt i 
strandlinjekurven som er utarbeidet for Ågotnes tilsvarer dette nivået 9600 BP, kalibrert tilsvarende 
rundt 9000 f.Kr. Lokaliteten har således vært strandbunden under første halvdel av tidligmesolitikum.  
 
4.2.9 Littisk materiale 
Det totale funnmaterialet fra lok. 2 består av 530 funn, derav 96 biter (18,1 %) definert som naturlig 
spaltede, mens 434 regnes som artefakter (tabell 4). Av disse kan 401 (92,4 %) karakteriseres som 
produksjons- og modifikasjonsavfall, mens 33 stykker kan omtales som sekundært tildannede 
gjenstander tilsvarende 7,6 % av det totale bearbeidede materialet.  
 

Figur 25. Utgravde arealer på lok. 2. Vest er oppover i figuren.  
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En relativt stor andel utgjøres av prosjektiler og retusjerte stykker. Materialet ellers viser at enkelte av 
basisgjenstandene som en vanligvis finner fra slike lokaliteter som økser, skrapere, bor og stikler 
mangler. 
 

 Unr. Gjenstand Flint/Totalt 
/1 Tangespiss 2 
/2 Oddfragment fra tangespiss eller mikrolitt 1 
/3 Emne til tangespiss 1 
/4 Flekkefront med retusj 2 
/4 Overløpende flekke med retusj 1 
/4 Hengslet flekke med retusj 2 
/5 Flekke med retusj 3 
/6 Avslag med retusj 21 
/7 Ubestemt kjerne 2 
/8 Flekkefront 2 
/9 Overløpende flekke 2 
/10 Hengslet flekke 2 
/11 Ubestemt kjernefragment 4 
/12 Avslag fra økseproduksjon/-vedlikehold 1 
/13 Makroflekker-/fragment 2 
/14 Smalflekke-/fragment 4 
/15 Mikroflekke-/fragment 3 
/16 Flekkelignende avslag 10 
/17 Avslag 270 
/18 Biter- frostsprengte/varmepåvirket 99 
/18 Biter- naturflint med cortex eller patina  96 
   Totalt  530 

 Tabell 4. Oversikt over funnmaterialet fra lok. 2. 
 
 
4.2.9.1 Råstoffbruk 
Materialet fra lok. 2 består av 100 % flint (tabell 5). Ved katalogiseringen ble det tydelig at flinten delte 
seg inn i et lite antall råstofftyper. Etter at alle funn var merket med unike funnummer ga dette 
grunnlag for en finere råstoffinndeling. I hovedsak består funnmaterialet av tre typer flint: Gruppe 1 
består av 34 stykker av fin, mørk grå flint, hvor hovedvekten har cortex (figur 26). Gruppen 
representerer trolig en forarbeidsfase til redskapsproduksjon hvor selve kjernen og redskapene har 
blitt tatt med videre når lokaliteten har blitt forlatt. Det kan nevnes at en av tangespissene (fnr. 254) 
er laget på flint av denne kvaliteten. Gruppe 2 består av om lag 222 stykker av en mellomgrov flinttype, 
med en karakteristisk høy andel av fossiler og grov cortex (figur 27). En enkel «re-fitting» av deler av 
materialet avdekket minst to mindre knoller i denne typen. Gruppe 3 er sammensatt av rundt 182 
stykker av mellomfin flint med lys- til middels lys grå farge (figur 28). Det ensartede råstoffmaterialet 
forsterker antagelsen om at knakkeaktiviteten på lokaliteten kan knyttes opp mot en kortere 
tidshorisont, mest sannsynlig i forbindelse med et kort, enkelt opphold på en eller flere dager. 
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Flintvarianter Antall gjenstander Prosent av det totale funnmaterialet 
Gruppe 1 34 6,4 % 
Gruppe 2 222 41,9 % 
Gruppe 3 182 34,3 % 
Udefinert 92 17,4 % 
Tabell 5. Antall funn fordelt på de tre ulike flintgruppene. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 26. Materiale fra gruppe 1.  Figur 27. Materiale fra gruppe 2.  

Figur 28. Materiale fra gruppe 3.  
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4.2.9.2 Reduksjonsavfall, tilvirkning og teknologi 
Avslag og flekker 

Avslagsmaterialet bestod av 270 avslag, og av disse var seks makroavslag, 174 var vanlige avslag og 90 
var mikroavslag. 47 av avslagene var blitt utsatt for varme og-/eller frost, syv var vannrullet, og 41 av 
avslagene hadde spor etter cortex. Under dette må det nevnes en undergruppe under funnkategorien 
biter. Omlag halvparten av bitene (99) var varmepåvirket og-/eller frostsprengt og kan høre under 
avslagskategorien da de mest sannsynlig er kulturtildannet. 
 
Det totale flekkematerialet bestod kun av tolv fragmenter (medregnet retusjerte flekker). Disse 
fordelte seg innenfor alle de metriske størrelser med funn av tre makroflekker, fire smalflekker og fem 
mikroflekker. Det begrensede flekkematerialet framstår som homogent, og flekkene kan omtales som 
uregelmessige. En stor andel av flekkefragmentene med proksimalende har en liten definert 
plattformrest, og spor etter nøye trimming av plattformkanten. Disse trekkene er karakteristisk for 
flekker slått med direkte bløt slagteknikk, fra ensidige kjerner med spiss avspaltningsvinkel. 
 
Det skal videre nevnes enkelte andre trekk som utmerker seg når det gjelder teknologi og tilvirkning. 
En andel av materialet skiller seg ut ved at det har spor etter understøtting, hvor emnet har blitt 
plassert ned på en ambolt og slått med direkte slag av stein eller gevir. I dette tilfellet var det synlig 
ved at en merkbar andel av materialet hadde negativer i distalenden på stykket, altså som gikk i 
motsatt retning av den åpenbare slagretningen. 
 
En del av materialet har forholdsvis tydelige slagbuler som indikerer at de har blitt slått med direkte 
teknikk. Det er samtidig en god del materialet med en framtredende kant på slagbulen, en såkalt 
«leppe». Det er derfor mulig å anta at de er slått direkte, og hvor både harde hammere av stein og 
bløte laget av gevir har blitt brukt.  
 

Kjerner  
Kjernematerialet består utelukkende av ubestemte kjerner og kjernefragment. De to kjernene er 
flintknoller med negative avspaltninger. To av kjernefragmentene (fnr. 82 og 125) kan ha mulige 
stikkelavspaltninger, men fravær av sikre bruksspor førte til at de ikke ble klassifisert som stikler. 
 
Av andre særlige kjernefragment var det to flekkefronter, to overløpende flekker og to hengslete 
flekker. Alle har negativer eller er flekker som hører innunder de metriske kategoriene smal- og 
makroflekker. En av flekkefrontene (fnr. 146) viser spor etter slag med hard direkte teknikk med 
understøtting. 
 

Retusjerte stykker 
Til sammen ble det funnet 29 retusjerte stykker på lokaliteten tilsvarende 6,7 % av artefaktmaterialet.  
Av disse var 5 kjerneavslag (flekkefronter, overløpere og hengselflekker), 21 avslag og 3 flekker. Det 
begrensede antall flekker er representativt i forhold til funn av uretusjerte flekker på lokaliteten. 
Hovedvekten av de retusjerte stykkene er definert som gjenstander med bruksspor, det vil si at 
retusjen er dannet som en følge av bruk. Mye tyder på at store deler av disse er brukt som kutte- og 
skjæreredskaper. Resten av det retusjerte materialet har retusj i varierende finhetsgrad og det er 
vanskelig å avgjøre om denne er intensjonelt laget eller om dette også er resultat av hard bruk. Det er 
derfor interessant å merke seg at tilsvarende tendenser, der en stor andel av avslag og flekkene er 
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brukt direkte som skjæreredskap, uten standardisert tildanning ser ut til å være et vanlig 
forekommende fenomen på øvrige kjente tidligmesolittiske lokaliteter (Bjerck 2008:556). 
 

Prosjektiler 
Fire gjenstander er definert som prosjektiler. To av disse er tangespisser med odden i distalenden (fnr. 
254 og 284, figur 29-30). Tangen på begge prosjektilene var tillaget av en retusjert kant og en kant som 
var naturlig skrå eller splittet. En av spissene (fnr. 254) har en skuddskade i odden. Det tredje 
prosjektilet (fnr. 188) er et oddfragment fra en tangespiss eller en mikrolitt, med skuddskade i odden. 
Det er ikke usannsynlig at selve knekkingen av spissen har skjedd ved skuddskaden. Det siste 
prosjektilet er et emne til en tangespiss (fnr. 196), hvor flekken fortsatt er hel med et innretusjert hakk 
langs den ene sidekanten. Retusjen er mest trolig ment for tildannelse av en tange, men det kan ikke 
utelukkes at dette også kan være emne til en mikrolitt. 

 
 

 
 
Økser 

Det ble ikke funnet økser på lok. 2, kun et mulig avslag fra økseproduksjon (fnr. 124). Avslaget har rest 
etter en kantsøm, og er et flatehoggings-avslag som trolig er slått av under tildanning eller 
oppskjerping av en skiveøks.  
 
 
4.2.10 Gjenstandsmaterialet og datering 
Redskapsmaterialet er ensartet, med en forholdsvis stor andel av prosjektiler og redskaper knyttet til 
kutting og skjæring. En del av basisredskapene som en kan anta har tilhørt det faste redskapssettet i 
boplass-sfæren slik som bor og skrapere osv. mangler fra lok. 2. Dette kan indikere at det ikke har blitt 
utført mer husholdsrelaterte aktiviteter, eller mer spesialiserte oppgaver knyttet til aktiviteter som 
skinnbearbeiding og lignende under det korte oppholdet. En annen mulighet er imidlertid at disse 
gjenstandene har blitt tatt med når plassen ble forlatt. Dette blir forsterket i lys av det som tidligere 
ble nevnt under gjennomgangen av råstoffbruk, hvor deler av materialet mangler i 
reduksjonssekvensene (se her spesielt gruppe 1) og etter all sannsynlighet har vært brakt med når man 
forlot lokaliteten. Materialet som ligger igjen på lokaliteten peker mot en enkel produksjon av spisser 
eller om-skjefting av piler til jakt og anskaffelse av mat. Kutteredskapene er på lik linje trolig brukt til 
livsopphold, men også til aktiviteter i form av redskapstilpassing.  

Figur 29. Tegning av tangespiss fnr. 284. Tegning av 
Morten Kutschera.  

Figur 30. Foto av tangespiss fnr. 284. Spissen er 2,9 cm lang 
og 1,7 cm bred.  
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Gjenstandsmaterialets størrelse, sammensetning og karakter har stor slektskap med det som 
gjenfinnes på øvrige tidligmesolittiske boplasser langs vestkysten av Norge. Hein Bjerck påpeker at selv 
om det er visse variasjoner mellom boplassene, så synes disse mer å peke på tilfeldigheter enn 
regulære funksjonelle ulikheter (Bjerck 2008:561). Råstoffsammensetning, redskapstyper og 
fremstillingsteknologi er og i tråd med gjeldene lokale- og overregionale rammeverk for perioden 
(Waraas 2001, Kutschera og Waraas 1999, Bjerck 2008, Fuglestvedt 2012). Selv om antallet prosjektiler 
er lite, er det verd å merke seg at fraværet av regulære mikrolitter, kombinert med tilstedeværelsen 
av tangepiler er et trekk som også kjennes fra andre lokaliteter og dermed er med på å understøtte en 
tendens der regulære mikrolitter blir mer dominerende i andre halvdel av perioden (Kutchera 1999, 
Waraas 2001, Fuglestvedt 2010). 
 
