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SAMMENDRAG 

Hegna Øst 1 befant seg på eller ved liten flate i småkupert utmark, dominert av gran og unge 

bartrær, stedvis med kun et tynt mosedekke over bergknausene. Arealet er i 

registreringsrapporten oppgitt til 60 m
2
, men grunnet feil i innmålingen av lokaliteten er 

polygonet forskjøvet uten at det var mulig å avklare nøyaktig hvor dette burde ha vært 

plassert. En begrenset undersøkelse ble foretatt gjennom prøveruter og- kvadranter; kun ett 

flintfunn ble gjort og det antas at eventuelle funnkonsentrasjoner har befunnet seg helt eller 

delvis utenfor det angitte området. Det ble ikke prioritert å undersøke lokaliteten videre og 

dens omfang og karakter er dermed uavklart. I mangel av daterende gjenstander antyder 

strandlinjeforskyvningskurven en bruksfase i midtre del av seinmesolitikum, muligens i 

samme tidsrom som en undersøkt lokalitet på samme høyde, beliggende kun 60 meter sørvest 

for denne.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

STOKKE ØSTRE, 24/3., BAMBLE KOMMUNE, TELEMARK 

 

 Bakgrunn for undersøkelsen 1

Utgravningsprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal ble etablert i forbindelse med reguleringsplan 

for ny firefelts E18 mellom Rugtvedt – Dørdal, Bamble kommune, Telemark. Planen 

omfatter sluttgyldig traséforløp, riggområder, massedeponier og tilhørende anleggsveier. 

Statens vegvesen er tiltakshaver. Faglige, økonomiske og administrative rammer for det 

arkeologiske prosjektet er regulert av KHMs prosjektplan av 25.6.2013 (Schülke og Lønaas 

2013).   

 

Det arkeologiske prosjektet har undersøkt 35 automatisk fredete kulturminner i tidsrommet 

2013-2015. 30 lokaliteter er datert til steinalder og 5 er datert til jernalder og middelalder. 

Alle lokaliteter omtales i egne delrapporter. 

 



I denne delrapporten presenteres resultater fra utgravning av lokaliteten Hegna Øst 1 som ble 

registrert av Telemark fylkeskommune i 2010, og fikk ID 145401(Olsen 2012:135). 

Lokaliteten ble undersøkt under feltsesongen 2014.  

 

 

 

 
 

Figur 1: Oversikt over planområdet og lokalitetene som skal undersøkes i prosjektet. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

 Deltagere, tidsrom 2

Undersøkelsene på Hegna øst 1 ble utført den 6 og 7. august 2014. Totalt ble det brukt seks 

dagsverk som er skissert i tabellen under. Lokaliteten ble undersøkt samtidig med flere av de 

andre lokalitetene i delområdet, og inngikk i en forundersøkelsesstrategi hvor alle Hegna Øst 

boplassene ble innledende undersøkt før konvensjonell graving.  

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

John Asbjørn Havstein Utgravingsleder 7.8 1 

Svein Vatsvåg Nielsen Assisterende feltleder 6.8 1 

Solveig Lyby Feltassistent 6.-7.8 2 

Rossano Cherubini Feltassistent 6.-7.8 2 

Sum 6 

 

 



 Besøk og formidling  3

Formidling er et viktig satsningsområde for KHM, og det er satt av 4 % av samlet 

arbeidstid i felt til formidling. Det har vært gjennomført ulike formidlingstiltak, som 

blant annet har omfattet kontakt med media, publikumsformidling i felt, presentasjon av 

prosjektet i faglige og populærvitenskapelige fora, samt på Norark.no, og Facebook. En 

samlet oversikt over formidling i prosjektet er presentert i tabellen under.   

 

 
Måned/år  Type Tittel 

2013   

August Avisoppslag, Varden  «E18 endrer Telemarks historie» 

August Norark.no «E18 Rugtvedt-Dørdal. Lokaliteter fra eldre og yngre steinalder samt gravminner, 
bosetningsspor og hulveier fra jernalder.» 

September Avisoppslag, Varden  «Setter Bamble på spissen» 

September Norark.no «Begivenhetsrike uker i Bamble. Nytt fra E18 Rugtvedt-Dørdal.» 

