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SAMMENDRAG 

 
I forbindelse omregulering av utmarksområde til boligfelt utførte Kulturhistorisk museum i 

perioden 19. august til 9. september 2013 arkeologiske undersøkelser på Marisberg, Færvik østre 

205/544 i Arendal kommune, Aust-Agder (id. 112382).  Lokaliteten lå på en nordøstvendt kolle 

med utsyn mot Tybakkilen, ca. 30 moh. Det ble gravd ut et sammenhengende areal på ca. 50 m
2
 

som var ryddet for stein. Det ble samlet inn 5340 funn hvorav 66 % var av flint og 34 % var av 

kvarts. Hoveddelen av funnene er avfall fra produksjon av steinredskaper. I materialet er det en 

høy andel mikroflekker, overvekt av bipolare kjerner av flint og to sammenhørende 

slipeplatefragmenter. I tillegg ble det funnet fire økser, hvorav én var en trinnøks. Aktivitetene på 

lokaliteten er knyttet til produksjon av stein- og beinredskaper, formodentlig til bruk ved jakt og 

fiske. Distribusjonsanalysen viser at større gjenstander som slipelater og økser er distribuert i 

ytterkantene av hovedaktivitetsområdet. Innenfor hovedaktivitetsområdet ligger funnen i mindre 

fortetninger. Funnfortetningene inneholder avfall av flint og kvarts, flekker og mikroflekker av 

flint samt ulike gjenstandstyper. De små funnmengdene og funnsammensetningen kan indikere et 

eller flere opphold av kortere varighet. En tentativ tolkning er at fortetningene representerer 
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«arbeidsplasser» hvor  bearbeiding av bein, tilvirkning og reparasjon av jaktvåpen og mat 

foregått. Eksempelvis er det mulig å tenke seg fire familier- eller arbeidslags oppholdssted 

innenfor en større hyttekonstruksjon. Det kunne ikke sikkert stadfestes at det har stått en bolig på 

stedet, og fortetningene kan alternativt representere tilbakevendende besøk på samme stedet 

innenfor et kortere tidsrom. Ut fra typologi og ny lokal strandlinjekurve antyder beliggenheten en 

datering til første halvdel av mellommesolitikum, ca. 8000-7500 f. Kr. Lokaliteten har i 

mellommesolittisk tid ligget i strandsonen på en øy, vendt mot et smalt sund. Denne 

beliggenheten har gitt optimale betingelser for et marint erverv, og menneskene som holdt til her 

har trolig drevet med jakt, fiske og sjøpattedyrfangst i kystområdet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

FÆRVIK ØSTRE, 205/544, ARENDAL KOMMUNE, AUST-AGDER 

FYLKE  

ANJA MANSRUD OG LOTTE CARRASCO 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Reguleringsplanen for Marisberg omfatter utvikling av boligområde i kommunal regi. I 

forbindelse med planarbeidet foretok Aust-Agder fylkeskommune arkeologiske registreringer i 

planområdet høsten 2007. Det ble registrert 7 nye bosetnings- og aktivitetsområder. I tillegg var 

to kjent fra før: id 61992 og id 11670. To av de nyregistrerte lokalitetene, id112382 og id 11670, 

kom i direkte konflikt med tiltak i planen. Riksantikvaren ga i brev av 3. september 2010 tillatelse 

til inngrep i omsøkte kulturminner med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 

Reguleringsplanen ble vedtatt 17. november 2011. I brev av 18. mars 2013 fra Aust-Agder 

fylkeskommune framgår det at utbygger ønsker å realisere planen trinnvis. Det ble derfor kun 

søkt om utgravning av id 112382 i første trinn. Saken ble behandlet ved Fornminneseksjonen 29. 

april 2013. Kulturhistorisk museum imøtekom søknaden, og Riksantikvaren vedtok budsjett for id 

112383. Id 112382 ble påvist med ett positivt prøveskikk og avgrenset ved tre negative 

prøvestikk. I henhold til avmerkingen av prøvestikkene og den antatte boplassflaten i 

registreringsrapporten samt avgrensningen i Askeladden, synes boplassen å dekke et areal på 120 

m
2
. Boplassen framstod som intakt og det ble besluttet å undersøke 50 m

2
 av lokaliteten. Det ble 

ansatt én feltleder og tre feltassistenter i fire uker. Utgravningen ble gjennomført av KHM i 

perioden 19. august til 13. september 2013. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Undersøkelsen på Marisberg, Færvik østre 205/544 ble gjort av arkeologer fra Kulturhistorisk 

museum (KHM) i tidsrommet 19. august til 9. september 2013. Assisterende feltleder var Trond 

Vihovde, assistenter var Ruben Widt, Linda Åsheim og Fredrik Solemsli, og utgravningsleder 

Lotte Carrasco. Etterarbeid, katalogisering og rapport ble påbegynt av Lotte Carrasco i 2013/2014 

og fullført av Anja Mansrud i 2018.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Trond Vihovde Assisterende feltleder 2.9-13.9.13 10 

Ruben With Feltassistent 19.8.-30.8.13 10 

Linda Åsheim Feltassistent 19.8.-13.9.13 20 

Fredrik Solemslie Feltassistent 9.9.-13.9.13 5 

Lotte Carrasco Utgravningsleder 19.8.-13.9.13 20 

Sum 65 

Tabell 1. Oversikt over deltakere og forbruk av dagsverk. 