4.2.11 Boplasstrukturer og spredningsmønster 
Lokalitet 2 betraktes som tilnærmet totalgravet i henhold til horisontal så vel som vertikal 
funndistribusjon. Under graving ble det ikke dokumentert noen klare tegn etter senere forstyrrelser.  
Følgelig representerer materialet et metodisk godt fundament for romlige spredningsanalyser. En mer 
omfattede, og velfundamentert analyse vil først være mulig etter en mer inngående re-fitting og 
rekonstruksjon av reduksjons- og brukssekvenser. Imidlertid synes det å avtegne seg enkelte 
overordnede mønstre rundt mulige aktivitetsområder og strukturerende elementer på boplassflaten.  
 
Under gravingen ble det i den øvre, vestlige delen av feltet avdekket en ring bestående av åtte stein 
på 20 – 30 cm i diameter (figur 31-32, 35). Ringen var halvsirkelformet, og hadde åpning ned mot øst-
nordøst. Steinringen hadde et indre mål på 1,7 meter, og et ytre mål på 2,2 meter. Det er nærliggende 
å tolke steinene som tyngder for å holde nede en teltduk – en såkalt teltring. Dette underbygges ved 
at den antatte teltringen har klare paralleller i form og størrelse med øvrige, sikre preboreale teltringer, 
dokumentert i høyfjellet i Sørvest-Norge (Bang Andersen 2003). 

 Figur 31. Arbeidsbilde under graving av lok. 2. Steinene fremst i bildet tilhører den tolkede teltringen. Sett mot øst. 
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Med utgangspunkt i spredningskart over det totale littiske materialet dannet det seg tydelige mønster 
i den horisontale spredningen. Hovedkonsentrasjonen av funn ligger innenfor et område på 2,5 x 2,5 
meter som falt inn under koordinatene 209 - 210x og 108 - 109y (figur 32-33). Ut fra denne 
hovedklyngen med funn ligger det gjenstander i en vifteform nedover i hellingen, mest framtredende 
er en «tunge» som går fra hovedkonsentrasjonen og nedover mot nordøst. Spredningen av 
prosjektiler, retusjerte gjenstander, kjerner og særlige kjernefragment sammenfaller med den totale 
funndistribusjonen (figur 35). 

    
 
 
Også fordelingen av brent flint forsterker de 
overnevnte distribusjoner, men da som en mer 
avgrenset og kompakt konsentrasjon (figur 34). 
En analyse av spredningen av mikroavslag og 
vanlige avslag gir de samme tendensene som 
den totale spredningen. Her har mikroavslag en 
mer begrenset romlig utstrekning enn de vanlige 
avslagene. 
 

Figur 32. Konturdistribusjon over alle funn i alle lag. Steinene 
tilhørende den tolkede teltringen er markert i mørk brun.  

Figur 33. Tallspredning av alle funn i alle lag.  

Figur 34. Spredning av brent eller frostsprengt 
flint.  
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De overnevnte spredningsresultatene forsterker tolkningen av steinringen som en teltring. 
Funnmaterialet og sammensetningen av råstoff peker begge mot en akkumulasjon skapt ved et enkelt 
opphold, trolig med forholdsvis kort tidshorisont. Den største konsentrasjonen av produksjonsavfall 
og gjenstander, samt brent flint, ligger i kant med og rett på utsiden av steinringen. Spredningen synes 
å underbygge en veggeffekt i form av en klar fortetning av artefakter innenfor den halvsirkelformede 
steinringen, og en tilnærmet funntomhet på utsiden. Den største funntettheten på lokaliteten ligger 
rett i åpningen til det antatte teltet. Det vifteformede mønsteret av mer spredte gjenstander nedover 
i skråningen kan tolkes som en utgangseffekt. Slik kan det tenkes at avfall har blitt fraktet ut ved 
passasje ut av teltet. Her må det skrånende terrenget også tas i betraktning, da avrenning i skråningen 
over tid kan ha flyttet gjenstander lenger ned på lokaliteten.  
 
 
 

Figur 35. Definerte gjenstander og kjerner plottet på konturdistribusjon over mikroavslag. 
Steinene tilhørende den tolkede teltringen er markert i mørk brun.  
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4.2.12 Oppsummerende tolkninger 
Gjenstandsmaterialet fra lok. 2 kan klart typologisk plasseres innenfor tidligmesolittisk tid, og 
sammenfaller med strandlinjekurver utarbeidet for Ågotnes. Lokaliteten har vært strandbunden rundt 
9600 BP, og har ligget utsatt til i forhold til værforhold og innsyn. Boplasslokaliseringen vitner om en 
klar maritim orientering og vitner indirekte om en velutviklet maritim teknologi og livstil. 
 
Aktiviteten på flaten er dannet ved et enkeltstående opphold med en kort tidshorisont. Trolig har det 
blitt satt opp et telt i hellingen, med teltåpningen ned mot sjøen og mot soloppgangen i øst. Sporene 
etter dette vises av en steinring, der steinene trolig har fungert som tyngder for å holde duken til teltet 
fast. Denne tolkningen blir forsterket ved at det i åpningen til teltringen har foregått en litisk 
reduksjonssekvens med hovedområdet for avfall deponert i området ved den antatte teltåpningen. I 
dette samme området ligger hovedkonsentrasjonen av brent flint. Dette materialet indikerer svært 
trolig tilstedeværelse av et ildsted. Den uttrukne spredningen ned i hellingen mot øst kan skyldes 
bevegelse ut av teltet, i en såkalt utgangseffekt (Forsberg 1985, Grøn 2000). 
 
Sammensetningen av det totale funnmaterialet fra lok. 2 peker mot reparasjon og om-skjefting av 
redskaper, blant annet til skjeftede piler brukt som jaktredskap for utnyttelse av pattedyr. I tillegg er 
redskapene benyttet til livsopphold og umiddelbar mat-nytte. 
 
Muligheten til å grave et slikt objekt i sin helhet er unik, da små en-fasete lokaliteter ofte har kommet 
i bakgrunnen for undersøkelser av større, og mer komplekse objekter. Det er ikke ofte en lokalitet på 
denne måten har fått ligge uberørt av senere aktiviteter, både av forhistoriske og moderne. I dette 
tilfellet utviser lok. 2 en ren fase uten forstyrrelser og forvirrende elementer skapt ved et senere 
opphold, og som på denne måten gir oss et klart bilde av den romlige utnyttelsen av en 
oppholdslokalitet fra den tidlige fangststeinalderen. 
 
 
 
4.3 Lok. 2b og lok. 3, ID 127253 
I forbindelse med Hordaland fylkeskommunes registrering i 2009 ble det i området nord for den 
tidligere omtalte lok. 2 registrert en lokalitet betegnet lok. 3 (figur 15). Ved Universitetsmuseet i 
Bergens undersøkelse ble det etter ekstensiv prøvestikking i planområdet definert en ny lokalitet, lok. 
2b (figur 17, 36). Den videre undersøkelsen av disse to lokalitetene viste seg å gi få resultater, og 
hovedvekten av funnene var flintbiter som ikke kunne defineres som kulturskapte gjenstander. I 
forhold til lok. 2 lå lok. 2b høyere i terrenget, omtrent 20 meter i nordvestlig retning. Lok. 3 lå lavere, 
og om lag 20 meter mot nordøst fra lok. 2. Forskjellene i høyde på de tre lokalitetene gjør det vanskelig 
å tolke lok. 2b eller 3 som deler av det samme aktivitetsområdet som lok. 2. Det sparsommelige 
funnmaterialet gjør det vanskelig å tolke de to lokalitetene som oppholdssteder eller boplasser, og 
heller ikke som knakkeområder. Det som er sikkert er at de representerer en form for aktivitet med 
opphav i eldre steinalder. 
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4.3.1 Registrering 
Omtrent 20 meter nordøst for omtalte lok. 2 lå lok. 3. Ved fylkeskommunens registrering ble det att 
tre prøvestikk på flaten der to av disse var positive. I de to funnførende prøvestikkene fant fylket seks 
artefakter. Fem var avslag hvorav to var frostsprengt/brent og tre var vannrullet, i tillegg bestod 
materialet av en mulig knakkestein uten synlige slagspor (Ved katalogiseringen av registreringsfunnene 
i musit-basen under B16795 ble denne kassert). Med utgangspunkt i prøvestikkene ble lokalitetsflaten 
videre avgrenset av topografien i området med eksponerte bergflater både mot sør og nord, veien ned 
mot kaianlegget mot øst, og bratt helling mot vest.  
 
4.3.2 Tidsrom og deltagere 
Graving av de to lokalitetene pågikk parallelt med undersøkelsene av lok. 1, 2 og 4, og den samme 
feltstaben ble brukt på alle lokalitetene. Innmålingsansvarlig Thomas B. Olsen hadde ansvar for 
utsetting av koordinater og innmåling av feltene. Etterarbeidet på lok. 2b og 3 i form av rapportering, 
listeføring, rentegning og katalogisering tilfalt feltleder Camilla Zinsli med bidrag av prosjektleder 
Morten Ramstad. 
 
4.3.3 Gjennomføring 
Innledningsvis ble planområdet rundt lok. 2 og 3 undersøkt med prøvestikk, og hele området ble 
systematisk dekket med stikk på 40 x 40 cm omtrent hver 5 meter. I det nordvestlige hjørnet av 
planområdet ble det funnet artefakter i to av prøvestikkene, og av den grunn ble området definert 

Figur 36. Lokalitetsskissen viser den rommelige relasjonen mellom lok. 2, 2b og 3.   
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som lok. 2b. Denne lokaliteten var en utslagsgivende faktor for en utvidet flateavdekking av et område 
på om lag 1500 kvadratmeter, mellom lok. 2b og de to registrerte lokalitetene (lok. 2 og 3) lenger ned 
i hellingen. Under avdekkingen kom det til syne store områder med glatte bergflater, med et tynt 
vekstlag over, og målsetningen ble dermed å finne eventuelle intakte lommer med avsetninger. Som 
et resultat av prøvestikkingen og avdekkingen var det som allerede nevnt tre områder som måtte 
videre undersøkes, lokalitet 2, 2b og 3.  
 
På lokalitet 2b ble den videre undersøkelsen konsentrert i områdene rundt de to funnførende 
prøvestikkene (PS 9 og 10). 25 kvadratmetersruter ble undersøkt i et mekanisk lag på 5-10 cm, og to 
ruter ble gravd helt til bunns for å undersøke grunnforholdene (figur 37). På lok. 3 ble det på samme 
måte gravd ruter rundt de to funnførende prøvestikkene fra Hordaland fylkeskommunes registrering, 
og til sammen 9 kvadratmeter ble gravd i et mekanisk lag på 5 cm (figur 38). To kvadranter innenfor 
feltene på lok. 3 ble gravd ned til steril grunn/berg. Begge lokalitetene ble gravd på tilsvarende måte, 
hvor hver rute ble delt inn i fire kvadranter på 50 x 50 cm, og massen innenfor hver mekaniske enhet 
ble vannsåldet på 4 mm maskevidde. Funn ble samlet inn i merkede poser. Topplaget etter graving av 
lag 1 ble tegnet i målestokk 1:50, og ble dokumentert ved foto. 

