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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med reguleringsplan for hyttebygging og –fortetting for del av Øytangen, ble det 
undersøkt en steinalderlokalitet med Askeladden id 108467.   
 
Utgravingen ble gjennomført som en regulær steinalderutgraving, der det ble gravd kvadranter på 
50 x 50 cm i inntil tre lag. Til sammen i alle lag ble det gravd 102,5 m2. Funnene ble gjort fra rett 
under torva i lag 1. Det var flest funn i lag 2. Funnmaterialet omfatter totalt 5916 artefakter av ulike 
råstoff, der flintmaterialet dominerer. Det ble funnet både flekker og mikroflekker, men nesten tre 
ganger flere mikroflekker enn flekker. 13 gjenstander er blitt tolka som skrapere og tre er tolka som 
bor, og av disse er et flekkebor av mikroflekke. I tillegg ble det funnet ble det funnet over 30 
kjerner eller kjernefragment, av disse er det 6 bipolare kjerner av bergkrystall og 2 koniske kjerner 
av flint. 
 
Av ikke slåtte artefakter ble det gjort funn av 4 prikkhugde trinnøkser, i tillegg til sandsteinskniver 
og slipeplater. Også fragmenter fra en mulig skafthullkølle ble funnet. 
 
Basert på lokaliseringa av boplassen i forhold til havnivået og typologi av funninventaret har 
lokaliteten ved Øytangen blitt datert til slutten av mellommesolitikum.  
 
Vår kunnskap om steinalderen i Aust-Agder bygger i hovedsak på løsfunn av redskaper. Selv om 
det er registrert relativt mange boplasser, er få er fagmessig undersøkt og publisert. Det er ikke 
tidligere undersøkt steinalderboplasser i Arendal. Resultatene fra Øytangen har gitt oss ny og viktig 
kunnskap om bruken av området i mesolittisk periode. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BOTA, 76/5, ARENDAL KOMMUNE, AUST-
AGDER 

SARA LANGVIK BERGE, KJETIL LOFTSGARDEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Reguleringsplan for del av Øytangen, Tverdalsøy, gjaldt tilrettelegging for 
hyttebygging og –fortetting. Reguleringsplanen omfattet også en egen 
fremkostvei inn til hyttefeltet. I forbindelse med oppstart av planen ble det 
foretatt arkeologiske registreringer i området i 2003 og 2004, og det ble 
registrert et kulturminne (id. 108466, steinalderlokalitet) i daværende forslag til 
veitrasé inn til hyttefelt. Planen ble senere justert, og det ble gitt en mer vestlig 
trasé for deler av adkomstveien. Den 24.-25. april 2007 foretok Aust-Agder 
fylkeskommune arkeologiske registreringer i områdene for den nye traseen. Det 
ble da påvist nok en steinalderlokalitet (id. 108467) (Juhl og Paulsen 2007). 
Over denne boplassen går en kraftlinje, men mastefestene har ikke berørt selve 
boplassen. Aust-Agder fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i 
henhold til kulturminneloven §8, fjerde ledd i brev av 12. desember 2007, sendt 
i kopi til Kulturhistorisk museum, hvor de anbefalte dispensasjon for id. 108467 
med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk museum uttalte seg 
i brev av 12. februar 2008 til Riksantikvaren hvor museet støttet 
fylkeskommunens tilråding og anbefalte dispensasjon for det omsøkte 
kulturminnet med vilkår om utgravning. I brev av 14. februar 2008 ga 
Riksantikvaren tillatelse til inngrep i det aktuelle kulturminnet med vilkår om en 
faglig utgravning. 11. mai 2009 mottok Riksantikvaren, med kopi til 
Kulturhistorisk museum, et brev med ønske om gjennomføring av arkeologisk 
undersøkelse fra Aust-Agder fylkeskommune. Kulturhistorisk museum sendte 5. 
juni 2009 en uttalelse til Riksantikvaren om omfang og kostnader for 
undersøkelse av automatisk fredete kulturminner (steinalderlokalitet: id 108467) 
med budsjett og prosjektplan vedlagt. I brev datert 15. juni 2009 fattet 
Riksantikvaren vedtak om omfang og kostnader for arkeologisk undersøkelse i 
medhold av kulturminneloven § 10 første ledd. Reguleringsplanen ble vedtatt 
22. mai 2009. 
  
Den arkeologiske undersøkelse ble gjennomført med utgangspunkt i 
prosjektplan fra Kulturhistorisk museum ved Zanette Tsigaridas Glørstad datert 
3. juni 2009. 
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Cf34331_54: Besøk av 6. og 7. klassinger fra Flosta 
skole. 

2. DELTAGERE, TIDSROM  
Den arkeologiske undesøkelsen på Bota, 76/5, ble gjennomført i tidsrommet 30. 
august - 8. oktober 2010, under ledelse av Sara Langvik Berge. Marianne 
Jansen, Toini Thommessen og Anna Hellgren var med som feltassistenter i hele 
perioden. Christian Westli deltok i fem av seks uker, og Ulrike Töpfer ble satt 
inn som ekstra mannskap de to siste ukene. Prosjektleder Hege Damlien deltok i 
felt en dag. De digitale innmålingene ble gjort av Kjetil Loftsgarden. Se tabell 
under for oversikt over datoer. Det ble totalt brukt 31 ½ ukeverk i felt. 
 
Navn Oppgave Tidsrom Ukeverk 
Hege Damlien Prosjektleder 28.9.2010 ½ dag 
Sara Langvik Berge Feltleder 30.08-08.10.2010 6 
Marianne Jansen Feltassistent 30.08-08.10.2010 6 
Toini Thommesen Feltassistent 30.08-08.10.2010 6 
Anna Hellgren Feltassistent 30.08-08.10.2010 6 
Cristian Westli Feltassistent 30.08-24.09., 04.10.-08.10.2010  5 
Ulrike Töpfer Feltassistent 27.09.-08.10.2010 2 
Kjetil Loftsgarden GIS, innmåling 01.09.-02.09., 06.10.2010  3 dager 
Totalt ukesverk   32 ½ uke  

 
Arkeologer fra Aust-Agder fylkeskommune kom på befaring ved flere 
anledninger. Nils Ole Sundet var innom to ganger, og Ingvild Paulsen og Frank 
Allan Juhl som hadde foretatt registreringen kom også på besøk. 

3. FORMIDLING  
Publikum og media viste stor 
interesse for undersøkelsen. 
Det ble særlig mye besøkende 
i etterkant av innslagene i 
media. To lærere og 50 
skoleelever fra 6. og 7. klasse 
på Flosta skole kom til avtalt 
besøk og omvisning torsdag 
30. september. Elevene var 
svært oppvakte og stilte 
mange gjennomtenkte 
spørsmål om arkeologi som 
utdanning og yrke, samt ting de lurte på i forhold til steinalderen og 
kulturminnevern generelt. I etterkant av omvisningen ble feltleder intervjuet av 
to av elevene, og intervjuet ble lagt ut på Flosta skoles hjemmeside. 

Media Publisert hvor Dato 
Avis Arendals Tidene 18.9.2010 
Avis  Tvedestrandposten 23.9.2010 
TV NRK Sørlandet, nyhetssendingen 28.9.2010 
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Det var forbausende mange mennesker som fant veien frem til utgravningsfeltet, 
og noen av de interesserte kom tilbake igjen flere ganger. Mot slutten av 
undersøkelsen ble det imidlertid mindre tid til omvisninger, og vi ble nødt til å 
korte ned på tiden vi brukte til besøkende for å komme i mål med utgravningen.  
 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

 
Fig. 1. Oversiktskart. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-  
150408SAS. Produsert 7.4.2011 KL   
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Tverdalsøy ligger nord for, og i forlengelsen av, Flostahalvøya i skjærgården 
utenfor Tvedestrand. Tverdalsøy omsluttes i vest av Eikelandsfjorden, og i øst 
av Oksenfjorden. Reguleringsområdet preges av mye fjell og knauser i dagen, 
samt partier med jordavsetninger. Terrenget har bratte skrenter ned mot sjøen. I 
den sørlige delen av traseen er området omgitt av steingjerder for å holde 
beitende dyr på plass. Mot nord følger traseen rydningslinjen etter kraftlinjen. 
 