 BESØK OG FORMIDLING  3

Undersøkelsen hadde besøk av tiltakshaver og arkeologer fra fylkeskommunen i flere omganger. I 

tillegg var det passerende turgåere innom feltet. Utgravningen ble dekket med reportasje i 
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Agderposten den 13. september 2013 og det ble publisert et innlegg på Norark den 20. september 

2013 (se vedlegg 10.3). 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Planområdet ligger ved Færvik på Tromøya sør for Arendal. Reguleringsområdet Marisberget 

ligger nordvest på øya og danner en halvøy som avgrenses av Tromøysund i nord og vest, 

Tybakkilen i øst, og Vardåsen med Tromøyas høyeste punkt, 95 moh, i sør. Nordvest i 

planområdet ligger Marisberget på 50 moh. Det er et populært turområde. Terrenget er kupert 

med mange kolleformasjoner, smale dalganger og få flate partier.  

 

Steinalderokaliteten (id 112382) påvist ved ett positivt prøvestikk hvor det ble funnet et 

midtfragment av en flekke av flint og et fragment av kvarts (katalogført under C56687). Tre 3 

negative prøvestikk avgrenset funnkonsentrasjonens utstrekning på flaten. Lokaliteten lå på en 

flate 30-31 moh på østsiden av planområdet, 70 meter rett sørvest for bunnen av Tybakkilen, og 

150 meter i luftlinje øst for Rv 409. Kjerreveien som går herfra og inn i turområdet passerer 

lokaliteten i sør. Et bergutspring med bratt skråning nedenfor avgrenser lokaliteten mot nord. Mot 

sør stiger terrenget slakt. I øst og vest heller terrenget ned mot dagens Tybakkil. I eldre steinalder, 

da havnivået var høyere, ville Tybakkilen vært et trangt sund som delte denne delen av Tromøya. 

Sundet ville ha gått der Skilsøveien, Rv 409, går i dag, og hatt utløp ved dagens Færvikkilen sør 

på Tromøya. Lokaliteten ville da ha ligget på en mindre øy, og dersom flaten ble benyttet da 

lokaliteten var strandbundet ved ca. 29 moh., ville lokaliteten ha ligget på et nes.  

 

Området har tidligere vært hogstfelt. I dag vokser det tynn blandingsskog bestående av gran, 

rogn, eik, bjørk og furu, og med underskog bestående av lyng, gress og bregner. Markoverflaten 

var dekket av et tynt torvlag over gammel rullesteinstrand. Jordtypen var podsol, og under 

utvaskingslaget bestod undergrunnen av rødbrun sand.  
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Figur 1. Oversikt over planområdet og lokalitetens plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk 

(illustrasjon: Anja Mansrud, KHM). Cf34740_24.jpg 
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Figur 2. Lokalitetens plassering i dagens landskap (Kart: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_25.jpg 
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Figur 3. Lokalitetens plassering i dagens landskap, etter at adkomstveien til det nye boligfeltet 

var bygget (Kart: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_26.jpg 
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Figur 4. Lokalitetens beliggenhet med utsyn mot Tybakkilen. Terrenget faller bratt ned mot sjøen 

i nordøst, mens det er flatere mot nordvest og nordøst (kart: Magne Samdal/KHM). 

Cf34740_27.jpg 
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Det er registrert mange kulturminner på Tromøya, men på undersøkelsestidspunktet i 2013 var få 

steinalderboplasser faglig undersøkt og publisert (Damlien & Glørstad 2013). I ettertid har det 

imidlertid blitt foretatt flere utgravninger i Arendal og nærliggende kommuner i Aust-Agder. I 

forbindelse med Aust-Agder Fylkeskommunes registreringer i reguleringsområdet ble det funnet 

sju nye bosetnings- og aktivitetsområder fra steinbrukende tid på Tromøya, i tillegg til id 61992 

og id 11670 som var kjent fra før. De nye lokalitetene har id 112381-87 og ligger på høyder fra 

20 til 40 moh. Funnene er katalogisert under C56684-C56690. Foruten id 112382 og id 112385, 

som var i direkte konflikt med reguleringsplanen, er de øvrige regulert for bevaring innenfor 

planen.  

 

I 2015 ble tre lokaliteter i dyrka mark på Tromøya (id 108338, 108339 og 10834) undersøkt i 

forbindelse med reguleringsplan for Dybdalsheia (Granum og Schülke 2016). Lokalitetene ble 

kun flateavdekket. Det ble påvist fire strukturer på lokalitet 1 som fikk datering til 

mellommesolitikum (8300-6300 f. Kr.) og fire som ble datert til seinmesolitikum (6300-3800 f. 

Kr.) Én struktur funnet på lokalitet 2 ble datert til seinneolitikum (for oversikt over datering og 

arkeologiske tidsperioder, se tabell 2).  

 

I 2010 ble det undersøkt en mesolittisk lokalitet på Øytangen utenfor Tvedestrand nord for 

Arendal. På bakgrunn av typologi og beliggenheten på 32-34 moh. ble datert til slutten av 

mellommesolitikum, 8300-6300 f. kr. (Berge S.L. & K. Loftsgarden, 2010).  

