
800 år i strandkanten - resultater fra

undersøkelsene av lokalitet 9 i Sømmevågen

Fig. l. Over
siktsfoto med
boligstrukturer
og møddinger
morkert.Tott mot
vest- Foto:AM.
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Lokalitet 9 var ett av tre delområder
som ble undersøkt i Sømmevågen i
2014. Lokaliteten hadde en utstrel<-
ning på rundt 4000 m2 og var an-
lagt på et naturlig utspring ned mot
sjøen. Utspringet lå i forkant av en

liten knaus på sørsiden av det som
den gang har vært en langgrunn la-

gune. Det ble påvist til sammen (r l

funnførende kulturlag, to kokegro-
per, 16 ildsteder, 2 groper,13 stolpe-
hull og en rekke staurhull. Selv om
kulturlagene til dels framstod som

et sammenhengende områtlc, l<rrrr

ne det likevel skilles ut ulikc s«rr.'r
basert blant annet på størrclscn rrv
skjørbrent stein og tilstedevrcrclst'n
av ubrente dyrebein (slakteavf rrll).

Boligområder og avfalts-
håndtering
Det ble skilt ut fem områder hvor vi
mener at det har ligget boligstruktu-
rer (Fig. 1). Disse boligstrukturcnc
har trolig vært telt, men vi kan ikl<c

utelukke at lette hyttekonstruksjoncr
kan ha vært i bruk. Boligene har [ig-
get på flaten og framstod som runde

,,1..r1,, r,, rrr,.l lirrltrrrlag - tolket som
r( \l( r ( n( r rirrlv. I till<nytning til disse
I'1, ,l.t lirrrntt tnl<clte små stolpe-
lrull/st.rrrrlrrrll surrrt ildsteder. lldste-
,l( n( \',il sirlig lrygget opp av flate
\r( rr( l (,r,, v,rr' pl:rssert i tilknytning
trl rrrrrri.rnl,,splrtict til boligen - en-
lr'rr vr'tl irrrgrurgcn cller til siden for
,l, rr. ( ,rrlvl;rgcrrcs trtbredelse (Fig. 2)
ur(lil,( r( r rl sclvc boligflaten har vært
rrrt llrrrr l6 og 25 mr. Sammenligner
r r.r r (l( n n(' størrclscn f.cks. med en
r.rrnisl. l;rvvo, vil en flate pL25 m'zgi
s,,v, 1,l.rss til ti pcrsoner.

Iirt lopig hrrr vi dateringer fra tre
rrv l,,,lili,rrruiiclcnc. Disse strekker seg

li,r i/(X) ril .i,)00 f.Kr., men den mest
irrtt rrst' lrrrrlispcrioden ser så langt ut
til ii v:r'rl li:r 4.](X) til 4000 f.Kr., altså

i slrrtlt rr :rv t'ltlrc steinalder.
I rillclili til gulvlag, ildsteder (Fig.

.i) o1,, srolpclrtrll blc det undersøkt
st()r(' iu('rlcr rrrecl avfall. Boplassom-
riirlct lierrrstiir mcd klart definerte
s()n('r'li)r rrlili, tylrtr akriviretl mens

boligcrre hrrr liggct på en ryddet flate,
har skriiningen ned mot sjøen blitt
benyttet til rvfillssone. Det har vært
dumpet så mye avåll ned mot sjøen
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ilt naturlige sprekker i berget er blim
Fyh opp og har endret utseende på

overflaten. Det arkeologiske mate-
rialet ryder på at møddingene ned

mot sjøen i hovedsak ble deponert
i overgangen mellom eldre og yngre
steinalder, dvs. rundt 4000 f.Kr. Det
er klart at man også i eldre steinalder
har deponert avfall. Sannsynligvis

har også dette blitt kastet i sjøen og

i sjøkanten, men er vanskelig å på-

vise på grunn av stor aktivitet i se-

nere perioder. I tillegg sto sjøen i el-

dre steinalder litc høyere enn i yngre
steinaldet noe som nok har ført til at
mesteparten av det eldste avållet er

vasket bort.
Både de omåttende kulturla-

gene og den klare organiseringen av

boplassflaten gir indikasjoner om
bruken. Sammensetningen av ma-

terialet, både avåll fra redskapspro-

duksjon og organisk materiale, ryder
på at det har vært drevet en bevisst

rydding av lokaliteten. Denne ryd-
dingen har trolig funnet sted både

under oppholdet, som f.eks. kosting
av gulvflatene inne i teltet, samt før
og/eller etter et opphold. Et slikt be-