Lokaliteten ligger på et relativt flatt platå, avgrenset mot sør av en liten 
fjellknaus og i vest av bratt stigende fjell og av et dalsøkk ned mot dalbunnen. 
Nord for området stiger landskapet og blir mer steinblandet, mens lokaliteten 
fortsetter noe mot øst, før et område med bart fjell stiger opp. Lokaliteten 
avgrenses naturlig av lokaltopografiske forhold, og av negative prøvestikk i 
helningen nord og sør for platået. Området kan karakteriseres som åpent 
skogsterreng, med en blanding av noe granskog og ung løvskog. Boplassen 
ligger i rydningslinjen til den oppsatte kraftledningen (Glørstad 2009)  
 

 
Fig. 2. Ortofoto med høgdekoter. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 
150408SAS. Produsert 7.2.2012 KL   
 
På vestsiden av Tverdalsøy er det registrert en rekke gravminner som ligger 
vendt ut mot Eikelandsfjorden: id 51401, id 21338, id 76370 og id 21339. Fra 
sistnevnte sted er det også innkommet et gravfunn fra vikingtid (C22614). I den 
nordlige og midtre delen av øya er det registrert flere steinalderlokaliteter: id 
41667, id 31679 i tillegg til id 76370 som også omfattet gravminner. Id 41667 er 
beskrevet hos A. Nummedal: "Steinalderundersøkelser paa Sørlandet sommeren 
og høsten 1917", s. 20 under Øitangen. Lokaliteten ble registrert for økonomisk 
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kartverk i 1987. I forlengelsen av registreringen ble denne lokaliteten delvis 
undersøkt av Helge Braathen og May-Liss Bøe Sollund på 1980-tallet. Funn 
som ble innsamlet i forbindelse med registreringen av boplassen i 1987 er 
katalogisert under museumnummer C38803. I området ved denne lokaliteten er 
det også innkommet flintavfall og en flekkeskraper (C23536). Fra østsiden av 
Tverdalsøy, ut mot Eikelandsfjorden, er det også innkommet en flekkepil 
(C31434) (Glørstad 2009). 

 
Fig. 3 viser et oversiktskart over kystområdet mellom Arendal og Tvedestrand 
med 30 meters høydekote markert. Lokalitetene som er avmerket er registrerte 
bosetnings- og aktivitetsområde som ligg i omtrent samme høyde over havet 
som Øytangenlokaliteten, og kan således være fra samme tidsperiode. 

 
Fig. 3. Oversiktskart med 30 meter høydekote markert. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000- 150408SAS. Produsert 7.4.2011 KL 

 

5. PRAKTISK GJENNOMFØRING 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Faglig program for steinalderundersøkelser (Glørstad 2006) skisserer syv 
problemområder som skal danne rammen for arkeologiske undersøkelser av 
steinalderlokaliteter på Sør- og Østlandet. Av disse er følgende mest aktuelle i 
forbindelse med undersøkelsen av ID 108467 
 
• Kronologiske studier: 
Hovedtrekkene i utviklingen, både i mesolittisk og neolittisk tid er klarlagt, men 
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viktige sekvenser i utviklingen er tynt empirisk belagt i et statistisk perspektiv, 
eller kun måtelig kjent. Både detaljerte, lokale kronologiske studier og 
statistiske data for større områder er nødvendig for å kunne belyse slike 
spørsmål. 
 
• Intern organisering: 
Et viktig aspekt ved å forstå steinalderens samfunnsorganisering er å få klarhet i 
hva slags type boplass den undersøkte lokaliteten representerer (basisboplass, 
jaktstasjon osv.), og undersøke hvordan det interne boplassrommet er organisert. 
Disse spørsmålene kan belyses ved å få klarhet i hvilke aktiviteter som har 
foregått på boplassen, og å avdekke eventuelle strukturer. Gjennom å klarlegge 
relasjonene mellom ulike aktivitetene og eventuelle strukturer, vil boplassens 
struktur og organisering kunne avdekkes. Sammenliknende analyser av flere 
boplasser vil kunne gi et innblikk i den praktiske struktureringen av 
menneskenes aktiviteter internt, men også kunne sette disse inn i en større 
kulturhistorisk kontekst. 
 
• Ekstern boplassorganisering: 
For å kunne forstå steinalderens bosetning i større målestokk enn den enkelte 
boplass, er det viktig å kunne se den i relasjon til andre boplasser, både synkront 
og diakront. På grunnlag av frekvenser i boplass- og annet funnmateriale er det 
mulig, med kildekritisk forbehold, å skille ut trender i fordelingen av boplasser i 
landskapet. Representativt boplassmateriale vil gi overordnete og statistiske 
data, i form av bestemmelse av boplasstype, størrelse og alder, som er vesentlig 
for å kunne forstå boplassen betydning i et bosetningsmønster (Glørstad 2009). 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

I henhold til de skisserte problemstillingene var det i forkant av undersøkelsen 
satt et mål om å undersøke 100 m2 av boplassflaten på ca. 225 m2, for å få en 
forståelse av boplassen.  
 
Vanligvis er det hensiktsmessig å benytte gravemaskin for å avtorve det aktuelle 
undersøkelsesområdet, slik at en fort kan få en oversikt over funnfrekvens og 
funnspredning på lokaliteten, og eventuelle høyereliggende strukturer. 
Boplassen på Bota lå imidlertid under en kraftlinje, og på grunn av 
sikkerhetsmessige hensyn måtte avtorvingen foregå manuelt. Det ble torvet av et 
område på ca. 162 m2. 
 
Etter avtorvingen ble det satt ut et digitalt rutesystem, med X stigende mot 
feltnord (nordvest) og Y mot øst (nordøst). Origo ved 100X og 200Y og alle 
rutene ble navngitt fra deres sørvestre hjørne. 

 
Til innmålingen ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en Leica 1100 
med RCS fjernstyring. Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 
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2.0 og ESRI ArcGIS 9.3 benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et 
PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble deretter importert til GeoOffice, og her 
konvertert til Shape-filer som kan bearbeides i ArcGIS. Prosjektfilene ble 
deretter importert til ArcGIS de de ble gjort om til polygoner og linjer, og lagret 
i geodatabase. ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til rapporten.  
Alle kartdata er i UTM/EUREF89, sone 32N. Alle kartdata og metakart er lagret 
ved det digitale kartverket ved Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. 

 
Innledningsvis ble det innenfor det etablerte rutesystemet lagt ut prøveruter på 
50x50 cm spredt utover lokaliteten. Formålet var å skaffe en oversikt over 
funnfrekvensen, som bakgrunn for videre prioriteringer. Det ble i alt lagt ut 18 
prøveruter. Annenhver prøverute ble gravd i tre lag. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Undersøkelsen ble utført som en konvensjonell steinaldergravning, hvor 
kvadranter på 50x50 cm ble gravd mekanisk i 10-cm lag. Det ble gravd tre lag, 

Cf34331_02, Cf34331_07 og Cf34331_57: Avtorving og utgraving av lokaliteten for hånd. 
Foto tatt mot øst. 
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på det meste ble det åpnet en sammenhengende flate på 70 m2. Funnspredningen 
i prøverutene var retningsgivende for hvilke ruter som ble gravd. Det ble gravd 
70 m2 i lag 1. Av disse ble 26,5 m2 gravd i to lag, og 6 m2 i tre lag. 
 
Massene ble såldet med 4 mm-såld. Gjenstandene ble samlet inn og katalogisert, 
og magasinert hos KHM under C-nr 57694. Funnene ble katalogisert etter 
Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter, av Helskog et.al. (1976). 
Alle foto ble lagt inn i en digital fotodatabase, under Cf-nr 34331. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Den første dagen gikk med til pakking av utstyr og reise ned til Tverdalsøy. Vi 
rakk å ta en titt på lokaliteten og orientere oss før vi plasserte utstyret i brakka 
og tok kvelden. Vann til sålding var ikke framført til oppstart av undersøkelsen, 
og det tok mer enn en uke før det var på plass. Mens vi ventet på vann avtorvet 
vi lokaliteten for hånd, snekret såldestasjon, hogget trær, satte ut målesystem og 
grov prøveruter. Siden vi ikke kunne sålde massene uten vann, måtte disse 
midlertidig lagres i bøtter og svarte plastsekker. Da vi var avhengige av 
funnspredningen i prøverutene for å kunne legge opp det videre arbeidet, ble det 
mye venting og dødtid inntil vannet var på plass. Da det endelig kom, resulterte 
alle de ferdigravde prøverutene som var klare til sålding, i lang kø ved 
såldestasjonen.  
 
