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SAMMENDRAG 

Kulturhistorisk museum utførte i perioden 29. september til 17. oktober 2014 arkeologiske 

undersøkelser av en steinalderlokalitet i dyrka mark på Trondalen (14/12) i Risør kommune, 

Aust-Agder fylke. Undersøkelsen ble iverksatt i forbindelse med omregulering av nåværende 

jorde til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 416 mellom Frydendal og Østebø. Lokaliteten lå 

på 22 moh. Det fantes på undersøkelsestidspunktet ikke en lokal strandforskyvningskurve for 

Risørområdet, men ut fra kurven for Kragerø ble det antatt at aktiviteten kunne være fra 

overgangen mellom eldre og yngre steinalder (ca. 3800 f. Kr.). Hovedmålet med 

undersøkelsen var å få frem et diagnostisk gjenstandsmateriale som kunne bidra med 

kunnskap om kronologi og typologi for denne overgangsfasen i Aust-Agder. 21 m
2
 av 

matjordslag og undergrunn i varierende dybde (til sammen ca. 6,3 m
3
) ble undersøkt manuelt 

med prøveruter på 1x1 meter og prøvestikk på 50 x 50 cm. Massene ble vannsåldet, og 234 

littiske funn ble påvist. Lokaliteten ble deretter maskinelt avdekket. Det ble påvist tre 

strukturer som fikk datering innenfor tidsrommet 4400-3900 f. Kr. (Ua-50174 5425+/-42 BP/ 
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4292 ± 36 cal. BC, Ua-50175 5557+/-43 BP/ 4405 ±38 cal. BC, Ua-50176 5156+/-44 BP/ 

3940 ± 81 cal. BC). C14-dateringene bekrefter dermed en mulig bosetningsfase i tidsrommet 

seinmesolitikum og overgangen mot tidligneolitikum. Dersom lokaliteten var strandbundet 

kan dateringene være med til å utarbeide en bedre lokal strandlinjekurve. 

Gjenstandsmaterialet bestod av flint og kvarts. Av artefakter var det det seks uregelmessige 

mikroflekker, et flekkefragment, en bipolar kjerne av kvarts og en skraper. Enkelte 

flintavslag har trekk som assosierer til flatehuggingsteknikk, og kan peke på mot senere bruk 

av lokaliteten. Irregulære mikroflekker og bipolare kjerner kan forekomme i de fleste 

perioder av steinalderen, og gjenstandsmaterialet kan dermed ikke dateres typologisk 

nærmere enn til steinalder.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING, FV 416 FRYDENDAL-ØSTEBØ 

TRONDALEN, 14/12, RISØR,  AUST-AGDER  

Anja Mansrud 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Kulturhistorisk museum utførte i perioden 29. september til 17. oktober 2014 arkeologiske 

undersøkelser av en steinalderlokalitet på gården Trondalen i Risør kommune, Aust-Agder 

fylke. Undersøkelsen ble iverksatt i forbindelse med omregulering av nåværende jorde til 

gang og sykkelvei langs fylkesvei 416 mellom Frydendal og Østebø.  

Saken ble dispensasjonsbehandlet i 2013. Riksantikvaren ga i brev av 1. oktober 2013 

tillatelse til inngrep i det omsøkte kulturminnet (ID 170401), med vilkår om arkeologisk 

undersøkelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i Bystyret i Risør 30. januar 2014. Planen ble 

oversendt Riksantikvaren 17. februar 2014 med forespørsel om å fatte vedtak etter kml. § 10 

om omfang og kostnader knyttet til undersøkelsen. Søknaden ble imøtekommet, med enkelte 

justeringer i kostnader og omfang. Prosjektets faglige, økonomiske og administrative rammer 

er regulert av KHMs reviderte prosjektplan av 26. februar 2014 (Lønaas 2014).  

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

I prosjektplan og budsjett var det avsatt i alt fire uker (70 dagsverk) til undersøkelsen. Det 

var budsjettert med én feltleder (150 timer), én assisterende feltleder med GIS-ansvar (150 

timer), inntil to feltassistenter (225 timer) samt 22,5 timer til GIS-assistanse i felt.  Videre 

var det satt opp mulighet for utvidelse med én feltassistent i to uker. Det var beregnet 8 uker 

til etterarbeid. Undersøkelsen foregikk i tidsrommet 29. september til 17. oktober 2014. Anja 

Mansrud var utgravningsleder og Frida Espolin Norstein og Veronica Westgård 

feltassistenter. Det var ikke mulig å få tak i fast mannskap med GIS-kompetanse, men Jo-

Simon Stokke bisto med GIS-assistanse noen timer den 1. oktober (se figur 1). Varierende 

arbeidsoppgaver og tidsbruk på den enkelte lokalitet er ført i figur 2. Anja Mansrud forestod 

dokumentasjonsarbeidet og administrasjon, i tillegg til deltok hun i gravearbeidet.  På grunn 

av lavere funnmengde enn estimert er det forbrukt noe mindre tid enn budsjettert. I alt 

medgikk 45,5 dagsverk i felt, fordelt på 15 dager. Det ble benyttet tre dager med 

gravemaskin til avtorving og maskinell avdekking (8 dagsverk), # dager (19 dagsverk) til 

innledende undersøkelse/konvensjonell utgravning av matjord og undergrunn, samt # dager 

(5 dagsverk) til opprensing, snitting og dokumentasjon av strukturer i forbindelse med 

flateavdekking (figur 2). Dokumentasjonsarbeidet i felt ble gjort med tegning og ble overført 

og georeferert i Intrasis under etterarbeidet (se kap. 5.2). 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Anja Mansrud Utgravningsleder 29.09.-17.10.2014 15 

Frida Espolin Norstein Feltassistent  29.09.-17.10.2014 15 

Veronica Westgård Feltassistent 29.09.-17.10.2014 15 

Jo-Simon Stokke GIS-assistanse 01.10.2014 0,5 

Sum 45,5 
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Figur 1. Deltagere, tidsrom for undersøkelse samt benyttede dagsverk under hele 

prosjektperioden.  

 

Oppgave Dagsverk 

Innkjøp/såldebygging 1,5 

Avtorving 2 

Intrasis/GIS 0,5 

Maskinell avdekking 6 

Ruter/lag 19 

Snitting 5 

Dokumentasjon 3,5 

Formidling 0,5 

Administrasjon  1,5 

Reise/opprydning 6 

Totalt 45, 5 

Totalt ukeverk 15 

Figur 2. Fordeling av dagsverk på ulike arbeidsoppgaver  

 BESØK OG FORMIDLING  3

Ettersom vi hadde få funn å vise frem ble formidlingsarbeidet begrenset til omvisninger med 

grunneier i felt. Videre hadde vi besøk av representanter fra Aust-Agder Fylkeskommune 

ved to anledninger, samt representanter for SVV. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

De arkeologiske registreringene for Fv 416 Frydendal-Østebø ble foretatt av Aust-Agder 

fylkeskommune i 2013. Innenfor reguleringsplanen, som omfattet en 1,7 km lang 

veistrekning, ble det registrert en steinalderlokalitet i dyrka mark (ID 170401). Lokaliteten 

ble påvist ved tre positive prøvestikk, som lå i den sørlige delen av reguleringsområdet. Det 

ble funnet tre flintavslag og en irregulær mikroflekke i prøvestikkene. Funnene ble gjort 

mellom 0,1 og 0,5 meter under markoverflaten. Lokaliteten ble avgrenset ved prøvestikk og 

naturlig topografi til ca. 400 m
2 

(Møistad 2013). Lokaliteten ligger 22 moh., og med 

utgangspunkt i strandlinjekurven som var gjeldende på registreringstidspunktet (Stabell 

1980) ble lokaliteten tentativt datert til overgangen mellom seinmesolitikum og 

tidligneolitikum (ca. 3800 f. Kr.), forutsatt at den var strandbundet under brukstiden. Fra 

denne overgangsperioden finnes det få undersøkte boplasser, og området ble vurdert til å ha 

et særskilt kunnskapspotensial.  

