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Figur 1 Kart over området, Vegsundvåg i rød ring. 

 

1.  SAMMENDRAG 
 

Denne rapporten omhandler den arkeologiske undersøkelsen av Askeladden lokalitet id 148256 

på eiendommen Vegsund gbnr 15/6, 140 og 338, Vegsundvåg i Ålesund kommune, Møre og 

Romsdal. Undersøkelsen ble gjennomført august 2019.  

Det ble åpnet 3 sjakter og flateavdekket 1 mindre felt, på til sammen 210 m2. Undersøkelsen 

påviste en forstyrret steinalderlokalitet, men også spor etter aktivitet i bronse- og jernalder. Det 

er en tydelig hovedvekt på opphold gjennom store deler av mesolitikum, samt spor etter 

korttidsopphold i tidligneolitikum. Det ble gjort i alt 2434 gjenstandsfunn, med 

museumsnummer B18512, vedlegg F. Det ble sendt inn til sammen 7 prøver for 14C analyse og 

som er presentert i vedlegg A.  
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2. INNLEDNING 
 

2.1  Bakgrunn for undersøkelsen 
Undersøkelsen ble igangsatt på bakgrunn av en reguleringsplan for området, med det formål å 

legge til rette for ytterligere boligutbygging.  Det ble foretatt en arkeologisk registrering i april 

2013 hvor det ble påvist to automatisk fredete kulturminner, steinalderlokalitetene id 148256 

og 148257.  I brev datert 3.2.2004 ble det søkt dispensasjon fra Loven om kulturminner for 

begge lokaliteter. Universitetsmuseet, den gang Bergen Museum, oversendte sin tilrådning med 

forslag til plan og budsjett 2.4.2004.  Riksantikvaren ga tillatelse for inngrep i brev datert 

24.5.2004.  Planen ble godkjent 12.5.2005 og krav om arkeologisk undersøkelse av id 148256 

og 148257 er tatt med i reguleringsbestemmelser.  I brev datert 9.1.2019 ber Møre og Romsdal 

fylkeskommune om at Riksantikvaren fatter vedtak etter § 10 i kulturminneloven.    

Universitetsmuseet i Bergen revurderte sin prosjektplan og budsjett for undersøkelse av de 

omsøkte kulturminner og konkludert med at skulle justeres i forhold til både målsetning og 

omfang skissert i 2004 (Simpson 2019).  På id 148257 var samtlige 15 funn innsamlet fra 

moderne dyrkningskontekster, og Museet mener at ytterligere undersøkelser av id 148257 ikke 

vil kunne bidra med ny kunnskap av særlig betydning.  Det ble anbefalt dispensasjon fra Loven 

om kulturminner for id 148257 uten vilkår om ytterligere undersøkelser.  

Id 148256 ble fremdeles vurdert å inneha en intakte kontekst (funnførende lag) som fortsatt ga 

grunnlag til å tilrå dispensasjon fra KML § 8, 4. ledd for id 148256 med vilkår om arkeologiske 

undersøkelser. De arkeologiske undersøkelsene ble gjennomført av Forminneseksjonen i 

perioden 05.-23.08. 2019. 

 

2.2 Kronologisk rammeverk 
I rapporten vil det 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 tabell 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). 
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Periode/forkortelse 14C år BP (ukal.) Kalenderår Hovedperiode 

Tidligmesolitikum/TM 10000 - 9000 BP 9500 - 8200 f.Kr. 

Eldre steinalder Mellommesolitikum/MM 9000 - 7500 BP 8200 - 6300 f.Kr. 

Senmesolitikum/SM 7500 - 5200 BP 6300 - 4000 f.Kr. 

Tidligneolitikum/TN 5200 - 4700 BP 4000 - 3500 f.Kr. 

Yngre steinalder 
Mellomneolitikum A/MNa 4700 - 4100 BP 3500 - 2700 f.Kr. 

Mellomneolitikum B/MNb 4100 - 3900 BP 2700 - 2350 f.Kr. 

Senneolitikum/SN 3900 - 3400 BP 2350 - 1700 f.Kr. 

Eldre bronsealder/EBA 3400 - 2900 BP 1700 - 1100 f.Kr. 
Bronsealder 

Yngre bronsealder/YBA 2900 - 2430 BP 1100 - 500 f.Kr. 

Førromersk jernalder/FRJA 2430 - 2010 BP 500 - Kr. f. 

Eldre jernalder 
Eldre romertid/ERT 

2010 - 1650 BP 
Kr.f. - 150/160 e.Kr. 

Yngre romertid/YRT 150/160 - 400 e.Kr. 

Folkevandringstid/FVT 1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr. 

Merovingertid/MT 1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr. 
Yngre jernalder 

Vikingtid/VT 1200 - 970 BP 800 - 1030 e.Kr. 

Tidlig middelalder/TMA 

 

1030 - 1150 e.Kr. 

Middelalder Høymiddelalder/HMA 1150 - 1350 e.Kr. 

Senmiddelalder/SMA 1350 - 1537 e.Kr. 

Nyere tid  1537 e.Kr. - Nyere tid 

Tabell 1 Skjema med kronologisk rammeverk som benyttes i rapporten. (STA: Olsen 1992, Bergsvik 2002, SN/BA: Vandkilde 
mfl. 1996, JA: Solberg 2000).  

 

2. 3  Tidsrom og deltagere 
Feltarbeidet foregikk 3 uker i august. Feltmannskapet besto av utgravingsleder Yvonne Dahl, 

feltleder GIS Morten Vetrhus og arkeolog Jann Sverre Rauø. I tillegg deltok prosjektleder 

David Simpson i felt 2 dagsverk. 

Gravemaskinfører var Roar Valldal fra ACO anlegg som er erfaren med arkeologisk maskinell 

avdekking og sjakting. Det ble brukt en 7 tonns maskin med 1,2 m skuffebredde.  

Brakkeopplegg og parkering, samt såldefasiliteter og vann ble ordnet av tiltakshaver ved Roar 

Valldal. 

Katalogisering av funnmateriale er utført av Tor Arne Waraas ved Universitetsmuseet, dette 

innebefatter også materialet fra registreringen i 2003. Resterende etterarbeidet slik som 

prøvehåndtering, digitalisering og behandling av dokumentasjonsmateriale samt utarbeidelse 

av arkeologisk rapport er utført av Yvonne Dahl med bidrag av David Simpson.  
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3.  OMRÅDET, KULTURMINNER OG REGISTRERING 
 

3.1  Beliggenhet, topografi og endring i strandlinjer 
Vegsundvåg ligger innaskjærs i Åsefjorden i Ålesund kommune. Lokaliteten er lun og solrik, 

beliggende på 11,5-15 moh. med god utsikt over Åsafjorden- og Kvernhusvågen som ligger 

drøye 100 meter sør for lokaliteten.   

Området består av inn- og utmark til en gård som ikke lenger driftes, og som i dag er omgitt av 

boligfelt på alle kanter. Planområdet strekker seg fra vågen i sør og avgrenses av 

Myrlandsvegen i nord. I vest og øst avgrenses området av vegen Vegsundstranda og 

bebyggelse.  

Myrland og Vegsund ligger på en omkring en 700-1000 m bredt belte mellom fjell og 

strandsone, som preges av boligbebyggelse i lett kupert landskap avløst av soner  

myr- og tjern før Svarthamaran og Ramskredhamrane stiger opptil 450 høyde i nord. Den 

nordlige delen av planområdet danner en liten gresskledt terrasse med en øst-vest orientert 

bergrygg i bakkant, mens den lavereliggende sørlige delen er preget av myrlendte sletter og 

kratt som er kraftig omrotet av dype veiter og ulike former for drenering. Denne nedre 

myrsletten er trolig anvendt som beite før nedlegging av gårdsdrift.  

 

 
Figur 2 Strandforkyvningskurve for Vegsundvåg, Ålesund k (Bondevik, Svendsen og Mangrud 1998, Svendsen og Mangrud 
1987, Simpson 2016). 
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Figur 3 Kvernhusvågen med tapes transgresjonenes maksimum (13 moh , 8000-6000 ukal BP). Illustrasjon D. Simpson. 

 

Ved vurdering av et områdes beliggenhet og topografi, med hensyn til bosetning og bruk i 

forhistorisk tid - så er det nødvendig å beregne hvor strandlinjen har ligget, da strandlinjen har 

forskyver seg grunnet både landheving og endring i havnivået. 

I mellommesolittikum, perioden 9000 – 6500 BP så stiger havnivået betydelig raskere enn det 
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3.2  Fylkets registrering  

 

Figur 4 Fylkets skisse over lokaliteten, positive prøvestikk markert med x (Damlien 2003). 