visst forhold til avfallshåndtering for-
teller oss to viktige ting: for det første

at man oppholdt seg på stedet over

lengre tid, trolig flere måneder av

gangen, og for det andre at man har

planlagt å bruke det samme området
flere ganger. Med den gode ressurstil-

gangen som det har vært i dette øyri-
ket, kan vi ikke utelukke at Sømme-

vågen har vært en basisboplass hvor
majoriteten av befolkningen opp-
holdt seg store deler av året.
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Pilspisser og iakt
I florbindelse med både gulvlagene

og møddingene ble det gjort funn
av steinredskaper, produl«jonsavfall,
og brente og ubrente dyrebein. Til

sammen ble det registrert 106 337
funn samt omtrent 21 000 biter dy-
rebein på lokalitet 9l

Funndistribusjonen viser rydelig
ulike soner som kan knyttes til akti-

Fig.2. Eksempel
på gulvlog,her
representert ved

tuft. B, dotert til
co.4300 f.Kr.
Foto:AM.

Fig.3. Eksempel
på ildsted fro
lokolitet 9. Foto:

AM,
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:ig.4. Eksempler
fi tverrpiler fro
okolitet 9. Foto:T.

fveit,AM.

viteter i slutten av eldre steinalder og

i begynnelsen av yngre steinalder. Så

langt er de '"C-daterte boligstruktu-
rene alle fra slutten av eldre steinal-
der. De store avfallslagene ser ut til å

være fra begynnelsen av yngre stein-
alder, men her trenger vi flere date-
ringer for å være sikre.

Det ble skilt ut ca. 1500 redskaper,

noe som tilsvarer en redskapsandel på

ca. 1,4 o/o av den totale funnme ngden,

og det var anvendt tolv ulike bergarto'
eller mineraler hvorav strandfint ut-
gjorde den største andelen.

Blant redskapsfunnene var hclc

499 tangepiler, 31 en-eggete pilspis-
ser, 4 skiferpiler og 170 tverrpilcr
(Fig. 4). Før utgravingene i Sømmc-
vågen var det registrert 240 werrpiler
og ca. 4000 tangepiler av såkalt A-
type i museets databaser. Tverrpiler
i dette antallet er ikke vanlig å 6nne

1,., 1,,,t,1.,',',, ' p.i Vtstl:rnclet. I tillegg
r r.,r r rlcl ,,, 1' ,rl lrottintot ()0 

%r av alle
r,rr1,,( prl( r( ".,r 

l,, l, r'llcr sii godt som
lr, lt. I )r't vil nrttl ,rrr,lrt orc] tilsi at
,li t lr.u lunrrct slctl ( r) storstilt pfo-
,Irrlisjorr ,rv pils1risst r pii lokaliteten.

I )r'r sorrr nr.ur \( r tlt ttt i sltmme n-
lr, rr1,, trrttl ttttrtgtlt'rt rrv dyrcbcin, og
,rrrt,rll :rrtt r sorrr [rlc liurnct, får vi et
Ll,rr, r, lrilrlc rrv al<tivitcten på boplas-
,r'n. l)t'n størstc andelen bein stam-
rrr, r lrrr stolvilt, trolig hjort. Det ble
lr,,v,,ls:rli.t'lig [-unnet tenner, kjake-
lr, irr ,11 rrrrl<clbcin. Dette er rypisk

'l.rlit,,rvl:rll ll':r den delen av dyret
,,,rrr lr.rr litcrr nytteverdi. Slakt av dyr
lr.rr .rltsri lrrnnct sted på selve boplas-
'.( lr, ()1', sitlcll Sømme i steinalderen
v,u ( n (,,yr l<ltn man anta at jakten
,r1',s,i lrrr lirrrrrct sted her. Vi har ennå
ililit' l;irr l<rrrbon-dateringer av dyre-
l,t in li:r lol<:rlitctcn. Det vil bli svært

t1,, nn,'rrrlc ii sc om vi kan se en end-
r inli lil cldrc cil yngre steinalder når
tlt r l,,jcltler hvill<e dyr det ble jaktet
pri. Srrrrrrrrrcr alle hjortebeina fia jakt
i vrrlilt stcinalder? Eller har denne

l,lrrsst'rr vrurt bcnyttet som boplass i
lJ(X) ;ir lirrcli clet var mye hjort her? Vi
vt't rrt lrj«rltcdyr har faste tråkk, og at
tlt' svørrrrrrcr mellom øyer og fastlan-

rlcr. l(:rrrskjc boplassen ble valgt fordi
tlcr liikk ct hjortetråkk i nærheten?
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