Det registrerte aktivitetsområdet lå på et skrånende østvendt jorde, på nordsiden og 

nedsiden av riksvei 416, og med utsyn mot Trondalsdskilen i øst (figur 3, 5). Jordet var 

avgrenset av bergknauser i nordøst og opprett berg i nordvest, men strekker seg videre mot 

nord og øst. I sør avgrenses lokaliteten av den nåværende fylkesvei 416. Denne veien ble 

anlagt i 1861-1864, og utbedret på 1970-tallet. Vest for jordet ligger veimuren fra den gamle 

Risørveien, eller Postveien, anlagt ca. 1800 (Trondal 2016:56). Mot øst er avgrensningen satt 

der hvor hellingen knekker og blir brattere. Området er i dag bevokst med løvskog (figur 5).  
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Da prosjektplanen for Fv 416 Frydendal-Østebø ble utarbeidet i 2013 fantes det lite 

kunnskap om den geografiske, kronologiske og kulturhistoriske utviklingen gjennom 

steinalderen i Aust-Agder (Lønaas 2014). Aust-Agder fylke ligger i en geografisk grensesone 

mellom bedre undersøkte områder på Øst- og Vestlandet, samt Lista-området i Vest-Agder 

(Ballin 1998; Ballin og Jensen 1995; Glørstad 2004; Jaksland 2001; Koxvold 2011; Melvold 

og Persson 2014; Reitan og Persson 2014; Reitan 2011; Solheim og Damlien 2013). Det var 

kjent at landhevingen langs Agder-kysten er mer moderat enn i Oslofjordsområdet. Øvre 

marine grense i Kragerø-Langesundområdet er på ca. 140-120 m.o.h. ved slutten av siste 

istid (Hafsten 1983:77). Ved Tvedestrand nærmere Grimstad er den marine grensen om lag 

87 moh., mens den i Arendal bare er ca. 37 meter over dagens havnivå 

(http://geo.ngu.no/kart/losmasse/). Nærmeste område med lokal strandforskyvingskurve v 

Kragerø (Hafsten 1980). Lokaliteten lå på 20-25 moh.  Forutsatt at den var strandbundet 

kunne strandforsyvningsdiagrammet for Kragerø antyde datering til seinmesolitikum/ 

overgangen mellom mesolitikum og neolitikum. Aust-Agder ble nylig trukket frem som et 

nøkkelområde for å studere tidligneolitikum i KHMs distrikt (Glørstad 2012).  

Mellom 2014 og 2016 ble det foretatt omfattende arkeologiske undersøkelser i 

forbindelse med ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand (Reitan og Sundström 2018). Disse 

undersøkelsene vil utfylle kunnskapshullet mellom Lista og Oslofjordsområdet, og bidra til 

et viktig kunnskapsløft for steinalderbosetningen i Aust-Agder. I forbindelse med 

registrering av steinalderlokaliteter i traseen for nye E18 mellom Tvedestrand-Arendal 2013 

utarbeidet Aust-Agder fylkeskommune en foreløpig, lokal strandlinjekurve for 

Arendalsområdet (Eskeland 2013:9) (figur 4). I sammenheng mede18 prosjektet 

Tvedestrand-Arendal ble det utarbeidet en ny strandforsyvningskurve i området 

Tvedestrand-Arendal (Romundset 2018). Denne kurven vil kunne ha relevans Risør, selv om 

Arendal ligger en del lenger sør, og de lokale variasjonene er store. Kurven for Arendal-

Tvedestrand viser at landhevingen avtar fra seinmesolittisk tid og fremover. Dette gir 

mulighet for lengre bruksperioder med strandbundet aktivitet i de samme områdene. 

I selve Risør kommune har det i de seinere årene vært gjennomført enkelte mindre 

undersøkelser og registreringer. Tvers over Sørfjorden, i Skjelsø på sørsiden av øya Barmen, 

ble det foretatt en liten undersøkelse i 2009, i forbindelse med oppgradering av 

høyspentmaster. På ID 120283 (22 moh.) ble det påvist 10 littiske funn av flint og kvarts, 

blant annet en mikroflekke. PÅ ID 121218 (15 moh.) ble det gjort 27 funn av kvarts og flint, 

blant annet en flekke og en uregelmessig kjerne. Forutsatt at lokalitetene var strandbundet 

kan strandforsyvningsdiagrammet for Kragerø antyde dateringer til tidligneolitikum og 

neolitikum/bronsealder for disse lokalitetene (Damlien 2009). Ved Øysang i Søndeledfjorden 

er det undersøkt en lokalitet beliggende på 15-18 moh. (C52079). Ut fra funninventaret, som 

består av A-spisser, skiferspisser, sylindriske kjerner og snorstempelkeramikk, dateres funnet 

til mellomneolitikum (Tørdal 1999). 

Åtte lokaliteter fra steinbrukende tid, beliggende i høyder fra 17-30 moh., er registrert 

i Åsvika/Kallarberget ca. én kilometer sørvest for Trondalen (Sundet 2012a), likeledes er fire 

lokaliteter registrert i området Nautenes/Bossvika noen kilometer lenger vest (Mjåland 2008; 

Sundet 2012b). Av øvrige funn fra lokalitetens nærområde kan nevnes et løsfunn av en 

flintflekke (ID 115294). Om lag 400 meter sørøst for Trondalen er det registrert en 

steinalderlokalitet i dyrka mark. Her ble det funnet et mikroflekkefragment, og 19 

flint/bergartsavslag (C36511). Fra tidligere kjennes to løsfunn av nøstevtøkser, som ble 

funnet på Skarpvollsjordet i 1932. 
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Figur 3. Oversikt over planområdet og lokaliteten. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. (illustrasjon Anja Mansrud/Steinar Kristensen, 

KHM). Cf_34790_303 
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Figur 4. Eksempel på lokal strandlinjekurve for Arendalsområdet, utarbeidet av Aust-

Agder fylkeskommune og benyttet i prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal (etter Eskeland 

2013:9).  
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Figur 5. Oversiktsfoto over reguleringsområdet og steinalderlokaliteten ID-170401 etter 

registrering, med negative og positive prøvestikk (etter Møistad 2012:10, kart 3). 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Lokalitetens beliggenhet i dyrket mark la føringer på undersøkelsesmetodikk og hvilke 

problemstillinger som det var aktuelt å belyse. I prosjektplanen for Fv 416 Frydendal-Østebø 

(Lønaas 2014) var det formulert følgende punkter, og med henvisning til Faglig program for 

steinalderundersøkelser (Glørstad 2006) trukket frem tre aktuelle problemstillinger for 

undersøkelsen: 

 

 Kronologiske studier, med utgangspunkt i landhevning, gjenstandsmateriale og C14-

dateringer. 

 

 Økonomisk utvikling fra senmesolitikum til seineolittisk tid, med fokus på forholdet 

mellom en jakt- og fangstøkonomi og en jordbruksøkonomi. 

 

 Fremskaffe et kildemateriale som er egnet til studier av overregional 

boplassorganisering, både synkront og diakront. Ved å bestemme boplassenes type og 

alder vil de kunne belyse spørsmål knyttet til overordnete bosetningsmønster. 