Det omsøkte planområdet omfattet et areal på ca. 46 daa. Registreringene var primært basert på 

manuell prøvestikking med vannsålding av prøvestikkmassene, i tillegg til noe sjakting og 

overflateregistrering (Damlien 2003). Ved sjakting og visuell registrering ble det ikke gjort funn 

bosetningsspor i form av nedgravinger, røyser, kokegroper e.l. Det ble gravd 22 prøvestikk, 

hvorav 14 var funnførende. De funnførende prøvestikkene var primært sentrert rundt flaten 

foran bergknausen i nord, på den øvre lille terrassen i planområdet vist på skisse figur 4, men 

det var også positive prøvestikk på nedre myrflate tolket som erosjon, «nedsig» eller utkast fra 

flaten. Funnene var stort sett konsentrert til sjiktet mellom matjord og underliggende grusholdig 

orange sandlag. Det ble totalt samlet inn 61 funn ved registreringen som Universitetsmuseet har 

katalogisert på nytt, B17330 og 17331. Dette funnmaterialet inkluderer: 1 småflekke (flint), 2 
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stikler (1 flint, 1 kvartsitt), 1 mikrostikkel (flint), 2 avslag med retusj (flint), 1 usikkert borspiss 

(flint), 55 avslag (50 flint, 4 bergkrystall og 1 kvarts).  Av dette var 13 funn innsamlet fra det 

som ble tolket som et intakt funnførende lag (1 mikrostikkel i flint, 1 stikkel i flint og 11 

flintavslag). Som nevnt over, 3.1, så fluktuerer strandlinjen, men selv ved tapes maks 

representerer det lille området en god lokasjon for opphold, og fylkets registrerte funnførende 

laget kan dermed representere bevarte spor fra både tidligmesolitikum, og fra siste del av 

mellommesolitikum samt og senmesolittikum. Beregningen av utstrekningen på det bevarte 

laget er vist på figur 3, 9 og 12. 

Ved åpning av sjakter og felt ved utgravningen var det viktig å raskt etablerer en forståelse av 

stratigrafien som ble avdekt ved fylkets prøvestikk, og den horisontale og vertikale  relasjonen 

mellom funn, samt relasjonen mellom funn på øvre og nedre terrasse. Innledningsvis ble det 

derfor åpnet en sjakt på hver side av flaten og ned mot myrområdet på nedre terrasse, se kap. 

4.3. 

 

3.3  Kulturminner i nærområdet 
Denne delen av kysten på Vestlandet er særdeles rik på kulturminner fra hele forhistorien, og 

Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden lister opp 1087 kulturminner i Ålesund 

kommune. Dette omfatter både synlige kulturminner i form av gravrøyser, bautaer, nausttufter 

o.l. Men også ikke-synlige kulturminner som omfatter bosetnings- og aktivitetsområder slik 

 
Figur 5 Kart registrerte lokaliteter i nærområdet. 
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som steinalderboplasser med funnrike kulturlag eller bosetninger med spor etter hus (stolpehull) 

og fossile åkre o.l.  

Det har vært gjennomført en rekke registreringer utført av Møre og Romsdal fylke i områder 

omkring Vegsund med funn fra steinalder, samt enkelte utgravninger utført av 

Universitetsmuseet knyttet til dispensasjonssaker. Lokaliteter med mulig sammenfallende 

datering i en 5 km omkrets fra Vegsundlokaliteten beskrives kort nedenfor. 

 

 

Figur 6 Kart over mesolittiske lokaliteter i nærområdet. 

 

Mesolittiske lokaliteter 
Tvers over sundet i synsrekkevidde fra Vegsunlokaliteten, på Kvasnes er det registrert en 

lokalitet fra overgangen mellommesolittikum – senmesolittikum, id 273018. Dateringen 

baseres på både typologiske trekk ved det littiske materialet og 14C datering. Det ble tatt 14C 

prøver av en struktur tolket som en mulig teltring med datering til overgangen 

mellommesolittikum – senmesolittikum 7670 +30, samt en datering fra et mulig kulturlag fra 

senmesolittisk tid datert til 7170 +30 (Kristensen 2021: 207). 
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På Tørla, en liten øy omkring 3 km vest er det registrert en lokalitet fra tidligmesolitikum, id 

243447. Denne ligger også på omkring 15 moh, og er skjermet innaskjærs- eller mellomfjords 

på samme måte som Vegsundslokaliteten. Det littiske materialet består av 20 funn hvorav et 

tangespissfragment og en retusjert hengselflekke som er typologisk hjemmehørende i 

tidligmesolitikum. Materialet er ikke vannrullet, og ble vurdert av fylket å representere et 

funnførende lag som representerer korttidsopphold i strandsonen i tidlig mesolittikum 

(Kristensen 2019).  

Lokaliteter med både mesolittiske- og neolittiske faser 
Det er utgravd 3 lokaliteter fra steinbrukende tid på gården Bjørkavåg, 4,2 til 4,5 km SØ for 

Vegsundlokaliteten (Samdal 2001, Tellefsen 2006 og Johannessen 2006).  Fra Bjørkavåg 1 (id 

145156) ble det innsamlet funn datert til steinbrukende tid.  Disse ble antatt å knytte seg til en 

boplassaktivitet i nærheten.  Det ble i tillegg dokumentert en rekke ildsteder og kokegroper som 

er radiologisk datert til folkevandringstid - eldre bronsealder.  Bjørkavåg 2 (id 145157) er en 

flerfaset steinalderlokalitet, med transgrederte funn fra eldre steinalder i en tapes transgresjon 

avsetning (mange vannrullete funn, samt borspisser laget av både flekker og avslag) og enkelte 

funn fra en fase fra yngre steinalder (tangespiss i flint og 2 skiferspisser).  Fasene kunne ikke 

skilles stratigrafisk.  Begge er betraktet som forstyrret.  Bjørkavåg 3 (id 112922, Tellefsen 2006) 

var forstyrret av moderne jordbruk, men det ble lokalisert et mindre område med bevart 

kulturlag i en bakkeknekk.  En kombinasjon av strandlinjedatering, typologisk og radiologisk 

datering tyder på aktiviteter i senmesolittisk tid, tidligneolittisk tid, mellomneolittisk tid og ved 

overgangen yngre bronsealder/førromersk jernalder.  

 

På Furneset, id 112920, ble det registrert funn fra steinbrukende tid i 2 delområder, B1 og B2, 

som ligger 5,2 km VSV for det aktuelle planområdet (Nissen 2001).  Funnkontekstene viste seg 

å være sterkt omrotet.  I kun et prøvestikk ble det gjort funn som trolig ikke er forstyrret 

(knakkeplass for produksjon av flekker av bergkrystall).  Det ble ikke gjort sikkert daterbare 

artefaktfunn, men strandlinjekurven indikerer en datering til TM og/eller SM/TN.  Delområde 

B2 ble undersøkt i 2008 og det ble i den sammenheng samlet inn 50 funn (Johannessen 2009).  

Lokaliteten viste seg å være sterkt forstyrrete av moderne jordbruk, og over halvparten av 

funnene var vannrullete, noe som tyder på at lokaliteten også var forstyrret under tapes 

transgresjonens maksimum.    
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Utover de arkeologisk undersøkte og utgravde lokaliteter så har Møre og Romsdal 

fylkeskommune registrert 3 steinalderlokaliteter, R1 (id 145179), R2 (145180) og R3 (id 

145183) på Rørstad, 5 km VNV for planområdet (Orten Lie 2003a).  Alle tre lokaliteter ligger 

i tidligere dyrket mark og er noe forstyrret, men det er trolig bevart kulturlag på R3.  

Lokalitetene er regulert til spesialområde vern.  Med utgangspunkt i strandlinjekurven har R1 

en bred dateringsramme som dekker mesteparten av steinbrukende tid.  R2 ligger ved 22 - 24 

m o.h. og dateres trolig til TM eller sen steinbrukende tid.  R3 ligger ved 10 m o.h. og har TM 

og/eller SM/TN som dateringsramme.  Lokaliteten kan ha 2 faser, en av disse trolig fra 

neolittisk tid (Orten Lie 2003b:22).    

To lokaliteter med funn fra steinalderen ble undersøkt på Solevågseidet, 3,5 km mot VSV 

(registreringsrapport ved Narmo 1993, utgravningsrapport ved Diinhoff 1994 og 1995).  På lok. 

1 (id 145111) ble det funnet artefakter av flint i en forhistorisk åkeravsetning.  Flintfunnene 

stammer trolig fra den nærliggende lok. 2 (id 145112).  Lok. 2 viste seg å være en oppdyrket 

boplass datert til SM.    

På Fiskerstrand 5,3 km mot NV (Stormbringer 1999) er det registrert funn fra steinbrukende tid 

i et mer eller mindre sammenhengende område langs omlag 500 m strandlinje i nivåer fra 

stranden til 12 m.o.h (id 145206, 145207 og 145208).  En mindre del av funnområdet er 

undersøkt i forbindelse med en frigivningsgranskning (id 145208, Simpson 2003).  De 

undersøkte funnkontekstene var sterkt forstyrret og resultatene var begrenset.  De gjenstående 

funnområder virker også forstyrret, men enkelte områder kan fortsatt være godt bevart.  

