FORORD

Utgravningsprosjektet E18 Bommestad–Sky er blitt
gjennomført i tidsrommet 2011–2013. Statens vegvesen har finansiert prosjektet, som er utført av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.
Ni mellommesolittiske lokaliteter er blitt undersøkt, og resultatene er over all forventning. Lokalitetene vil bli presentert i denne publikasjonen sammen
med sammenfatninger og overordnete analyser som
peker ut flere fremtidige forskningsområder.
Alle forfattere i dette bindet har vært ansatt i
prosjektets stab. Tekstene er blitt til gjennom samarbeid og diskusjoner. Publikasjonen er forsøkt lagt
opp som en samlet gjengivelse av resultatene fra
undersøkelsene og bør dermed leses som en bok
fremfor som en artikkelsamling.
Prosjektet har hatt en styringsgruppe bestående
av Håkon Glørstad (leder), Einar Østmo, Helena Knutsson og Leif Inge Åstveit. Bjørn Håkon
Eketuft-Rygh og Trude Aga Brun har fungert som
observatører. Vi vil gjerne takke styringsgruppen for
god innsats, veiledning og tilbakemeldinger. Innspill
i utgravnings- og etterarbeidsfasen har vært til stor
hjelp for prosjektet.
Vi vil også takke utgravningslederne Lucia U.

Koxvold, Anja Mansrud og Dag Erik Færø Olsen
for god innsats og godt samarbeid gjennom prosjektperioden. Maritza Bodi har vært prosjektsekretær. Alt i alt har mer enn 20 feltarkeologer vært
ansatt på prosjektet i løpet av de to utgravningssesongene. Feltarkeologene fortjener en stor takk for
god innsats, godt arbeidsmiljø og hyggelig samvær.
Vi takker også gode kolleger ved Fornminneseksjonen og Kulturhistorisk museum. Steinaldermiljøet i 7. etasje i Kristian Augusts gate har vært
et inspirerende miljø å jobbe i. En spesiell takk går
til Per Persson, prosjektleder for vårt søsterprosjekt
Vestfoldbaneprosjektet. Per har, som alltid, vært
svært generøs og behjelpelig med faglige spørsmål
og tekniske utfordringer.
Til slutt vil vi takke Statens vegvesen for godt
samarbeid og tilrettelegging av feltarbeidet. Arve
Sundbø fortjener en særlig takk for godt samarbeid
og for interessen han har vist for våre undersøkelser.
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