 

I løpet av de siste årene har det vært gjennomført flere undersøkelser av steinalderboplasser i 

Arendalsregionen. I tidsrommet 2014-2017 pågikk E18 Arendal-Tvedestrand-prosjektet. Innenfor 

ny trasé for E18 ble 34 steinalderlokaliteter ble undersøkt (Reitan og Sundström (red.) 2018). 

Problemstillingene for prosjektet var å studere endringer og brudd i redskapstradisjoner, 

landskapsbruk, steinteknologi og sosiale relasjoner fra tidligmesolitikum til seinneolitikum 

(9200–1800 f. Kr). De fleste lokalitetene ble datert til tidlig- og mellommesolitikum. I forbindelse 

med omregulering til boligfelt ble ytterligere to lokaliteter undersøkt ved Krøgenes i Arendal i 

2016 (id 159967 og 159968) (Nielsen 2017). På grunnlag av typologi og strandlinjekurve kan 

disse lokalitetene dateres til tidligmesolittisk tid (ca. 8850-8500 f. Kr). I tillegg ble et ildsted 

datert til eldre jernalder.  

 

Av relevans kan også nevnes tidligere og pågående undersøkelser i Grimstad og Tvedestrand 

kommuner. Ved Vikkilen i Grimstad er det gravd ut to steinalderlokaliteter beliggende på 

østvendte strandterrasser (ID 99669 og ID 99670). Lokalitetene lå på henholdsvis 22−24 moh. 

Den høyestliggende lokaliteten er datert på grunnlag av typologi til eldre steinalder, mest trolig 

slutten av mellommesolitikum. Den lavereliggende har et blandet funninventar med en mellom- 

og/eller seinmesolittisk hovedbruksfase dominert av konisk flekketeknologi og med funn av 

skjevtrekantmikrolitter, retusjerte mikroflekker, trinnøkser og slipeplater. Av innslag fra yngre 

faser kan nevnes en A-spiss og en C-spiss som kan dateres typologisk til tidlig- eller 

mellomneolitikum (ca. 3900−2350 f.Kr.) samt en hjerteformet, flateretusjert spiss fra 

seinneolitikum/eldre bronsealder (ca. 2350−1100 f.Kr.). Det ble i tillegg påvist en kokegrop som 

ble datert til 930−800 f.Kr. og to ildsteder som ble datert til tidsrommet 380−160 f.Kr., 

førromersk jernalder (Mansrud 2018a).   

 

For tiden pågår undersøkelser av ytterligere to lokaliteter i samme område, i forbindelse med 

feltkurs for masterstudenter fra IAKH; id 40182 og 135321. Brukjerr lok 8 (id. 40182) ligger på 

ca. 16−20 moh. og Brukjerr 3 (id. 135321) på 13 moh. Den eldste av lokalitetene er trolig 

seinmesolittisk, mens den yngste kan dateres innenfor første halvdel av yngre steinalder, mest 

sannsynlig til mellomneolitikum A og snor- eller gropkeramisk kultur (3300-2800 f. Kr.) 

(Mansrud 2018b). I 2003 og 2004 ble det gravd ut tre lokaliteter ved Reddalskanalen i Grimstad 

kommune Molland 4 (C53512), Molland 5 (C53513) og Nørholmen (C53627) (Mansrud 2004a 
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og b). Molland 5 og Nørholmen lå på 23 moh. og Molland 4 på 19 moh. På bakgrunn av typologi 

og høyde over havet ble lokalitetene anslått til å være seinmesolitikum (ca. 6300-3800 f. Kr.).  

 

 

Tabell 2. Oversikt over den kronologiske periodeinndelingen av norsk forhistorie. Av Gaute 

Reitan, KHM. 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Basert på KHMs faglige program for steinalder (Glørstad 2006), var det tre problemstillinger 

museet ønsket å fokusere på i undersøkelsen på Marisberg (Damlien & Glørstad 2013). 

 

- Datering og kronologi:  

Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplasser er nødvendig for å få detaljerte, lokale 

kronologiske studier og statistisk data fra større områder for å belyse hovedtrekkene i 

utviklingen i eldre steinalder (mesolitikum) på Sør- og Østlandet.  

 

- Intern boplassorganisering: 
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Å få klarhet i hva slags type boplass lokaliteten representerer (basisboplass, jaktstasjon 

osv.) er viktig for å forstå steinalderens samfunnsorganisering. Dette kan undersøkes 

gjennom å studere hvordan det interne boplassrommet er organisert. Sentrale spørsmål er 

å identifisere hvilke aktiviteter som har foregått på lokaliteten, og å avdekke spor etter 

ildsteder, kokegroper eller rester av boliger. Sammenlignende analyser av flere 

ensligliggende boplasser vil kunne gi innblikk i den praktiske struktureringen av 

menneskenes aktivitet i et større kulturhistorisk perspektiv.  