Forsinkelsene den første uka hadde innvirkning på resten av undersøkelsen, da 
det ble gravd et mindre antall kvadratmeter enn estimert på forhånd. Vi anser det 
likevel som sannsynlig at hoveddelen av boplassen ble undersøkt.  
 
Været holdt seg tørt og fint under størsteparten av undersøkelsen, men siste uka 
kom det noen kraftige regnskyll med medfølgende flomvarsel på store deler av 
Sør- og Østlandet. Bakken tok ikke av for alt vannet, og det dannet seg store 
bekker tvers over det åpnede feltet. Noe tid ble brukt på å drenere vekk 
vannmassene, og det ble i det hele tatt mer uoversiktlige og sølete forhold å 
grave under. Dette gjaldt for det meste gravingen av lag 3. Det ble ikke gjort 
funn av strukturer som for eksempel ildsteder og teltringer, men forholdene var 
fine frem til regnskyllet på slutten og skulle dermed ikke ha noe å si for 
resultatet av undersøkelsen.   

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det var ikke gjort synlige inngrep på lokaliteten, og kraftlinjen som gikk over 
boplassen var fundamentert utenfor i nordvest og i sørøst. Området har heller 
ikke vært dyrket, så boplassen må regnes som urørt. Derimot var den delvis 
beliggende i en helling, så noe forflytning av funnmaterialet kan ha skjedd før 
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vegetasjonen dekket lokaliteten. I tillegg har det blitt ryddet skog i 
kraftlinjetraseen, og råtne røtter har laget hulrom i undergrunnen. Under graving 
hendte det at funn fra ett lag falt ned i slike hull, og endte opp i laget under. Det 
var lite vi kunne gjøre med det, annet enn å grave forsiktig hvis vi kom over 
slike hulrom.  

6. UTGRAVINGSRESULTATER 
Som nevnt over ble det gravd kvadranter på 50 x 50 cm i inntil tre lag. Til 
sammen i alle lag ble det gravd 102,5 m2. Funnene ble gjort fra rett under torva i 
lag 1. Det var flest funn i lag 2. Ideelt sett skal det graves til det ikke gjøres flere 
funn. Lag 3 hadde imidlertid kun funn i toppen av laget, og det ble derfor ikke 
gravd ytterligere ett lag utover disse tre. 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
Det ble ikke gjort funn av strukturer på den undersøkte delen av boplassen. Den 
delen av flaten som inneholdt den største funnkonsentrasjonen, var imidlertid 
ryddet for stein, jf. fig. 4. Steinene som var fjernet lå i ytterkanten av 
boplassflaten, mot nord, i forlangelse av berg. På nordsiden av rydningssteinen 
var det nesten ikke funn i prøverutene, og området ble derfor ikke undersøkt 
nærmere. Undersøkelse av rydningssteinsområdet viste at flaten var ryddet i 
forkant av oppholdet. Det ble gjort funn av flint, kvarts og bergkrystall i 
massene mellom steinene, men ikke under dem.  

 
Cf34331_46: Oversikt over sørlige del av feltet, topp lag 2, etter graving av lag 1. Foto tatt mot 
vest-nordvest 
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Fig. 4. Kart over lokaliteten med tre, røtter, stein og berg inntegnet. Produsert 7.4.2011 KL 
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6.2 FUNNMATERIALE 
Funnmaterialet omfatter totalt 5916 artefakter av ulike råstoff, der flintmaterialet 
dominerer.   
 

6.2.1. RÅSTOFFBRUK 
I antall er 50 % av det littiske materialet av flint, og 44 % består av kvarts og 
bergkrystall står for 5 %. Også bergart og sandstein forekommer i relativt små 
kvanta, henholdsvis 0,8 % og 0,4 %. 

50 %

5 %

44 %

1 % 0 %

Totalt antall funn

Flint

Bergkrystall

Kvarts

Bergart

Sandstein

 
 
Flint 
Flint utgjør 50,5 % av funnmaterielet. Av de 2978 flintfunnene på lokaliteten er 
2,1 % (63 stykker) sekundærbearbeidet. Den sekundærbearbeidede flinten 
omfatter et mikroflekkebor, to bor og tolv skrapere. Sju flekker og ni 
mikroflekker har retusj. 39 fragment har retusj, åtte avslag har retusj 
 
8,5 % av flinten har rester etter cortex, noe som taler for at i det minste deler av 
materialet kan ha kommet til stedet i form av mindre knoller eller grovpreparerte 
kjerner. 8 % av flinten er registrert som varmepåvirket. 
 
Primærbearbeidet flint omfatter 16 kjerner eller kjernefragment, to av disse er 
bipolare og to er koniske, 39 flekker, 108 mikroflekker, 316 avslag, 1157 
fragment, 277 splinter med slagbule og 1061 splinter uten slagbule. 
 
Det ble funnet flint av flere typer og av varierende kvalitet, noe som viser at 
flere ulike kjerner har blitt benyttet. 
 
Funn av flint fordeler seg som i tabellen under: 
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Flint         

Unr Gjenstand Variant Form Antall 

11 avslag     288 

8 avslag   med konkav kantretusj 2 

7 avslag   med konveks kantretusj 2 

10 avslag   med plattformkant 1 

9 avslag   med retusj 1 

11 avslag flekkelignende   2 

11 avslag flekkelignende avslag   5 

11 avslag mikroflekkelignende avslag   12 

7 avslag skraper med konveks kantretusj 3 

4 flekke     33 

2 flekke   med bølget retusj 1 

3 flekke   med retusj 4 

1 flekke skraper med konveks kantretusj 1 

16 fragment     1117 

14 fragment   med bølget retusj 1 

13 fragment   med konkav kantretusj 2 

15 fragment   med retusj 27 

15 fragment bor med retusj 2 

12 fragment skraper med konveks kantretusj 8 

19 kjerne   bipolar kjerne 2 

22 kjerne   kjernefragment 2 

18 kjerne   konisk kjerne 2 

20 kjerne   mikroflekkekjerne 2 

21 kjerne   uregelmessig kjerne 2 

22 kjerne mikroflekkekjerne kjernefragment 4 

22 kjerne Plattformavslag kjernefragment 1 

6 mikroflekke     102 

5 mikroflekke   med fin retusj 8 

5 mikroflekke Flekkebor med fin retusj 1 

17 splint     1061 

17 splint med slagbule   278 
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Bergkrystall 
Bergkrystall utgjør 5 % av 
funnmaterialet. Bergkrystall er 
betegnelsen på klar og 
gjennomsiktige krystaller av 
kvarts. Av totalt 265 funn av 
bergkrystall er 1,1 % 
sekundærbearbeidet, dette 
omfatter en skraper og en 
flekkeskraper og et avslag med 
retusj. Primærbearbeidet 
bergkrystall omfatter 16 
kjerner eller kjernefragment, 
seks av disse er bipolare, fire flekker, 18 mikroflekker, 36 avslag, 80 fragment, 
30 splinter med slagbule og 81 splinter uten slagbule. 
 
Funn av bergkrystall fordeler seg som i tabellen under: 

Bergkrystall       

Unr Gjenstand Variant Form Antall 

23 flekke skraper med konveks kantretusj 1 

24 flekke     3 

25 mikroflekke     18 

26 avslag   med retusj 2 

27 avslag mikroflekkelignende avslag   4 

27 avslag     30 

28 fragment     80 

29 splint med slagbule   30 

29 splint     81 

30 kjerne   bipolar kjerne 6 

31 kjerne   mikroflekkekjerne 2 

32 kjerne   uregelmessig kjerne 8 
 
 
Kvarts 
Kvarts utgjør 44 % av funnmaterialet. Kvartsen er av varierende kvalitet, fra 
veldig grov til kvarts som nærmer seg bergkrystall. Kvarts er et forholdsvis 
grovt materiale, og spaltes derfor ofte på en uforutsigbar måte. Alle artefakter av 
kvarts er primærtildannet og består av 80 avslag, 1180 fragment, 47 splint med 
slagbule og 1294 uten slagbule. 
 