Figur 37. Plantegning av lok. 2b etter graving av ett lag.   
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4.3.4 Problemstillinger 
De samme problemstillingene som forelå for lok. 2 var også gjeldende for lok. 3, da de begge lå 
innenfor det samme industriområdet. Lokalitetenes opplevelsesverdi forut for utgravingen ble ansett 
som lav på grunn av tidligere utførte inngrep i naturmiljøet rundt. Et videre vern av disse lokalitetene 
ville bli vanskelig da de lå utsatt til for skade og ødeleggelse ved en fortsettende bruk av området til 
kaianlegg. Vurderingen forut for undersøkelsen ble foretatt ut fra dette perspektivet, og den antatte 
kildeverdien anskaffet ved en faglig undersøkelse ble rangert høyere enn et videre vern og bevaring av 
lokaliteten. 
 
Resultatene fra registreringen tydet på at lok. 3 stort sett var uforstyrret med et antatt omfang på 193 
m2. Sett bort fra tre grøfter som lå i nedre kant av de positive prøvestikkene ble bevaringsforholdene 
til lokaliteten ansett som gode. Lokaliteten ble ansett å ha et stort forskningsmessig potensial, både i 
seg selv og sammen med den samtidig registrerte lok. 2 og den tidligere gravde lok. 9a fra 2009. Disse 
lokalitetene øker antallet av tidlige steinalderlokaliteter i Fjell og Sund kommune, hvor det kun er kjent 
5 lokaliteter fra samme periode tidligere. De få funnene står i sterk kontrast til den store funnrikheten 
i nabokommunen Øygarden. Et økt antall av kjente lokaliteter vil kunne gi et komparativt 
boplassmateriale som kan belyse problemstillinger rundt boplassorganisering og aktivitetsmønster i 
eldre steinalder i de indre delene av den vestlandske kystsonen.  
 
4.3.5 Topografi og landskap 
Lok. 2b og 3 ligger på samme bruk som den tidligere beskrevne lok. 2, på gården Vindenes gbnr. 
26/244. Planområdet ligger isolert mellom Bleivassvegen i vest og Tranevågen i øst, og er stengt av fra 
CCB-basens mannskapsforlegning med en låst port. Terrenget i sørlig del av området består av lavt 
kratt og eksponerte bergflater, og danner en nedsenkning mot nord der terrenget igjen stiger mot en 

Figur 38. Plantegning av lok. 3 etter graving av ett lag.   
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lyngdekt bergknaus. Fra Bleivassvegen i vest skrår terrenget kraftig ned mot øst, og i hele øvre del av 
planområdet ligger det store mengder stein som kommer fra veifyllingen. Denne fyllingen gjør det 
vanskelig å kunne rekonstruere det opprinnelige terrenget i øvre del av området. Området skråner 
forholdsvis mye ned mot Tranevågen, med tre mindre terrasser der lokalitetene ligger. Naturområdet 
blir avgrenset av en asfaltvei som går fra forlegningen og ned mot kaien i øst, og den naturlige 
topografien er totalt utslettet fra denne veien og ned til sjøen på grunn av utbyggingen av kaianlegget 
på kystbasen. 
 
Lok. 2b lå øverst i planområdets nordvestlige kant, om lag 20 meter nordvest for lok. 2, og 30 meter 
vest for lok. 3. Lokaliteten lå på en terrassekant, og ble avgrenset av den massive veifyllingen 
tilhørende Bleivassvegen i vest, av slette bergflater i sør, og av bergknausen i nord. Etter avdekkingen 
kom det til syne slette bergflater på nedsiden av lokaliteten mot øst (figur 39). 

 
 
 
Lok. 3 lå i nedre kant av planområdet på en svakt hellende flate, som nevnt vest for lok. 2b. Lokaliteten 
var avgrenset av eksponerte bergflater i nord og i sør, og mot øst gikk veien ned mot Tranevågen. 
Området nedenfor lokaliteten var i tillegg svært fuktig (figur 40). 
 
Begge lokalitetene har ligget svært eksponert i forhold til innsyn og ikke minst værforhold. I følge 
strandlinjekurver utarbeidet for Ågotnes kan begge lokalitetene ha vært strandbundne i hver sin 
periode innenfor tidligmesolitikum. Lok. 3 ligger omtrent 20 meter nordøst for lok. 2, som har vært en 
enfaset lokalitet med kort tidshorisont.  Lok. 2b ligger 6,3 høydemeter høyere enn lok. 3, og i tiden 
hvor lokaliteten var strandbunden lå områdene med lok.  2 og 3 under vann. Lok. 3 ligger 3,5 

Figur 39. Oversiktsfoto over flateavdekket område. Lok. 2b ligger i øvre del til høyre i bildet. Lok. 3 befinner seg nedre del til venstre, 
mens lok. 2 ligger skjult bak den torvdekte bergnabben sentralt i bildet. Sett mot sør-sørøst. 
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høydemeter lavere enn lok. 2, og har også trolig vært oversvømt i den antatte bruksperioden til lok. 2 
(rundt 9600BP). 
 

 
 
 
4.3.6 Stratigrafi  
Lagsekvensen på lok. 2b og 3 består av skrinne strandavsatte masser med innslag av erosjonsmasser 
fra bergflatene. På begge lokalitetene var massene sammensatt av siltig grus med store mengder stein 
fra nevestor størrelse opp til jordfaste blokker. Langs de eksponerte bergflatene ved lok. 2b og 3 lå det 
ansamlet en stor mengde stein av varierende størrelse. Denne sammensetningen av sedimenter er 
dannet av naturlige prosesser, og det er ikke spor etter organiske kulturavsatte lag som kan indikere 
et lengre opphold på stedet. 
 
4.3.7 Littisk materiale 
Funnmaterialet fra lok. 2b, registrerings- og utgravingsfunn fra lok. 3 og funn fra prøvestikkene 
innledningsvis i gravingen har blitt felles katalogisert i musit-databasen under B 16795. 
 
Lok. 2b ble som nevnt definert av to positive prøvestikk, og disse ble betegnet PS 9 og PS 10. I stikk nr. 
9 ble det funnet en ubestemt kjerne, to avslag og en varme- eller frostpåvirket bit, alle av flint. 
Prøvestikk nr. 10 inneholdt tre frost- eller varmepåvirkede biter av flint. Rundt de to positive 
prøvestikkene ble det gravd 25 kvadratmetersruter uten sikre resultater, da det kun ble gjort funn av 
fire biter med vannrullet eller patinert flint (tabell 6, figur 41). Aktivitetsområdet på lok. 2b blir dermed 
definert av funnene fra PS 9, da bitene i PS 10 og fra rutegravingen ikke kan defineres som sikre 
kulturspor. Hverken den ubestemte kjernen eller avslagene kan diagnostiseres nærmere, og kan ikke 
brukes i et forsøk på å tidsplassere aktiviteten. 

Figur 40. Oversiktsfoto over flateavdekket område ved lok.3. Fylkeskommunens positive prøvestikk er markert med hver sin 
trepinne. Sett mot nordvest. 
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Funn fra lok. 2b Antall av flint /total 
Ubestemt kjerne 1 
Avslag 2 
Biter varmepåvirket eller frostsprengt 4 
Biter vannrullet eller patinert 4  

11 

 

 
 
 
Lok. 3 ble definert ved fylkeskommunens to positive prøvestikk, og i disse ble det funnet fire avslag av 
flint, og en patinert flintbit. Rund de to stikkene ble det gravd til sammen 9 kvadratmetersruter, og i 
disse ble det til sammen funnet to avslag som var frostsprengt/brent og som passet sammen (tabell 7, 
figur 42). Resten av funnene var biter, 9 av disse var varme- eller frostsprengt og 11 var naturlige 
vannrullede eller patinerte biter. På lik linje med lok. 2b har lok. 3 et sparsomt funnmateriale, og er i 
hovedsak konsentrert rundt det nordligste prøvestikket på flaten. Den forholdsvis store mengden av 
biter kan representere kulturspor da en del av disse er varmepåvirket eller frostsprengte, men 
hovedvekten av bitene var vannrullet eller patinert og er trolig heller naturlig strandflint. Ingen av 
funnene kan diagnostisk bestemmes, og kan ikke datere steinalderaktiviteten på lokaliteten. 
 

Funn lok. 3 Antall av flint / total 
Avslag 6 
Biter varmepåvirket eller frostsprengt 9 
Biter vannrullet eller patinert 12  

27 

 

Figur 41. Utgravde arealer på lok. 2b. Tallene markerer antall gravde lag. Grønne rundinger 
markerer hvor det er gjort funn og antall. 

Tabell 6. Funntabell fra lok. 2b. 

Tabell 7. Funntabell fra lok. 3. 
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Ved prøvestikkingen i planområdet ble det som nevnt funnet slått flint i PS 9 og PS 10 som definerte 
lok. 2b. I de andre prøvestikkene tatt i området ble det ikke funnet slått flint, kun frostsprengte, 
vannrullede eller patinerte biter av flint. Med mangel på annet gjenstandsmateriale i samme 
kontekster kan ikke disse bitene defineres som noe annet enn naturlig strandavsatt flint (tabell 8). 
 

Funn fra prøvestikk Antall av flint / total 
Biter varmepåvirket eller frostsprengt 7 
Biter vannrullet eller patinert 14  

21 

 
 
4.3.8 Datering 
Høyden sentralt på lokalitetsflaten definert som lok. 2b lå på 21,8 moh. Basert på strandlinjekurven 
for Ågotnes ville denne lokaliteten ha vært strandnær omkring 9700-9800 BP, altså helt i starten av 
tidligmesolitikum (figur 4). Det begrensede funnmaterialet kunne ikke typologisk tidsbestemmes, og 
kan derfor heller ikke brukes til å understøtte en slik datering. 
 
Lok. 3 lå mye lavere, omtrent 15,5 moh., og etter kurven var denne strandbunden rundt 9400 BP. Dette 
gir en relativ strandlinjedatering til sen tidligmesolitikum. Lok. 3 ligger hele 3,5 høydemeter lavere enn 
den tidligere beskrevne lok. 2, og dette minsker sannsynligheten for de få funnene fra lok. 3 kan knyttes 
opp mot aktivitetsområdet her. Området ved lok. 3 har heller trolig ligget under vann i den perioden 
lok. 2 har blitt tatt i bruk. Lok. 3 må dermed ha blitt tatt i bruk ved en senere periode etter at havet har 
trukket seg tilbake. Funnmaterialet fra lok. 3 inneholdt ingen tidsdiagnostiske gjenstander, gir dermed 
ikke noe sikkert grunnlag for nærmere datering av steinalderaktiviteten på lokaliteten. 
 

Tabell 8. Funntabell fra prøvestikk. 