 

- Ekstern boplassorganisering: 

For å forstå bosetningen i steinalderen i en større målestokk må undersøkelser av 

enkeltboplasser vurderes i relasjon til andre undersøkte boplasser. Det er mulig, med 

kildekritiske forbehold, å skille ut trender i fordelingen av boplasser i landskapet ved å se 

på frekvenser i boplass- og annet funnmaterialet. For å kunne forstå boplassens betydning 

i et bosetningsmønster vil et representativt boplassmateriale fra denne undersøkelsen gi 

overordnede og statistiske data i form av bestemmelse av boplasstype, størrelse og alder. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE  OG UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen startet den 19. august. Den første dagen gikk med til pakking av utstyr, reise fra 

Oslo til Arendal samt en kort befaring i felt. forhånd Tiltakshaver hadde rigget til brakker og 

toalett i nærheten av feltet. Det var lagt opp vannledning til såldestasjonen som var koblet til det 

kommunale ledningsnettet. Utsetting av fastpunkter og utstikking av lokaliteten ble gjort av 

tiltakshaver med Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet på undersøkelsens første dag. Den 20. 

august ble det kjøpt inn materialer og bygget såldestasjon. Ut fra topografi og negative prøvestikk 

under registreringen var størrelsen på lokaliteten beregnet til ca. 120 m
2
. Lokaliteten framstod 

som intakt og velbevart, og det ble tatt sikte på å grave ut ca. 50 m
2
 i to lag med manuell 

gravemetode. Det ble beregnet en feltleder og tre feltassistenter i 4 uker (oversikt over tidsbruk, 

se tabell 1).  

 

Den 21. august ble den maskinelle avtorvingen igangsatt (fig. 5). Tiltakshaver hadde på forhånd 

hugget skogen. Men ettersom lokalitetens geometri ikke var stukket ut i forkant viste det seg at 

det var fjernet lite skog. Det ble derfor tilkalt mannskap for å utvide hogsten på flaten. Da 

utstikkingen og hogsten var ferdig ble det resterende området avtorvet. Til sammen ble 513 m
2
 

avtorvet maskinelt. Dette tok ca. et halvt dagsverk. Maskinfører var Jon Olav Håkedal fra 

Gauperå naturstein AS. Ved hjelp av totalstasjon ble det deretter satt ut koordinatsystem med X-

aksen stigende mot nord og y-aksen stigende mot øst.  

 

Kun ett av prøvestikkene fra registreringen kunne gjenfinnes. Det ble derfor gravd 

prøvekvadranter på 50x50 cm hver 4. meter for å avgrense utstrekningen på det funnførende 

området (fig. 6). Prøvekvadrantene ble gravd med utgangspunkt i det som, etter avtorvingen og på 

bakgrunn av utstikkingen av lokaliteten, ble antatt å være den sentrale boplassflaten. Det ble 

prioritert å grave ett mekanisk lag (10 cm) i hver prøvekvadrant for å få grep om den horisontale 

funnfordelingen og for å fremskaffe et grunnlag for videre prioriteringer. Det ble gravd en 

kvadrant hver 4. meter på hele flaten. Til sammen ble det gravd 28 prøvekvadranter, og det 

medgikk ca. 4 dagsverk til dette.  
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Figur 5. Lokaliteten ble avtorvet ved bruk av gravemaskin (foto: Lotte Carrasco/KHM). 
Cf34740_10.JPG 

 

 
Fig. 6. Lokaliteten under utgravning (foto: Lotte Carrasco/KHM). Cf34740_05.JPG 
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Figur 7. Lokaliteten under utgravning av prøveruter sett mot sør. Det var store mengder stein i 

undergrunnen (foto: Lotte Carrasco//KHM). Cf34740_02.JPG 

 

Lokaliteten lå på en moreneavsetning som sannsynligvis har vært rullesteinstrand i en begrenset 

perioden av eldre steinalder (fig. 7). Den innledende undersøkelsen viste at hele lokalitetsflaten 

var funnførende, men funnfrekvensen var avtakende mot utkantene (fig. 8). 

Hovedkonsentrasjonen av funn lå inntil berget nordøst på lokaliteten. Dette området var ryddet 

for stein og ble tolket som et aktivitetsområde. Det ble derfor besluttet å åpne en 

sammenhengende flate for å avdekke mest mulig av denne funnkonsentrasjonen. Dette ble gjort 

med konvensjonelle metoder for dokumentering av steinalder i utmark. Det ble gravd for hånd 

mekanisk oppdelte i ruter på 1m
2
 som var videre inndelt i kvadranter på 50x50 cm (fig. 7). Hvert 

lag ble gravd i 10 cm dybde. Utgravde masser ble vannsåldet. Det ble benyttet såldenetting med 4 

mm maskevidde.  

 

Funntetteheten i kvadrantene var bestemmende for videre prioriteringer. Områder med mest funn 

ble også gravd ut i lag 2 for å samle inn et representativt funnmateriale. Utvidelsene ble stanset 

når mengden funn avtok. Lokaliteten ble ikke flateavdekket med maskin etter at den 

konvensjonelle undersøkelsen ble avsluttet.  
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Figur 8. Steinalderlokaliteten på Marisberg med avtorvet område, utgravningsfelt og 

prøvekvadranter markert (Illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_28.jpg 

 

 

Figur 9. Oversiktsbilde av feltet etter maskinell avtorving sett mot nord. Et område nordøst på 

lokaliteten var ryddet for stein (foto: Lotte Carrasco//KHM). Cf34740_01.JPG 
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Det ble i alt gravd ut 62,5 m
2
 i lag 1, 20, 25 m

2
 i lag 2 og 1 m

2
 i lag 3 (tabell 3). Det ble gravd ca. 

0,15 m
3
 per dagsverk. Undersøkelsen forløp uten nevneverdige problemer og ble avsluttet den 13. 

august.  