Fiskerstrand var trolig i bruk i alle perioder i steinalderen. På Blindheimneset, 1,7 km mot NV, 

er det registrert og gravd 2 steinalderlokaliteter (id 118269-1 og id 118269-2, Orten Lie 2003b, 

Nyland 2005).  Begge var forstyrret både av forhistorisk og moderne aktivitet.  Funn av en 

meisel av vespestadstypen og en tangepil på Blindheimneset 1 daterer hovedaktiviteten til 

TN/MNa.  En fase fra eldre steinalder indikeres ved forekomsten av transgredert flint.  En mer 

begrenset undersøkelse av Blindheimneset 2 ga ikke grunnlag for å datere den nærmere enn til 

steinbrukende tid.    

Ser en videre utover fjordarmen mot ytterkysten- så har disse områdene tallrike lokaliteter fra 

steinalder som tydelig viser til et rikt marint miljø utnyttet gjennom hele forhistorien. Antall 

undersøkte lokaliteter langs ytterkysten- både på fastlandet og øyene har økt de siste årene og 

gir mulighet for sammenligning av materialet innaskjærs i mellomfjordsområdet..  
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4.  PROBLEMSTILLING OG GJENNOMFØRING 
 

4.1  Problemstillinger  
Som vist i den foregående oversikten, pkt 3.3, så gir dette et klart inntrykk av relativt intens 

utnyttelse av området omkring Vegsund i steinalderen. P.g.a. dårlige bevaringsforhold på de 

fleste lokaliteter i området, har en fremdeles begrenset kunnskap om fangststeinalderens 

bosetning og bosettingsutvikling i dette området.  Den overordnede målsetningen blir da å 

tidfeste og funksjons bestemme den lokaliteten. 

Lokalitetens plassering i en midtfjordsone peker på flere problemstillinger.  Fra lokaliteten er 

det lett adgang til Storfjorden, en av regionens hovedkommunikasjonsårer når det gjelder 

transport både langs kysten og innover mot fjellene.  Det er viktig å karakterisere lokalitetens 

bosetningsform i denne sammenhengen (eksempelvis korttidsopphold i forhold til jakt eller 

reiser, mot mer permanent bosetning i et potensielt optimalt område).    

Vår manglende kunnskap om steinalderbosetningen i denne midtfjordsonen bør også sees i 

forhold til dataene tilgjengelig fra utgravninger fra regionens ytre fjordsone.  Data fra den 

omsøkte lokaliteten kan gi grunnlag for en bedre forståelse av det regionale 

bosetningsmønsteret.   Undersøkelsens hovedmålsetning blir således følgende: 

• datere lokaliteten og samle inn et representativt gjenstandsmateriale 

• karakterisere lokalitetens bruk og funksjon i forhold til lokalt og regionalt 

bosetningsmønster, altså relasjonen mellom ytre- og indre kystsone 

 

4.2  Valg av metode og undersøkelsens forløp 
Plassering av sjakter og felt er bestemt utfra lokalitetens mikrotopografi sett i relasjon til et 

høyere havnivå. Bergryggen i nordlige bakkant av lokaliteten angir en naturlig avgrensning - 

og den lille flaten heller svakt mot sør hvor en ny bergknatt skaper avgrensing ned mot den 

lavereliggende myrflaten i sør. Samtidig er det en svak helling mot både øst og vest- slik at de 

to bergknattene skaper et lite landskapsrom med god drenering og naturlig skjerming mot vær, 

vind og bølger. Det vil ha vært gode forhold for landingsplass for kano og båt i lokalitetens 

østre og vestre del- bergknatten i sør vil ha vært et lite svaberg som har beskyttet flaten i 

bakkant. Myrflaten i sør har vært del av en større grunn lagune som trolig har vært relativt 

skjermet for havdønninger og større bølgeaktivitet, fig 3. Det er ingen synlige bekker i området- 
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men den nedlagte brønnen ved berget i nord er et naturlig vannoppkomme som kan ha vært 

lokalitetens kilde til ferskvann.  

Gitt den naturlige flaten for aktivitet og fylkets avgrensing/prøvestikk, fig.3, så ble det lagt ut 

to sjakter i lokalitetens østre og vestre avgrensning. Sjaktene lå i tilnærmet N-S akse og dekket 

både den øvre flaten, og myrflaten på nedre del. Dette ga god stratigrafisk kontroll – vi fikk 

samtidig avdekket fylkets positive prøvestikk fra 2003 som var markert med nummererte    

funnposer, og eventuelt påvise fossile dyrkningslaget. Det ble deretter flateavdekket et felt 

mellom de 2 sjaktene for rutegraving. Ved både sjakting og flateavdekking ble det observert en 

del overflatefunn, hvorav en del makroavslag i flint. For å ha anledning til å ytterligere avgrense 

lokaliteten ble det derfor flateavdekket 2 mindre felt i vest og øst hvor det kunne graves 
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Figur 7 Oversiktsfoto avdekt lokalitet, sett mot sør. Såldestasjon står på myrflaten som har vært en liten bukt/lagune i 
mesolittisk tid. 
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Ved vannoppkommet/brønnen langs berget i nord skulle det anlegges gangvei, dette området lå 

utenfor lokalitetsavgrensningen, men hadde 1 positivt prøvestikk fra fylkets registrering (RB1). 

Siden området lå  innenfor planområdet- benyttet vi anledningen til å etterse åpningen av 

området sammen med maskinfører. Området fremsto som funntomt og med betydelig mindre 

overdekke enn øvrige flate.  

Det var ellers lite moderne forstyrrelser- kun en eldre veite samt en del fajanse og porselen i 

topplaget-øvre matjord som er tolket som spredt husholds søppel fra tidlig 1900-tall. Sjakter og 

felt omtales videre i kap. 5. 

Prosjektleder David Simpson var på befaring og deltok 2 dagsverk i felt, og valg av metode 

samt inntrykk av materialets beskaffenhet ble gjennomgått. Det var stabilt og fint høstvær under 

undersøkelsen. Det var svakt vanntrykk ved såldestasjonen, men dette var ikke mulig å løse 

innenfor de korte tidsrammene utgravingene foregikk. Sålding av gravde masser ble derfor en 

propp i systemet, et relativt kjent problem ved steinalderundersøkelser. Siden lokaliteten lå midt 

i et boligområde var det mye ferdsel ved feltet og mye umiddelbar formidling. Tiltakshaver var 

på befaring ved flere anledninger, og fikk også en kort omvisning sammen med en liten gruppe 

barn på stedet.  

 

     
Figur 8 Venstre: Sjakt langs berg i planområdets nordlige ende. Høyre: Tuft etter brønn synlig i sjaktens vestende. 
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4.3  Dokumentasjon, funn og vitenskapelig prøver,  
Det ble lagt ut et lokalt koordinatsystem som ikke forholdt seg til UTM, med X-aksen svakt 

stigende mot nord-nordvest og Y-aksen mot sør-sørøst. Graving, innmåling og 

funndokumentasjon har dette koordinatsystemet som referanse.  Det ble gravd i 50 x 50cm 

kvadranter innenfor hele 1 m2 ruter, og i 5cm tykke mekaniske sjikt/lag innenfor stratigrafisk 

distinkte lag. Hvert lag har fått sin egen benevnelse, og hvert mekanisk sjikt fått et fortløpende 

tall. Massene er såldet i 4mm sold og funnene registrert innenfor koordinatsystemet.  

Denne tilnærming og metode gir god  kontroll på den horisontale romlige spredningen av funn 

og lag i flaten, samt de vertikale/stratigrafiske forhold, hvilket i sum sier noe om aktiviteten 

som har foregått, lagene som er dannet og tidsrelasjonen mellom disse.   

Det lokale koordinatsystemet, lag, prøveuttak, sjakten- og feltets utstrekning ble innmålt med 

totalstasjon. Hvert anlegg, lag og prøve ble tildelt eget ID-nummer/intrasis-nr som henviser til 

type. Gjeldende intrasisnummer følger all dokumentasjon, funn og prøvetaking som er knyttet 

til det aktuelle laget, ruten eller strukturen gjennom utgravningen.   

Før undersøkelsene tok til ble området fotografert. Under utgravningen ble det tatt 

oversiktsbilder av felt og øvrige observasjoner, samt ulike situasjonsfoto og arbeidsbilder.  

Foto er gjort tilgjengelig på web-siden til UNIMUS som Bf10380. 

Samtlige 14C-dateringene av trekullprøvene ble utført ved NTNU, Nasjonallaboratoriene for 

radiologisk datering i Trondheim. Dateringer i rapporten er oppgitt i kalenderår, med 

utgangspunkt i 2 sigma standardavvik, Vedlegg A. Ubrukte prøver er katalogisert under 

B18514/50.  

Programvaren Intrasis, Adobe Illustrator og ArcMap er brukt i bearbeiding av data, produsering 

av tegninger og kart over lokaliteten og utvalgte anlegg etter utgravningen 
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Figur 9 Lokaliteten med myrflaten i forgrunnen og flaten med bosetningsspor i bakkant, sett mot nord. 