 

Hovedmålet med undersøkelsen var å få frem et daterbart gjenstandsmateriale. Lokaliteten 

kunne ut fra dens høyde over havet tenkes å romme et gjenstandsmateriale fra overgangen 

mellom eldre og yngre steinalder (ca. 3800 f. Kr.), og funn av diagnostiske gjenstandstyper 

ville kunne gi ny og viktig kunnskap kronologien innenfor denne lakunen.  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE  

For å besvare problemstillingene var det i prosjektplanen (Lønaas 2014:3) lagt opp til en 

innledende undersøkelse med systematisk graving av prøveruter i matjordlaget og i den 

underliggende grunnen innenfor et koordinatsystem. Formålet var å danne seg en oversikt 

over funnfrekvens samt horisontal og vertikal funnspredning, som kunne danne et grunnlag 

for videre prioriteringer. Deretter var det planlagt å åpne et sammenhengende utgravningsfelt 

og avtorve det med gravemaskin. Ettersom området er dyrket i nyere tid, skulle matjordlaget 

graves med spade i ett stratigrafisk lag og i 1 x 1 meter store graveenheter. Undergrunnen 

skulle renses, og utgravde jordmasser vannsåldes. Det ble ikke ansett som nødvendig å veie 

skjørbrent stein. Dersom spor etter boplassaktivitet var bevart under matjorden ville det bli 

prioritert å sikre materiale fra dypereliggende lag samt eventuelle strukturer. Ved en slik 

undersøkelse vil det benyttes graveenheter på 1 x 1 x 0,1 meter, og skjørbrent stein veies. 

Avslutningsvis ville det foretas en maskinell flateavdekking for å lete etter daterbare 

strukturer. Eventuelle strukturer skulle dokumenteres og snittes etter tradisjonell metode. 

Området var ikke befart på forhånd, og det var lagt opp til for at utgravningsmetodene kunne 

fortløpende evalueres og justeres under feltarbeidet (Lønaas 2014:3).  

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP  

Mandag 29. september 2014 ble benyttet til pakking av utstyr og reise. En av feltassistentene 

ble sendt til Risør med buss, men det var likevel ikke plass til to personer, graveutstyr, 

måleutstyr og personlig bagasje i én stasjonsvogn. Konsekvensen ble å bringe mindre utstyr 

og sette igjen måleutstyret. Tiltakshaver var noe forsinket i forberedelsene, slik at da vi kom 
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i felt tirsdag 30. september manglet det vannoppkobling og brakken var uten strøm. 

Gravemaskin var imidlertid på plass. Entreprenørfirmaet Kjell Gilje bisto med rigging av 

brakker, som ble plassert om lag fem minutters gange fra feltet. 

Utstikking av det regulerte området var avtalt på forhånd mellom SVV og en 

landmåler innleid av SVV. På grunn av misforståelser, hadde ikke landmåleren satt ut 

fastpunkter. Dessverre hadde heller ingen av KHMs GIS-supportere anledning til å komme 

ut i felt og bistå med å sette ut slike punkter. Dermed ble det problematisk å få satt ut et 

presist koordinatsystem. Tre av punktene som var stukket ut og malt opp med spray ble 

benyttet som utgangspunkt for koordinatsystemet, som etter vanlig norsk standard hadde 

stigende X-akse mot nord og stigende Y-akse mot øst.  

Før oppstart var jordet dekket med et tykt lag gresstorv, og for å lette arbeidet med 

den innledende undersøkelsen valgte vi å avtorve området med gravemaskin (figur 6). Det 

avtorvede arealet var på 550 m
2. 

Under torven var det et matjordslag som bestod av 

humusholdig brunjord med et betydelig innslag av sand og grus. Deretter startet arbeidet med 

å påvise funnkonsentrasjoner (figur 8-9). Den avtorvede flaten ble undersøkt med prøveruter 

på 1m
2
, og gravd i hele matjordslagets tykkelse, og ned i undergrunnslaget. Matjordslaget 

varierte i tykkelse fra 20 på toppen av jordet i vest, til en dybde på ca. 40 cm lengst øst. 

Massene ble vannsåldet med 4 mm maskevidde. 17 dagsverk ble benyttet til manuell 

undersøkelse av prøveruter. Dette utgjør i snitt 0,4 m
3
 mot 0,2 m

3
 med håndgraving/sålding 

per person per dag som anslått i prosjektplanen. Det høyere snittet henger sammen med at 

matjorden innehold mye grus og var lett å sålde. Vannledningen ble koblet til kommunalt 

ledningsnett, og vi hadde dermed svært godt vanntrykk. Dette bidro til å effektivisere 

vannsåldingen. Til sammen ble det gravd 20 prøveruter. Det ble gravd en kvadratmeterrute 

ca. hver fjerde meter, foruten i de mest forstyrrede områdene hvor de ble gravd prøveruter 

med større mellomrom (se fig. 7, 8). Flest funn ble gjort helt sør, inn mot 

lokalitetsavgrensningen. Her ble de funnførende rutene utvidet til en sammenhengende sjakt. 

Til sammen ble det gravd og såldet ca. 6,6 m
3
.
 
I tillegg ble det gravd åtte prøvestikk på den 

delen av flaten som ikke var avtorvet (se figur 9). 
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Figur 6. Øtv. Lokaliteten før avtorving. Øth og ntv: lokaliteten under avtorving. Ntv. 

Lokaliteten under maskinell avdekking etter endt innledende undersøkelse. På bildene ses 

feltassistentene Veronica Westgård og Frida Espolin Norstein. Cf34790_09.JPG, 

Cf34790_153.JPG, Cf34790_151.JPG, Cf34790_309.JPG
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Figur 7. Lokaliteten sett mot sør og fylkesvei i 416. Mellom veien og jordet er det sprengt 

ut en bred grøft som trolig har fjernet deler av steinalderlokaliteten. Sprengstein er brukt 

for å bygge opp jordets bakre del mot sør og vest for å hindre utrasing av masser (foto: 

Anja Mansrud).  

 

 

 

Figur 8. Øverst: feltet under utgraving. Nederst: Feltassistentene Frida Espolin Norstein 

t.v, og Veronica Westgård t.h. graver prøveruter (foto: Anja Mansrud, KHM). 

Cf34790_153.JPG, Cf34790_153.JPG 
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Figur 9. Kart som viser utgravde kontekster (prøveruter og prøvestikk), og strukturer, samt 

moderne forstyrrelser på lokaliteten. Kartet er digitalisert og georeferert i Intrasis på 

bakgrunn av felttegninger (illustrasjon Anja Mansrud/Steinar Kristensen, KHM).  

 

Undergrunnen var svært varierende (se figur 10). Over store deler av området bestod den av 

morenemasser; minerogen, rød grus med mye småstein og innslag av kompakt aurhelle. 

Andre steder var det fin sand i varierende farge, flekkvis fin hvit sand, og mørke, svakt 

kullholdige flekker, særlig i områdene som grenset mot de historiske veiene. Dette ble tolket 

som resultat av naturprosesser og nyere tids forstyrrelser. Den intensive veibyggingen og det 



Trondalen 14/12, Risør kommune  Saksnr. 2013/12002 

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

oppbygde platået rundt lokaliteten gav mistanke om at det både kunne være påført og fjernet 

masser på ulike tidspunkter. Det var mye stein og grus i matjordslaget. Ifølge NGSs 

berggrunnkart for området (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/) går det en geologisk grense 

rett over gården Trondalen. På den sørlige siden av denne grensen består berggrunnen av 

gneis, mens det på nordsiden forekommer migmatitt, en metamorf bergart. Vest for 

utgravningsområdet finnes amfibolittforekomster. Oppsprukket gneis forekom i store 

mengder. Denne steinen var tilnærmet umulig å skille fra eventuell skjørbrent stein og det 

ble ikke prioritert å bruke tid på dette. I tillegg ble det funnet store mengder glass, porselen, 

tegl og brent bein, samt nyere tids mynter og krittpipefragmenter.  