 

Lag Utgravd areal 

(m
2
) 

Utgravd volum 

(m
3
) 

Antall funn Avtorvet areal  

(m
2
) 

1 62,5 6,25 4866 513 

2 20,25 2,025 472  

3 1 0,1 2  

Sum  8,375 5340  

Tabell 3. Tabell over undersøkelsens omfang i antall og utstrekning. 

 
Utsetting av koordinater, samt innmålinger ble gjort ved brukt av totalstasjon Leica 1100 (TPS) 

med RCS1100 fjernstyring. Avtorvet område, røtter, større stein samt topografi som berg i dagen 

ble målt inn. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til 

behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-

programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble 

TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis 

prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og 

analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i 

koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-

prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Lokaliteten var forholdsvis uforstyrret. Det kunne ikke observeres spor etter skogsdriften på 

boplassflaten, men røtters aktivitet og rotvelt kan imidlertid ha påvirket undergrunnen og 

funnfordelingen. Jordlagene var grunne og bestod av siltig sand og lommer av humus der det stod 

eller hadde stått trær. Jordtypen var podsol og fargen på de minerogene lagene varierte fra grå til 

gulbrun til rød farge. Det var mye rullestein over det meste av flaten, men unntak av det ryddede 

området (fig. 7, 9). Det gikk fint å grave rundt stubbene, og i hovedsak ble stubber og røtter 

fjernet uten at store deler av undergrunnen ble røsket opp. Krafse ble benyttet for å finrense rundt 

stubbene ved avtorving når maskinen ikke kom til. Det kan ha forekommet sekundære prosesser 

som frostspregning som kan ha medvirket til fragmenteringen av materialet. Ettersom flaten ikke 

ble totalundersøkt er det vanskelig å konkludere med hvor stor funnkonsentrasjonen har vært. Det 

formodes at undersøkelsen har avdekket opp hovedaktiviteten på boplassflaten, men aktiviteter 

utenfor denne er altså ikke undersøkt. Det kan ha vært mindre områder med funn som ikke ble 

fanget opp under gravingen av prøvekvadranter og som derfor ikke ble undersøkt. Det ble ikke 

foretatt en maskinell avdekking ned i dypere lag. Det er dermed en mulighet for at det kan ha 

ligget strukturer dypere ned i undergrunnen som ikke ble oppdaget under den konvensjonelle 

utgravningen.  
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Det ble ikke funnet skjørbrent stein eller bevarte strukturer som ildsteder og kokegroper på 

lokaliteten. Det er katalogisert 5340 littiske fra Marisberg (katalogført i Gjenstandsbasen under 

C59093).  

6.1 FUNNMATERIALE (C59093)  

Foto er ført under negativnummer Cf34740. Materialet er katalogisert med utgangspunkt i 

Helskog, Indrelid og Mikkelsens «Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter» fra 1976 

og interne katalogiseringsrutiner ved KHM. På grunn av funnmaterialets omfang og prosjektets 

tidsrammer ble det gjort noen tilpasninger for å forenkle katalogiseringen. Kategorien splint (alle 

littiske funn <1 cm) er ikke benyttet, alt avfall av stein er katalogisert som avslag (funn med helt 

eller delvis bevart slagbule). Stykker uten bevart slagbule, inkludert stykker mindre enn 1 cm, er 

katalogisert som fragment. Flekker og mikroflekker som ikke har forholdet 2:1 i lengde og 

bredde, men som allikevel viser en viss regularitet har blitt katalogisert som flekke/mikroflekke.  

6.1.1 FUNN AV FLINT 

3507 funn (66 %) er av flint (tabell 4). 11 % av flinten har cortex og 70 % er registrert som 

varmepåvirket. Størstedelen av flinten utgjøres av produksjonsavfall og kjerner og det er få 

redskaper. Flekker (> 0,8 cm) og mikroflekker (≤ 0,8) dominerer funnmaterialet. Det er flere 

mikroflekker (3 %, antall 109) enn flekker (1 %, antall 41). Forholdstallet mellom flekker og 

mikroflekker i det samlede flekkematerialet er 27 % flekker og 73 % mikroflekker. Det er 

registrert 9 kjerner av flint, hvorav sju bipolare kjerner og to mikroflekkekjerner. Det er også 

identifisert et mulig plattformavslag (en core tablet) med hengselterminasjon (jf. Sørensen 

2006a:27; Damlien 2016:393). Dette er et avfallsprodukt som er karakteristisk for 

mellommesolittisk flekketeknologi med bruk av koniske kjerner.  

 

Ca. 1 % av flinten er sekundærbearbeidet (tabell 4). Av morfologisk definerte redskaper er det 

identifisert fem borspisser og én skraper. 19 flekker, 13 fragmenter, åtte mikroflekker og ett 

avslag har spor av retusj. Flere av flekkene og mikroflekkene har bruksspor på hjørner og 

sidekanter. Tre av de retusjerte flekkene kan muligens være yngre innslag. Det dreier seg om en 

flekkefront med avspaltninger i to retninger, som kan være et fragment av en sylindrisk kjerne.  

En av smalflekkene har retusj på to sidekanter i proksimalenden og ligner en tange fra en A-spiss. 

I tillegg har to mediale flekkefragmenter trekantet tverrsnitt og doble rygger, en flekketype som er 

påtruffet i forbindelse med mellomneolittisk aktivitet i Aust-Agder (for eksempel Mansrud 

2018a). Disse iakttagelsene er notert i Steinalderbasen under beskrivelsesfeltet, men den 

opprinnelige katalogiseringen er beholdt uforandret. Gjenbruk av lokaliteter langs kysten i yngre 

steinalder er ikke uvanlig i regionen (jf. for eksempel Mansrud 2018b, Viken 2018). 