September Omvisning  3. klasse Rugtvedt Barneskole 

September Omvisning  3. klasse Rugtvedt Barneskole 

September Omvisning  4. klasse Rugtvedt Barneskole 

September Omvisning  5. klasse Rugtvedt Barneskole 

September Omvisning Omvisning for Arkeologisk studentforening, IAKH, UiO 

September Omvisning Omvisning for ansatte ved Vestfoldbaneprosjektet, KHM 

Oktober Avisoppslag, Varden  «Ligger Bamble eldste hus her?» 

Oktober NRK Telemark «Leter etter Bambles eldste hus» 

Oktober Norark.no «Mesolittiske kokegroper og middelalderske hulveier? Sesongavslutning 2013 ved 
E18 Rugtvedt-Dørdal.» 

November Norsk Arkeologmøte, foredrag Resultatbørs: E18 Rugtvedt-Dørdal. Undersøkelser av steinalderboplasser, 
gravhauger og hulveier 

November Norsk Arkeologmøte, poster "Stem på Telemarks tarveligste stenøxe" 

Diverse Omvisning Omvisning for personer i lokalmiljøet 

2014   

Februar KHM, foredrag "Steinalder i fokus" 

Februar KHM, foredrag "Fortellerstund i Historisk museum" 

April Norark.no "E18 Rugtvedt-Dørdal 2014: 20 lokaliteter, 20 arkeologer, 20 uker!" 

April Norark.no "Oslofjorden - et sentralområde for forståelsen av steinalderens kystbosetning?" 

Mai NRK Telemark "Bygger fremtiden oppå fortiden" 

Mai NRK Radio "Steinalderens teknologi" 

Mai NRK Radio P1 Nyhetsmorgen "Funn langs ny E18" 

Mai Nicolay arkeologisk tidsskrift "Erfaringer med heldigital dokumentasjon på Kulturhistorisk museums 
arkeologiske undersøkelser" 

Mai Nicolay arkeologisk tidsskrift "E18 Rugtvedt-Dørdal. Prosjektet og potensialet" 

Juni Avisoppslag, Telemarksavisa "Kritisk til arkeologiske kostnader" 

Juli NRK Radio "Steinalderboplass" 

Juli Norark.no "E18 Rugtvedt-Dørdal" 

August NRK Telemark "Er dette vikingenes E18?" 

August NRK Telemark "Fant jernaldergrav i Bamble" 

August Norark.no "Et forsøk på å fylle et "tomrom" i Bambles historie" 

August Omvisning Statens Vegvesen 

September Omvisning Studenter og ansatte ved Christian Albrechts Univesität, Kiel 



September Omvisning 4. klasse, Kroken barneskole 

September Omvisning 1. klasse, Rugtvedt skole 

Oktober NRK Telemark "Vet mer om steinalderens teknologi" 

Oktober Norark.no "Bruk av drone på E18-prosjektet" 

November Norsk Arkeologmøte, poster "Fra analog til digital" 

November Norsk Arkeologmøte, poster "På gamlemåten - eller slik ville nok Sigurd gjort det" 

November Norsk Arkeologmøte, poster "Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder" 

November Norsk Arkeologmøte, foredrag Resultatbørs: E18 Rugtvedt-Dørdal. Undersøkelser av steinalderboplasser, 
gravhauger og hulveier 

November KHM, Foredrag "Fotogrammetri som metode for feltdokumentasjon" 

November Foredrag Statens vegvesen 

2015 

Januar Avisoppslag, Varden  "Bambles forhistorie - verdt hver krone" 

April KHMs forskningsdag, foredrag "Spredning og bruk av metaryolitt i Oslofjordsområdet 

April Socio-environmental dynamics 
over the last 12,000 years, 
foredrag 

"Towards a refined understanding of Mesolithic coastal landscapes. New 
investigations on human-environment interactions in Telemark, Norway" 

Mai NRK Telemark "Steinalder-bamblingen var raus" 

Mai NRK Radio "Siste sesong med arkeologi langs E18 i Bamble" 

Mai Norark.no "Undersøkelser av fem tidligmesolittiske lokaliteter langs E18 i Bamble" 