 

Under håndgraving og sålding ble det kun påtruffet små mengder littiske funn som sikkert 

viste til forhistorisk aktivitet. Materialet var fragmentert og lite diagnostisk. Hovedmålet for 

undersøkelsen, som var å få frem et daterbart gjenstandsmateriale, var dermed ikke oppnådd 

etter to ukers manuell undersøkelse. I samråd med prosjektleder ble det derfor besluttet å 

stanse gravingen av ruter og lag, og heller prioritere maskinell avdekning. Målet var å finne 

daterbare strukturer.  

 

Flateavdekningen ble gjort med gravemaskin med bredt skuffeskjær, og opprensingen av 

feltet ble gjort manuelt med krafse. Flere av strukturene lå i et område som var dekket av et 

lag hvit sand og mye stein. Dette ble fjernet under avdekking. Dypere ned ble det påtruffet 

seks mulige strukturer. I plan fremstod disse som utydelig avgrensede svake, kullflekker, og 

noen av dem inneholdt stein (figur 10, 11). Strukturene ble renset opp, tegnet for hånd i 

målestokk 1:20, fotografert i plan og snittet. Fire strukturer ble avskrevet etter snitting. 

Profilene på S2, S3, og S7 ble tegnet i 1:20 og fotografert. Massene fra snittet ble såldet med 

4 mm maskevidde og synlig kull plukket ut. Det ble funnet en mikroflekke i snittet fra S2 og 

et flintfragment i S3. Til sist ble det tatt ut kullprøver. Trekullet ble sendt til 

vedartsbestemmelse ved Moesgård Museum, Århus og deretter til C14-datering ved 

Ångströmlaboratoriet ved Uppsala Universitet. Det ble også påtruffet enkelte flintfunn under 

manuell opprensning av matjordslaget, samt i forbindelse med opprensing (figur 11). 

 

Antall funn ble fortløpende registrert på spredningskart og tabeller utarbeidet i programmet 

Numbers for iPad. På denne måten ble det holdt oversikt over gravde enheter, og en har 

mulighet til å gjøre funnspredningsanalyser underveis. Digital journalføring på Ipad ble også 

benyttet for føring av fotoliste. Som nevnt innledningsvis hadde SVVs landmåler ikke satt ut 

fastpunkter. Ettersom det var et lite felt med få strukturer ble det i samråd med GIS-ansvarlig 

Steinar Kristensen bestemt å tegne feltet manuelt. De ytterste koordinatpunktene ble satt 

igjen som referanselinje, og benyttet som referansepunkter for tegningen. I etterarbeidsfasen 

ble tegningen digitalisert og georeferert i Intrasis.  

 

 

 

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
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Figur 10. Ettersom vi ikke hadde mulighet for digital innmåling ble løsfunnene markert 

med poser og fotografert. Bildet viser plasseringen til de to ildstedene S2 og S3, samt poser 

med løsfunn som er markert med piler. I høyre kant av fotoet ser vi den nedgravde 

vannledningen og veien (illustrasjon: Anja Mansrud, KHM). Cf_34790.304 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Som nevnt var lokaliteten forstyrret av flere nyere tids aktiviteter inngrep, og dette 

kompliserte utgravningsarbeidet og tolkningene. Tvers over lokaliteten gikk en vei anlagt 

omkring 1790 (Gamle Risørvei), og på femtitallet ble det lagt ned en vannledning som fulgte 

den gamle veitraseen (se figur 11 og 12). Sør for jordet lå fylkesvei 416, som ble anlagt på 

slutten av 1800-tallet. I denne forbindelse ble det sprengt ut en grøft og bygget en steinmur 

som skiller jordet fra veien. På 1970-tallet ble riksvei 416 utbedret, og den opprinnelige 

opprettstående muren ble gjort om til steinfylt skråning. Byggingen av riksvei 416 har trolig 

skadet og/eller fjernet deler av lokaliteten (Møistad 2013). Sprengingsstein fra byggingen av 

fv 416 var brukt av til å bygge opp hele bakkanten av jordet (figur 5). En kunne derfor tenke 

seg at det både var påført og fjernet masser på jordet på ulike tidspunkter. 

Ifølge opplysninger fra grunneier ble området opparbeidet til jorde omkring 1900, og 

har hovedsakelig vært benyttet til potet- og gressdyrkning. En mulig tolkning er at flinten fra 

bosetningsfasen(e) opprinnelig har ligget i et brunjordslag. Denne brunjordhorisonten har 

seinere blitt spavendt i forbindelse med anlegningen av jordet, samt pløying og potethypping. 

De mange vannrullede flintstykkene kan være naturlig forekommende flint fra den tiden 

havet stod høyere, men kan også indikere at det på et tidspunkt er påført masser for 

jordforbedring. Slike jordforbedringstiltak har vært vanlige i Aust-Agder. Det er ikke uvanlig 

å finne ballastflint fra oppfyllingsmasser og forflyttet materiale i fylket (se for eksempel 
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http://www.austagderfk.no/Tjenester-og-fagfelt/Regional 

utvikling1/Kulturminnevern/Manedens-kulturminne/Mars-Oksemysteriet-i-Kolbjornsvik/).  

Videre kunne grunneier opplyse at det i hans barndom hadde vært gjort forsøk med å grave 

ut en brønn på jordet, men dette området lå utenfor lokalitetsavgrensningen.  

Utgravningen foregikk i september/oktober, og dette virket også inn på kvaliteten av 

undersøkelsen. Det var mørkt om morgenen og skrått lys de dagene det var sol. Slike forhold 

gjør det vanskelig å påvise strukturer og å ta gode foto. Gjennom de tre ukene undersøkelsen 

pågikk var det kaldt og mye regn, og det var ubehagelig å arbeide med vannsålding.  

Figur 11. Spor etter nyere tids forstyrrelser på Trondal. Her ser vi spor etter gamle 

Risørvei, som har krysset jordet. Den lyse grøften til venstre for veifaret en kommunal 

vannledning som tidligere forsynte Risør by med vann (foto: Anja Mansrud, KHM). 

Cf34790_134.JPG, Cf34790_140.JPG, Cf34790_185.JPG, Cf34790_83.JPG 

http://www.austagderfk.no/Tjenester-og-fagfelt/Regional%20utvikling1/Kulturminnevern/Manedens-kulturminne/Mars-Oksemysteriet-i-Kolbjornsvik/
http://www.austagderfk.no/Tjenester-og-fagfelt/Regional%20utvikling1/Kulturminnevern/Manedens-kulturminne/Mars-Oksemysteriet-i-Kolbjornsvik/
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Figur 12. Nederst ses fundamentene fra den gamle Postveien, bygget i 1800. 

Veifundamentene ligger rett vest for lokaliteten, og selve veien har krysset jordet fra vest 

mot øst. Øverst ses lokaliteten mot nordøst med Trondalskilden i bakgrunnen. Bildet viser 

utsprengt stein som er benyttet for å bygge opp jordet (foto: Anja Mansrud/KHM)  
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

6.1 STRUKTURER  

Det ble påvist og datert tre strukturerer (figur 9 og 13). Strukturene ble tolket som to 

ildsteder og en kokegrop (for plan og profiltegninger, se vedlegg 11.3).  

 

S2 

S2 bestod av en uregelmessig steinpakning og et fyllskifte med svakt kullblandet hvit sand i 

toppen (fig. 14). Strukturen målte 100 x 100 cm og var 15 cm dyp (fig. 10, 11). Steinene 

virket ikke skjørbrent, og strukturen er derfor tolket som et ildsted heller enn en kokegrop. 