 

Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori Antall 

Flint         

Sekundærbearbeidet flint         

Borspiss  5 1 
Bor laget på flekke, mikroflekke, 

avslag, fragment 
5 

Avslag med retusj 1 2 Med retusj 1 

Flekke med retusj 19 3 Med diverse retusj 19 
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Mikroflekke med retusj 8 4 Med diverse retusj.  8 

Fragment med retusj 13 5 Med diverse retusj 13 

Sum sekundærbearbeidet 

flint 
46     46 

Primærbearbeidet flint         

Flekke 42 
6 

 
41 

7 Ryggflekke 1 

Mikroflekke 111 
8 

 
109 

9 Mikroflekke med rygg.  2 

Avslag 472 
10 

 
471 

11 Med plattformkant 1 

Fragment 2826 12   2826 

Kjerne 10 
13 Mikroflekkekjerne 2 

14 Bipolar kjerne 8 

Sum primærbearbeidet flint 3461     3461 

Sum flint 3507     3507 

Tabell 4. Oversikt over funn av flint  
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Figur 10. Foto av flintartefakter fra Marisberg. Oppe: bor, nede: knekte flekkefragmenter 

(illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_29.jpg 

 

6.1.2 FUNN AV KVARTS OG ANDRE BERGARTER 

Alle funn av kryptokrystalline råstoff er katalogisert som kvarts. Råstoffet varierer i kvalitet fra 

grovkornet, grå kvarts/kvartsitt, hvit melkekvarts med hvite årer, til finkornet og helt 

gjennomskinnelig kvarts. Det ble ikke funnet noen hele bergkrystaller, men minst én av de 

uregelmessige kjernene er trolig fra en hel krystall. Kvarts utgjør 34 % av funnmaterialet (1821 

gjenstander). Det meste av materialet utgjøres av fragmenter og avslag, men det er også 

katalogisert 38 kjerner av ulike typer. I tillegg er det fem flekker og 18 mikroflekker.  
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Hovedkategori Antall U.nr Delkategori Antall 

Kvarts         

Sekundærbearbeidet 

kvarts 
        

Avslag med retusj 1 15 Skraper 1 

Fragment med retusj 1 16 Med retusj 1 

          

Kvarts         

Primærbearbeidet kvarts         

Flekke 5 17   5 

Mikroflekke 18 18   18 

Avslag 282 19   282 

Fragment 1476 20   1476 

Kjerne  

  

38 

  

  

21 Bipolar kjerne 14 

 22 
Uregelmessig 

kjerne 
15 

 23 Plattformkjerne 9 

Sum kvarts 1821     1821 

Tabell. 5. Oversikt over funn av kvarts 

 

 

Hovedkategori Antall U.nr Delkategori Antall 

Kvartsitt, bergart, 

sandstein 
        

Øks, bergart 4 24 Diverse typer 4 

Slipeplate, sandstein 1 25 
 

1 

Slipestein, kvartsitt 2 26  1 

Knakkestein, kvartsitt 1 27  1 

Sum 8     8 

Tabell. 6. Oversikt over funn av kvartsitt og sandstein 

 

Av andre bergarter ble det funnet fire bergartsøkser, to slipeplater av sandstein og en slipestein og 

en knakkestein av kvartsitt (tabell 6). De to slipeplatene passer sammen og utgjør fragmenter av 

det som opprinnelig har vært én stor, slipeplate. 

 

De fire bergartsøksene er litt vanskelige å typebestemme (figur 11). Skillet mellom øks og meisel 

er metrisk definert; økser med bredde <3 cm defineres som meisel. Alle øksene er bredere enn 

dette, men de to minste ligner i form mer på meisler enn trinnøkser. Øks 1 (fig. 11) er laget av et 

sandsteinslignende råstoff og er godt bevart. Den er definert som tverregget og har spor etter 

sliping på eggpartiet og på deler av undersiden. Muligens har hele øksas overflate vært slipt, og 

den kan også ha vært prikkhugget. Tverrsnittet er ovalt til D-formet. Sidesnittet på øksas antatte 

overside er hvelvet. Undersiden er svakt buet og eggen er rett med buede avslutninger på sidene. 

Lengden er 7,2 cm, bredden 3,4 cm og tykkelsen 2,1.  

 

Øks 2 (fig. 11) er 6,3 lang. Største bredde er 3,3 cm og tykkelsen 1,9 cm Tverrsnittet er ovalt og 

nakken avrundet og smal. Det er tilnærmet rett vinkel mellom egg og sidekant. Sidekantene skrår 

jevnt fra eggen mot det smalere nakkepartiet. Øksen er bredest i eggpartiet og har hvelvet 

sidesnitt. Råstoffet er hornfels, et materiale som forvitrer og som gjør det vanskelig å bestemme 
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gjenstandens opprinnelige form og teknikken den ble laget med. Overflaten er erodert, men øksen 

har trolig vært delvis slipt og muligens prikkhugget og så slipt.  