Figur 42. Utgravde arealer på lok. 3. Tallene markerer antall gravde lag. 
Grønne rundinger markerer hvor det er gjort funn fra utgravingen og 
antall. 
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4.3.9 Oppsummerende tolkning 
Lok. 2b og 3 ble påvist i nærområde til lok. 2, men på grunn av forskjeller i romlig lokalisering, høyde 
over havet og topografi er det ikke grunnlag for å se disse lokalitetene i sammenheng med hverandre. 
Når lok. 2 har vært i bruk har lok. 3 ligget under vann, og i tiden da lok. 2b har vært strandbunden har 
både lok. 2 og 3 vært oversvømt. Det begrensete antallet av artefakter som ble funnet på de to 
lokalitetene kan ikke tolkes som noe annet enn aktiviteter av uvisst formål eller en enkel hendelse. 
Materiale inneholder ikke tidsdiagnostiske holdepunkter og det er usikkert hvorvidt dette 
representerer bosettingsaktivitet, og følgelig hvorvidt aktivitetene som har avsatt det litiske materiale 
har vært strandnær.   
 
4.4. Lok. 4, ID 127245 
Lokalitet 4 ligger på Vindenes gbnr. 26/247 og er den nordligste av de fire lokalitetene undersøkt ved 
Universitetsmuseets undersøkelse i 2011 (figur 2, 43). Sprenging og arbeid med gravemaskin har 
medført at det meste av lokaliteten må anses som bortgravd. En del av de oppgravde massene er 
deponert i jordhauger på siden av den avdekte flaten. Det fins kun små lommer med løsmasser igjen, 
ellers er det gravd ned til grunnfjellet i hele området.   
 
Ved undersøkelsene ble det dokumentert en smal stripe med intakte masser i bakkant av den antatte 
lokalitetsflaten. Det ble åpent en mindre profilbenk i dette området. Total ble det gjort 31 funn in situ. 
Funnmaterialet var sammensatt av 20 avslag, 10 naturlige spaltede biter og 1 kjerne, av dette var 29 i 
grov flint mens de øvrige to var av kvartsitt. Råstoffsammensetning, kombinert med høyden over havet 
indikerer en tidligmesolittisk dateringsramme.   

 
 
4.4.1 Registeringene 
Ved registreringen ble det ikke gjort funn av diagnostiske steinartefakter, kun vannrullete avslag/biter 
av flint. Samtlige av funnene ble gjort i jordhaugene som lå nord for lokaliteten. Strandlinjedatering, 
samt løsfunnene på denne lokaliteten og funn fra området ellers innenfor Ågotnes Næringspark, tydet 
på at lokaliteten er fra steinalder. 

Figur 43. Kart over de undersøkte delene av lok. 4.  
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4.4.2 Tidsrom og deltakere  
Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 27.06. – 01.07.2011. Etterarbeid i form av funnbehandling, 
rentegning, listeføring og katalogisering ble utført av Florence Aanderaa, som også stod for 
hovedansvaret for rapportskriving for lokalitet 4. 
 
Feltarbeidet ble utført av prosjektleder Morten Ramstad, feltleder Florence Aanderaa og 
feltassistentene Maurice Mugabowagahunde og Anja Stensvik Magnussen. Thomas Bruen Olsen 
hadde ansvaret for utsetting av koordinatfestede fastpunkter og innmåling av felter og profil med GPS. 
 
 
4.4.3 Metode og gjennomføring 
Målsetningen bak undersøkelsen av lok. 4 var å prøve å avdekke eventuelle intakte forhistoriske 
kontekster og kartlegge deres stratigrafi og funnsammensetning. Ved undersøkelsenes oppstart ble 
det besluttet å starte undersøkelsene i et antatt mindre forstyrret område mot nordøst i nedre del av 
flaten, kalt område 1 (figur 43-44).  
 
Med unntak av to jordhauger var det ikke synlige spor etter gravemaskinaktiviteter i dette området. 
Den antatt uforstyrrede delen av flaten var rundt 5 – 10 m² og lå like innunder den lave bergryggen 
mot nordøst. Innledningsvis ble området ryddet for vegetasjon. Det ble deretter etablert et lokalt 
koordinatsystem. Koordinatsystemet hadde utgangspunkt i 110x 53y i vestre kant av feltet, hvor x var 
stigende mot nord og y var stigende mot øst. 
 
Det ble etablert et utgravingsfelt på 2 ½ m2. Avtorvingen ble gjort for hånd før massene ble videre 
gravd i enheter på 50 x 50 cm i 5 cm mekanisk lag. Foruten en kvadrant hvor det ble gravd to mekaniske 
lag, ble det gravd et mekanisk lag etter avtorving. All masse ble såldet gjennom håndsåld med 4 mm 
maskevidde. Det ble ført graveskjema for hver gravde metersenhet, og hvert mekanisk lag ble ført på 
hvert sitt skjema. Feltet dokumentert ved plantegning og foto.  Det utgravde området samt 
avgrensende og mikrotopografiske formasjoner ble tegnet inn på en lokalitetsskisse i målestokk 1:20.  
 
Jordmassene under torven var sammensatt av mørkebrun, humusholdig fin til grov sand, i overgangen 
mot bergundergrunnen hadde massene et innslag av leire og småstein. Det ble ikke dokumentert funn 
i de antatt uforstyrrede massene. Med bakgrunn i dette ble det ikke foretatt ytterligere undersøkelser 
av område 1 og det ble isteden besluttet å konsentrere innsatsen til de eksponerte løsmassene i 
overkant av lokaliteten, område 2. 
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Område 2 (figur 43, 45) utgjør en eksponert smal profil med rester av uforstyrrede jordmasser inn mot 
bakkeskråningen mot bilveien. Like i overkant av de eksponerte massene steg terrenget kraftig, her 
var det videre det deponert mye blokkstein. Bakkeskråningen utgjør etter all sannsynlighet den 
naturlige avgrensningen av lokalitetsflaten mot nord. 
  
Siden området med antatte uforstyrrede masser var så begrenset, ble det besluttet å rette opp og 
rense frem den eksponerte profilen. Det ble satt ut et eget koordinatsystem (uavhengig av den ved 
nedre del av lokaliteten) med en fixlinje med origo i 10x 50y, hvor x var stigende mot nord. Profilbenken 
og øvre del av lokaliteten ble dokumentert ved foto og tegning. Profilbenk, bergknaus, vannhull og 
mikrotopografiske formasjoner ble tegnet inn på en lokalitetskisse i målestokk 1:50. Profilbenken ble 
så gravd stratigrafisk i metersruter langs 10-14x 50y. Massene ble såldet gjennom håndsåld med 4mm 
maskevidde. Etter graving ble haugene med de påfylte massene; både ved øvre og nedre del av 
lokaliteten, grundig gjennomsøkt for eventuelle løsfunn. Alle funn ble samlet i poser og merket.  
 
Funnmateriale fra lok. 4 ble katalogisert i musit-databasen under B16796, og dette inkluderer funnene 
fra Hordaland fylkeskommunes registrering. 
 

Figur 44. Plantegning over område 1. 
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4.4.4 Problemstillinger 
Den omsøkte lokaliteten var svært skadet og materialet som ble innsamlet ved registreringen var 
kontekstløst og må regnes som løsfunn. Av den grunn ble det lagt opp til begrensede undersøkelser av 
lokaliteten. Hovedmålsettingene var å kartlegge hvorvidt det fantes bevarte masser med funn in situ. 
Dernest å samle inn et representativt materiale som kunne bidra med kronologiske holdepunkter og 
eventuelt også med å funksjonsbestemme de aktivitetene som hadde foregått på lokaliteten. Med 
utgangspunkt i dette ble det lagt opp til gjennomgang og sålding av oppgravde løsmasser, samt 
utgraving i områder der det var intakte masser bevart. 
 
4.4.5 Topografi og landskap 
Lok. 4 befinner seg lengst nord i planområdet, mellom Bleivassvegen i vest og Tranevågen i øst. 
Landskapet bærer sterke preg av den industrielle aktiviteten som har foregått i Ågotnes Næringspark. 
Lokaliteten ligger på en flate som heller svakt mot øst, og hele området er avgrenset av bratte 
skjæringer ned mot øst. Disse skjæringene ned mot industrikaien er et resultat av at store deler av 
landskapet her har blitt sprengt bort for å utvide industriområdet, og den naturlige topografien er 
dermed vanskelig å rekonstruere (figur 46). 
 
Lokalitetsflaten har trolig befunnet seg i slakt hellende terreng, og denne fører i dag over i en skjæring 
ned mot industrikaien i øst. I overkant stiger terrenget bratt opp mot bilvei og gjerde i vest - nordvest.  
Mot nord ligger området i ly av en lav øst-vestgående bergrygg. 

Figur 45. Plantegning over område 2. 
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Lokaliteten ligger åpent og eksponert til med vidt utsyn mot Askøy og byfjorden i øst. Foruten den lave 
bergryggen like nord for lokaliteten er det ingen naturlige formasjoner som tar av for vær og vind. 
 
Området består i stor grad av grunnfjell da all jordmasse er fjernet med gravemaskin, og denne jorden 
er deponert i to store hauger på området. Berget har enkelte steder små fordypninger med lommer 
av intakte masser. Også enkelte steder langs kantene av flaten ligger det urørte jordlag, og disse er noe 
tykkere i den øvre delen av lokaliteten enn i nedre del. 

 
 
På den øvre del av lokaliteten, område 2, har det blitt fjernet mye masse slik at et vannfylt hull på ca. 
4.20 x 4.60 meter ligger igjen (figur 47-48). Store steinblokker ligger spredt over hele lokaliteten, 
spesielt i skråningen ovenfor profilbenken mot nordvest. Disse har trolig blitt ryddet hit i forbindelse 
med utbyggingen av veien som ligger ovenfor mot vest. Den nedre delen av lokaliteten, område 1, er 
ikke like skadet som den øvre, og det er her ved den nedre delen at løsmassene tatt fra øvre del har 
blitt deponert. Vegetasjonen bestod av mose, spredte gresstufter, høye busker og noen mindre 
løvtrær. Nedre del av lokaliteten var til dels overgrodd.  

Figur 46. Utsyn fra lok. 4 mot industriområdet på Ågotnes. Sett mot sør-sørøst. 
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Figur 47. Område 2, øvre del av den undersøkte delen av lok. 4. Viser profilen som ble renset opp. Sett mot 
nord-nordvest. 

Figur 48. Område 2, øvre del av den undersøkte delen av lok. 4. I bakgrunnen er sporene etter anleggsvirksomhetens 
ødeleggelser synlige i form av bare bergflater der all vegetasjonen er skrapt vekk med maskiner. Sett mot sør-sørvest. 
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Lokaliteten ligger i dag mellom 12 – 20 moh. og tar man utgangspunkt i de lavestliggende nivåene var 
dette området strandbundet i tidligmesolitikum og fra senmesolitikum frem mot overgangen til 
tidligneolitikum. Lokaliteten har ligget nær strandkanten med sjøen i øst, nordøst og sørøst. Innsyn til 
lokaliteten fra sjøen har vært god, men begrenset fra nordøst på grunn av en bergknaus langs 
lokalitetsflaten i nord.  
 