Mai Omvisning Sannidal skole, Kragerø, 3. trinn 

Juni telemark.no "Steinalder i Bamble. Vår eldste historie" 

Juni Omvisning Sannidal skole, Kragerø, 2. trinn 

Juni Omvisning Rugtvedt skole, Bamble, 2. trinn 

Juni Omvisning Riksantikvaren 

Juni Omvisning Statens vegvesen 

Juni Omvisning Telemark fylkeskommune 

Juni Omvisning Tromsø Museum 

Juli Avisoppslag, Telemarksavisa Månedens kulturminne: Steinalder i Bamble. Vår eldste historie 

Juli Forskning.no "Her lagde nordmenn verktøy for 11 000 år siden." 

September  Meso 2015, foredrag "From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, 
Southern Norway" 

November Bamble, foredrag Folkemøte i Bamble, SVV og KHM. 

November Avisoppslag, Varden «Oldtidsfunn på E18-parsellen» 

2016   

Februar KHM, foredrag «Registreringer og utgravninger langs E18». Samarbeidsmøte, KHM og 
Fylkeskommunene 

 

Tabell 2. Oversikt over følgende formidlingstiltak gjennomført i 2013-2016. 

 

 Landskapet, funn og fornminner 4

Tiltaket omfatter en 16,8 km lang trasé mellom Rugtvedt i nordøst og Dørdal i sørvest. 

Traséen ligger mellom 2,5 og 5 kilometer inn i landet og forløper parallelt med Telemarks 

skjærgårdskyst. Geologisk er Bambleområdet en del av den store forkastningen langs 

sørlandskysten, som dannes av bergarter av prekambrisk grunnfjell, især diorittisk og 

granittisk gneis og amfibolitt (Dons 1975). I deler av traséen er det observert gabbro og 

kvartsitt. Følgelig er berggrunnen, og dermed de naturlige rammebetingelser, av en helt 



annen karakter enn de permiske lavaer som utgjør Oslofeltet øst for Frierfjorden (Bargel 

2005), hvor store arkeologiske prosjekter har blitt gjennomført tidligere. 

 

Terrenget stiger i øst-vestlig retning, fra Stokkevannet i øst, fra ca. 20 meter over havet til 

høyder opp til 150 moh. lengre vest. Landskapet er i hovedsak småkupert, med koller og til 

dels med bratte fall, og skogdekket, delvis med tynt løsmassedekke. Kun mellom Stokke og 

Bamble og ved Vestre Rosland finnes det større sammenhengende områder med god og 

svært god jordbrukskvalitet (sand og leire). Avsetningene her er havavleiringer fra 

postglasial tid (NGU, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ ).  

 

Området som omfattes av tiltaket samt nærliggende områder er rike på kulturminner helt 

tilbake til preboreal tid og opp til middelalder moderne tid (Meyer 2008, Demuth 2010, 

Olsen 2012). Det er imidlertid gjennomført få arkeologiske utgravninger i området, med 

unntak av en seinmesolittisk boplass ved Rugtvedt som ble undersøkt i 1993 (Odgaard 

1993). Telemarks steinalder har blitt behandlet i flere arbeider gjennom ulike 

perspektiver (Mikkelsen 1989, Amundsen 2000, Glørstad 2005) og i 

forvaltningsprosjekter (f.eks. Melvold og Persson (red.) 2014, Reitan og Persson (red.) 

2014). 

 

Lokaliteten Hegna Øst 1 var ifølge registreringsrapporten fra Telemark Fylkeskommune 

topografisk avgrensa til 60 m
2
, mens det angitte polygonet målte noe mindre enn dette, kun 

40. m
2
. Høyde over havet var 37-38 m, men grunnet åpenbare problemer med innmålinga er 

det noe uklart nøyaktig hvor lokaliteten har ligget, høyden er dermed ikke kontrollmålt og 

anslaget er dermed upresist. I seinmesolittisk tid, da havet sto 37 meter høyere har 

undersøkelsesområdet ligget helt nord på ei lita øy, adskilt med et smalt sund fra et lavt skjær 

mot nordvest; vet noe lavere havnivå har trolig dette skjæret vært forbundet med nevnte øy i 

form av en tange. Lokaliteten har ligget på eller ved ei lita flate mellom lave bergknauser, 

med noe mer stigende terreng i sør. Avhengig av havnivå har den hatt brukbare men noe 

utsatte naturlige havner både i øst og vest, og fra bergknausene i umiddelbar nærhet vil man 

ha hatt svært godt utsyn over den nærmeste delen av fjorden. Området befant seg på 

utgravningstidspunktet i småkupert utmark, tett bevokst av gran- og bjørkeskog. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/


 
 

 
 

Figur 1 Bildene viser det skogtette og småkuperte landskapsrommet som 

lokalitetspolygonet var stukket ut i. Det øverste bilde er orientert mot nord og det 

nederste mot sør.   