 
 
 

Cf34331_28: Mikroflekkekjerne av bergkrystall, 
C57694-31 
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Funn av kvarts fordeler seg som i tabellen under: 
Kvarts     

Unr Gjenstand Variant Antall 

33 avslag   80 

34 fragment med slagbule 1 

34 fragment   1179 

35 splint med slagbule 47 

35 splint   1294 
 

Bergart 
0,8 % (48 stykker) av det totale funnmaterialet er av bergart. 14,3 % (7 stykker) 
er sekundærtildannet og omfatter to fragment med spor etter skafthull, fem 
bergartsøkser eller fragment av bergartsøkser. Det kan det skilles ut 4 ulike 
økser, alle prikkhugde trinnøkser. Av det totale funnmaterialet av bergart er 42 
stykker er primærtildannet, 7 avslag, 31 fragment og 4 knakkesteiner.  
 
Funn av bergart fordeler seg som i tabellen under: 
Bergart       

Unr Gjenstand Variant Form Antall 

36 øks   trinnøks 1 

36 øks prikkhugget trinnøks 4 

37 knakkestein     4 

38 avslag     7 

39 fragment skafthull   2 

39 fragment     31 
 
Sandstein 
Sandstein utgjør 0,4 % (23 stykker) av det totale funnmaterialet. 
Sekundærbearbeidet sandstein utgjør 60,9 % (14 stykker) og omfatter seks 
fragmenter av slipeplate i varierende størrelse og åtte fragment av 
sandsteinskniver. Primærtildannet sandstein omfatter ni fragment. 
 
Funn av sandstein fordeler seg slik som i tabellen under: 
Sandstein       

Unr Gjenstand Form Variant Antall 

40 kniv     8 

41 slipeplate     6 

42 fragment     9 
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6.2.2. MORFOLOGISK KLASSIFISERING 
Det totale funnmaterialet består av 5916 artefakter. 88 av funnene, eller 1,5 % er 
sekundærbearbeidet. Det primærbearbeidede materialet består av 26 kjerner eller 
kjernefragment, 43 flekker, 129 mikroflekker, 439 avslag, 2459 fragment, 355 
splinter med slagbule og 2436 splinter uten slagbule. 
 
Kjerner 
Det er funnet 26 kjerner eller kjernefragment, av dette 2 koniske kjerner, 8 
bipolare kjerner, 4 mikroflekkekjerner, 1 plattformavslag og 10 uregelmessige 
kjerner. Kjernene er i hovedsak ganske små, og viser en stor utnyttelse av 
materialet. Det er slått mikroflekker fra de koniske kjernene og begge er av flint. 
Det er funnet åtte bipolare kjerner, og seks av disse er av bergkrystall. Bipolare 
kjerner blir ofte ansett å være siste trinn i bruken av materialet. Teknikken 
regnes som spesielt tilpasset særegne råstoffomstendigheter, som for eksempel 
råstoffmangel, begrenset størrelse på kjernene og på råstoff av dårlig kvalitet 
(Kuijt et al. 1995:117, Eigeland 2007). Teknikken med bipolare kjerner er på 
denne lokaliteten i hovedsak brukt på bergkrystall og peker mot en høg grad av 
utnyttelse av fin bergkrystall. Det ble funnet fire mikroflekkekjerner og ti 
uregelmessige kjerner. Selv om det ble funnet 43 flekker, ble det ikke funnet 
kjerner som entydig kan være fra flekkeproduksjon. 
 
Mikroflekker og flekker 
Flekker utgjør 2,9 % av artefaktmaterialet, og omfatter 129 (2,2 %) mikroflekker 
og 43 (0,7 %) flekker. 12,7 % av flekker og mikroflekker er av bergkrystall, 
resten er av flint. Av mikroflekkene er ni klassifisert med retusj, av disse er et 
flekkebor. Av flekkene har sju retusj, to av disse er klassifisert som skrapere. 
  
76,7 % av flekkene er 
sekundærbearbeidet. Det er ikke er 
funnet klare flekkekjerner. Dette 
kan tyde på at det i liten grad har 
foregått tilvirkning av flekker på 
stedet, men at flekkene i hovedsak 
er medbrakt ferdig tilvirket. 
Når det gjelder mikroflekker er 

bildet annerledes, bare 7 % av 
mikroflekkene er 
sekundærbearbeidet. Dette tyder på at mikroflekkene i større grad er tilvirket på 
plassen. 
 
Opp mot halvparten (45 %) av mikroflekkene utgjøres av proksimale 
fragmenter. Dette kan forklares ved at deler av mikroflekken kan være brukket 

Cf34331_71: Flekker med retusj på slipeplate, 
C57694-3 
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med hensikt, slik at de egner seg bedre til sammensatte eggredskap (Jf. Jaksland 
2002:43).  
 
Bor 
Av borspisser, definert som avslag, kjerner eller flekker med to retusjerte kanter 
som møtes i en spiss (Helskog et al. 1976), forekom det tre artefakter. To 
fragmentbor og et flekkebor. Flekkeboret er et distalfragment av en mikroflekke 
med retusj på sidekanter. 
 
Retusjerte avslag og fragmenter 
I tillegg forekommer 40 avslag og fragment med ulik retusj som ikke kunne 
typebestemmes nærmere.  
 
Andre artefakter 
Usikker skafthullkølle 
To bergartsfragment som ble funnet 
hadde spor etter skafthull 
(C57694/39). Skafthullet var 
sylindrisk og hadde en diameter på 
3,4 cm. Området rundt skafthullet er 
slipt og tilnærmet flatt. Det er 
vanskelig å fastslå med sikkerhet 
hva redskap skafthullet stammer fra, 
men sett i forhold til annet materiale 
på boplassen er det sannsynlig at det 
er fra en skafthullkølle. 
 
Bergartsøkser 
Til sammen ble det funnet 5 bergartsøkser, eller fragment av bergartsøkser 
(C57694/36). Det kan skilles ut 4 ulike økser, alle er prikkhugde trinnøkser. Ved 
to av øksene er kun midt- og nakkepartiet bevart. Ved en øks er midtpartiet og 
den slipte eggen bevart, mens en øks er tilnærmet hel. 
 
Slipeplater 
Det ble funnet 7 fragment av slipeplate i varierende størrelse (C57694/41). Tre 
av fragmentene passer sammen og danner en større slipeplate. 
 
Sandsteinskniver 
I funnmaterialet er det også 8 fragment 
av sandsteinskniver (C57694/40). 
Fragmentene er i varierende størrelse, 
men alle har en slipt egg. To av 
fragmentene passer sammen og former 
en klar knivform.  

Fig. 5. Fragment av mulig skafthullkølle 

Fig. 6. Sandsteinskniv, C57694/40 
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6.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt inn en makrofossilprøve fra grunnen under steinsamlingen nord på 
lokalitetsflaten. Håpet var at den gamle markoverflaten var forseglet under 
rydningssteinen, og at en prøve ville kunne gi både en datering og informasjon 
om vegetasjon og nytteplanter. Da en gammel markoverflate likevel ikke kunne 
påvises, ble prøven forkastet. Utenom denne makrofossilprøven ble det ikke tatt 
inn andre naturvitenskaplige prøver.  

6.4 DISTRIBUSJONSANALYSE 
I det følgende presenteres noen spredningskart for funnmaterialet, se vedlegg 
kap. 10.4 for ytterligere spredningskart. Her vurderes alle horisontale lag sett 
under ett. I en naturundergrunn, som den ved Øytangen, der det ikke er aktuelt å 
grave stratigrafisk, er man henvist til kunstige mekaniske lagskiller. Under slike 
forhold er det er sjelden den vertikale fordelingen av funn har vist seg å si noe 
om utviklingen i bosetningen over tid (Glørstad 2004:89). Dette er bakgrunnen 
for at det har blitt praksis å utarbeide spredningskart basert på alle lag samlet. I 
tillegg vil frost kunne beveget artefaktene vertikalt i jorda. Et større problem i 
forhold til spredningsanalyse er vertikal bevegelse av typen masseutglidninger 
og erosjon – eller andre forstyrrelser i undergrunnen. Slike kildekritiske 
aspekter er tidligere gjennomgått i kapittel 5.4., der det ble konkludert med at 
boplassen virket å være relativt uforstyrret. Hensikten med bruk av 
spredningskart er å spore tendenser til mønstre i boplassorganiseringen. 
Oppløsningen i distribusjonsanalysen vil aldri kunne bli bedre enn det 
mekaniske rutenettet – ved Øytangen innebærer dette en nøyaktighet på inntil 
50 x 50 cm (kvadranter er den minste graveenheten). Det er altså ikke 
hensiktsmessig her å spore detaljer, men tendenser til boplassorganisering. 
 