 

5.  VEGSUNDVÅG ID 148256 
 

Lokaliteten har i tidligmesolittikum og siste del av mellommesolittisk tid og senmesolittisk tid 

vært plassert i selve strandsonen og ligger sentralt til i forhold til ferdsel og ressurstilgang.   

Området har godt utsyn over fjorden i sørvest, og den gang myrflaten var en grunn bukt så har 

man enkelt kunne sette ut, eller lande båter og trekke dem på land relativt uavhengig av 

værforhold. Leia i sundet med tilhørende holmer og skjær i Vegsundet og Veibust er i dag en 

vernet naturreservat for hekkende sjøfugl, hvilket er en god indikator på områdets 

ressurstilfang. Lokaliteten ligger skjermet med berg i bakkant- og heller svakt mot øst, 

sannsynlig med ferskvanntilgang fra et vannoppkomme ved berget i vest (jfr. brønnen). 

Plasseringen er skjermet, og gir jevn tilgang til rike ressurser i det nærliggende sundet, og det 

er kort avstand til de større fjordene og havområdet i vest. Samtidig ligger det sentralt til for 

ferdsel sørover mot Storfjorden og videre mot hei- og fjellområder med tilgang til en annen 

type fangst- og matauk. 
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Figur 10 Kart over avdekket område med felter, sjakter og prøvestikk. 



20 
 

Lokalitetsflatens undergrunn er tørr og drenert sandholdig, med en lav bergknaus-svaberg mot 

sjøsiden. Området har trolig vært skjermet for dønninger og bølgeslagserosjon siden den har 

ligget innerst i en bukt, og fremtrer sånn sett som ideell for opphold av lengre varighet, men 

flaten er såpass liten at den likevel oppfattes som mest egnet for korttids- og sesongopphold for 

en liten gruppe med tilhørende aktivitet.  

 

5.1  Avdekket område og stratigrafi  

Det ble totalt flateavdekket et areal på 435 m2,. Av dette arealet utgjør sjakter 113 m2 og drøye 

100 m2 viste seg å være berg, fig 8. Innenfor de resterende avdekte 222 m2 ble det utfra 

observasjoner av stratigrafien i sjakter og horisontalt i flaten - i kombinasjon med funn fra 

fylkets prøvestikk og funn i flaten utskilt et mindre område som fremsto som en bevart 

boplassflate med mulige kulturlagsrester. Området hadde en utstrekning på omkring 30m2, 

hvorav ca. 70 ruter ble gravd ut og såldet, 12, 16. Område omkring svaberget og ned mot nedre 

myrslette hadde også en del løsfunn i topp, men dette ble utfra stratigrafien og topografien 

generelt tolket som resultat av erosjon og utkast/møddingsaktivitet. Utover dette ble det 

observert en mindre antall lag naturlig avsatt, noen påvirket av utvasking fra overliggende 

kulturlige lag.   

 

Figur 11 Oversiktsfoto hovedfelt etter gravelag 1.1 og 2.1, sett mot sør. 
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Figur 12 Åpning a sjakter, lokaliteten sett mot sør. 

5.2  Sjakter og testfelter 
Det ble innledningsvis lagt ut 2 sjakter i N-S aksen på hver side av flaten med positive 

prøvestikk, fig. 10-12. Hensikten var å få inntrykk av stratigrafien mellom de to ulike 

høydenivåene. Begge sjaktene viste sand- og fin grusholdig undergrunn uten påvirkning av 

fossil dyrkning eller bevarte kulturlag. Deretter svaberg og marin leire på nedre flate i sør. Det 

var spredte løsfunn, men ikke på nedre nivå, og det var kun svak antydning til det bevarte mørke 

laget med flint i profilen. Det ble derfor raskt tydelig at det var flaten som hadde mulige bevarte 

lag og kontekster. For å være på den sikre siden ble det i tillegg avdekket små parallelle testfelter 

langs sjaktene, og dette bekreftet at sonen i øst og vest var fortidige strandsoner som ikke hadde 

vært beskyttet av svaberg på samme måte som hovedfeltet/flaten. Sjakter og felt ble fotografert 

og sjaktprofil C377 på hovedfeltets vestre side ble tegnet. Profilen egnet seg ikke til prøveuttak 

da det ikke ble etablert kontakt mellom stratigrafi i sjakt og flate- og det også ble observert 

plogfurer og skogrydding/rotveltaktivitet. Sjakter og felter bekreftet fylkets inntrykk at funn i 

lokalitetens sørlige del mot myrflaten var resultat av erosjon og nedsig/utskast, og ikke 

representerte en transgredert lokalitet.  
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5.2.1 Beskrivelse sjakt og felt vest 
Sjakten var 24 m lang og 1,5 m bred i N-S retning. Overdekket med matjord var tidvis svært 

skrint på 5-20 cm og stedvis nærmest rett på berg. Fylkets prøvestikk ble gjenfunnet- men 

stratigrafien var likevel ikke tydelig grunnet forstyrrelser der fylkets prøvestikk hadde blitt 

tatt, fig.13 og vedlegg E.  Ved flateavdekking av feltet langs sjakten ble det tydelig at berget 

som ble eksponert i sjakten  mot myrflaten, fortsatte og at terrenget har hatt en kraftig 

skråning i vestre- og sørlig retning.  Det flateavdekket feltets areal var omkring 65 

m2.Undergrunnen foran det eksponerte berget besto også av mye fin sand og silt oppå marin 

leire- tolket som fortidig strandsone. Det var en del løsfunn av makroflint i både sjakt og på 

det flateavdekkede feltet uten relasjon til et spesifikt lag. Disse funnene var  gjennomgående 

kraftig patinert. Inntrykket var at funn var erodert nedover fra hovedflaten og mulig ligget 

eksponert for vær og vind en periode. Det ble ellers observert antydning til plogfurer i nordlig 

ende av sjakten. I sjaktens sørlige ende på myrflaten ble det kun observert moderne 

dyrking/beite i topp over naturlige veksthorisonter i myr uten antydning til menneskelig 

påvirkning. Myra hadde tykkelse på inntil 1,20 m og lå direkte på marin leire.  

Sjaktens profil inn mot hovedfeltet ble tegnet, vedlegg E- og det ble gjort en fotogrammetri, 

jfr. fig 13 under. Det ble som nevnt ikke påvist en tydelig relasjon mellom stratigrafien påvist 

i vertikalt sjakten og det som ble observert horisontalt på hovedflaten. Det er sannsynlig at lag 

5, 5.1 og 5.2 i profilen  representerer en variant av lag 1.1-3 som ble gravd mekanisk 

stratigrafisk på flaten. Ingen av lagene observert i profilen ble tolket som forhistorisk 

dyrkning eller rydding, da de ikke hadde karakter av dette og kun opptredde på hovedfeltet og 

ikke var mulig å observere andre steder  på lokaliteten hvilket ville vært forventelig. Rotvelt 

som ble observert tolkes å være av nyere dato, og det samme gjelder antydning til eldre 

markflate i lag 2 som antas å være historisk-etterreformatorisk grunnet funn av porselen og 

fajanse mellom i lag 1 og ved overgangen til lag 2.  

 

Figur 13 Fotogrammetri av profilC377. 
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Figur 14 Vestre sjakt. 

5.2.2 Profil C377 med lagbeskrivelse 

Profilen ligger inn mot det avdekte feltet, se fig X. Både horisontal og vertikal stratigrafi  viser 

mer rydding og aktivitet i nordlig del, trolig beite- trerydding, rotvelt mm som har gitt tydelig 

har brutt lag. Området er stedvis pløyd der berget ikke stikker opp og der er en tydelig brudt 

lagsuksesjonen i nordlig ende av de undersøkte områdene, det er også spor etter fjerning av 

røtter/rotvelt. Sørlig del er mer marmorert- og påvirket av vannavsatt utvasking fra aktivitet i 

nordlig del (siltlinser). Det ble tatt to prøvestikk langs profilen. I tillegg ligger to av fylkets 

prøvestikk langs samme akse. 

Lag 1 

Brun fin sand, silt, fast, seig, organisk delvis oppløst skogbunn med fururøtter, gress og torv. 

Dekker hele feltet med tykkelse 10-20 cm. Noe 1900-talls glass og fajanse i topp.  

Lag 2 

Brun sand og silt, enkelt mindre stein str 5-8 cm. Humøs, fast, men uten rotvekst. Utbredelse 

på nordlige del av felt. Tolket som eldre markflate, mulig slått- og beite fra historisk tid. Enkelte 

i flintfunn i laget mot sør. 
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Lag 3 

Orange grov sand, silt, tørr, løs og uten organiske komponenter. Tykkelse 25-37 cm i nordlig 

del av feltet. Stedvis brudt av rotvelt, og noe marmorert av røtter, dette avtar mot berget i sør. 

Tolket som steril undergrunn som ligger oppå leire- og silt. Ikke funnførende. 