 

Figur 2 Lokalitetens beliggenhet ved 37 moh. Kart: Gjermund Steinskog, KHM.  

 



 Praktisk gjennomføring av utgravningsprosjektet 5

5.1.1 Problemstillinger – prioriteringer 
Med utgangspunkt i eksisterende kunnskapsstatus ønsker KHM å fokusere bruken av 

kystsonen på mikro- og makronivå gjennom følgende overordnete problemstillinger: 

 

1. Lokaliteter i kystsonen: funksjonell, sosial og økonomisk dynamikk og mangfold 

- Kystnære eller strandbundne lokaliteter: Forskjellige funksjoner og samfunnsmessig 

betydning (sosial, økonomisk, kommunikativ, kosmologisk, tafonomisk) 

- Sammenheng mellom menneskelige aktiviteter og steder (forskjellige former av 

romslig organisasjon, aktiviteter og avfallshåndtering) 

 

2. Mennesker og kystsonen: variasjon og kontinuitet 

- Kystsonens bruk: Samtidig variasjon og diakron utvikling 

- Kystmiljøets utvikling og utnyttelse, spesielt i forhold til ressurser og råstoffutnyttelse 

Utforskingen av disse problemstillingene vil være med til å belyse de lange linjene i Sørøst-

Norge i forhistorisk tid (Schülke og Lønaas 2013:11). 

5.1.2 Problemstillinger Hegna Øst 1 
Grunnet denne lokalitetens uavklarte status var prioriteten i første omgang å avklare i hvilken 

grad det innmålte arealet faktisk samsvarte med det aktuelle kulturminnet. Dette ville være 

sterkt førende for hvorvidt et tilstrekkelig datamateriale for tolkning av lokaliteten kunne 

uthentes, og deretter hvorvidt eventuelle ytterligere problemstillinger kunne utforskes. 

5.1.3 Utgravningsmetode og utgravningens forløp 
De prioriterte problemstillingene og det store antallet lokaliteter i delområdet Hegna Øst 

forutsatte strenge prioriteringer i feltsituasjonen, og det var forutsatt at enkelte lokaliteter kun 

skulle undersøkes gjennom en utvalgsundersøkelse. Hegna Øst 1 var helt fra starten av lavt 

prioritert.  

 

Videre var det problemer med innmålinga av lokaliteten. Det avmerka område ble 

kontrollmålt og funnet å samsvare med polygonet i Askeladden, men hverken 

lokaltopografien eller de innmålte positive prøvestikkene (som for øvrig ikke ble gjenfunnet) 

ga grunnlag for den avgrensinga som her var gjort. Anslagsvis to tredeler av den innmålte 

flata besto av berg kun dekka av et tynt torvlag og en mengde stubber og røtter; her var heller 

ikke prøvestukket. Samtidig var kun en mindre del av ei lita men godt skjerma og drenert 

flate med typisk utseende for en steinalderlokalitet innenfor innmålinga, trolig det som i 

rapporten omtales som et antatt nord-sør-gående bekkeleie (Olsen 2012: fig. 240). 

Lokaliteten beskrives for øvrig ikke i detalj foruten at den er øst-vest-retta. 

 

Tett skog på stedet kan tenkes å ha medført feil i innmåling ved at polygonet er forskjøvet, da 

helst noen meter mot sør eller sørvest, eller fordreid. Det ble bemerka at ei dreining 90° med 

klokka ville ha den effekt at det innmålte området samsvarer svært nøyaktig med ovenfor 

nevnte flate eller «bekkeleiet», men det er uvisst hvorvidt ei slik endring er sannsynlig. 