 

Øks 3 (fig. 11) er tilvirket av hornfels og er svært erodert. Gjenstanden kan strengt tatt bare 

identifiseres som en øks/økseemne på grunnlag av at hornfels, ved siden av diabas, er svært 

utbredt som råstoff for økseproduksjon i eldre steinalder (Glørstad 2011:25). Øksen har ovalt 

tverrsnitt og hvelvet sidesnitt. Halve eggpartiet mangler, men øksen har trolig vært bredest i 

eggpartiet. Den er også skadet i nakkepartiet. Muligens har også denne øksen vært prikkhugget og 

slipt, men den eroderte overflaten gjør det umulig å avgjøre. Lengden er 7,9 cm, bredden 3,4 cm 

og tykkelsen er 2,3 cm.  

 

Den siste gjenstanden katalogisert som en øks (øks 4, fig. 11) er større enn de andre. Øksen er 10 

lang, 4,6 i bred og 2,5 i tykk, har D-formet tverrsnitt, hvelvet sidesnitt på oversiden, og flat 

underside. Bredden er tilnærmet lik for egg- og nakkeparti. Råstoffet er en uvanlig, mørk 

glimmerholdig bergart som forvitrer lett. Det er ikke mulig å stadfeste om gjenstanden har vært 

slipt eller prikkhugget.  Materialet virker ikke å være velegnet til en bruksfunksjon som øks, og 

den typologiske bestemmelsen er usikker.  

 

 
Figur 11. De fire bergartsøksene fra Marisberg (foto: Lotte Carrasco/illustrasjon: Anja 

Mansrud/KHM). Cf34740_30.jpg 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 7

Med utgangspunkt i KHMs faglige program for steinalder (Glørstad 2006), var det skissert tre 

problemstillinger for undersøkelsen i prosjektplanen (Damlien & Glørstad 2013) (se kap. 5.1). På 

bakgrunn av kunnskapsstatus for Aust-Agder i 2013 var hovedmålet å få frem et representativt 

gjenstandsmateriale og påvise strukturer som kunne datere aktiviteten. Videre var det et mål å få 

frem informasjon om hva slags type aktivitet som hadde funnet sted på plassen. Det er nylig 

tilkommet arkeologisk materiale fra ulike deler av denne regionen, og kronologien for eldre er 

diskutert og revidert både på grunnlag av både typologiske og teknologiske tekk ved 

gjenstandsmaterialet (Damlien 2016; Eigeland 2015: Eigeland et al. 2016; Melvold og Persson 

2014; Nyland 2016; Reitan og Persson 2014; Reitan 2016; Reitan og Sundström (red.) 2018; 

Solheim 2013; Solheim (red.) 2017). Nåværende kunnskapsstatus for åpner dermed for å 
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diskutere spørsmål knyttet til variasjon i kronologi, bosetningsmønster og teknologi på et bredere 

grunnlag enn hva tilfellet var da prosjektplanen ble skrevet i 2011. 

7.1.1 DATERING 

Ut fra strandlinjen er det mulig å faststille en eldste bakre datering for aktiviteten på Marisberg. 

Det er nylig utarbeidet en ny lokal strandforskyvningskurve for Arendalsområdet (Romundset 

2018). Det er stor lokal variasjon i strandforsyvningen i Aust-Agder, men Marisberg ligger ved 

Færvik om lag 5 km sørøst for Bjørnebu og 2,7 kilometer fra Krøgenes. Bjørnebu-kurven bør 

derfor kunne brukes til å strandlinjedatere lokaliteten ved Færvik. En beliggenhet på 30 moh. vil, 

forutsatt at aktiviteten var strandbundet, tilsi at den eldste mulige bruksfasen var i begynnelsen av 

mellommesolitikum, ca. 8000 f. Kr. Før dette lå stedet under vann. Landhevingen var deretter 

jevnt stigende gjennom mellommesolittisk tid, frem til ca. 7000 f. Kr. hvor den begynner å flate 

ut. Det vil i praksis si at havet gradvis trakk seg tilbake i forhold til steinalderlokaliteten. 

Topografisk er terrenget rundt lokaliteten bratt og i løpet av de neste 500 år vil stedet ha fått en 

mindre gunstig beliggenhet i forhold til sjøen. I seinere faser av steinalderen har lokaliteten ligget 

nært sjøen, men ikke direkte ved stranden. Flaten kan derfor også ha spor etter yngre tids bruk, 

noe som også indikeres ved enkelte funn (se kommentar i kapittel 6.1.1). Mest sannsynlig kan 

hovedoppholdet på lokaliteten knyttes en strandbundet mellommesolittisk fase, og kan grovt 

tidfestes innenfor tidsrommet 8000-7500 f. Kr.  

 

Mellommesolitikum i Sør-Norge er datert til tidsrommet ca. 8250−6350 f.Kr. Mikrolitter 

(skjevtrekanter og hullingspisser) er tradisjonelt blitt ansett som ledeartefakter for denne fasen av 

eldre steinalder. I tillegg forekommer prikkhuggede og slipte trinnøkser, huleggede økser, 

slipeplater og køller/hakker av bergart, samt koniske og semi-koniske kjerner og flekkebor i 

mellommesolitikum (Reitan 2016; Solheim 2013a). Periodens flekketeknologi omfatter 

flekkeproduksjon på koniske og semi-koniske kjerner ved hjelp av indirekte teknikk og 

trykkteknikk (Damlien 2016:324−326; Eigeland 2015:357; Sørensen et al. 2013).  