Lag 3.1 

Lys brunorange grov sand, silt noe grus, enkelte knyttnevestore stein. Utbredelse på sørlig del 

av felt. Tolkes som variant av lag 3 påvirket av organisk utvasking og marmorering med 

funnførende lag 5 og linser med fin silt. Ser ikke ut å være brutt opp av rotvelt-trerydding på 

samme måte som lag 3 i nord. 

Lag 4 og 4.1.  

Mørk brunsort fin sand og lys grå silt med delvis oppløst organisk materiale, iblandet linser av 

lys grå podsol og kull. Laget ser ut å være dannet av og rundt eldre fururøtter i nordlig del av 

felt. I sørlig del av felt er laget/rotvelten marmorert med lag 5.1. Laget er preget av marmorering 

og linser, mye vannavsatte linser? 

Lag 5, 5.1 og 5.2 

Mørk brun fin sand, silt og innslag av grus. Fragmentert kull og brent hasselnøtt skall, 

funnførende. Utbredelse inntil 15 cm tykkelse, i både nordlig og sørlig del. I nord brudt opp i 

falk av trerydding el.l. Laget blir mørker og uten brudd i sør, benevnt som variant 5.1. I sør mot 

berg er laget mer rødbrunt og sandholdig, benevnt som 5.2- fremstår som erosjonspåvirket og 

mer marmorert-omrotet. Lag 5 tolkes som en mulig variant av lag 1 som er gravd mekanisk 

stratigrafisk på flaten, og er trolig det som observeres i fylkets prøvestikk som mulig 

funnførende. 

Lag 6 

Grå-grågul leire, sand og silt i ulikt blandingsforhold. Økende innhold av leire mot sør. Tolket 

som marint avsatt. Undergrunn. 

Lag 7 

Sort fin sand og silt, torvete og organisk linse 
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stratigrafisk på flaten, og er trolig det som observeres i fylkets prøvestikk som mulig 
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Lag 6 

Grå-grågul leire, sand og silt i ulikt blandingsforhold. Økende innhold av leire mot sør. Tolket 

som marint avsatt. Undergrunn. 

Lag 7 

Sort fin sand og silt, torvete og organisk linse 
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Figur 15 Venstre: Østre sjakt. Høyre: Overgangen mellom øvre terrasse og nedre terrasse tydelig med svaberg og torv på 
marin leire i nedre del. 

5.2.3 Beskrivelse sjakt og felt øst 
I sjakten ble det ikke observert funnførende lag lik lag 5 (eller 1) som  på hovedfeltet eller østre 

sjakt. Sjakten var 31,4 m lang og 2 m bred i N-S retning. Overdekket var skrint og omrotet 

grunnet en steinfylt veite, og det var tydelige plogfurer ned mot myrsletten. Berg utgjorte 

omtrent halvparten av sjakten og foran berget i sør var dyp myr rett på marin leire. Det var kun 

enkelte løsfunn i sjakten og ingen på det flateavdekkede feltet. Det flateavdekkede feltet hadde 

et areal på omkring 45,5 m2. Generelt fremsto stratigrafien som fortidig strandsone på fjell- ned 

mot nedre myrslette.  

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Østre sjakt og felt sett mot sør. 
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5.3  Hovedflaten, lagbeskrivelser, utgravd areal og mulige anlegg. 
Overdekket besto av gressbevokst beite eng i nordlige del, mens sørlig del var preget av 

skogsvegetasjon med lyng og furutrær/stubber. Dekket var tynt over det hele, stedvis rett på 

berg, ellers omkring 10-15 cm topplag. Etter avtorving var det 2 distinkte lag i flaten, 

henholdsvis lag 1 og lag 2. Det ble funnet et mindre ildsted AI742 innenfor lag 

1/funnkonsentrasjon/teltringen. Dette fikk datering til vikingtid. Det var ellers ingen andre spor 

eller indikasjoner på aktivitet i yngre bronsealder eller jernalder. Det ble før rutegraving gravd 

flere prøvestikk for å få inntrykk av stratigrafi for å avgjøre hvor det var hensiktsmessig å starte 

rutegraving.  

 

 

Figur 17 Fotoskisse lag og mulig tolkning, hovedfelt. 
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Lag 1 
Brun - gråbrun fin sand med silt iblandet fin og grov grus. Svakt humusholdig, men tørr og fast 

tekstur, spettet med fragmentert kull og brent hasselnøtt skall. En del knyttnevestor stein, 

hvorav en del fremsto som vitret, mulig skjørbrent. Stedvis marmorert med orange sand, særlig 

i nord. Laget var tydelig funnførende, og særlig tydelig i en svakt oval forsenkning på omkring 

7 x 5m, med en utstrekning på ca. 25-35 m2 (intrasis ID AL327, AL420). Laget var svakt ovalt 

i  en N-S akse beliggende midt på den avdekkede flaten, omkring 3,5 m fra det sørlige svaberget, 

fig 11, 17 og 19. To av fylkets positive prøvestikk (HD/ 734, og 738) lå innenfor lag 1, fig. 4 

og 10. Laget var 5-15cm tykt og opptredde også stedvis andre steder på feltet i forsenkninger 

foran berg o.l. Størst tykkelse i midtre og sør-østre område (:hellende terreng). 

   

Figur 18 Kart, gravde ruter mekanisk stratigrafisk lag 1.1-1.2. 
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Figur 19 Fotoskisse med tolkninger. 

Lag 1 som  funnkonsentrasjon og lagakkumulasjon etter mulig teltring, (intrasis id AL327, AL420). 
Lag 1 var som nevnt tydelig akkumulert i et ovalt søkk i terrenget som vist på figur 17 og 19. 

Flaten har svaberg foran- og i øst, og heller svakt mot vest og den nedre myrflaten. Denne 

vestlige hellingen vil ha vært en sandstrand når havet har stått høyere   som vil ha fungert godt 

som landingsplass for kano og båt.   

Området med lag 1 var definert av en blokkstein i vestre avgrensning, med en tydelig 

funnkonsentrasjon omkring denne, fig 17, 19, 21-22. På motsatt side i øst, var antydning til en 

lav sandvoll, fig 19 over. Sandvollen ble snittet- og viste en marmorert profil (sand og tynne 

mørkere veksthorisonter) uten funn. Sandvollen ble tolket som en kombinasjon av erosjon fra 

flaten i forbindelse med den mulige teltringen- samt mulig erosjon fra strandsiden i øst. Sørlige 

del mot berget var karakterisert av en tydelig økning i stein, hvorav noe skjørbrent, samt en 

generell økning i tykkelsen på laget, dette ble tolket som en mulig utgangsone eller 

utkastområde. Lagakkumulasjonen kan være resultat av terrenget, men også representere en 

mindre teltring- selv om det ikke ble gjort tydelige funn av stolpehull eller teltstein- det var 

likevel antydning til mindre stolpehull som ikke ble undersøkt videre grunnet tidsmangel, se 

eksempelvis fig 14.  

 

N 
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Det er ellers antydning til større stein/teltstein i sørlig del av lag 1, som danner en svak bue, jfr. 

fig 17 og 19, som stryker tolkningen av lagakkumulasjonen som et resultat av gjentatt episodisk 

bosetning. Det skal også bemerkes at undergrunnen i samtlige avdekte felter - også i overgangen 

ned mot den fortidige bukten/dagens myrflate, var tilnærmet fri for stein som tyder på at stein 

tilknyttet  lokalitetsflaten og lag 1 er tilført.  

Lag 1 ble gravd mekanisk – stratigrafisk  i 5 cm lag. Totalt ble det gravd 63 ruter, hvorav 40 i 

lag 1.1, 22 i lag 1.2, og 1 i lag 2.3. Totalt 2720 funn ble gjort i tilknytning til lag 1, dvs. 77% av 

 funnene, eller gjennomsnittlig 43 funn pr m2. Ved undersøkelsen avslutning, ble området 

krafset over for å se etter stolpehull eller anlegg under lag 1. Det ble ikke påvist flere anlegg. 

 Figur 20 Eksempel på mulig stolpehull i teltringens sørlige 
ytterkant. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Distribusjonskart. Mulig knakkeplass. Aktivitetssone 
for redskapsproduksjon og reparering. 
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Figur 22 Distribusjonskart. 
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Figur 22 Distribusjonskart. 
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Figur 23 Ildsted AI742, plan før og etter graving. 

 

Ildsted AI742 
Anlegget kom til syne etter gravelag 1.2 i ytterkant av lag 1 sin vestre avgrensning. Anlegget 

var sirkulært med en diameter på 50 cm. Fyllmassen hadde likhetstrekk med lag 1, men noe 

mer sotete og med innslag av større kullbiter. Ildstedet ble formgravd og hadde en bolleformet 

fasong i undergrunnen, med dybde på 10 cm. Anlegget var gravd ned i lag 2. Dateringen viste  

1105 ± 15 BP, hvilket kalibrert tilsvarer tidlig vikingtid (TRa-15172). Dateringen avviker fra 

resterende funn av artefakter og dateringer. Ildstedet kan representere en enkeltstående 

hendelse/aktivitet i VT, eventuelt kontaminering av prøven, hvilket ikke fremstår som 

sannsynlig.  
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Steinpakning/liten rydningsrøys  A289 
En liten røys ble registrert, og denne var pakket inn i en bergsprekk i underkant av svaberget 

på nedre myrflate, fig 24. Røysen måle ca  2 x 1,3 m, og besto av omkring  2 lag stein.  Steinene 

var runde i hodestor til nevestor størrelse med torvvekst i topp, og uten jordfyll i mellom 

steinene. Røysen ble undersøkt med krafse og gravskei, det var løsfunn av makroflint i topp. 