 

Et videre problem for undersøkelsen var at hogstavfallet herfra var plassert rett nord for 

lokalitetsavgrensinga, slik at den aktuelle flata ved ei tenkt forskyving sørover var 

utilgjengelig. Da det ikke var mulig å komme inn med maskin for å rydde opp i dette, og 

lokaliteten i utgangspunktet var lavt prioritert, ble det beslutta å foreta en begrensa 



forundersøkelse av den tilgjengelige flata for om mulig å avklare situasjonen innenfor 

rammene av en rimelig ressursbruk. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved graving av totalt fire 1x1 meters prøveruter i feltets 

østlige del. Disse ble plassert med en til to meters mellomrom og gravd i to lag à 10 cm etter 

at torva var fjerna. Undergrunnen besto her av fin sand iblandet en del stein og ble svært 

hardpakket nedover i lagene. Massene ble såldet med håndholdt såld og uten vann; da de stort 

sett bestod av løs og tørr sand var dette uproblematisk. Ett enslig flintfunn ble gjort i dette 

området. 

  

I feltets vestre del var det i utgangspunktet lite eller ingen løsmasser og på bakgrunn av 

stikking med jordbor ikke ansett som hensiktsmessig å foreta en fullstendig undersøkelse. To 

50x50 cm prøvekvadranter ble likevel gravd der det var mulig å komme til mellom stubber 

og berg, som bekreftet at dette området bestod utelukkende av torv på berg. 

 

Det var etterhvert klart at lokaliteten ikke kunne identifiseres innenfor den innmålte flata, og 

etter ei totalvurdering av områdets potensiale og manglende infrastruktur ble arbeidet 

avsluttet. Da kun en mindre del av arealet hadde nevneverdige løsmasser ble det heller ikke 

prioritert å bruke ressurser på maskinell avtorving avslutningsvis. 
 

 

5.1.4 Kildekritiske problemer 
Den registrerte lokaliteten samsvarer ikke med det innmålte polygonet og det er uklart i 

hvilken grad det undersøkte området omfatter den antatte lokalitetsflata. 

 



 

Figur 3 Under den begrensete undersøkelsen ble massen tørrsåldet ved bruk av 

svenskesåld.  

 Utgravningsresultater 6

6.1.1 Funnmateriale 
 

Type Variant Flint Prosent 

Kjerne Bipolar 1 100,0 % 

Total   1 100 % 

 

Ett funn av flint ble gjort i forbindelse med undersøkelsen, en bipolar kjerne eventuelt et 

uregelmessig kjernefragment av lett patinert, svært fin, mørk flint. Gjenstanden har største 

mål på 3,1 cm, et mindre parti med rest av tykk patina kan indikere at utgangspunktet har 

vært en strandknoll. Flinttypen er for øvrig den samme som er funnet på den nærliggende 

Hegna Øst 2 (ID: 145397) i form av to bipolare kjerner. 

 

Tolkningen må anses som usikker men den overordnete morfologien tilsier en bipolar kjerne. 

Stykket er avlangt med firkantet tverrsnitt; i hver ende fins en rett kant, vridd 90 grader i 

forhold til hverandre som gir et trekantet lengdesnitt. Større og mindre avspaltinger i 

lengderetningen fra begge ender samt noe, delvis ukarakteristisk, knusing. 

 

Langs deler av den ene sidekant har den et parti 1,5 cm langt med fin, ensidig og lett ujevn 

retusj, som ut ifra gjenstandens morfologi kan tolkes som en noe uformell skraperegg. 



 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon 7

Da det er uklart hvorvidt det undersøkte området overlapper med den registrerte lokaliteten 

blir grunnlaget for en inngående tolkning av aktiviteten på stedet nærmest fraværende. 

Aktivitetens omfang og utstrekning forblir uavklart; det enslige flintfunnet kan så vel 

representere utkanten av et ikke påvist aktivitetsområde av noe omfang, som et av få spor 

etter et kortvarig opphold.  

 

Den eneste gjenstanden som ble funnet er en usikkert tolket bipolar kjerne; disse er kjent fra 

alle perioder av steinalderen, og er karakteristisk lite formmessig standardiserte. 