Ved å studere spredningen av ulike råstoffer og typologisk-kronologiske 
gjenstandskategorier, er det også håp om at det skal være mulig å skille ut 
forskjellige opphold, faser og aktivitetsområde på stedet. 
 
 

En oversikt over den vertikale 
funnfordelingen viser at om lag tre 
fjerdedeler av alle littiske funn er 
gjort i lag 1. 

 
 
 
 
 

Totalt

Anta l l  funn Lag Prosent

4291 1 73 %

1538 2 26 %

86 3 1 %

5915
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Figur 7 viser spredningskart med alle littiske funn representert. Kartet viser at 
aktivitetsområdet ser ut til å ligge sentralt i det utgravde området. Dette blir 
spesielt tydelig i figur 8 som viser spredningskart med antall kvartsfunn. Figur 9 
viser spredningen over varmepåvirket materiale. Dette samsvarer omtrent med 
området med mest funn og peker mot et mulig aktivitetsområde da også med 
ildsted, selv om det ikke ble funnet spor etter dette. 

Fig. 7. Spredningskart med alle littiske funn. Produsert 7.2.2012 KL   



Bota, 76/5, Arendal kommune  Saksnr. 2008/1567 

 20 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 

 
 

 

6.5 DATERING 
Det ble funnet mye varmepåvirket flint, men ingen klare spor etter ildsteder. Det 
var derfor ikke mulig å få tatt inn prøve til datering. Den dateringen som er 
anslått, er basert på ledeartefakter i materialet og høyde over havet. 
 
Ledeartefakter 
I steinalderforsking kan en ved hjelp av typologi dra kronologiske slutninger, det 
vil si at man sammenligner stabilitet og endringer i morfologiske trekk i 
redskapsinventaret i et kronologisk perspektiv. Kronologiene etableres ved å 
vise til hvordan en type avløser en annen, hvordan funnkombinasjonene endres, 
eller ved at morfologiske trekk ved typen endres (Glørstad 2006:88).  
 
For store deler av mesolitikum synes teknologi og redskapstyper knyttet til å ha 
klare overregionale drag. Under tidlegmesolitikum ser en nærmest en identisk 
materiell kultur i store deler av Nord-Europa. Fra og med mellommesolitikum 
synes en sterkere regionalisering, i hovedsak i form av regionale øksevarianter 
av bergart, men også i form av råstoffvariasjon og tilgang (Jaksland 2001:21). 

Fig. 8. Spredningskart med kvarts. 
Produsert 7.2.2012 KL   

Fig. 9. Spredningskart over varmepåvirket 
materiale. Produsert 7.2.2012 KL  
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Ved den utgravde boplassen på Øytangen ble gjort flere diagnostiske funn som 
kan peke mot mellommesolitikum. Blant annet ble det funnet fem prikkhugde 
trinnøkser i bergart, det ble også funnet tre koniske og to bipolare kjerner i flint i 
tillegg til seks bipolare kjerner i bergkrystall. Det ble også funnet to fragment i 
bergart med skafthull, sannsynligvis fragment av skafthullkølle. Funn av opp 
mot åtte sandsteinskniver og til dels store fragment av slipeplater kan antyde en 
datering nærmere senmesolitikum. 
 
Strandlinjedatering 
I østnorsk steinalderforsking har datering ved bruk av strandforskyvingskurver 
utgjort et viktig redskap ved tidfesting av arkeologiske funn og boplasser. Da 
spesielt i tiden før C14-datering var utviklet. Datering ved bruk av 
strandforskyvingskurve er fremdeles verdifullt, som bruk til datering av 
lokaliteter som ikke er utgravd og til datering av utgravde lokaliteter uten funn 
av daterbart materiale (Ballin 1998:18). Datering basert på 
strandforskyvingskurve i lag med daterbare ledetyper vil ofte gi en god datering 
på en lokalitet, selv uten C14-datering. Den utgravde lokaliteten på Øytangen 
(ID 108467) ligg i et område der det ikke er utarbeidet noe 
strandforskyvingskurve. De nærmeste områdene er ved Lista (Prøsch-Danielsen 
1996-99) og Kragerø (Stabell 1980). Øvre marine grense på Lista sammenfaller 
med tapestransgresjonens maksimum ca. 6000 BP, og er på 7 m. o. h (Prøsch-
Danielsen 1996:99). Sørlandskysten er sterkt påvirket av tapestransgresjonen, og 
relativt lav øvre marin grense. Spor etter slike transgresjoner finner vi ikke 
lenger nord enn til kysten omkring Kristiansand. Dette diagrammet kan derfor 
ikke overføres til Arendalsregionen. Kurven for Kragerø gir trolig et bilde som 
kan sammenlignes med strandhevingen i Arendalsområdet, selv om både øvre 

Cf34331_69: Bergartsøkser på slipeplate, C57694/36 
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marin grense og etterfølgende regresjon har ligget på lavere nivåer i dette sørlige 
området. I tillegg til dette er det utført et forprosjekt med forslag til foreløpige 
strandlinjekurver for området mellom Mandal og Kristiansand (Midtbø et al. 
2000). Dersom man forutsetter en relativt jevn isobasekurve for kysten, vil 
strandlinjekurven for Arendal kunne ligge mellom nivåene for Kragerø- og 
Søgne/Kristiansandsområdet. Den omsøkte lokaliteten ligger mellom 32-34 
moh. Dette nivået dateres til ca. 6500 BP i følge kurven for Kragerø. Denne 
dateringen tilsvarer Tapestransgresjonens maksimum som ligger omkring 10 
m.o.h. i Søgne. Stabell (1980) utelukker ikke en liten transgresjon, alternativt en 
såkalt syngresjon, i Kragerøområdet i denne perioden. Arendal ligger om lag 
midt mellom disse områdene, og tilsvarende nivå for denne tidsperioden her kan 
derfor trolig ligge omkring 20 moh. Ifølge forslagene til 
strandforskyvningskurver for Søgne kan nivået 32-34 m.o.h. dateres til om lag 
10.000 BP. På grunn av den store høydeforskjellen mellom Kragerø og Søgne 
bør vi derfor kunne anta at den omsøkte lokaliteten er noe eldre enn Kragerø-
kurven antyder, men yngre enn den antatte strandforskyvningskurven for Søgne 
indikerer, dersom den har vært strandbundet. En sannsynlig datering av 
boplassen på Øytangen vil i så fall kunne ligge innenfor perioden 8500 - 7500 
BP, tilsvarende Tørkopfasen /fase 2 (mellommesolitikum). Selv om 
strandlinjedatering kan gi en ramme for hvor gammel lokaliteten kan være, er 
det imidlertid usikkerhet forbundet med en slik datering, særlig ettersom 
strandlinjekurven for området fortsatt er uavklart (Glørstad 2009). 
 
I forbindelse med modernisering av Vestfoldbanen mellom Farriseidet og 
Porsgrunn er det satt i gang arkeologiske utgravninger. Det forvaltningsinitierte 
utgravingsprosjektet ble startet i 2010 og skal etter planen pågå til 2013. Ved 
lokaliteten Langangen Vestgård 1 ble det tatt ut C14-prøver fra en struktur i 
form av en fet kullholdig masse (Persson 2011). Prøven ble datert til 7760-7780 
BP (Melvold pers.med.). Funnmaterialet ved Langangen Vestgård 1 minner mye 
om det funnet ved Øytangen. Dette gjør at en datering på Øytangen satt til 
slutten av mellomesolitikum er sannsynlig. Funnmaterialet og 
strandforskyvingskurve støtter også opp om denne dateringen. 

7. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 
DISKUSJON 
Det er ikke gjort funn av strukturer eller organisk materiale på Øytangen, 
diskusjon om type lokalitet, datering og brukstid, samt erverv må derfor bli gjort 
på bakgrunn av lokalisering og funnmaterialet. Kun hardmaterialet er bevart fra 
bruken av den undersøkte boplassen på Øytangen. Dette utgjør bare en liten del 
av materiellet steinaldermennesket omga seg med, da det er grunn til å tro at det 
meste besto av organiske komponenter (Glørstad 2006:94).  
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Fig. 10. Kart med havnivået visualisert 30 meter over dagens nivå. Produsert 7.2.2012 KL   
 
Lokaliteten ligger skjermet til på et relativ flatt platå, lokaliteten blir naturlig 
avgrenset av en liten fjellknaus og et dalsøkk mot sør. I perioden da boplassen 
var i bruk vil fjellknausen ha vært et svaberg og dalsøkket et sund mellom to 
øyer (jf. fig. 10). Ervervet på lokaliteten har uten tvil vært tilknyttet det marine 
miljøet. Lokaliseringa av boplassen ved et trangt sund vil ha gitt tilgang på rike 
marine resurser. Det være seg innsamling av muslinger og skalldyr, fiske eller 
muligens fangst av sjøpattedyr. Fiskekroker, harpuner o.l. er ofte i bein og har 
ikke blitt bevart, det har heller ikke avfall som bein og skjell. Det er ikke funnet 
spor etter ildsteder, men mange av gjenstandsfunnene er varmepåvirket, så det er 
sannsynlig at mat ble tilberedt på lokaliteten.  
 
Det er i hovedsak flint som er brukt til redskapsproduksjon. Det er likevel funnet 
en rekke gjenstander av bergkrystall. Man finner både flekker og mikroflekker i 
materialet, med en klar overvekt av mikroflekker. Det er ikke funnet mikrolitter 
eller andre pilspisstyper i materialet. Av sekundærbearbeidede redskaper i 
bergkrystall- og flintinventaret er det bare bor og skrapere som er sikkert 
definert, men den sekundærbearbeidede prosentandelen er lav. 
  
Det er funnet en rekke kjerner, både i bergkrystall og flint. Blant annet to 
koniske kjerner i flint og åtte bipolare kjerner, to av flint og seks av bergkrystall. 
Kvarts er også en stor råstoffkategori ved Øytangen. Spor etter bearbeiding og 
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bruk av kvartsredskaper er vanskelig å fastslå, men de store mengdene kvarts 
tyder på at kvartsen er lokal. 
 
Det ble funnet fire prikkhugde trinnøkser, på de øksefragmentene med egg var 
denne slipt. Både teknologi og kronologi rundt trinnøkser er lite kartlagt på 
Østlandet. Det er blitt lagt frem flere ulike tolkninger på hva trinnøkser har vært 
brukt til, som jordhakke, skinnskrapere eller økser til arbeid i tre, bein eller 
gevir. Likevel er det mest sannsynlig av trinnøkser i hovedsak ble brukt som 
redskaper til arbeid i tre (Gjerland 1988:221). Funn av slipeplater kan settes i 
sammenheng med trinnøkser med slipt egg, og viser et behov for å slipe 
redskaper. Det at slipeplater ble tatt med til Øytangen kan tyde på at oppholdet 
har pågått over en lengre periode. Det er også funnet sandsteinskniver på 
lokaliteten, sandsteinskniver settes ofte i sammenheng med Nøstvetfasen. 
Sandsteinskniver er en lite påaktet funngruppe i steinalderforsking, og 
funksjonen er usikker. Muligens som skjæreredskap i bein, eller som et 
flåredskap. 
 
På lokaliteten ble det funnet to bergartsfragment med spor etter skafthull. 
Fragmentene viser et sylindrisk skafthull, overflaten er slipt og tilnærmet flat. 
Skafthullet har hatt en diameter på 3,4 cm. Det er sannsynlig at fragmentene har 
vært del av en skafthullkølle. Det er kjent flere ulike varianter av steinkøller med 
boret skafthull (Solberg 1989), men uten større del bevart er det vanskelig å si 
noe mer om type eller funksjon. 

8. KONKLUSJON 
I forbindelse med reguleringsplan for hyttebygging og –fortetting for del av 
Øytangen, ble det undersøkt en steinalderlokalitet med Askeladden id 108467. 
   
Utgravingen ble gjennomført som en regulær steinalderutgraving, der det ble 
gravd kvadranter på 50 x 50 cm i inntil tre lag. Til sammen i alle lag ble det 
gravd 102,5 m2. Funnene ble gjort fra rett under torva i lag 1. Det var flest funn i 
lag 2. Funnmaterialet omfatter totalt 5916 artefakter av ulike råstoff, der 
flintmaterialet dominerer. Det ble funnet både flekker og mikroflekker, men 
nesten tre ganger flere mikroflekker enn flekker. 13 gjenstander er blitt tolka 
som skrapere og tre er tolka som bor, og av disse er et flekkebor av mikroflekke. 
I tillegg ble det funnet ble det funnet over 30 kjerner eller kjernefragment, av 
disse er det 6 bipolare kjerner av bergkrystall og 2 koniske kjerner av flint. 
 
Av ikke slåtte artefakter ble det gjort funn av 4 prikkhugde trinnøkser, i tillegg 
til sandsteinskniver og slipeplater. Også fragmenter fra en mulig skafthullkølle 
ble funnet. 
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Basert på lokaliseringa av boplassen i forhold til havnivået og typologi av 
funninventaret har lokaliteten ved Øytangen blitt datert til slutten av 
mellommesolitikum.  
 
Vår kunnskap om steinalderen i Aust-Agder bygger i hovedsak på løsfunn av 
redskaper. Selv om det er registrert relativt mange boplasser, er få er fagmessig 
undersøkt og publisert. Det er ikke tidligere undersøkt steinalderboplasser i 
Arendal. Resultatene fra Øytangen har gitt oss ny og viktig kunnskap om bruken 
av området i mesolittisk periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bota, 76/5, Arendal kommune  Saksnr. 2008/1567 

 26 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

9. LITTERATUR 
Ballin, T. 1998: Oslofjordforbindelsen. Arkæologiske undersøgelser ved 
Drøbaksundet. Varia 48, Universitetets Oldsakssamling, UiO. 
 
Gjerland, B. 1988: Stildrag ved vestnorske bergartsøkser. Festskrift til Anders Hagen. 
Arkeologiske Skrifter fra Historisk Museum No. 4. Universitetet i Bergen. 214-224. 
 
Glørstad, H. 2004: Svinesundprosjektet bind 4. Oppsummering Svinesundprosjektet. , 
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, UiO. 
 
Glørstad, H. 2006: Steinalderundersøkelser. Faglig program bind 1. Varta 61, 
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, UiO. 
 
Glørstad, Z.T. 2009:  Prosjektplan. Arkeologisk undersøkelse av automatisk fredete 
kulturminner, 1 steinalderlokalitet (id 108467). Reguleringsplan for Øytangen, 
Tverdalsøy, 76/div., Arendal kommune, Aust-Agder fylke. KHM fornminneseksjonen, 
UiO. 
 
Eigeland, L. 2007: Pride and Prejudice: Who should care about non-flint raw material 
procurement in Mesolithic South-East Norway.  Lithic Technology, Vol. 32, Issue 1, 
39-49.  
 
Helskog, K., S. Indrelid og E. Mikkelsen 1976: Morfologisk klassifisering av  
slåtte steinartefakter. Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1972-1974. Oslo. 
 
Jaksland, L. 2001: Vinterbrolokalitetene - en kronologisk sekvens fra mellom- og 
senmesolitikum i Ås, Akershus. 
Varia 52, Universitetets kulturhistoriske museer , Oldsakssamlingen, UiO. 
 
Jaksland, L. 2002: Berget 1 – En senmesolittisk boplass med hyttetuft. I H. Glørstad 
(red.):, Svinesundprosjektet Bind 1, Utgravinger avsluttet i 2001. Varia 54, 
Universitetets Oldsakssamling, UiO. 
 
Juhl, Frank A. og Ingvild Paulsen 2007: Rapport fra kulturhistorisk registrering. 
Arendal kommune, Øytangen, 
Tverdalsøy. Aust-Agder fylkeskommune. 
 
Kujit, I., W.C. Prentiss og D.L. Pokotylo 1995:Bipolar reduction: An experimental 
study of debitage variability. Lithic Technology 20. s. 116-127. 
 
Midtbø, I., Prøsch-Danielsen, L. og Helle, S. K. 2000: Den Holocene (etteristidens) 
strandlinje i området Mandal 
- Kristiansand, Vest-Agder, Sør-Norge: Et forprosjekt. I L. Selsing (red.): Norsk 
kvartærbotanikk ved 
årtusenskiftet. AmS-Varia 37. Stavanger. s. 37 - 49. 
 