4.4.6 Stratigrafi 
Lagsekvensen ved de intakte massene på område 2 bestod av 4 ulike stratigrafiske lag. Under torven 
var det et lag av mørkebrun, svært humusholdig, sand med en del store steinblokker som lå på toppen 
av laget. Blokkene representerer sprengning- og fyllmasse (lag 1) (figur 49). Under dette laget lå det et 
gulbrunt og humusholdig lag (lag 2) av grov sand blandet med fin grus, småstein og spredte mengder 
med knyttnevestore steiner. Det underliggende lag 3 representerer et anriknings- og jernutfellingslag, 
bestående av rødbrun til oransje, svært kompakt, grov sand blandet med fin grus og spredte mengder 
med småstein. Under dette anrikningslaget ble det dokumentert et lys gråbrunt lag (lag 4) av eldre 
marine avsetninger bestående av leirholdig grov sand blandet med grus og med spredte mengder 
småstein.  
 

 
 
 
4.4.7 Datering 
Teknologiske og typologiske elementer i funnmaterialet gir ingen klarere dateringsrammer enn 
steinbrukende tid. Råstoffsammensetningen, med en klar dominans av flint kan imidlertid indikere en 
tidligmesolittisk datering (Olsen 1992, Waraas 2001). 
 
Sammenholdt med strandforskyvningsdata styrkes en dateringsramme til preboreal tid. Funnområdet 
lå 17,1 moh., dette tilsier at lokaliteten var strandbundet rundt 9500 BP (figur 4).  
 

Figur 49. Tegning av profilen på område 2. Sett mot øst. 
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4.4.8 Littisk materiale 
Det totale funnmaterialet (her inkludert funn fra fylkeskommunen) består av 37 funn (tabell 9).  Av 
dette er 1 ubestemt kjerne i kvartsitt, 20 avslag som karakteriseres som produksjonsavfall og 16 biter 
hvorav 10 er vannrullete og regnes som naturlig. 
 
Råstoffene består hovedsakelig av flint, kun 2 artefakter; 1 kjerne og 1 avslag var av kvartsitt. 
Materialet gir ingen klare holdepunkter for hvilke typer av aktiviteter som har foregått på lokaliteten, 
og gir ikke noe grunnlag for slutninger vedrørende omfang og bruk. 
 

 Flint Kvartsitt ANTALL 
Ubestemt kjerne  1 1 
Avslag 19 1 20 
Biter 16  16 
Antall   37 

 
 
4.4.9 Sammenfatning og oppsummerende tolkninger 
På grunn av de store ødeleggelsene av lokaliteten ble undersøkelsene svært begrenset, og kun små 
mengder med intakte masser ble funnet. Det innsamlede materialet og deres hoh. passer inn i den 
tidligmesolittiske tidsrammen og dette støttes av strandlinjekurvene for dette området. 
 
Med datidens vannstand har lokaliteten hatt en strategisk beliggenhet i tilknytning til fjordlandskapet, 
og har hatt tilgang til gode marine næringsforhold.  
 
Sammen med tidligere undersøkte kulturminner, og de tre andre lokalitetene som ble undersøkt i 
forbindelse med dette prosjektet innenfor Ågotnes Næringspark, er det mye som tyder på at de 
undersøkte lokalitetene utgjør en del av et mer helhetlig og rikt tidligmesolittisk kulturmiljø innenfor 
dette begrensete geografiske området. 
 

5.0 Lok. 2 i et større perspektiv 
En av de sentrale målsettingene ved prosjektet var å identifisere enfasede tidligmesolittiske 
aktivitetsflater med tilhørende boplasstruturer. Til nå er lok. 2 den andre preboreale lokaliteten 
innenfor Universitetsmuseets distrikt med funn av teltring, og en av få undersøkte enheter vi har med 
klart identifiserbare og sikre intakte enfasede litiske aktivitetsflater. På tross av at de øvrige 
lokalitetene ved utgravingene ikke stod til forventningene vurderes den forskningsmessige 
betydningen lok. 2, så stor slik at totalt sett bidrar prosjektet utvilsomt med ny og viktig kunnskap som 
dekker kunnskapshull når det gjelder pionertidens bosetting, boligstrukturer og mobilitet. Dette er 
faktisk den første sikre teltringen som er påvist på kysten av Vestlandet, inkludert Rogaland og Møre 
og Romsdal (Bang Andersen 2003:11). I så måte kan det konkluderes med at resultatene var langt over 
forventning. 
 
Med hjelp av flateavdekkingen klarte vi å identifisere, samt sikkert isolere, en enfaset aktivitetsflate, 
beliggende på en eksponert strand (figur 50). Dette viser berettigelsen i nye metodiske perspektiver 
der bruk av gravemaskin for å avdekke hele landskapsrom stod sentralt.  

Tabell 9. Funnoversikt fra lok. 4. 
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Under drøftes resultatene i lys av kunnskapspotensiale for små enfasede tidligmesolittiske lokaliteter 
og implikasjoner dette kan ha for forskningen både på regionalt og nasjonalt nivå. 

 
 
 
5.1 Preboreale lokaliteter på Vestlandet, representative? 
Langs kysten av Vestlandet finner vi store og funnrike boplassområder som Bratt-Helgaland, Galta og 
Lok. 48 Nyhamna som har vært viktige kilder til utforsking av tidligmesolittisk tid (Bang Andersen 2012, 
Bjerck 2008a, Fuglestvedt 2007, 2012). Vi har og eksempler fra nærområdene slik som Vindenes lok. 
58 (id 95730) og Rong lok 4 (id 91233, Johannesen 2004), og selv om disse på langt nær har spilt den 
samme rolle i faghistorien må dette også omtales som svært funnrike boplasser. 
 
Overlappende funndistribusjoner og mangel på entydige boligstrukturer medfører imidlertid at det 
metodisk er problematisk å skille ut rene bosetningsenheter på slike lokaliteter (Nærøy 2000). Det er 
derfor vanskelig å genere mer sikker kunnskap om hvorvidt disse lokalitetene har vært tilholdssted for 
mange samtidige hushold, eller i hvilket omfang det er snakk om gjentatte besøk av enkelthushold 
gjennom århundrer (Fuglestvedt 2010:80-81, se og Waraas 2001:107).  
 
På den annen side består det store empiriske flertall av mellomstore kystlokaliteter som står i en 
mellomstilling mellom de svært store boplassene og de svært små enfasede, og trolig representerer 
spor etter opphold over noe tid av et eller flere hushold (jf. Bang Andersen 2003:11). Eksempler på 
dette fra vårt område er Ågotnes lok. 9 og lok. 40 Slåttevikane som framstår som tidstypisk både i 
antall funn og utbredelse. Det har likevel vist seg at i arbeidet med disse mellomstore preboreale 
enhetene står vi overfor mange av de samme metodiske utfordringene som når vi behandler de store 

Figur 50. Foto som viser den omfattende flateavdekkingen av landskapsrommet rundt lok. 2, 2b og 3. Flateavdekkingen muliggjorde 
en mer sikker avgrensning av aktivitetsområder og strukturer. Sett mot sør-sørøst. 
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lokalitetene knyttet til gjenbruk, overlappende aktivitetsflater, vansker med å identifisere mer sikre 
boplasstrukturer og at mange trolig bare er partielt undersøkt (ibid.12-13).  
 
Ser vi til høyfjellet er situasjonen annerledes. På bredden av Store Myrvatnet og Store Fløyrlivatnet i 
Rogaland er det dokumentert flere tidligmesolittiske boplasser med teltringer (Bang Andersen 2003, 
2012). Funnmengden indikerer korte besøk, trolig knyttet til spesialisert fangst av reinsdyr. Det kan 
likevel være vanskelig å få nærmere innblikk i relasjonen mellom boligene og organiseringen av 
aktivitetene som har foregått der. Årsaken er at mens teltringene er intakte har så har mange av de 
deponerte artefaktene blitt delvis omrotet og forstyrret som en følge av bølgeerosjon. 
 
Som det fremgår hefter det dermed både problemer med boplassmaterialet fra kysten og fra 
høyfjellet. I denne sammenhengen skal det spesielt vises til den generelle underrepresentasjon av små, 
mer sikre rene enfasede lokaliteter. 
 
5.2 Små og funnfattige lokaliteter, stort potensial 
Mangelen på sikre intakte enfasede aktivitetsflater innebærer at det er vanskelig å generere mer sikre 
kilder om hva som har foregått på boplassene, og datagrunnlaget er for svakt til å definere 
boligenheter basert på spredning, samtidig som det er en generell mangel på bolig strukturer. 
 
En av årsakene kan være at det nok har vært en tendens til å grave ut de mest funnrike boplassene, 
framfor å satse på mindre og mer vanskelig identifiserbare funnenheter (Ramstad 2014). Det kan være 
mange årsaker til dette. Ofte er det slik at det er enklere å påvise forstyrrede boplasser der materialet 
er spredd utover store områder, enn de intakte tidligmesolittiske enhetene der områdene med 
gjenstander ofte ikke dekker mer enn noen få kvadratmeter. For det andre er det vanskelig å finne små 
og mer funnfattige enheter versus de store og funnrike lokalitetene. I tillegg har det nok også vært en 
tendens til at mange utgravinger har valgt å satse på de mest funnrike områdene framfor mindre og 
gjerne antatt mer usikre ansamlinger av funn. Disse forholdene har trolig medført en generell 
underrepresentasjon av små, antatt rene lokaliteter, og da spesielt i kystområdene. 
 
Dersom vi i større grad lykkes å identifisere slike små enfasede lokaliteter, tilsvarende lok. 2 Ågotnes, 
ville disse representere et viktig supplement til de data vi har fra de større og mer funnrike 
boplassområdene. Blant annet har små lokaliteter potensiale til å bidra med mer sikker viten om romlig 
organisering av adferd og individer i boligene og på boplassområder, identifisere aktivitetssoner, å 
belyse boplassenes grad av spesialisering, samt gi et mer nyansert bilde av bosetningsenhetenes 
størrelse og karakter (Nærøy 2000, se og Grøn 2000). Informasjon av denne art kan i neste omgang gi 
opplysning om i hvilken grad de store lokalitetene representerer en større grad av permanens, det vil 
si mer langvarige basisboplasser for flere hushold, eller hvorvidt de representerer mange korte, mer 
sporadiske og kanskje tilfeldige besøk av små, svært mobile hushold? 
 
5.3 Langfjelldal og Lok. 5 Hjellestad 
Universitetsmuseet har de siste årene foretatt arkeologiske undersøkelser av to øvrige små, 
tidligmesolittiske lokaliteter som nettopp er svært aktuelle i denne sammenhengen (Ramstad 2014). 
På kysten ligger lok. 5 Hjellestad i Bergen kommune (Zinsli og Ramstad 2012). Den andre lokaliteten, 
Langfjelldal i Norddal kommune, Møre og Romsdal, befinner seg høyt til fjells innenfor grensene til 
Reinheimen nasjonalpark. I likhet med lok. 2 Ågotnes framstår også disse lokalitetene som «rene», det 
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vil si uten forstyrrelser knyttet til sekundære hendelser og besøk og med antatt intakte enfasede litiske 
avleiringer (figur 51). Utgravingsfeltene var riktig nok langt mindre omfangsrike på Hjellestad og i 
Langfjelldal, men aktivitetsområdene på begge ble godt avgrenset gjennom negative utgravingsruter 
og prøvestikk. 