Registreringsfunnene, bestående av to fragmenter av en grovere flinttype hvorav ett anses 

som usikkert slått, bidrar heller ikke til å belyse situasjonen.  

 

Strandlinjekurven står igjen som eneste indikator for datering og plasserer bruksfasen i 

seinmesolitikum, tidligst Ca. 5700 f.Kr. Dette innebærer enkelte forbehold vedrørende det 

primære aktivitetsområdets nøyaktige plassering. Hvis lokaliteten har befunnet seg noen 

meter nord eller nordøst for det innmålte polygonet, på den noe lavereliggende flata, vil 

havnivået ved strandbundethet kunne ligge i nedre sjikt av det som er anslått, kanskje rundt 

36 m eller lavere. 

 

Det sammenfaller isåfall godt med den nærliggende lokaliteten Hegna Øst 2 (Id:145397) Ca. 

60 m sørvest, der et ildsted er datert rundt 5300 f.Kr. Det kan dermed spekuleres i hvorvidt 

disse kan knyttes til hverandre. Beliggende kun et steinkast fra hverandre på nordsida av den 

samme lille øya er det påfallende at Hegna Øst 2 ser ut til å ha hatt ei langt mer fordelaktig 

plassering, godt beskyttet mellom lave bergknauser og med ei god og skjerma naturhavn. 

Denne ser ut til å ha vært besøkt flere ganger. Et valg av et mer utsatt oppholdssted lenger ut 

mot en odde er potensielt interessant i en diskusjon av landskapsbruk. Eksempelvis ser 

utsynet fra Hegna Øst 2 ut til å ha vært noe begrensa, mens en fra Hegna Øst 1 og 

bergknausen umiddelbart innenfor denne har hatt god oversikt over det nærliggende 

fjordområdet. Aktiviteter i tilknytning til fangst eller fiske kan også ha foregått i umiddelbar 

nærhet av ei primær boplassflate. Ettersom lokalitetens karakter ikke kunne avklares forblir 

dette imidlertid spekulasjoner.  

 

En mulig indikasjon på en tilknytning mellom de to lokalitetene kan likevel antydes; det ene 

funnet fra Hegna Øst 1 er av akkurat samme type flint som to små bipolare kjerner fra Hegna 

Øst 2. Typen er en svært fin mørk senonflint med en del mindre lyse flekker, og med cortex 

som «drypper» noe inn i flinten. Karakteristisk er også mindre rester av tykk hvit patina, og i 

ett tilfelle spor etter vannrulling, som indikerer at det er snakk om strandflint. Flinttypen 

opptrer kun i beskjedne mengder på Hegna Øst 2 og ser ut til å være fra reduksjon av én 

mindre knoll. Mens det ikke er mulig å påvise med sikkerhet kan det hevdes å være 

påfallende at to tilfeller av et nokså distinkt råmateriale, fra lignende reduksjonssekvenser 

opptrer på samme høyde over havet, kun et steinkast fra hverandre. 

 Sammendrag 8

Det oppgitte polygonet samsvarte hverken med beskrivelse i registreringsrapport eller 

terrenget på stedet, og var åpenbart feilaktig; det var heller ikke mulig å fastslå hvor det burde 

ha ligget. Lokaliteten var i utgangspunktet lavt prioritert og det ble over to dager gjennomført 

en mindre [for]undersøkelse i form av prøveruter og – kvadranter for å avklare situasjonen. 

Kun ett funn ble gjort og det ble konkludert at det innmålte området lå helt eller delvis 

utenfor eventuelle funnkonsentrasjoner. Det ble ikke prioritert å undersøke lokaliteten videre. 



Datering kunne ikke fastslås gjennom funnmaterialet men høyde over havet og en 

nærliggende lokalitet på samme høyde antyder ei datering til seinmesolitikum. 
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 Vedlegg 10

10.1.1 Tilveksttekst, C59644/1 
 
C59644/ 1 

Boplassfunn fra eldre steinalder fra HEGNA ØST 1 av STOKKE ØSTRE (24 /3), BAMBLE K., 

TELEMARK. 