Persson, P. (Red.) 2011: Årsrapport 2011, Vestfoldbaneprosjektet, Arkeologiske 
utgravninger i Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Kulturhistorisk museum, 
Fornminneseksjonen, UiO. 

http://www.publicarchaeology.eu/node/8782
http://www.publicarchaeology.eu/node/8782


Bota, 76/5, Arendal kommune  Saksnr. 2008/1567 

 27 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 
Prøsch-Danielsen, L. 1996: New light on the Holocene shore displacement curve on 
Lista, the southernmost part of Norway. Norsk geografisk tidsskrift 51. s. 83 – 101. 
 
Solberg, B. 1989: Køller, klubber og hakker av stein. Lite påaktede gjenstandsgrupper 
i vestnorsk yngre steinalder. Universitets Oldsaksamling Årbok 1986-88. Oslo. s. 81-
102. 
 
Stabell, B. 1980: Holocene shorelevel displacement in Telemark, southern Norway. 
Norsk geologisk tidsskrift 60. s. 71-81. 

 

10. VEDLEGG 

10.1. TILVEKSTTEKST 
C57694/1-42  
Boplassfunn fra mellommesolitikum fra BOTA av TVERDAL (76 /5), ARENDAL 
K., AUST-AGDER.  
 
1) Flekke med konveks kantretusj av flint. B: 1,3 L: 1,1 cm.  
2) Flekke med bølget kantretusj og rett enderetusj av flint. B: 1,3 L: 1,4 cm.  
3) 4 flekker med retusj av flint. B: 1,0-1,6 L: 0,7-4,4 cm.  
4) 33 flekker av flint, 1 varmepåvirket. B: 0,9-1,5 L: 0,7- 4,1 cm.  
5) 9 mikroflekker med fin retusj av flint. B: 0,4-0,8 L: 0,9-3,2 cm.  
6) 102 mikroflekker av flint, 3 varmepåvirket, 3 med cortex. B: 0,3-0,8 L: 0,4-2,4 
cm.  
7) 5 avslag med konveks kantretusj av flint, 1 med cortex. Stm: 1,5-2,3 cm 
8) 2 avslag med konkav kantretusj av flint Stm: 1,4-1,8 cm.  
9) avslag med retusj av flint. Stm: 1,0 cm.  
10) avslag med plattformkant fra mikroflekkekjerne av flint. Stm: 2,1 cm. 
11) 307 avslag av flint, 24 varmepåvirket, 51 med cortex  
12) 8 fragment med konveks kantretusj av flint, 1 varmepåvirket. Stm: 1,2-2,3  
13) 2 fragment med konkav kantretusj av flint, 1 med cortex. Stm: 1,0-1,9  
14) Fragment med bølget retusj av flint. Stm: 2,0 cm 
15) 29 fragment med retusj av flint, 3 varmepåvirket, 3 med cortex. Stm: 0,6-3,8  
16) 1117 fragment av flint, 138 varmepåvirket, 132 med cortex. 
17) 1339 splinter av flint, 78 varmepåvirket, 59 med cortex, 271 med slagbule. 
18) 2 koniske kjerner av flint, 1 med cortex. Stm: 2,0-2,2 cm 
19) 2 bipolare kjerne av flint. Stm 1,3-2,5 cm. 
20) 2 mikroflekkekjerner av flint, 1 med cortex. Stm: 1,8-2,2 cm.  
21) kjerne, uregelmessig av flint. Stm: 1,7-1,9 
22) 7 kjernefragment av flint, 1 varmepåvirket. Stm: 0,9-3,1 cm 
23) Flekke med konveks kantretusj av bergkrystall. B. 1,5 L: 1,7 cm.  
24) 3 flekker av bergkrystall. B: 0,8-0,9 L:1,6- 1,9 cm.  
25) 18 mikroflekker av bergkrystall. B: 0,5-0,8 L:0,6-1,6 cm.  
26) 2 avslag med retusj av bergkrystall. Stm: 1,9-1,9 
27) 34 avslag av bergkrystall. 
28) 80 fragment av bergkrystall. 
29) 111 splinter av bergkrystall, 30 med slagbule. 
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30) 6 bipolare kjerner av bergkrystall. Stm: 1,2-2,0 cm. 
31) 2 mikroflekkekjerner av bergkrystall. Stm: 2,2-3,8 cm.  
32) 8 kjerner, uregelmessige av bergkrystall. Stm: 1,2-3,9 cm.  
33) 80 avslag av kvarts. 
34) 1180 fragment av kvarts. 
35) 1341 splinter av kvarts, 47 med slagbule. 
36) 5 økser, trinnøks av bergart. Stb: 3,1-4,2 Stm: 4,2-10,7 cm.  
37) 4 knakkesteiner av bergart. Stm: 4,9-7,3 cm.  
38) 7 avslag av bergart  
39) 33 fragment av bergart, 2 variant skafthull  
40) 8 kniver av sandstein. Stm: 1,8-4,3 cm. 
41) 7 slipeplater av sandstein. Stm: 2,3-16,8 cm.  
42) 9 fragmenter av sandstein  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Boplassen ble registrert 24.-25. april 
2007 av Aust-Agder fylkeskommune (Juhl og Paulsen 2007) i forbindelse med 
realiseringen av reguleringsplanen for Tverdalsøy. Id 108467 ble funnet i traseen for 
planlagt adkomstvei i forbindelse med hyttebygging, og Riksantikvaren ga i brev av 
14. februar 2008 tillatelse til inngrep i det aktuelle kulturminnet under vilkår om en 
arkeologisk undersøkelse. Utgravningen ble gjennomført av KHM i tidsrommet 30.08 
- 8.10 2010. Det ble til sammen undersøkt et område på 65 m2, 27 av disse ble 
undersøkt i to lag, og 6 i tre lag. Funnmaterialet omfatter 5915 artefakter av ulike 
råstoff, der flintmaterialet dominerer. Lokaliteten er datert til mellommesolitikum, 
muligens i overgangen mot senmesolitikum. Det ble ikke funnet daterbart organisk 
materiale, den dateringen som er anslått er basert på typologiske ledeartefakter og 
lokalitetens høyde over havet. Av diagnostiske funn som kan peke mot 
mellommesolitikum ble det funnet fem prikkhugde trinnøkser i bergart, det ble også 
funnet to koniske og to bipolare kjerner i flint i tillegg til seks bipolare kjerner i 
bergkrystall. Det ble også funnet to fragment i bergart med skafthull, sannsynligvis 
fragment av skafthullkølle. Funn av opp mot åtte sandsteinskniver og til dels store 
fragment av slipeplater antyder en datering nærmere senmesolitikum. Foto er lagt i en 
fotodatabase under nummer Cf34331, og funn katalogisert i steinalderbasen under 
nummer C57694. Materialet blir oppbevart ved KHMs magasiner.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i skogen 300 m SV for den verneverdige 
bebyggelsen ved Bota, og 150 m NV for det S-lige hjørnet på den gamle 
fjøsbygningen på Bota 76/5. Fra en skogsbilvei går det en NNV-SSØ-gående 
kraftlinje, og boplassen ligger i under ledningstraseen i et lite skar, 70 meter SSØ for 
skogsbilveien. Bergvegg i Ø og V, skrent i S. Blandingsskog rundt lokaliteten, 
bortsett fra i traseen for kraftlinja.  
Kartreferanse:BT014-5-3 Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33 N: 6508172,58 
Ø: 0150310,94  
LokalitetsID: 108467  
Litteratur: Juhl, F.A. og Paulsen, I. 2007. Rapport fra kulturhistorisk registrering. 
Arendal kommune, Øytangen, Tverdalsøy, Aust-Agder. Aust-Agder fylkeskommune. 
Berge, S.L., Loftsgarden, K. og Damlien, H. 2011. Rapport frå arkeologisk utgraving 
steinalderboplass fra mellom-senmesolitikum, Øytangen, 76/ div. Aust-Agder fylke. 
KHMs arkiv. 
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10.2. TEGNINGER 
1.
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2.
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3.
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10.3. FOTOLISTE  
Negativnr. Cf34331 

Fotonr. Motivbeskrivelse Retn. Navn Opptaksdato 

Cf34331_01 Oversikt over lokalitetsflaten før avtorving. ø Berge, Sara Langvik 31.08.2010 

Cf34331_02 Oversikt over lokalitetsflaten før avtorving. ø Berge, Sara Langvik 31.08.2010 