 
 

 
  
5.4 Et vindu inn til tre korte opphold i TM 
Funnmengden er svært begrenset på alle disse tre lokalitetene, med henholdsvis 475 funn (Ågotnes), 
669 funn (Hjellestad) og 1097 funn (Langfjelldal). Basert på forutsetningen at boplassene på Ågotnes 
og Hjellestad har vært strandbundet tilsier landhevningen at begge var strandbundet rundt 9000 f. Kr. 
På Langfjelldal avtegnet det seg en ansamling med skjørbrente stein tolket som et ildsted. Bevart 
trekull (bjørk) fra ildstedet ble datert til 9010+/-40bp, kalibrert 8290-8220 F.Kr. (to sigma), det vil si 
helt i slutten av tidligmesolitikum. 
 
De tre lokalitetene ser dermed ut til å gi et fryst bilde av aktivitetene som har foregått. 
Produksjonsavfall (steinfliser) etter framstilling og reparasjon av gjenstander ligger på samme sted som 
da boplassene ble forlatt for 11.000-10.000 år siden. Ser vi nærmere på materialet avtegner 
distribusjonen av produksjonsavfall og gjenstander seg i klare identifiserbare mønstre. Disse 
mønstrene kan trolig kan tilskrives aktivitetssoner der det har foregått ulike former for gjøremål, slik 
som slakting av dyr, skraping av skinn eller produksjon av gjenstander.  Da hovedspredningen av 
materialet på de tre lokalitetene har en svært klar avgrensing og sirkulær form er det nærliggende å 
relatere dette til en veggeffekt - altså at de avtegner et negativt avtrykk skapt av telt eller lignende (se 
Grøn 2000).  
 

5.5 Teltringer i vestnorsk tidligmesolitikum 
På Langfjelldal ble det dessuten dokumentert en teltring som av form og størrelse må ha vært svært 
lik både det som er på Ågotnes, men også de teltene som har vært anvendt på Myrvatnet og ved 
Fløyrlivatnet i Rogaland (figur 52). I tillegg er det verdt å trekke fram at det både på Ågotnes og i 
Langfjelldal er svært god overensstemmelse mellom gjenstandenes spredning og teltringene. 
 
 

Figur 51. Spredning av steingjenstander og produksjonsavfall på Ågotnes, Hjellestad og Langfjelldal. Et vindu inn til tre enfasede 
korttidsopphold i TM? Merk likhet i størrelse og karakter. Gir spredningene det negative avtrykket etter pionertidens typiske telt? 
Legg merke til at samtlige spredningskart ser ut til å ha et område der gjenstandene er mer dratt utover. En nærliggende tolkning er 
at dette representerer inngangssoner. 
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Går vi mer i detalj i forhold til de foreløpige analysene er det interessant å merke seg en del ulikheter 
mellom Langfjelldal i fjellet versus de to kystlokalitetene. Begge kystlokalitetene synes å henvende seg 
til sjøen. Inngangspartiet vender mot sjøen, og i områdene rett utenfor teltene vitner spredde 
gjenstander om at det er har foregått ulike typer av aktiviteter. Vi må se for oss at båt og annet utsyr 
har ligget i strandsonen mellom boligene og sjøen. Selv om gjenstandsmaterialet er relativt begrenset 
vitner det både om noe jakt (pilspisser) og om et bredt spekter av aktiviteter relatert til slakt av dyr, 
reparasjon av klær og utstyr (kniver, skrapere, skiveøkser mm.). Flint dominerer på begge boplassene, 
men på Hjellestad er det i tillegg funnet noe finkornet blå kvartsitt (ca. 20% kvartsitt, 80% flint). 
  

 
5.6 Mindre mobilitet, større differensiering? 
Samlet gir funnmaterialet fra de tre lokalitetene inntrykk av korte opphold og stor grad av mobilitet. 
Det er likevel et åpent spørsmål om lokalitetene kan tas til inntekt for husholdsmobilitet. En slik 
tolkning kan kanskje benyttes for boplasser på Hjellestad og Ågotnes. Det kan imidlertid ikke være 
snakk om mange mennesker som har oppholdt seg her. Boligene ser ut til å ha vært relativt små, og 
oppholdet var derfor av begrenset karakter. Dersom det var et helt hushold, må vi se for oss at de på 
andre deler av året trolig hadde opphold på boplasser det var samlet flere hushold samtidig. Materialet 
fra Langfjelldal ser ut til å være mer spesialisert. En nærliggende tolkning er å se lokaliteten i lys av 
mobilitet knyttet til mer spesialiserte enheter, for eksempel i forbindelse med jaktlag. Men indirekte 
innebærer dette tilstedeværelsen av større boplasser, såkalte basisboplasser, der resten av gruppen 
holdt til. Kanskje vi skal se for oss at mange av de store kystlokalitetene representerer slike 

Figur 52. De to eneste sikkert bevarte teltringene fra TM i Universitetsmuseets distrikt, Ågotnes lok. 2 og Langfjelldal. Merk likhet i 
størrelse og karakter, på tross av at den ene er fra ytterkysten mens den andre befinner seg langt inne i høyfjellet.  
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basisboplasser, der flere hushold hadde tilholdssted i lengre perioder, mens mindre enheter var ute 
på reinsjakt i fjellene eller andre lignende gjøremål.  
 
Det er likevel og trekk i lokaliseringen som vitner om at lok. 2 på Ågotnes skiller seg ut i tilfanget av 
kystboplasser. Selv om det har vist seg at pionertidens boplasser trolig ligger mer eksponert til enn 
lokaliteter fra senere epoker av fangststeinalderen er det likevel vanlig at de ligger noe i skjul eller i ly 
av skjær som tar av for de vær og bølgeaktivitet (jf. Bjerck 2008b, men se kommentarer i Åstveit 2014). 
Et godt eksempel på dette er lokaliseringen til den nærliggende tidligmesolittiske lok. 9. Selv om den 
har en relativt eksponert beliggenhet ligger den i ly av lave bergknauser og innerst i ei grunn bukt som 
ville ha fungert som bølgebrytere. Strandområdet, der de fleste daglige gjøremål samt båtene har vært 
trukket på land har hatt god livd og representert et trygt oppholdssted i en ellers mer åpen og 
eksponert strandlinje.  
 
Dette er ikke tilfellet ved lok. 2. Den spesielle lokalisering kan være et vitnesbyrd om en annen 
funksjon, eller at det var et svært kort stopp, enn flertallet av de lokaliteter vi nå har påvist fra tidlig-
mesolitikum. I et slikt bilde er dessuten den påviste teltringen interessant. Trolig er det nettopp det 
korte oppholdets karakter, det vil si mangelen på permanens som er årsaken til at den er bevart. Et 
annet perspektiv er om teltringen er avtrykket etter et hushold eller en mer spesialisert gruppe. 
Lokaliseringen er klart maritim, og det virker derfor rimelig å se den i lys av et kort strandstopp. Et 
interessant spørsmål i lys av dette er hvorvidt teltringen reflekterer så mange som fikk plass i en båt, 
og dermed indirekte gir kunnskap om båtteknologi, mobilitet og fraktekapasitet (jf. Bjerck 2016) (figur 
53). 
 

 
 
 
 
 
Dette er problemstillinger som kan være med på å nyansere og utdype bildet vi har av sosialt liv, 
mobilitet og bosetting i pionerfasen. Kanskje var de langt mer stedfaste i tidligmesolitikum enn vi 
tidligere har trodd? I denne sammenhengen er relasjonen mellom Ågotnes 2 og til den mer funnrike 
lokaliteten Ågotnes lok. 9a svært spennende. En nærmere analyse her vil derfor ha et stort potensial 
for ny kunnskap om disse forholdene.  
 
 

Figur 53. Bildet viser en inuitt leirplass ved Cape Lisburne, Alaska. Bearbeidet etter foto fra 1880-tallet. Vi skimter et skinntelt på 
toppen av strandvollen og i sjøkanten like nedenfor ligger en båt, byttedyr og diverse utsyr. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det 
kan ha sett likeartet ut på lok. 2 for nær 11.000 år siden.  
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Vedlegg A. Fotoliste
Filnavn Motiv Sett mot LokalitetsID Fotograf Opptaksdato

Bf10258_1001.JPG Arbeidsbilde. Snekring av såldestasjon.
S

127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1002.JPG Arbeidsbilde. Snekring av såldestasjon. V 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1003.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. 1 av 4. V 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1004.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. 2 av 4. V 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1005.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. 3 av 4. NV 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1006.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. 4 av 4. NNV 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1007.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. Ø 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1008.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. NØ 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1009.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. Ø 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1010.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. Ø 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1011.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. NØ 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1012.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. Ø 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1013.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. Ø 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1014.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. SØ 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1015.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. SØ 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1016.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. SØ 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1017.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. SØ 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1018.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. SØ 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1019.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. SØ 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_1020.JPG Oversiktsbilde. Lok. 1 før avtorving. NV 127243 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2021.JPG Arbeidsbilde. Snekring av såldestasjon. NV 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2022.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 1 av 3 N 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2023.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 2 av 3 NNØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2024.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 3 av 3 NØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2025.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 1 av 6 S 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2026.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 2 av 6 SSØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2027.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 3 av 6 Ø 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2028.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 4 av 6 NØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2029.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 5 av 6 NNØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2030.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. 6 av 6 N 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2031.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. Ø 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2032.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2/3 før avtorving. NØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2033.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2 før avtorving. NØ 127252 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2034.JPG Oversiktsbilde. Lok. 3 før avtorving. NØ 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2035.JPG Arbeidsbilde. Snekring av såldestasjon. Ø 127252, 127253 Camilla Zinsli 28.04.2011

Bf10258_2036.JPG Arbeidsbilde. Prøvestikk på lok. 2/3. Ø 127252, 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2037.JPG Arbeidsbilde. Prøvestikk på lok. 2/3. V 127252, 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2038.JPG Arbeidsbilde. Prøvestikk på lok. 2/3. N 127252, 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2039.JPG Arbeidsbilde. Prøvestikk på lok. 2/3. NØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2040.JPG Arbeidsbilde. Prøvestikk på lok. 2/3. NØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2041.JPG Arbeidsbilde. Prøvestikk på lok. 2/3. SØ 127252, 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2042.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2 før avtorving. NØ 127252 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2043.JPG Oversiktsbilde. Lok. 3 før avtorving. N 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2044.JPG Arbeidsbilde. Sålding. Ø 127252, 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2045.JPG Arbeidsbilde. Sålding. Ø 127252, 127253 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_1046.JPG Arbeidsbilde. Maskinell avdekking lok. 1. Ø 127243 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_1047.JPG Arbeidsbilde. Maskinell avdekking lok. 1. Ø 127243 Camilla Zinsli 05.05.2011



Bf10258_1048.JPG Arbeidsbilde. Maskinell avdekking lok. 1. Ø 127243 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_1049.JPG Arbeidsbilde. Maskinell avdekking lok. 1. Ø 127243 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_1050.JPG Arbeidsbilde. Maskinell avdekking lok. 1. SØ 127243 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_1051.JPG Arbeidsbilde. Maskinell avdekking lok. 1. SØ 127243 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_1052.JPG Arbeidsbilde. Maskinell avdekking lok. 1. Ø 127243 Camilla Zinsli 05.05.2011

Bf10258_2056.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2 etter maskinell avdekking.
NØ

127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2057.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2 etter maskinell avdekking.
N

127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2058.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2 etter maskinell avdekking.
Ø

127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2059.JPG Oversiktsbilde. Utsikt fra lok. 2 til lok. 2b. N 127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2060.JPG Arbeidsbilde. Lok. 2b. NØ 127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2061.JPG Oversiktsbilde. Område rundt JRH 7. NØ 127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2062.JPG Oversiktsbilde. Avdekket felt panorama 1 av 4.
Ø

127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2063.JPG Oversiktsbilde. Avdekket felt panorama 2 av 4.