 

Fellesopplysninger: 35 lokaliteter fra steinalder og jernalder ble undersøkt av prosjektet E18 

Rugtvedt-Dørdal i tidsrommet 2013-2015. Lokalitetene er blitt tilvekstført under C-nummer: 59057, 

59058, 59059, 59060, 59061, 59062, 59063, 59644, 59645, 59646, 59647, 59648, 59649, 59650, 

59651, 59652, 59653, 59654, 59064, 59655, 59656, 59657, 59658, 59659, 59660, 59661, 59662, 

59663, 59664, 59983, 59984, 59985, 59986, 59987.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning: Kulturhistorisk museum utførte i perioden 06-

07.08.2014 arkeologisk undersøkelse av lokaliteten Hegna øst 1 i Bamble kommune, Telemark. 

Hegna øst 1 lå på en liten flate i småkupert utmark, dominert av gran og unge bartrær, stedvis med 

kun et tynt mosedekke over berg. Arealet er i registreringsrapporten oppgitt til 60 m
2
, men grunnet 

feil i innmålingen av lokaliteten er Askeladdenpolygonet forskjøvet uten at det var mulig å avklare 

nøyaktig hvor dette skulle ha vært plassert. En begrenset undersøkelse ble foretatt gjennom prøveruter 

og- kvadranter. Kun ett flintfunn ble gjort og det antas at eventuelle funnkonsentrasjoner har befunnet 

seg helt eller delvis utenfor det angitte området eventuelt at det ikke er flere spor etter forhistorisk 

aktivitet på stedet. Det ble ikke prioritert å undersøke lokaliteten videre og dens omfang og karakter er 

dermed uavklart. I mangel av daterende gjenstander antyder strandlinjeforskyvningskurven en 

bruksfase i midtre del av seinmesolitikum, muligens i samme tidsrom som den undersøkte lokaliteten 

Hegna øst 2 (C 59645) på samme høyde, beliggende kun 60 meter sørvest for denne. 

 

Orienteringsoppgave: Hegna Øst 1 lå på en liten flate i utmark, ca.50 sør for hagesenteret på Rugtvedt. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6543253.54, Ø: 538925.03 

LokalitetsID: 145401. 

Katalogisert av: John Asbjørn Havstein. 

Litteratur: Olsen, M., 2012, Arkeologisk registrering E18 Rugtvedt-Dørdal. Telemark 

fylkeskommune. 

Havstein, J. A, Solheim, S. og Koxvold, L.U. 2016. Rapport fra arkeologisk utgravning. Hegna øst 1, 

24/3 Bamble k., Telemark. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum. 

 

1) 1 bipolar kjerne av flint, med cortex. Mål: Stm: 3,1 cm. 

 

 

 

10.1.2 Fotoliste 
Bildenr. Motiv Tatt Fotograf Dato 



mot 

Cf34844_01.JPG Hegna Øst 1 før oppstart. SØ JAH 06.08.2014 

Cf34844_02.JPG Hegna Øst 1 før oppstart. SØ JAH 06.08.2014 

Cf34844_03.JPG Hegna Øst 1 før oppstart. NV JAH 06.08.2014 

Cf34844_04.JPG Rossano Cherubini og Solveig Lyby bærer inn utstyr. NV JAH 06.08.2014 

Cf34844_05.JPG Prøveruter Hegna Øst 1. SØ JAH 17.09.2014 

Cf34844_06.JPG Prøveruter Hegna Øst 1. NV JAH 17.09.2014 

Cf34844_07.JPG Prøvekvadranter Hegna Øst 1. NØ JAH 17.09.2014 

Cf34844_08.JPG Vanskelige graveforhold. Høyt grunnvann etter regn. NØ JAH 08.09.2014 

Cf34844_10.JPG Hegna Øst 6, relasjon til tunet på Hegna. SV Magne 

Samdal 

30.09.2014 

Cf34844_11.JPG Hegna Øst 5 NV Magne 

Samdal 

30.09.2014 

Cf34844_12.JPG Hegna Øst 1-7 plassering i landskapet, relasjon til Stokkevannet og 

E18 i bakgrunn. Hegna Øst 5 sentralt i bildet. 

N Magne 

Samdal 

30.09.2014 

Cf34844_13.JPG Hegna Øst 6 sentralt i bildet, Hegna Øst 5 til venstre. Ø Magne 

Samdal 

30.09.2014 
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