Det øvrige fyllet bestod av svakt kullblandet matjord og grus. Strukturen var utydelig 

avgrenset med flat bunn og ujevne sider i profil. Det ble funnet to flintavslag i toppen av 

fyllskiftet under opprensing. Kull av hassel fra S2 ble C14-datert til 4292 ± 36 cal. f.Kr. 

(5425+/-42 BP, Ua-50174), dvs. seinmesolittisk tid.  

 

S3  

S3 var en lignende struktur som bestod av en uregelmessig steinpakning med mulig 

skjørbrent stein i toppen og et svakt kullblandet matjordslag over en kullinse (fig. Fig. 14). 

Den målte 100 x 90 cm og var 15 cm. dyp. Strukturen hadde flat bunn og rette sidekanter i 

profil. Kull av or fra S3 ble C14-datert til ca. 4405 ±38 cal. f.Kr. (5557+/-43 BP, Ua-50175), 

dvs. seinmesolittisk tid. Strukturen tolkes i likhet med S2 som et ildsted. 

 

S7 

S7 var et kullholdig fyllskifte som ble påtruffet under manuell graving av en prøverute, helt i 

den sørlige utkanten av utgravningsfeltet. S7 lå tette ved det mest funnrike området på 

lokaliteten. I de nærmeste meterrutene ble det funnet en uregelmessig mikroflekke samt 

splinter og fragmenter av flint. Fyllskiftet målte 80 cm og dybden var 15 cm. Strukturen 

kunne ikke fullt ut avdekkes fordi profilkanten den lå inn til fungerte som vår referanselinje i 

koordinatsystemet. Bunnen var avrundet og sidekantene i profilet var buede. Strukturen ble 

fotografert i plan, men ikke tegnet. S7 inneholdt skjørbrent stein og er tolket som bunnen av 

en kokegrop. Strukturen ble datert på kull av furu til 3940 ± 81 cal. f.Kr. (5156+/-44 BP, Ua-

50176), altså seinmesolitikum, helt på overgangen mot tidligneolitikum.  
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Figur 13. To mulige ildsteder i plan og snitt. T.V.: S3 i plan og snitt, sett mot NV. T.H.: S2, 

sett mot NV. Begge strukturene er tolket som mulige ildsteder, og ble 14C-datert til 

seinmesolitikum (foto: Anja Mansrud). Cf_394790.307 
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Figur 14. S7 plan og profil. Strukturen er tolket som en kokegrop. Den ble funnet i en 

prøverute som lå inn mot profilkanten. Strukturen ble datert til ca. 3900 f. Kr. (foto: Anja 

Mansrud). Cf34790.308 

 

6.2 FUNNMATERIALE 

Funnmaterialet fra lokaliteten består av 234 littiske funn, hvorav 226 (97 %) er klassifisert 

som avslag, fragmenter og splinter av flint (figur 16). Avslagsmaterialet er sterkt 

fragmentert, og det er mye vannrullet, brent og patinert flint. Materialet er dermed vanskelig 

å bestemme typologisk/kronologisk. Av artefakter er det seks uregelmessige mikroflekker, et 

flekkefragment, en bipolar kjerne av kvarts og en skraper (figur 16, 17).  11 % av funnene er 

varmepåvirket og 13 % har cortex. Verken splinter (avslag og fragmenter < 1 cm) eller 

fragmenter kan sikkert bestemmes som slått, og andelen sikkert slåtte avslag er altså kun 29 

stk. (12 %). Av andre råstoffer ble det klassifisert en bipolar kjerne av kvarts (figur 17). Det 
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kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt kvarts er slått, men blant de katalogiserte stykkene 

finnes flere sikre avslag.  

 

Materiale Gjenstand Antall 

Flint Mikroflekke 6 

  Flekke 1 

  Skraper 1 

  Avslag 30 

  Fragment 88 

  Splinter 95 

Flint 

totalt   217 

Kvarts Bipolar kjerne 1 

  Avslag 6 

  Fragment 10 

Kvarts 

totalt    17 

Funn 

totalt   234 

Figur 15. Oversikt over de littiske funnene  

6.3 TYPOLOGISK DATERING 

Ingen av artefaktene er diagnostiske. Det eneste redskapet av flint er et retusjert avslag tolket 

som en skraper. Skrapere forekommer i alle faser av steinalderen (Helskog et al. 1976). Den 

ene flekken, et medialt fragment, er også uregelmessig og usikker morfologisk. Irregulære 

mikroflekker er heller ikke diagnostiske for noen bestemt periode utover steinbrukende tid. 

Regulære mikroflekker slått fra håndtakskjerner er karakteristisk for seinmesolittisk fase 3 

(nøstvetfasen) i Oslofjordsområdet (Eigeland 2015:64; Reitan 2016:33-34). I Vest-Norge og 

på Sørlandet opprettholdes imidlertid et konisk kjernekonsept i produksjonen av flekker og 

mikroflekker gjennom både før- og etterfølgende faser, før flekketeknologi på sylindriske 

kjerner introduseres i løpet av tidligneolitikum. Begge disse teknologiske konseptene 

innebærer at flekkene gradvis blir mindre i tråd med reduksjonen av kjernen. Sluttproduktet 

kan bli irregulære mikroflekker, og ikke nødvendigvis en intensjonell 

mikroflekkeproduksjon (Eigeland 2015:236). Mikroflekker kobles gjerne til bruk av ulike 

typer flintegg-redskaper i den seinmesolittiske fasen (for eksempel Glørstad 2010:161-170). 

Fordi det ikke ble funnet noen kjerner av flint, og antallet mikroflekker er lite, finnes det ikke 

grunnlag for å si noe om hvilken reduksjonsstrategi for flekker/mikroflekker som er anvendt. 

Det ble funnet en bipolar kjerne av kvarts (figur 17). Bipolar teknikk forekommer også i alle 

faser av sørøstnorsk steinalder, og kan dermed heller ikke bidra til en kronologisk avklaring 

(Eigeland 2015:78; Reitan 2016). I østnorsk kronologi betegnes tidsrommet 4700-3800 f. 

Kr., den siste delen av seinmesolitikum, fase 4 eller kjeøyfasen. Periodeskillet mellom fase 3 

og 4 er på typologisk grunnlag satt ved ca. 4700 f. Kr., og defineres t ut fra forekomst av 

tverrpiler (Glørstad 1998, 2004). Det er ikke påvist tverrpiler eller andre spisser i materialet 

fra Trondalen. For Vestlandet er periodeskillet mellom SM og TN satt noe tidligere, til ca. 