Fremsto som en liten rydningsrøys- trolig er steinen fjernet fra hovedflaten, da flaten var det 

eneste stedet det ble observert stein i undergrunnen. Det er en mulig tolkning at steinene har 

utgjort deler av teltringen på hovedflaten. Røysen tolket som historisk-etterreformatorisk. 

 

 

 

Figur 24 Foto og kart, rydningsrøys A289. 
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Lag 2 
Orange-brunorange sand med silt, og fin grus. Innslag av knyttnevestor stein. Stedvise 

marmoreringer med lag 1, tolket som resultat av rotveltaktivitet. Laget var funnførende i topp 

med spredte enkeltfunn- samt det marmorerte området rundt lag 1. Fremtrer som erodert fra 

høyere opp på terrassen. Lag 3 under dette var svakt humøs- og hadde antydning til 

veksthorisont, se beskrivelse av profil i 5.1.2 under. Lag 2 forekom over hele lokaliteten, 

bortsett fra på nedre myrslette. Det ble gjort flere prøvestikk i laget, samt gravd mekanisk – 

stratigrafisk  i 5 cm lag i et utvalg testruter. Det ble gravd ca. 7 ruter i lag 2, hvorav ¾ deler var 

funntomme. Kun 41 funn ble gjort i lag 2, hvilket tilsvarer 1,5 % av funnmaterialet, eller 

gjennomsnittlig 5,5 funn pr m2. 

 

Figur 25 Antall ruter gravd i lag 2. 
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5.2 Funnmaterialet, B18512. 
Det ble katalogisert i alt 2847 funn, hvorav 14 er vitenskapelige prøver og 2833 er littiske funn.  

Av disse var 12,5 % , eller 346 funn, sekundært tilvirket eller hadde spor etter bruk, mens 

resterende 87,5 % (2387 funn) besto av ulike typer produksjonsavfall (inkludert 17 biter 

råstoff). Kun 0,1 % (3 funn) var vannrullet- og 12,5 % var varmepåvirket (346 funn). 

  

Under- 
nr Gjenstand 

Berg-
art 

berg- 
krystall diabas flint kvarts 

Kvarts-
itt 

Pimp-
stein 

Sand-
stein skifer Sum 

1 trinnøks     1             1 
2 tangespiss       1           1 
3 tangespiss       2           2 
4 stikkel   1   12           13 
5 platekniv               2   2 
6 flekkekniv       4           4 
7 avslagskniv       1           1 
8 borspiss       6           6 
9 skiveskraper       1           1 

10 endeskraper       3           3 

11 
ubestemt 
skraper       7           7 

12 
ubestemt 

steinredskap                 1 1 

13 
bearbeidet 
pimpstein             2     2 

14 

avslag fra 
økseproduksj

on/-
vedlikehold       3           3 

15 

avslag fra 
økseproduksj

on/-
vedlikehold       8           8 

16 

diagnostisk 
stykke med 

retusj       2           2 

17 

diagnostisk 
stykke med 

retusj       1           1 

18 

diagnostisk 
stykke med 

retusj       4           4 

19 

diagnostisk 
stykke med 

retusj       1           1 

20 

diagnostisk 
stykke med 

retusj       1           1 

21 
flekke med 

retusj       1           1 
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21 

odd fragment 
fra tangespiss 

eller 
mikrolitt       1           1 

22 
flekke med 

retusj       2           2 

23 
flekke med 

retusj       2           2 

24 
flekke med 

retusj       11           11 

25 
flekke med 

retusj       9           9 

26 
avslag med 

retusj       1           1 

27 
avslag med 

retusj       2           2 

28 
avslag med 

retusj       41 1 1       43 

29 
bipolar 
kjerne   1   13 1 1       16 

30 konisk kjerne       2           2 

31 
spissvinkel 

kjerne       4           4 

32 
ubestemt 

kjerne   1   22 1 1       25 

33 
plattformavsl

ag       10           10 
34 flekkefront       1           1 

35 
overløpende 

flekke       7           7 

36 
hengslet 
flekke       7           7 

37 ryggflekke       7           7 
38 makroflekke       31           31 
39 smalflekke       37           37 
40 mikroflekke   1   7           8 

41 
flekkelignend

e avslag       62           62 

42 

avslag fra 
flatretusjerin
g/ hugging       8           8 

43 slipeplate               1   1 
44 knakkestein         1         1 
45 malestein 1         1       2 

46 
rund glatt 

stein 1         1       2 
47 biter 2     1 10 1     3 17 
48 pimpstein             1     1 
49 avslag   14   2368 52 14       2448 
    4 18 1 2714 66 20 3 3 4 2833 

Tabell 2 Alle funn, råstoff og antall. 
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Råstoff 
Funnmaterialet bestod av i alt 9 råstoffkategorier- hvorav flint er i tydelig overvekt med drøye 

95,5 %, tab 3. Både produksjonsavfallet og de tilvirkede gjenstandene viser en tydelig dominans 

av flint som råstoff, tab. 3. Flinten er ikke inndelt i undertyper, men består av flere kvaliteter 

fra grovkornet til fin og det er trolig en del strandflint med lokalt opphav.  

Dersom kvartsitt, kvarts og bergkrystall slås sammen til en råstoffkategori- fremstår materialet 

som svært ensartet.  Bruken av bergkrystall og kvart/kvartsitt introduseres i sen TM og MM. 

De få innslagene av gjenstander i andre råstoff enn flint, altså skifer, diabas og sandstein lar seg 

også plassere i SM og TN. Ellers er flintdominansen tolket som resultat av opphold i TM- og 

MM. Tilgangen på strandflint var større i denne fasen, men det er også et typisk trekk for 

områdene rett nord for Stad.   

Fraværet av rhyolitter, jaspistyper og redskap i skifer tyder på at lokaliteten ikke brukes etter 

overgangen til TN- mulig grunnet forsumping og endring i havnivå som gjør at plassen ikke 

innehar de samme kvaliteter knyttet til fiske og fangst. 

 

Råstoff Antall funn 
%  

av total 

%  
med 

Cortex 

% 
Varme- 
påvirket 

% 
Vann- 
rullet 

bergart 4 0,14       
bergkrystall 18 0,64       
diabas 1 0,04       
flint 2714 95,8 3,8 12,75 0,15 
kvarts 66 2,3       
kvartsitt 20 0,7       
pimpstein 3 0,1       
sandstein 3 0,1       
skifer 4 0,1       
Totalsum 2833         

Tabell 3 Råstoff fordeling. 
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5.2.1 Gjenstandstyper, tilvirkning og teknologi 
 

Avslag, reduksjonsavfall og flekker 
Funnet av to knakkesteiner og en slipeplate viser en direkte kobling til både artefakter og 

avslags- og reduksjonsmaterialet- og indikerer opphold av en viss varighet. Avslagene består i 

stor grad av flint hvor knappe 3,8 % har cortex, tab. 3. Avslagsmaterialet har et makropreg med 

mye større avslag, med kraftig slagbule som kan tyde på direkte teknikk og preparering av større 

kjerner for økser, større prosjektiler o.a. Av tydelig diagnostiske avslag var det 11 avslag som 

representerer oppskjerping og vedlikehold av skive- og kjerneøkser, hvorav flere kant- og 

eggavslag (jfr. vedlegg F, undernummer 14 og 15).  Det er ellers en overvekt av makro- og 

smalflekker som antyder både TM- og MM. Over 90% av makroflekkene er funnet i lag 1.2, 

mens smalflekkene er jevnt fordelt. Flere flekker har retusj- eventuelt bruksspor, og det ble 

identifisert 4 flekkekniver. Avslagsmaterialet er ikke utelukkende mesolittisk eller 

tidligneolittisk- det er også innslag av diagnostiske flateretusj avslag som påviser opphold i SN-

EBA. Dette materialet er så lite at det tolkes som resultat av få korte opphold. 

 

Gjenstand bergart bergkrystall flint kvarts kvartsitt skifer Sum 
avslag   14 2368 52 14   2448 
avslag fra flatretusjering/hugging     8       8 
avslag fra økseproduksjon/-
vedlikehold     11       11 
avslag med retusj     44 1 1   46 
biter 2   1 10 1 3 17 
Sum 2 14 2432 63 16 3 2530 

Tabell 4 Avslag og reduksjonsavfall. 