SØ

127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2064.JPG Oversiktsbilde. Avdekket felt panorama 3 av 4.

SSØ

127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2065.JPG Oversiktsbilde. Avdekket felt panorama 4 av 4.

S

127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2066.JPG Oversiktsbilde. Lok. 3 etter maskinell avdekking.

SØ

127253 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2067.JPG Oversiktsbilde. Lok. 3 etter maskinell avdekking.

NV

127253 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2068.JPG Oversiktsbilde. Stor flyttblokk mellom lok. 2 og 3.

V

127253 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2069.JPG Arbeidsbilde. Lok. 2. NNV 127252 Camilla Zinsli 24.05.2011

Bf10258_2070.JPG Arbeidsbilde. Lok. 2. N 127252 Camilla Zinsli 01.06.2011

Bf10258_2071.JPG Arbeidsbilde. Lok. 2. Sentralområdet for funn. 
Ø

127252 Camilla Zinsli 01.06.2011

Bf10258_2072.JPG Arbeidsbilde. Lok. 2. Sentralområdet for funn. 
SSØ

127252 Camilla Zinsli 01.06.2011

Bf10258_2073.JPG Oversiktsbilde. Lok. 3 etter graving av ruter. Ø 127253 Camilla Zinsli 01.06.2011

Bf10258_2074.JPG Oversiktsbilde. Lok. 3 etter graving av ruter. N 127253 Camilla Zinsli 01.06.2011

Bf10258_2075.JPG Oversiktsbilde. Lok. 3 etter graving av ruter. SØ 127253 Camilla Zinsli 01.06.2011

Bf10258_2076.JPG Oversiktsbilde. Vannløp igjennom lok. 2. Ferdig 
gravd. N

127252 Camilla Zinsli 28.06.2011

Bf10258_2077.JPG Oversiktsbilde. Vannløp igjennom lok. 3. Ferdig 
gravd. NØ

127253 Camilla Zinsli 28.06.2011

Bf10258_2078.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2. Graving av lag 3. N 127252 Camilla Zinsli 22.06.2011

Bf10258_2079.JPG Oversiktsbilde. Lok. 2. Graving av lag 3. NNØ 127252 Camilla Zinsli 22.06.2011

Bf10258_2080.JPG Arbeidsbilde. Lok. 2. Graving av lag 3. NNØ 127252 Camilla Zinsli 22.06.2011

Bf10258_1081.JPG Lok 1 graving av lag 1 SØ 127243 Tor Arne Waraas 16.05.2011

Bf10258_1082.JPG Lok 1 graving av lag 1 (opprens) NNØ 127243 Tor Arne Waraas 16.05.2011

Bf10258_1083.JPG Sentralflate , rotveltmasser og vannerodert 
forsenkning NNØ

127243 Tor Arne Waraas 16.05.2011

Bf10258_1084.JPG vannmodifisert bruddkant etter rotveltaktivitet
Ø

127243 Tor Arne Waraas 16.05.2011

Bf10258_1085.JPG Inntakt flate i feltets sørøstre hjørne NNØ 127243 Tor Arne Waraas 16.05.2011

Bf10258_1086.JPG Rotveltakkumulert masse sentralt i feltet SSV 127243 Tor Arne Waraas 16.05.2011

Bf10258_1087.JPG Rotveltakkumulert masse sentralt i feltet ØSØ 127243 Tor Arne Waraas 16.05.2011

Bf10258_4001.JPG Oversiktsbilde Lok.4, nedre del-under graving. 1 
av 2 NNV

127245 Florence Aanderaa 27.06.2011



Bf10258_4002.JPG Oversiktsbilde Lok.4, nedre del-under graving. 2 
av 2 NNØ

127245 Florence Aanderaa 27.06.2011

Bf10258_4003.JPG Oversiktsbilde Lok.4, nedre del-etter graving. 1 av 
2 NNØ

127245 Florence Aanderaa 28.06.2011

Bf10258_4004.JPG Oversiktsbilde Lok.4, nedre del-etter graving. 2 av 
2 N

127245 Florence Aanderaa 28.06.2011

Bf10258_4005.JPG Arbeidsbilde. Gjennomgang av løsmasser ved 
nede del. NV

127245 Florence Aanderaa 28.06.2011

Bf10258_4006.JPG Oversiktsbilde. Lok.4, øvre del ved vannhull. 1 av 
3. NNØ

127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4007.JPG Oversiktsbilde.Lok.4, øvre del ved vannhull. 2 av 
3. NØ

127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4008.JPG Oversiktsbilde. Lok.4, øvre del ved vannhull-med 
intakte masser. 3 av 3. NV

127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4010.JPG In situ funn ved profilbenk. Lok.4, øvre del ved 
vannhull. 2 av 5. V

127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4012.JPG In situ funn ved profilbenk. Lok.4, øvre del ved 
vannhull. 4 av 5. V

127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4013.JPG In situ funn ved profilbenk. Lok.4, øvre del ved 
vannhull. 5 av 5. V

127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4014.JPG Oversiktsbilde Lok.4, øvre del ved vannhull. 1 av 2
NNØ

127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4015.JPG Oversiktsbilde Lok.4, øvre del ved vannhull. 2 av 2
NØ

127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4016.JPG Arbeidsbilde. Nedre del av lok.4. 1 av 2. NV 127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4017.JPG Arbeidsbilde. Nedre del av lok.4. 2 av 2. NNV 127245 Anja Magnussen 28.06.2011

Bf10258_4018.JPG Oversiktsbilde.Lok.4, nedre del.  Jordhaug med 
deponert masse. SØ

127245 Florence Aanderaa 28.06.2011

Bf10258_4019.JPG Oversiktsbilde. Lok.4. 1 av 2.
NØ

127245 Florence Aanderaa 28.06.2011

Bf10258_4020.JPG Oversiktsbilde. Lok.4. 2 av 2.
NNØ

127245 Florence Aanderaa 28.06.2011

Bf10258_4021.JPG Profilbenk, sørlig del. Lok.4 øvre del. 1 av 8.
V

127245 Florence Aanderaa 01.07.2011

Bf10258_4022.JPG Profilbenk, nordlig del. Lok.4 øvre del. 2 av 8.
V

127245 Florence Aanderaa 01.07.2011

Bf10258_4023.JPG Profilbenk, hele. Lok.4 øvre del. 3 av 8 VNV 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4024.JPG Profilbenk, hele. Lok.4 øvre del. 4 av 8 V 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4025.JPG Profilbenk, hele. Lok.4 øvre del. 5 av 8 V 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4026.JPG Profilbenk, hele. Lok.4 øvre del. 6 av 8 SV 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4027.JPG Profilbenk, hele. Lok.4 øvre del. 7 av 8 V 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4028.JPG Profilbenk, hele. Lok.4 øvrde del. 8 av 8 V 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4029.JPG Oversiktsbilde Lok.4 øvre del. 1 av 5. NNV 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4030.JPG Oversiktsbilde Lok.4 øvre del. 2 av 5. SV 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4031.JPG Oversiktsbilde Lok.4 øvre del. 3 av 5. SV 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4032.JPG Oversiktsbilde Lok.4 øvre del. 4 av 5. SSV 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4033.JPG Oversiktsbilde Lok.4 øvre del. 5 av 5. SSØ 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4034.JPG Profilbenk. Sørlig del-etter graving. V 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4035.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Profilbenk etter graving. 1 av 
4. NV

127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4036.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Profilbenk etter graving. 2 av 
4. NNV

127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4037.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Profilbenk etter graving. 3 av 
4. N

127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4038.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot industrikai ØSØ 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4039.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Profilbenk etter graving. 4 av 
4 N

127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4040.JPG Oversiktsbilde Lok.4 øvre del. NNØ 127245 Morten Ramstad 01.07.2011

Bf10258_4041.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot industrikai SSØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4042.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot Tranevågen Ø 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4043.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot Tranevågen NØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4044.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot Tranevågen og 
industrikai Ø

127245 Morten Ramstad 13.07.2011



Bf10258_4045.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Industrikai SØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4046.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Industrikai S 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4047.JPG Oversiktsbilde Lok.4, øvre del-vannhull NØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4048.JPG Oversiktsbilde Lok.4, profilbenk etter graving
NV

127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4049.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Tranevågen NØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4050.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Tranevågen Ø 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4051.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot industrikai SSØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4052.JPG Oversiktsbilde Lok.4 øvre del. Vannhull og mot 
industrikai S

127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4053.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot profilbenk SV 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4054.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot industrikai S 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4055.JPG Oversiktbilde Lok.4 Mot profilbenk SV 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4056.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot industrikai SSØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4057.JPG Oversiktsbilde Lok 4, nedre del. Trær mot 
industrikai ØSØ

127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4058.JPG Oversiktsbilde Lok.4. Vannhull og mot profilbenk
SV

127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4059.JPG Oversiktsbilde Lok.4, øvre del S 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4060.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot industrikai SSØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4061.JPG Oversiktsbilde Lok.4. Profilbenk etter graving
V

127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4062.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Profilbenk NV 127245 Morten Ramstad 13.07.2011

Bf10258_4063.JPG Oversiktsbilde Lok.4 Mot Tranevågen ØNØ 127245 Morten Ramstad 13.07.2011



Vedlegg B. Tilvekster. 

 

B16793 Funn fra ”Ågotnes lokalitet 1”, Vindenes, gnr. 26 bnr 253, Fjell k., Hordaland.
 

/1 9 avslag av flint største mål 3,0 cm.  

/2 119 biter, 100 av flint, 14 av kvarts, 4 av bergkrystall og 1 av kvartsitt, største mål 4,7 cm. 

 

Arkeologisk utgravning foretatt i perioden 26.4. - 3.6. De funnene som inneholder et snev av 
kronologisk informasjon indikerer at funnene er avsatt siste del av eldre steinalder, noe som for så 
vidt er i samsvar med aktivitetsintensiteten generelt i lokalområdet, og da særlig hovedoppholdet i 
helleren på lok 9. Størsteparten av funnmaterialet er naturflint som er deponert av kalvende isfjell og 
redeponert av strandsoneaktivitet. Rapport ved Morten Ramstad, Camilla Zinsli, Flo Aanderaa og Tor 
Arne Waraas. Fjell kommune, Hordaland. Askeladden ID 127243. 
 