4000 f. Kr. Det er så langt ikke definert noen seinmesolittisk tverrpilfase for Vestlandet, selv 

om det forekommer enkelte spisser av denne typen. Råstoffstrategier og steinteknologi er 
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også annerledes enn på Østlandet (Eigeland 2015:80-81). Det er undersøkt flere 

tidligneolittiske lokaliteter i Telemark og Vest-Agder (Ballin og Jensen 1995:235, Reitan og 

Persson 2014). På disse lokalitetene dominerer produksjonsavfall i form av splinter, 

fragmenter og avslag, men i tillegg forekommer tverrpiler, eneggede spisser og enkle 

tangepiler av A-type, ofte i store antall. I tillegg er det funnet store mengder smalflekker og 

flekker, keramikk, samt slipte økser av både flint og bergart. Ingen av disse funnkategoriene 

er påvist i materialet fra Frydenberg-Østebø. I 2012 ble det undersøkt en lokalitet med 

overlagrede boplasslag fra nøstvetfasen og en groptuft, ildsteder og kulturlag fra 

kjeøyfasen/tidligneolitikum (ca. 4650–3300 f.Kr.) nært Lyngdal i Vest-Agder (Bjørkli og 

Mjærum 2016). Hovedbruksfasen strekker seg over samme periode som på Trondalen; fra 

ca. 4400–3600 f.Kr., og det er påvist aktivitet fra før og rett etter overgangen mellom eldre 

og yngre steinalder (ca. 3900 f.Kr.). Funnmaterialet er rikt og variert med mye keramikk 

samt et høyt antall flintspisser, blant annet 75 hele og fragmenterte pilspisser hvorav 72 

tangespisser, 1 enegget spiss og 2 tverreggete spisser. 58 av tangespissene er tolket som A-

spisser og 14 som B-spisser (Bjørkli og Mjærum 2016:36). Noe produksjonsavfall kan minne 

om  flateretusjeringteknikk og kan antyde på at lokaliteten også ble besøkt på et senere 

tidspunkt (seinneolitikum/bronsealder), et fenomen som ikke er uvanlig på lokaliteter fra 

dette tidsrommet i Aust-Agder-regionen. I de seinere årene har det blitt undersøkt flere 

lokaliteter på tilsvarende høyde i fylket.  Krøgenes D2 i Arendal (Mansrud og Eigeland 

2018) har en hovedbruksfase C14-datert til seinmesolitikum og tidsrommet 5300-5000 f. Kr. 

Lokaliteten ligger på 20-22 moh. Funnmaterialet domineres av store mengder bergartsavfall, 

nøstvetøkser og omfattende mikroflekkeproduksjon på koniske kjerner. I tillegg er det flere 

yngre dateringer på lokaliteten. Skjeviga 2 i Grimstad (Mansrud 2018) har også et blandet 

funninventar med en mellom- eller seinmesolittisk hovedbruksfase og innslag fra yngre 

perioder. Det er funnet trinnøkser, konisk flekketeknologi, tidligneolittiske A-spisser og en 

hjerteformet flateretusjert spiss fra seinneolitikum/bronsealder. I 2003 og 2004 ble to 

lokaliteter beliggende på 22-24 moh. undersøkt ved Reddalskanalen i Grimstad. På den ene 

forekom yngre innslag, men det meste av materialet er typologisk datert til seinmesolitikum 

(6300-4300 f. Kr.) (Mansrud 2004 a og b). På bakgrunn av det usikre landhevingsforløpet i 

lokalområdet, og det begrensede gjenstandsmaterialet kan lokaliteten strengt tatt ikke dateres 

nærmere typologisk enn til steinalder.  
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Figur 16. Uregelmessige mikroflekker (foto: Anja Mansrud, KHM). Cf_34790.306 

 

 

 

Figur 17. Bipolar kjerne av kvarts (foto: Anja Mansrud). Cf_34790.305 
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Figur 18. Funnspredning for artefaktene i relasjon til strukturer (illustrasjon: Steinar 

Kristensen, KHM) 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 

Figur 19 viser hvilke treslag som ble påvist i kullprøvene. Det ble kommentert at det var 

påfallende variasjon i de identifiserte treslagene, med blant annet innslag av hassel, eik og 

alm, som er en forholdsvis sjelden art. Furu (pinex), selje (salix) og or (alnus) er de hyppigst 

forekommende artene. Selje og or er fuktolerante treslag, som kan trives i svært fuktige 

omgivelser (Holm & Mikkelsen 2014, se vedlegg 1). 

 

Kontekst Prøvenr. Alnus_or Corylus_hassel Pinus_furu Salix_selje Ulmus_alm Quercus_eik 

Ildsted S2 KP 1 1 1   6   2 

Ildsted S3 KP 2 1   2 5 1 1 

Kokegrop S7 KP 4 2   1 7     

Figur 19. Resultater fra vedartsanalysene (etter Holm & Mikkelsen 2014). 

7.2 14
C-DATERING 

Prøvematerialet som ble valgt ut for C14-datering bestod av henholdsvis hassel, or og selje 

fra to ildsteder og en kokegrop (fig. 16). Samtlige kontekster fikk datering innenfor 

tidsrommet 4400-3900 f. Kr.  

 

Lab.nr. 
Prøve-

nr. 
Kontekst δC13‰  

C14-alder 

BP 

Avvik 

± 
Cal 1Σ Cal 2Σ 

Datert 

materiale 

Ua-50174 KP1 Ildsted S2 -21,1 5425 42 4292 ± 36  Corylus 

Ua-50175 KP 2 Ildsted S3 -26,1 5557 43 4405 ±38  Alnus 

Ua-50176 KP4  

Kokegrop 

S7 -25 5156 44 3940 ± 81  
Salix 

Figur 20. C14-dateringer fra Trondalen (etter Possnert/Petterson 2015, se også vedlegg 

11.3.1.).  

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

Det ble påvist tre strukturer som ble radiologisk datert innenfor tidsrommet 4400-3900 f. 

Kr.(Ua-50174 5425+/-42 BP/ 4292 ± 36 cal. BC, Ua-50175 5557+/-43 BP/ 4405 ±38 cal. 

BC, Ua-50176 5156+/-44 BP/ 3940 ± 81 cal. BC). C14-dateringene bekrefter dermed en 

mulig bosetningsfase i tidsrommet seinmesolitikum og overgangen mot tidligneolitikum. På 

grunnlag av to av C14-dateringene, og den romlige nærheten mellom strukturen S7 og littisk 

materiale anser jeg det som sannsynlig at det er en tidsmessig relasjon, og at det meste av det 

littiske materialet stammer fra et forstyrret seinmesolittisk boplassområde. En av strukturene 

ble C14-datert til overgangen SM/TM, men det er ikke påvist sikre neolittiske funn. 

Forekomst av strukturer som ildsteder og kokegroper tolkes ofte som uttrykk for opphold av 

lengre varighet (for eksempel Ballin og Jensen 1905). De sammenstilte og kalibrerte 

dateringene som er tatt fra de tre strukturene på lokaliteten viser et spenn på 700 år mellom 

4500-3800 f. Kr., noe som altså antyder flere opphold over en lang tidsperiode. Lange 

bruksperioder, eller gjentatt bruk av de samme lokaliteter gjennom lengre tidsrom, vises også 
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gjennom de blandede funnmaterialene som forekommer på flere lokaliteter beliggende rundt 

20-24 moh. lenger sør i fylket. En skulle dermed kunne forvente at det ville dukket opp flere 

funn. Totalt er det undersøkt 22 m
2
 og vannsåldet 6,6 m

3
 masse. Dette gir en funntetthet på 

bare 10 funn per m
2
, hvilket ikke tyder på at det har foregått en omfattende littisk aktivitet på 

stedet.  

Lokaliteten lå i dyrka mark og var delvis ødelagt av nyere tiders hendelser, både i form 

av nyere tids veibygging og av et oppbygget platå rundt jordet. Dette gjør det vanskelig å 

vurdere hvordan topografien har vært på det tidspunktet da lokaliteten var i bruk, og å 

fortolke bosetningens karakter, type og varighet. I seinmesolittisk tid, da havet var omtrent 

22 meter høyere enn dagens, har lokaliteten hatt en østvendt beliggenhet i en skjermet bukt 

ut mot nåværende Trondalskilen. Kilen har på dette tidspunktet vært et større sund like 

innenfor kysten av Skagerak. Her bør det ha vært ideelle forhold for fiske og marin jakt. Det 

geografiske området vest for lokaliteten var oppland/innland, nært store fjordsystemer hvor 

en lett har kunnet ta seg inn i andre typer ressursområder. En slik modell, med utnyttelse av 

ulike økologiske soner, fremholdes av flere forskere som karakteristisk for den 

seinmesolittiske landskapsbruken (Glørstad 2010:70-88, Mikkelsen 1989). Denne 

allsidigheten, med gode forutsetninger for fiske og marin fangst i sammen med tilgang til 

godt jaktterreng, innlandsfjorder og fjell kan ha gjort området til et svært attraktivt 

oppholdssted under lengre perioder av seinmesolittisk tid.  