 

Gjenstand bergkrystall flint Sum 
flekke med retusj   25 25 
flekkefront   1 1 
flekkekniv   4 4 
flekkelignende avslag   62 62 
hengslet flekke   7 7 
makroflekke   31 31 
mikroflekke 1 7 8 
overløpende flekke   7 7 
ryggflekke   7 7 
smalflekke   37 37 
Sum 1 188 189 

Tabell 5 Flekkemateriale. 
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Figur 26 Nr 1.Borr-stikler B18512 #223, #399 og #617. Nr 2: Platekniv/emne  B18512#366 

       
Figur 27 Nr.3-4: Buttnakket trinnøks b18512#472 i diabas.  

    

Figur 28 Ukjent gjenstand i skifer, med tydelig bruksspor/slitasje rundt hodet for feste av sen el.l.? 
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Figur 26 Nr 1.Borr-stikler B18512 #223, #399 og #617. Nr 2: Platekniv/emne  B18512#366 

       
Figur 27 Nr.3-4: Buttnakket trinnøks b18512#472 i diabas.  

    

Figur 28 Ukjent gjenstand i skifer, med tydelig bruksspor/slitasje rundt hodet for feste av sen el.l.? 
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Kjerner og kjernefragmenter 
Kjernematerialet, består av i alt 47 stykker, tabell 6, av flere typer.  

Råstoffordelingen blant kjernene er som det øvrige materialet, altså i all hovedsak av flint, 

bortsett fra 6 bipolare – og ubestemte kjerner av henholdsvis bergkrystall og kvarts/kvartsitt. 

I tillegg ble det funnet 2 koniske kjerner som viser til en MM- eller SM fase for lokaliteten.  

Kjernene er mellomstore- og små, men ikke så små at det indikerer at de er slått fra små 

strandflintknoller, av typen som ofte observeres langs ytterkysten av Sunnmøre  i SM.  

 
Gjenstand bergkrystall flint kvarts kvartsitt Sum 
bipolar kjerne 1 13 1 1 16 
konisk kjerne   2     2 
spissvinkel kjerne   4     4 
ubestemt kjerne 1 22 1 1 25 
Sum 2 41 2 2 47 

Tabell 6 Kjerner og kjernefragment. 

Spisser 
Tangespissene er få og fragmentert, tabell 7. Odden på B18512#262 ligger i distalenden hvilket 

kan tyde på tidligneolittisk datering, den er også funnet i lag 1, som kan indikere en yngre fase- 

det er likevel ikke utelukket en meso-datering. Oddfragment B18512#281 kan også stamme fra 

en mikrolitt, hvilket typologisk hører hjemme i mesolittikum.  

Gjenstand flint Sum 
oddfragment fra tangespiss eller mikrolitt 1 1 
tangespiss 2 2 
Sum 3 3 

Tabell 7 Spisser. 

Skrapere, borr- og stikler 
Det ble funnet 11 skrapere, alle av flint. De 3 

endeskraperene er fra flekker, hvilket antyder TM, fig.29.  

Totalt 20 borr- og stikler ble funnet. Borr og stikler inngår 

på samme måte som skrapere i hverdagsfærens ved 

eksempelvis preparering av mat, vedlikehold og 

bearbeiding av utstyr. Borrene og stiklene er 

gjennomgående små, bortsett fra borspissen 

B18512#6617 som er svært kraftig med et karakteristisk 

TM preg, fig. 26 Nr.1. 

 Figur 29 Endeskrapere på flekker, 
B18512#568 og #422. 
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Gjenstand bergkrystall flint Sum 
borspiss   7 7 
stikkel 1 12 13 
Endeskraper  3  
Skiveskraper  1  
Ubestemt skraper  7  
Sum 1 30 31 

 Tabell 8 Skrapere, borr og stikler. 

 
Økser 
Trinnøksen , B18512#472 er av diabas er diagnostisk til SM. Øksa er knappe 5cm lang, 

buttnakket og fremstår som slipt, men det lar seg ikke avgjøre med sikkerhet da den er svært 

vitret i overflaten, fig 27 . Diabasen har trolig proveniens på Stakaldeneset. 

 Blant avslagene ble det observert 11 flintavslag som representerer vedlikehold og produksjon 

av skive- og kjerneøkser, eksempelvis kantavslag fra skiveøkser. Denne øksetypen er 

diagnostisk til TM. Det lille avslagsmaterialet antyder opphold av en viss varighet med 

bruksslitasje og behov for vedlikehold. 

Skiveøkser og trinnøkser opptrer ikke innenfor samme gjenstandskompleks, og det lille 

funnmaterialet representerer derfor 2 separate oppholdsfaser.  

Gjenstand diabas flint Sum 
avslag fra økseproduksjon/-vedlikehold   11 11 
trinnøks 1   1 
Sum 1 11 12 

Tabell 9 Økser. 

Kniver 
Det ble funnet 6 kniver, hvorav en platekniven i sandstein/skifrig bergart er funnet i 2 fragment. 

Denne er trolig et emne som ikke er ferdig slipt i eggkantene, kanskje fra en gjenbrukt 

slipeplate, fig. 26 nr2. Ingen karakteristisk form eller type, annet datering senest TN. 

Gjenstand flint sandstein Sum 
avslagskniv 1   1 
flekkekniv 4   4 
platekniv   2 2 
Sum 5 2 7 

Tabell 10 Kniver. 
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Ukjent gjenstand i skifer/kleber 
Det ble funnet en liten gjenstand i skifer. Gjenstanden er en liten stav eller stang som er brukket 

i en ende og avsluttes med en lite hode, eller knupp i andre enden, fig. 26. Under hodet er det 

en smal fure, trolig for feste av sen/tråd. Råstoff i seg selv antyder SM eller TN. Den har en 

naturlig assosiasjon til en moderne griffel, men når det gjelder utseende/fasong, diameter eller 

råstoff så er den i såfall noe uvanlig. Gjenstanden ble funnet i mekanisk lag 1.2 som ikke hadde 

noen moderne forstyrrelser/innslag som styrker tolkningen om at den er forhistorisk. 

Gjenstanden kan like godt være en pren, nål eller knapp/festeanordning eller et anheng. Det kan 

nevnes at den har noen likhetstrekk med funn fra en tidligneolittisk lokalitet ved Pasvikelva; 

Noatun (Bunse 2014:52, 53). Disse er tolket som fiskeredskap tilknyttet ferskvann, til tross for 

et lett og vevert utseende  

 

5.3 Datering 
Det ble tatt ut nøtteskall for 14C dateringer innenfor funnkonsentrasjonen, eller den mulige 

teltringen i både mekanisk lag 1.1 og 1.2. Dateringene fra lag 1.1 som ligger i topp, umiddelbart 

under vegetasjonsmatten har mer sprikende dateringer som tyder på at ulike aktivitet i flaten 

har gitt en mer omrotet kontekst i topp, eksemplifisert ved funnmaterialet av flateretusjavslag 

fra SN/EBA samt dateringen av lag 1.1 til flere perioder, og ikke minst ildstedet med VT 

datering. Katalogiseringen av materialet viste en tendens til at  TM materialet befant seg i 

mekanisk lag 1.2. Lag 1.2 har entydig datering til senmesolittikum som tyder på  jevnlig 

aktivitet mellom 5300-5000 BC. Lag 1.2 tolkes å representere ett intakt kulturlag. 

 

LAB-REF INTRASIS ID 
KONTEKST 

ID 
KOORDINAT 

X/Y 
DATERING 

UKALIBRERT + PERIODE 

TRa-15172 200027 VEG1 AI747 VP1 1105 ± 15 VT 

TRa-15175 200030 -VEG4 
200012-Lag 

1.1 90x204ySØ 2590 ± 15 YBA 

TRa-15173 200028 -VEG2 
200012-Lag 

1.1 91x204yNV 6110 ± 20 SM 

TRa-15176 200031-VEG5 
200012-Lag 

1.1 90x206ySØ 5145 ± 15 SM/TN 

TRa-15177 200032-VEG6 
200013 Lag 

1.2 92x204ySV 6280 ± 20 SM 

TRa-15178 200033-VEG7 
200013 Lag 

1.2 93x204yNØ 6150 ± 20 SM 

TRa-15174 200029 - VEG3 
200013 Lag 

1.2 91x204yNV 6140 ± 20 SM 
Tabell 11 14C dateringer. 
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6.  OPPSUMMERING 
 

Lokaliteten fremtrer som en aktivitetsflate med gjentagende spredte opphold av noe varighet , 

på bakgrunn av tilvirkning og vedlikehold av redskap samt den mulige teltringen. 