   



B16794. Funn fra ”Ågotnes lokalitet 2”, Vindenes, gnr. 26 bnr. 244,Fjell k., Hordaland.

/1  2 tangespisser med odd i distalenden av flint, lengde største spiss 3,0 cm, bredde 1,7 cm. 

/2  1 oddfragment av tangespiss eller mikrolitt av flint, lengde 2,7 cm, bredde 1,8 cm.   

/3  1 emne til en tangespiss av flint, lengde 3,0 cm, bredde 0,9 cm.       

/4 5 diagnostiske stykker med retusj av flint, 2 flekkefronter, 1 overløpende flekke og 2 hengslete 
flekker, største mål 1,9 - 5,2 cm. 

/5 3 flekker med retusj av flint, 1 makroflekke og 2 mikroflekker, største lengde 1,0 - 3,1 cm. 

/6 21 avslag med retusj av flint, 3 makroavslag, 17 vanlige avslag og 1 mikroavslag, største mål 1,0 – 5,2 
cm. 

/7 2 ubestemte kjerner av flint, største mål 3,1 - 8,5 cm. 

/8 2 flekkefronter av flint, største mål 3,4 - 4,9 cm. 

/9 2 overløpende flekker av flint, største mål 3,7 - 4,6 cm.  

/10 2 hengslete flekker av flint, største mål 1,2 - 2,6 cm. 

/11 4 ubestemte kjernefragment av flint, største mål 3,5 - 4,4 cm. 

/12 1 avslag fra økseproduksjon/-vedlikehold (ubestemt) av flint, største mål 3,1 cm. 

/13 2 makroflekker av flint, 2 distal, største mål 2,5 - 2,6 cm. 

/14 4 smalflekker av flint, 1 proksimal og 3 medial, største mål 0,8 – 1,1 cm. 

/15 3 mikroflekker av flint, 1 proksimal og 2 distal, største mål 1,1 – 1,3 cm. 

/16 10 flekkelignende avslag av flint, største mål 1,2 - 2,4 cm. 

/17 270 avslag av flint, 6 makroavslag, 174 vanlige avslag og 90 mikroavslag, største mål 0,5 – 5,6 cm. 

/18 195 biter av flint,  99 er varmepåvirket, 55 er vannrullet, 10 har cortex og 33 er patinert, største mål 
0,6 – 3,4 cm. 

 

Arkeologisk utgravning foretatt i perioden 26.4. - 3.6. og 20.6. – 26.6.2011. Funn fra tidligmesolitikum fra en 
åpen og eksponert oppholdslokalitet. Funnene ble samlet inn i fra et 46 m2 stort felt innenfor et lokalt 
koordinatsystem. Rutene ble delt inn i kvadranter på 50 x50 cm og vannsåldet. Lokaliteten ble så godt som 
totalgravd med negative data både i vertikal og horisontal retning. Rapport ved Morten Ramstad, Camilla 
Zinsli, Flo Aanderaa og Tor Arne Waraas. Vindenes gbnr.26/244, Fjell kommune, Hordaland. Askeladden ID 
127252. 
 



B16794. Funn fra ”Ågotnes lokalitet 2”, Vindenes, gnr. 26 bnr. 244,Fjell k., Hordaland.

/1  2 tangespisser med odd i distalenden av flint, lengde største spiss 3,0 cm, bredde 1,7 cm. 

/2  1 oddfragment av tangespiss eller mikrolitt av flint, lengde 2,7 cm, bredde 1,8 cm.   

/3  1 emne til en tangespiss av flint, lengde 3,0 cm, bredde 0,9 cm.       

/4 5 diagnostiske stykker med retusj av flint, 2 flekkefronter, 1 overløpende flekke og 2 hengslete 
flekker, største mål 1,9 - 5,2 cm. 

/5 3 flekker med retusj av flint, 1 makroflekke og 2 mikroflekker, største lengde 1,0 - 3,1 cm. 

/6 21 avslag med retusj av flint, 3 makroavslag, 17 vanlige avslag og 1 mikroavslag, største mål 1,0 – 5,2 
cm. 

/7 2 ubestemte kjerner av flint, største mål 3,1 - 8,5 cm. 

/8 2 flekkefronter av flint, største mål 3,4 - 4,9 cm. 

/9 2 overløpende flekker av flint, største mål 3,7 - 4,6 cm.  

/10 2 hengslete flekker av flint, største mål 1,2 - 2,6 cm. 

/11 4 ubestemte kjernefragment av flint, største mål 3,5 - 4,4 cm. 

/12 1 avslag fra økseproduksjon/-vedlikehold (ubestemt) av flint, største mål 3,1 cm. 

/13 2 makroflekker av flint, 2 distal, største mål 2,5 - 2,6 cm. 

/14 4 smalflekker av flint, 1 proksimal og 3 medial, største mål 0,8 – 1,1 cm. 

/15 3 mikroflekker av flint, 1 proksimal og 2 distal, største mål 1,1 – 1,3 cm. 

/16 10 flekkelignende avslag av flint, største mål 1,2 - 2,4 cm. 

/17 270 avslag av flint, 6 makroavslag, 174 vanlige avslag og 90 mikroavslag, største mål 0,5 – 5,6 cm. 

/18 195 biter av flint,  99 er varmepåvirket, 55 er vannrullet, 10 har cortex og 33 er patinert, største mål 
0,6 – 3,4 cm. 

 

Arkeologisk utgravning foretatt i perioden 26.4. - 3.6. og 20.6. – 26.6.2011. Funn fra tidligmesolitikum fra en 
åpen og eksponert oppholdslokalitet. Funnene ble samlet inn i fra et 46 m2 stort felt innenfor et lokalt 
koordinatsystem. Rutene ble delt inn i kvadranter på 50 x50 cm og vannsåldet. Lokaliteten ble så godt som 
totalgravd med negative data både i vertikal og horisontal retning. Rapport ved Morten Ramstad, Camilla 
Zinsli, Flo Aanderaa og Tor Arne Waraas. Vindenes gbnr.26/244, Fjell kommune, Hordaland. Askeladden ID 
127252. 
 

B16795. Funn fra ”Ågotnes lokalitet 2b og 3”, Vindenes, gnr. 26 bnr. 244,Fjell k., Hordaland.

/1 1 ubestemt kjerne av flint, største mål 3,2 cm. 

/2 4 vanlige avslag av flint, største mål 1,2 - 2,7 cm. 

/3 49 biter av flint, 20 varmepåvirket og 10 vannrullet, største mål 0,7 – 2,3 cm.  

Arkeologisk utgravning foretatt i perioden 26.4. - 3.6. og 20.6. – 26.6.2011. Funn fra eldre steinalder. 
Funnene stammer fra to definerte lokaliteter, lokalitet 2 b og 3 (som lå innenfor samme 
koordinatsystem), samt fra prøvestikk uten videre kontekst. Rutene ble delt inn i kvadranter på 50 
x50 cm og vannsåldet. Den lave funnmengden utelukker en tolkning av funnene som bosetnings- 
eller oppholdslokaliteter, men viser til en aktivitet i området. Kan mulig knyttes opp mot lok. 2, 
katalogisert som B16794. Rapport ved Morten Ramstad, Camilla Zinsli, Flo Aanderaa og Tor Arne 
Waraas. Vindenes gbnr.26/244, Fjell kommune, Hordaland. Askeladden ID 127253. 



B16796 Funn fra ”Ågotnes lokalitet 4”, Vindenes, gnr. 26 bnr 247,Fjell k., Hordaland.

/1 1 ubestemt kjerne av kvartsitt, største mål 3,5 cm. 

/2 20 avslag, 19 av flint og 1 av kvartsitt, største mål 0,6 – 3,0 cm. 

/3 16 biter av flint, største mål 0,7 – 3,8 cm. 

Arkeologisk utgravning foretatt i perioden 27.6. - 1.7. 2011. Funn trolig fra tidligmesolittikum. 
Sprenging og arbeid med gravemaskin har medført at det meste av lokaliteten må anses som 
bortgravd. En del av de oppgravde massene er deponert i jordhauger på siden av den avdekte flaten. 
Det finnes kun små lommer med løsmasser igjen, ellers er det gravd ned til grunnfjellet i hele 
området.  Ved undersøkelsene ble det dokumentert en smal stripe med intakte masser i bakkant av 
den antatte lokalitetsflaten. Det ble åpnet en mindre profilbenk i dette området. Total ble det gjort 
31 funn in situ. Rapport ved Morten Ramstad, Camilla Zinsli, Flo Aanderaa og Tor Arne Waraas. 
Vindenes gbnr.26/247, Fjell kommune, Hordaland. Askeladden ID 127245. 



B16796 Funn fra ”Ågotnes lokalitet 4”, Vindenes, gnr. 26 bnr 247,Fjell k., Hordaland.

/1 1 ubestemt kjerne av kvartsitt, største mål 3,5 cm. 

/2 20 avslag, 19 av flint og 1 av kvartsitt, største mål 0,6 – 3,0 cm. 

/3 16 biter av flint, største mål 0,7 – 3,8 cm. 

Arkeologisk utgravning foretatt i perioden 27.6. - 1.7. 2011. Funn trolig fra tidligmesolittikum. 
Sprenging og arbeid med gravemaskin har medført at det meste av lokaliteten må anses som 
bortgravd. En del av de oppgravde massene er deponert i jordhauger på siden av den avdekte flaten. 
Det finnes kun små lommer med løsmasser igjen, ellers er det gravd ned til grunnfjellet i hele 
området.  Ved undersøkelsene ble det dokumentert en smal stripe med intakte masser i bakkant av 
den antatte lokalitetsflaten. Det ble åpnet en mindre profilbenk i dette området. Total ble det gjort 
31 funn in situ. Rapport ved Morten Ramstad, Camilla Zinsli, Flo Aanderaa og Tor Arne Waraas. 
Vindenes gbnr.26/247, Fjell kommune, Hordaland. Askeladden ID 127245. 

Vedlegg C. Liste over tegninger

Tegn.nr Lokalitet Motiv Målest. Type tegning Dato Signatur

1 2 Lok. 2. Lokalitetsskisse før graving. 1:50 Plan 23.05.2011 CZ
2 2 Lok. 2. Tegning etter gravd lag 1. 1:50 Plan 30.05.2011 CZ
3 2 Lok. 2. Tegning etter gravd lag 2, 3 og 4. 1:50 Plan 20.06.2011 CZ

4 2 (v/stein)
Lok. 2. (ved stor stein). Tegning etter 
rutegraving. 1:50 Plan 30.05.2011 HVS

5 2b Lok. 2b. Lokalitetsskisse før graving. 1:50 Plan 16.05.2011 JRH
6 2b Lok. 2b. Tegning etter ferdig graving. 1:50 Plan 23.05.2011 HVS
7 3 Lok. 3. Lokalitetsskisse før graving. 1:50 Plan 23.05.2011 CZ
8 3 Lok. 3. Tegning etter ferdig graving. 1:50 Plan 31.05.2011 FAA
9 4 Lok. 4. Lokalitetsskisse, område 1 1:20 Plan 28.06.2011 FAA
10 4 Lok. 4. Profilbenk 1:10 Profil 01.07.2011 FAA
11 4 Lok. 4. Lokalitetsskisse, område 2 1:50 Plan 17.07.2011 FAA