 

 SAMMENDRAG 9

Kulturhistorisk museum utførte i perioden 29. september til 17. oktober 2014 arkeologiske 

undersøkelser av en steinalderlokalitet i dyrka mark på gården Trondalen i Risør kommune, 

Aust-Agder fylke. Undersøkelsen ble iverksatt i forbindelse med omregulering av nåværende 

jorde til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 416 mellom Frydendal og Østebø. Lokaliteten lå 

på 22 moh. Det fantes på undersøkelsestidspunktet ikke en lokal strandforskyvningskurve for 

Risørområdet, men ut fra kurven for Kragerø ble det antatt at aktiviteten kunne være fra 

overgangen mellom eldre og yngre steinalder (ca. 3800 f. Kr.). Hovedmålet med 

undersøkelsen var å få frem et diagnostisk gjenstandsmateriale som kunne bidra med 

kunnskap om kronologi og typologi for denne overgangsfasen i Aust-Agder. 21 m
2
 av 

matjordslag og undergrunn i varierende dybde (til sammen ca. 6,3 m
3
) ble undersøkt manuelt 

med prøveruter på 1x1 meter og prøvestikk på 50 x 50 cm. Massene ble vannsåldet, og 234 

littiske funn ble påvist. Lokaliteten ble deretter maskinelt avdekket. Det ble påvist tre 

strukturer som fikk datering innenfor tidsrommet 4400-3900 f. Kr. (Ua-50174 5425+/-42 BP/ 

4292 ± 36 cal. BC, Ua-50175 5557+/-43 BP/ 4405 ±38 cal. BC, Ua-50176 5156+/-44 BP/ 

3940 ± 81 cal. BC). C14-dateringene bekrefter dermed en mulig bosetningsfase i tidsrommet 

seinmesolitikum og overgangen mot tidligneolitikum. Dersom lokaliteten var strandbundet 

kan dateringene være med til å utarbeide en bedre lokal strandlinjekurve. 

Gjenstandsmaterialet bestod av flint og kvarts. Av artefakter var det det seks uregelmessige 

mikroflekker, et flekkefragment, en bipolar kjerne av kvarts og en skraper. Enkelte 

flintavslag har trekk som assosierer til flatehuggingsteknikk, og kan peke på mot senere bruk 

av lokaliteten. Irregulære mikroflekker og bipolare kjerner kan forekomme i de fleste 

perioder av steinalderen, og gjenstandsmaterialet kan dermed ikke dateres typologisk 

nærmere enn til steinalder.  
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 VEDLEGG 11

11.1 STRUKTURLISTE 

 

Navn Type Bredde Fyllets 

farge 

Fyllmateriale Beskrivelse L D. Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 

Form 

i 

flate 

S3 Ildsted 100 Svakt 

kullblandet 

Grus, sand, 

stein 

Steinpakning med svakt kullblandet 

hvit sand i toppen. Det øvrige fyllet 

består av svakt kullblandet matjord 

og grus, utydelig avgrenset. 

Minerogen sand og grus i 

undergrunnen. Noen løsfunn av flint 

i toppen kom fra under opprensing. 

100 

cm 

15 flat ujevne rund 

S2 Ildsted 100 Svakt 

kullholdig 

Grus, kull, 

sand, stein, 

humus 

Steinpakning med mulig skjørbrent 

stein i toppen og et svakt kullblandet 

matjordslag over en kullinse. 

Minerogen sand/grus i 

undergrunnen. 

90 

cm 

15 flat rette rund 

S7 Kokegrop   Svakt 

kullholdig 

fyllskifte 

Grus, humus, 

kull, sand, 

stein 

Kullholdig fyllskifte som ble 

påtruffet under graving av 

prøverute, helt i den sørlige utkanten 

av utgravningsfeltet. Fotografert i 

plan, men ikke tegnet. 

60 

m 

20 avrundet buete ujevn 



 

11.2 TILVEKSTTEKST  

C59637/1-9 
Aktivitetsområde fra steinalder, TRONDALEN (14/12 ), RISØR K., AUST-AGDER.  

 

Kulturhistorisk museum utførte i perioden 29. september til 17. oktober 2014 arkeologiske 

undersøkelser av en steinalderlokalitet i dyrka mark på gården Trondalen i Risør kommune, 

Aust-Agder fylke. Undersøkelsen ble iverksatt i forbindelse med omregulering av nåværende 

jorde til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 416 mellom Frydendal og Østebø. Lokaliteten lå 

på 22 moh. Det fantes på undersøkelsestidspunktet ikke en lokal strandforskyvningskurve for 

Risørområdet, men ut fra kurven for Kragerø (Hafsten 1980) ble det tentativt antatt at 

aktiviteten kunne være var fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder (ca. 3800 f. Kr.). 

Hovedmålet med undersøkelsen var å få frem et diagnostisk gjenstandsmateriale som kunne 

bidra til med kunnskap om kronologi og typologi for denne overgangsfasen i Aust-Agder.  

21 m
2
 av matjordslag og undergrunn i varierende dybde (til sammen ca. 6,3 m

3
) ble 

undersøkt manuelt med prøveruter på 1x1 meter og prøvestikk på 50 x 50 cm. Massene ble 

vannsåldet, og 234 littiske funn ble påvist. Lokaliteten ble deretter maskinelt avdekket. Det 

ble påvist tre strukturer som fikk datering innenfor tidsrommet 4400-3900 f. Kr. (Ua-50174 

5425+/-42 BP/ 4292 ± 36 cal. BC, Ua-50175 5557+/-43 BP/ 4405 ±38 cal. BC, Ua-50176 

5156+/-44 BP/ 3940 ± 81 cal. BC). C14-dateringene bekrefter dermed en mulig 

bosetningsfase i tidsrommet seinmesolitikum og overgangen mot tidligneolitikum. Dersom 

lokaliteten var strandbundet kan dateringene være med til å utarbeide en bedre lokal 

strandlinjekurve. Gjenstandsmaterialet bestod av flint og kvarts. Av artefakter var det det 

seks uregelmessige mikroflekker, et flekkefragment, en bipolar kjerne av kvarts og en 

skraper. Enkelte flintavslag har trekk som assosierer til flatehuggingsteknikk, og kan peke på 

mot senere bruk av lokaliteten. Irregulære mikroflekker og bipolare kjerner kan forekomme i 

de fleste perioder av steinalderen, og gjenstandsmaterialet kan dermed ikke dateres 

typologisk nærmere enn til steinalder.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på et skrånende østvendt jorde, på nordsiden og 

nedsiden av riksvei 416, med utsyn mot Trondalskilen i øst. Jordet var avgrenset av 

bergknauser i nordøst og opprett berg i nordvest, men strekker seg videre mot nord og øst. I 

sør avgrenses lokaliteten av den nåværende fylkesvei 416. Vest for jordet ligger veimuren fra 

den gamle Risørveien. Mot øst er avgrensningen satt der hvor hellingen knekker og blir 

brattere.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6508280, Ø: 510652.  

Funnet av: Anja Mansrud.  

Funnår: 2013.  

Katalogisert av: Anja Mansrud. 

 

1) 6 mikroflekker av flint.  

2) 1 usikker flekke av flint.  

3) 1 skraper av flint med mekanisk skade. Stm: 2,9-2,9 cm.  

4) 30 avslag av flint, hvorav 1 varmepåvirket, 7 med cortex.  