Strandlinjekurven tyder som tidligere nevnt i 3.1 på mulige bruksfaser i tidligmesolittisk tid og 

siste del av mellommesolittisk tid og senmesolittisk tid. Funnmaterialet og 

råstoffsammensetningen passer godt inn i dette. Den senmesolittiske fasen er dominerende og 

i tillegg godt befestet også i 14C dateringene, og mekanisk lag 1.2 fremstår som tidligere nevnt 

som et bevart kulturlag. Noe overaskende var materialet fra TM.  Nærliggende nyregistrerte 

lokaliteter med funn fra samme periode viser at det er samtidig aktivitet i det midtre 

fjordområdet i denne tidlige pionerfasen. Lokaliteten har en tydelig strandbundenhet som viser 

til opphold knyttet til sesongvis maritim aktivitet. Når lokaliteten mister sin strandbundenhet 

avtar aktiviteten betydelig, og det er kun spor etter enkelte korte opphold i SN og BA. Trolig 

ryddes området for beite i bronsealder- men uten spor etter fossil dyrkningsaktivitet utover 

dette.  

Undersøkelsen har gitt nytt materiale og bidratt til ny informasjon om hvilke kystsoner som 

anvendes i pionerfasen, og kaster samtidig lys over nylig registrerte lokaliteter i nærområdet. 

Materialet er egnet til forskning omkring regionale bosetningsmønster, og denne lokaliteten i 

midtfjordssonen kan sees i relasjon til dataene tilgjengelig fra utgravninger utført i regionens 

ytre fjordsone.   
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VEDLEGG  D
STRUKTURLISTE FRA INTRASIS, VEGSUNDVÅG, ID 148256

IntrasisId Name Subclass Undersøkt
203 Tuft/Brønn/Moderne Hustuft Yes
289 Rydningsrøys Røys Yes
327 Funnkonsentrasjon flate Lag_lag Yes
420 Forsenking m/lag 1.1-2 Lag_lag Yes
742 VT-ildsted Ildsted Yes
755 "Sandvoll" Voll Yes

200012 Lag 1.1-flerfaset SA-BA Lag_lag Yes
200013 Lag 1.2 - MESO Lag_lag Yes
200014 Lag 2 Lag_lag Yes
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Tegn.nr felt
M
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Dato/Sign
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1
Profil C377 sjakt vest

13.08.19 YD
Top.ark.

2
Profil C377 sjakt vest, ildsted plan Ai742

13.08.19 YD
Top.ark.

3-4
Graveskjem

a, lag 1.1-3, og 2 m
ekanisk-stratigrafisk

X

Profil C
377 er digitalisert.
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VEDLEGG F 
VEGSUNDVÅG ID 148256 
 

 

B18512/1 - 50 Boplassfunn fra Vegsundvåg, Vegund gnr. 15, bnr. 6, 140 og 338, Ålesund k. 

Møre og Romsdal. 

 

/1  1 trinnøks buttnakket av diabas, største mål: -5,2 cm. 

/2  utgår 

/3  1 tangespiss odd i distalenden av flint, største mål 3 cm. 

/3  1 tangespiss odd i proksimalenden av flint, største mål 1,7 cm. 

/4    13 stikkler, hvorav av 12 i flint og 1 i begkrystall, største mål 2,9 cm 

/5  2 platekniv av sandstein, største mål 6,9 cm. 

/6  4 flekkekniver av flint, største mål 4,1 cm. 

/7  1 avslagskniv av flint, største mål 2,1 cm. 

/8  8 borspiss av flint, største mål 8 cm. 

/9  1 skiveskraper av flint, største mål 3,1 cm. 

/10  3 endeskrapere på flekke av flint, største mål 3,9 cm.. 

/11  7 ubestemte skrapere av flint, største mål 2,7 cm. 

/12  1 ubestemt steinredskap av skifer, største mål 2,5 cm. 

/13  2 bearbeidet pimpstein, største mål 2 cm. 

/14  1 avslag fra skiveøks i flint, største mål 1,6 cm 

/14  1 avslag fra økseproduksjon/-vedlikehold av flint, største mål 2,1 cm. 

/14  1 avslag fra skive-/kjerneøks av flint, største mål 3,2 cm. 

/15  2 kantavslag fra fra skiveøks av flint, største mål 1,9 cm. 

/15  6 avslag fra økseproduksjon/-vedlikehold ubestemt av flint, største mål 4,8 cm. 

/16  2 diagnostisk stykke med retusj av flint, største mål 2,1 cm. 

/17  1 diagnostisk stykke med retusj av flint. Største mål 5,4 cm. 

/18  4 diagnostisk stykke med retusj av flint, største mål 3,6 cm 

/19  1 diagnostisk stykke med retusj av flint, største mål 1,5 

/20  1 diagnostisk stykke med retusj av flint, største mål 2,2 cm. 

/21  1 oddfragment fra tangespiss eller mikrolitt av flint, største mål 1,2 cm. 

/21  1 flekke med retusj av flint, største mål 1, 2. 

/22  2 flekker med retusj av flint 1 varmepåvirket, største mål 5, 2 cm. 

/23  2 flekker med retusj av flint, største mål 2,2 cm. 

/24  11 flekker med retusj av flint, største mål 3,2 cm. 
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/25  9 flekkre med retusj av flint, største mål 9 cm. 

/26  1 avslag med retusj av flint, største mål 1,8 cm. 

/27 2 avslag med retusj av flint, største mål 3,3 cm. 

/28  43 avslag med retusj, 41 av flint, 1 i kvartsitt, 1 i kvarts, største mål 7, 5 cm. 

/29  16 bipolare kjerner, 13 bipolar av flint, 1 av kvarts, 1 av kvartsitt, 1 av brgkrystall, 

største mål 3,3 cm. 

/30  2 koniske kjerner av flint, største mål 3, 4 cm. 

/31  3 spissvinklede kjerner av flint, største mål 3, 9 cm. 

/31  1 spissvinkled kjerne ensidig med to motstående plattformer av flint, største mål 5,9 

cm. 

/32  25 ubestemte kjerner, 22 av flint, 1 av kvarts, 1 av kvartsitt, 1 av bergkrystall, 

største mål 9 cm. 

/33  1 plattformavslag diskformet av flint, største mål 2,7 cm. 

/33  9 plattformavslag av flint 3 varmepåvirket,største mål 4, 2 cm. 

/34  1 flekkefront av flint, største mål 6,1 cm. 

/35  7 overløpende flekker av flint, største mål 6,3 cm. 

/36  7 hengslede flekker av flint , største mål 2,9 cm. 

/37  7 ryggflekker av flint , største mål 4,7 cm. 

/38  31 makroflekker av flint, største mål 9 cm. 

/39  37 smalflekker av flint, største mål 7 cm. 

/40  8 mikroflekker, 7 av flint, 1 av bergkrystall, største mål 2,2 cm. 

/41  62 flekkelignende avslag av flint, største mål 7 cm. 

/42  8 avslag fra flatretusjering/hugging av flint , største mål 2,2 cm. 

/43  1 slipeplate av sandstein glimmerholdig, største mål 13,2 cm. 

/44  1 knakkestein av kvarts, største mål 5,4 cm. 

/45  2 malesteiner, 1 av kvartsitt, 1 av bergart, største mål 6,6 cm. 

/46  2 runde glatte steiner, 1 av bergart, 1 av kvartsitt, største mål 5,6 cm. 

/47  17 biter av råstoff, 10 biter av kvarts, 3 biter skifer, 1 bit flint, 2 biter bergart, 1 bit 

kvartsitt, største mål 5 cm. 

/48  1 pimpstein, største mål 2,4 cm. 

/49  2448 avslag, 2368 i flint, 14 i bergkrystall, 14 i kvartsitt, 53 i kvarts, største 

mål 14 avslag av bergkrystall, største mål 8, 2 cm. 



VEDLEGG F 
VEGSUNDVÅG ID 148256 

 

 

/50 14 vitenskapelige prøver, 5 av nøtteskall, 7 av trekull, 2 av brent bein. 

 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving foretatt av Fornminneseksjonen i august 2019. 

Lokalitet med mulig teltring og spor av sesong/kortidsopphold med hovedvekt på TM, 

MM,/SM og TN, samt noe aktivitetsspor fra SN/EBA og VT. Rapport nr. 11/2021 ved 

Yvonne Dahl og David Simpson 

 

Kartrefereanser/-koordinater; Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32; N 6925286 Ø 364828 

 

Lokalitets ID: 148256. 

 

Funnet av: Yvonne Dahl. 

 

Funnår: 2019 

 

Katalogisert av: Tor Arne Waraas. 



VEDLEGG F 
VEGSUNDVÅG ID 148256 

 

 

/50 14 vitenskapelige prøver, 5 av nøtteskall, 7 av trekull, 2 av brent bein. 

 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving foretatt av Fornminneseksjonen i august 2019. 

Lokalitet med mulig teltring og spor av sesong/kortidsopphold med hovedvekt på TM, 

MM,/SM og TN, samt noe aktivitetsspor fra SN/EBA og VT. Rapport nr. 11/2021 ved 

Yvonne Dahl og David Simpson 

 

Kartrefereanser/-koordinater; Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32; N 6925286 Ø 364828 

 

Lokalitets ID: 148256. 

 

Funnet av: Yvonne Dahl. 

 

Funnår: 2019 

 

Katalogisert av: Tor Arne Waraas. 