Cf34331_03 Oversikt over lokalitetsflaten før avtorving. ønø Berge, Sara Langvik 31.08.2010 

Cf34331_04 Oversikt over lokalitetsflaten før avtorving. sø Berge, Sara Langvik 31.08.2010 

Cf34331_05 Oversikt over lokalitetsflaten før avtorving. vnv Berge, Sara Langvik 31.08.2010 

Cf34331_06 Oversikt over lokalitetsflaten før avtorving. vnv Berge, Sara Langvik 31.08.2010 

Cf34331_07 Avtorving av lokalitetsflaten for hånd. øsø Thommessen, Toini 31.08.2010 

Cf34331_08 Avtorving av lokalitetsflaten for hånd. øsø Thommessen, Toini 31.08.2010 

Cf34331_09 Avtorving av lokalitetsflaten for hånd. nø Berge, Sara Langvik 01.08.2010 

Cf34331_10 Avtorving av lokalitetsflaten for hånd. ø Berge, Sara Langvik 01.09.2010 

Cf34331_11 Utsetting av koordinatsystem. vnv Berge, Sara Langvik 01.09.2011 

Cf34331_12 Lokalitetsflaten etter avtorving. nø Berge, Sara Langvik 02.09.2010 

Cf34331_13 
Utsetting av koordinatsystem. Kjetil Loftsgarden og Anna 
Hellgren. vnv Berge, Sara Langvik 02.09.2010 

Cf34331_14 
Bygging av såldestasjon. Marianne Jansen og Christian 
Westli. s Berge, Sara Langvik 02.09.2010 

Cf34331_15 Feltet med koordinatsystem. vnv Berge, Sara Langvik 02.09.2010 

Cf34331_16 Feltet med koordinatsystem. nnø Berge, Sara Langvik 02.09.2010 

Cf34331_17 Tilstand på Tverrdal. Lokalitet sikringsgravd i 2009.  - Berge, Sara Langvik 03.09.2010 

Cf34331_18 Tilstand på Tverrdal. Lokalitet sikringsgravd i 2009. -  Berge, Sara Langvik 03.09.2010 

Cf34331_19 Tilstand på Tverrdal. Lokalitet sikringsgravd i 2009.  - Berge, Sara Langvik 03.09.2010 

Cf34331_20 Tilstand på Tverrdal. Lokalitet sikringsgravd i 2009.  - Berge, Sara Langvik 03.09.2010 

Cf34331_21 
Graving av prøvekvadranter mens vi venter på å få tilført 
vann til såldestasjonen. v Thommessen, Toini 06.09.2010 

Cf34331_22 
Graving av prøvekvadranter mens vi venter på å få tilført 
vann til såldestasjonen. Anna Hellgren. v Thommessen, Toini 06.09.2010 

Cf34331_23 
Graving av prøvekvadranter mens vi venter på å få tilført 
vann til såldestasjonen. ø Thommessen, Toini 08.09.2010 

Cf34331_24 Brunjordsprofil, med svak podsol på toppen (under torva). nv Berge, Sara Langvik 12.09.2010 

Cf34331_25 Deler av en bergkrystallflekke. sø Berge, Sara Langvik 13.09.2010 

Cf34331_26 Deler av en sandsteinskniv. sø Berge, Sara Langvik 13.09.2010 

Cf34331_27 Deler av en sandsteinskniv. sø Berge, Sara Langvik 13.09.2010 

Cf34331_28 Konisk mikroflekkekjerne av bergkrystall. sø Berge, Sara Langvik 13.09.2010 

Cf34331_29 Konisk mikroflekkekjerne av bergkrystall. sø Berge, Sara Langvik 13.09.2010 

Cf34331_30 Arbeidsbilde. Anna Hellgren teller funn. n Berge, Sara Langvik 21.09.2010 

Cf34331_31 Arbeidsbilde. Marianne Jansen sålder. ø Berge, Sara Langvik 21.09.2010 

Cf34331_32 Arbeidsbilde. Toini Thommessen graver. v Berge, Sara Langvik 21.09.2010 

Cf34331_33 Arbeidsbilde. Besøk av interesserte lokale skolegutter. v Thommessen, Toini 22.09.2010 

Cf34331_34 
Arbeidsbilde. Marianne Jansen og Ulrike Töpfer ved 
rydningssteinen. nnø Berge, Sara Langvik 28.09.2010 

Cf34331_35 
Arbeidsbilde. NRK på besøk. Ulrike Töpfer og Marianne 
Jansen filmes mens de jobber. ø Thommessen, Toini 28.09.2010 

Cf34331_36 112-114x/200-203y Topp lag 2, etter graving av lag 1 (n-del). n Thommessen, Toini 28.09.2010 

Cf34331_37 112-114x/200-203y Topp lag 2, etter graving av lag 1 (n-del). n Thommessen, Toini 28.09.2010 

Cf34331_38 112-114x/200-203y Topp lag 2, etter graving av lag 1 (n-del). v Thommessen, Toini 28.09.2010 

Cf34331_39 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. nø Berge, Sara Langvik 29.09.2010 
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Fotonr. Motivbeskrivelse Retn. Navn Opptaksdato 

Cf34331_40 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. n Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_41 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. ø Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_42 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. sø Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_43 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. ø Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_44 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. n Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_45 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. n Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_46 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. vnv Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_47 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. vsv Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_48 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. vnv Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_49 
Oversikt over resten av feltet (s-del), topp lag 2, etter 
graving av lag 1. Rydningsstein. ønø Berge, Sara Langvik 29.09.2010 

Cf34331_50 Trefelling rundt feltet, Hetland Agder. v Thommessen, Toini 29.09.2010 

Cf34331_51 Trefelling rundt feltet, Hetland Agder. v Thommessen, Toini 29.09.2010 

Cf34331_52 
Forsøk på pedagogisk plakat til besøk av 50 6. og 7. 
klassinger. s Berge, Sara Langvik 30.09.2010 

Cf34331_53 Arbeidsbilde.Ulrike Töpfer og Toini Thommesen. s Berge, Sara Langvik 30.09.2010 

Cf34331_54 Besøk av 50 6. og 7. klassinger fra Flosta skole. vnv Thommessen, Toini 30.09.2010 

Cf34331_55 Besøk av 50 6. og 7. klassinger fra Flosta skole. nv Berge, Sara Langvik 30.09.2010 

Cf34331_56 
Besøk av 50 6. og 7. klassinger fra Flosta skole. Intervju til 
skolens hjemmeside.  - Berge, Sara Langvik 30.09.2010 

Cf34331_57 Lokaliteten under graving. Ulrike Töpfer. sø Berge, Sara Langvik 30.09.2010 

Cf34331_58 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_59  Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_60 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_61 Marianne Jansen har nettopp funnet en øks!  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_62 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_63 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_64 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_65 Skrytebilde av øks på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_66 Skrytebilde av øks på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_67 Skrytebilde av øks på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_68 Skrytebilde av øks på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_69 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_70 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_71 Skrytebilde av flekker på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_72 Skrytebilde av flekker på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 05.10.2010 

Cf34331_73 Oversikt over topp lag 3, etter gravd lag 2. vnv Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_74 Oversikt over topp lag 3, etter gravd lag 2. vnv Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_75 Oversikt over topp lag 3, etter gravd lag 2. vnv Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_76 Økseråstoff  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_77 Kvartsblokker. Råstoff.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_78 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_79 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 
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Fotonr. Motivbeskrivelse Retn. Navn Opptaksdato 

Cf34331_80 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_81 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_82 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_83 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_84 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_85 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_86 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_87 Skrytebilde av økser på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_88 Skrytebilde av øks på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_89 Skrytebilde av øks på slipeplate.  - Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_90 Arbeidsbilde. Christian Westli og Anna Hellgren graver. s Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_91 Arbeidsbilde. Marianne Jansen graver. sv Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_92 Profil gjennom rydningssteinen. nø Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_93 Profil gjennom rydningssteinen. nø Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_94 Profil gjennom rydningssteinen. nø Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_95 Oversikt topp lag 4, etter graving av lag 3. vnv Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_96 Oversikt topp lag 4, etter graving av lag 3. vnv Berge, Sara Langvik 07.10.2010 

Cf34331_97 Oversikt topp lag 4, etter graving av lag 3. ønø Berge, Sara Langvik 07.10.2010 
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10.4. SPREDNINGSKART 
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