5) 88 fragmenter av flint, hvorav 15 varmepåvirket, 15 med cortex.  

6) 95 splinter av flint, hvorav 9 varmepåvirket, 8 med cortex.  

7) 1 bipolar kjerne av kvarts. Stm: 2,5-2,5 cm.  

8) 6 avslag av kvarts.  

9) 10 fragmenter av kvarts. 
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10) 3 kullprøver. Ua-50174. Vekt: 2,1 g. S2 (Intrasis ID: 100064). Kull av hassel ble C14-

datert til 4292 ± 36 cal. F. Kr. (5425+/-42 BP).  

Ua-50176. Vekt: 9,5 gram. Kull fra S7 (Intrasis ID 100066). Kull av furu til 3940 ± 81 

cal. f. Kr (5156+/-44 BP). 

Ua-50175S3/KP 2 (Intrasis ID: 100061). 13, 7 g. Kull av or ble C14-datert til ca. 4405 

±38 cal. F. Kr. (5557+/-43 BP). 
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11.3 PRØVER 

11.3.1 KULLPRØVER 
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11.3.2. Vedartsanalyser
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11.4 TEGNINGER 

 

Plan- og profil, S2. Tegning og rentegning: Anja Mansrud, KHM.  Cf_34790_300 
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Plan- og profil, S3.  Tegning og rentegning: Anja Mansrud, KHM.  Cf_34790_301 

 

Profil, S7.  Tegning og rentegning: Anja Mansrud, KHM.  Cf_34790_302 

 

 

11.5 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett 

mot 

Fotograf Opptaksdato 

Cf34790_07.JPG Oversikt før avtorving NV Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_09.JPG Oversikt før avtorving S Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_115.JPG Oversiktsbilde over lokaliteten etter konvensjonell 

steinalderundersøkelse av metersruter 

V Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_134.JPG Området sett mot vest. Til høyre i bildet ses oppmurte 

rester av den historiske Risørveien (Postveien) fra 1790-

tallet, som har gått tvers over jordet på Trondalen. Til 

venstre ses stein som er brukt til å bygge opp bakkanten 

av jordet. 

V Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_140.JPG Steinuren som bygger opp bakkanten av lokaliteten i vest. Ø Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_151.JPG Feltet under maskinell avdekking. Frida Espolin Norstein 

og Veronika Westgåd krafser 

SØ Anja 

Mansrud 

14.10.2014 
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Cf34790_152.JPG Avdekket område sett mot SV. Fotoet viser de varierte 

undegrunnsforholdene. I bakkant ligger utsprengt masse 

fra veibyggingen i 1970. Noe av denne steinen ble seinere 

brukt til å bygge en mur på sørsiden av jordet for å holde 

massene på plass. Undergrunnen veksler mellom rød, 

jernholdig minerogen masse med mye grus, stein og knust 

stein,  lommer av fin sand, som varierer i farge fra gul til 

helt hvit, og uregelmessige sorte flekker 

SV Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_153.JPG Feltet under maskinell avdekking. Frida Espolin Norstein 

og Veronika Westgård krafser 

SØ Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_155.JPG Feltet under maskinell avdekking. Frida Espolin Norstein 

og Veronika Westgår krafser frem en grøft som krysser 

utgravningsfeltet. Grøften stammer fra nedgraving av en 

vannledning 

NV Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_161.JPG Oversiktbilde av feltet etter avdekking, men før 

opprensing. Undergrunnen veksler mellom rød, jernholdig 

minerogen masse med mye grus, stein og knust stein,  

lommer av fin sand, som varierer i farge fra gul til helt 

hvit, og uregelmessige sorte flekker. Til høre i bildet ses  

sporene etter vannledningen og den gamle Risørveien 

VSV Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_17.JPG Lokaliteten under avtorving, Veronika Westgård krafser SØ Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_173.JPG Veronica Westgård renser frem en mulig struktur N Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_175.JPG Frida Espolin Norstein renser frem en struktur SV Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_177.JPG S2 under fremrensing: mulig ildsted med hvit sand på 

toppen 

N Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_18.JPG Lokaliteten under avtorving, Veronika Westgård krafser Ø Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_183.JPG Sørvestre del av feltet med strukturer ferdig fremrenset 

etter maskinell avdekning. 

SV Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_185.JPG Omrotet område nord på feltet med veier og grøfter. Til 

venstre ses vannledningen som en lys grøft, de mørkere 

feltene er ulike løp ev den gamle Risørveien. Til høyre for 

veien ses flere grøfter og mørke områder som anats å 

være spor etter nedbrenning i forbindelse med 

anleggelsen av jordet omkring 1900. 

V Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_189.JPG Feltet fremrenset med mulige strukturer. Posene markerer 

løsfunn 

V Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_191.JPG S3, mulig ildsted,  plan N Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_193.JPG S2 mulig ildsted, plan N Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_219.JPG S3, mulig ildsted, snitt N Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_223.JPG Frida Espolin Norstein snitter NØ Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_239.JPG Profil, S2 N Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_243.JPG Profil, S7 S Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_244.JPG Snittede kullflekker og mørke partier i undergrunnen. 

Poser markerer funn 

V Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_251.JPG Oversiktbilde etter ferdig undersøkelse SØ Anja 

Mansrud 

14.10.2014 
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Cf34790_300.jpg Plan- og profil, S2. Tegning og rentegning: Anja 

Mansrud, KHM.   

  Anja 

Mansrud 

5.8.2016 

Cf34790_301.jpg Plan- og profil, S3.  Tegning og rentegning: Anja 

Mansrud, KHM.   

  Anja 

Mansrud 

5.8.2016 

Cf34790_302.jpg Profil, S7.  Tegning og rentegning: Anja Mansrud, KHM.     Anja 

Mansrud 

5.8.2016 

Cf34790_303.jpg Figur 3. Oversikt over planområdet og lokalitetene. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. (illustrasjon Anja 

Mansrud/Steinar Kristensen, KHM).  

  Anja 

Mansrud 

5.8.2016 

Cf34790_304.jpg Løsfunn markert med poser og fotografert. Bildet viser 

plasseringen til de to ildstedene S2 og S3, samt poser med 

løsfunn som er markert med piler. I høyre kant av fotoet 

ser vi den nedgravde vannledningen og veien  

  Anja 

Mansrud 

5.8.2016 

Cf34790_305.jpg Bipolar kjerne av kvarts. Id gjenstandsbasen: 1143394   Anja 

Mansrud 

5.8.2016 

Cf34790_306.jpg Seks uregelmessige mikroflekker. ID gjenstandsbasen: 

1143372, 1143397, 1143417, 1143440, 1143445, 

1150148 

  Anja 

Mansrud 

5.8.2016 

Cf34790_309.JPG Feltet under maskinell avdekking. Frida Espolin Norstein 

og Veronika Westgård krafser 

  Anja 

Mansrud 

5.8.2016 

Cf34790_46.JPG Oversiktsbilde over lokaliteten under utgravning SV Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_54.JPG Arbeidsbilde. Frida Espolin Norstein og Veronica 

Westgård graver prøveruter. 

V Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_75.JPG Arbeidsbilde. Frida Espolin Norstein sålder. SV Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_82.JPG Prøverute 284x645y. Strukturen til venstre i bildet viser 

S7 i plan 

V Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_83.JPG Feltet under utgravning. Frida Espolin Norstein sålder og 

Veronica Westgård graver. 

S Anja 

Mansrud 

14.10.2014 

Cf34790_96.JPG De funnførende metersrutene i sørvestre del av felt ble 

utvidet til en sjakt. Veronica Westgård graver. 

Ø Anja 

Mansrud 

14.10.2014 
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Orginaltegninger for strukturer (plan og profil) 

Orginaltegninger av feltet 
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