 

Det er få typesikre artefakter i materialet fra Marisberg. Det ble identifisert fire økser, fem 

borspisser og en slipeplate i to deler. Som nevnt var de fire bergartsøksene vanskelige å 

typebestemme, men minst en av øksene ble definert som en trinnøks. Prikkhuggede og slipte 

trinnøkser samt flate meisler har en vid datering. De opptrer primært i tidsrommet 7000-5600 f. 

Kr. (Reitan (2016:42), men udefinerbare bergartsøkser av bergart forekommer også tidligere, på 

lokaliteter datert til 7500-7900 f. Kr. (Mansrud 2008; Solhein 2013a:274; Persson 2014). Det ble 

ikke påvist spor etter økseproduksjon. De eldste sporene etter tilvirkning av bergartsøkser av 

lokale råstoff først opptrer om lag 7000 f. Kr. (Eigeland og Melvold 2014). Fravær av 

økseproduksjon kan stemme med antagelsen om at aktiviteten på Marisberg er eldre enn 7000 f. 

Kr.  

 

Ca. 1 % av flintmaterialet er retusjert, hvorav åtte mikroflekker og en 19 flekker. Det ble ikke 

funnet typesikre mikrolitter, men flere av de retusjerte mikroflekkene assosierer formmessig til 

skjevtrekanter, som er den vanligste mikrolittypen i østnorsk mellommesolitikum. Generelt er det 

så langt ikke påvist mikroflitter på lokaliteteter som er yngre enn ca. 7000 f.Kr. (Mansrud 2013; 

Reitan 2016:43). Dette kan indikere at aktiviteten på Marisberg er yngre enn strandlinjedateringen 

skulle tilsi, men kan også være en tilfeldighet ettersom mikrolitter generelt utgjør et nokså 

marginalt innslag i funnmaterialet på de mellommesolittiske lokalitetene i Oslofjordsregionen 

(Mansrud 2013). Borspisser laget på flekker og mikroflekker forekommer både i mellom- og 

seinmesolitikum. Innenfor spisskategorien anses borspisser laget på avslag med trekantet 

tverrsnitt er fremholdt som diagnostisk for nøstvetfasen (Glørstad 2004; Jaksland 2001). De fem 

borspissene fra Marisberg er laget på ulike primæremner, men bortsett fra én er gjennomgående 

små og flate (fig. 10). De er dermed vanskelige å datere ut fra typologi.  
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Teknologien som er benyttet kan også gi en indikasjon om datering (jf. Eigeland et al 2016). 

Funnmaterialet bestod i hovedsak av fragmenter og avslag av flint og kvarts. Flekke- og 

mikroflekkeproduksjon dominerer, og det ble identifisert 41 flekker og 109 mikroflekker. Som 

figur 12-14 viser, domineres flekkematerialet av midtfragmenter i størrelseskategorien 0,9-1,1 

cm. (smalflekker). Det gjelder både det totale antallet flekker, og proksimale flekkefragmenter. 

En slik fordeling er typisk for mellommesolitikum og kan peker mot at smalflekkene er blitt 

knekt, enten som følge av bruk, for eksempel i forbindelse med bearbeiding av bein (Sørensen 

2017) (se fig. 10) eller de kan ha blitt intensjonelt knekt for å benyttes som innsatt i egg i 

sammensatte redskaper (jf. Rankama og Kankapää 2011:51). På typologisk grunnlag kan det 

konkluderes med at gjenstandsmaterialet i hovedsak består av eldre steinalders typer. 

Gjenstandsinventaret er lite diagnostisk, og gir få holdepunkter for en snever typologisk datering, 

men det er heller ikke noe som direkte motsier en datering til mellommesolitikum. 

 

I avslagsmaterialet er det identifisert et plattformavslag med hengselavslag på plattformen. Slike 

core tablets er karakteristiske restprodukter fra bearbeiding av plattformen på koniske kjerner. 

Plattformfasettering innebærer at det gjøres intensjonelle slag innover plattformen for å forberede 

og perfeksjonere slagpunktet (Sørensen 2006a:27; Damlien 2016:393). Tilstedeværelsen av 

fasetterte plattformavslag tilsier at konisk flekketeknologi har blitt anvendt på lokaliteten, selv om 

det ikke er funnet koniske kjerner i materialet. Dette indikerer datering til mellommesolitikum, 

men det er også nylig vist at bruk av koniske kjerner fortsetter inn i seinmesolitikum i Aust-

Agder. En datering til seinmesolitikum er dog mindre sannsynlig ut fra strandlinjen. Bipolare 

kjerner dominerer på Marisberg. Denne kjernetypen er økende utover i mellommesolitikum 

(Eymundsson et al. 2017). Dette kan også være en indikasjon på at lokaliteten på tilhører den 

yngre snarere en den midtre fasen av mellommesolitikum, men kan også være et regionalt trekk. 

En høy andel bipolare kjerner forekommer også på andre mellommesolittiske lokaliteter i Aust-

Agder (Mansrud 2018a; Viken 2018), Ettersom aktiviteten i steinalder ikke kunne C14-dateres 

ligger det videre forskningspotensialet i studier av råstoff og teknologiske analyser av det littiske 

materialet. Eksempelvis kan variasjon i teknologi kan bidra til å problematisere spørsmål om 

kronologi og regionale tradisjoner/tilhørighet (Eigeland 2015:127; Eigeland et al. 2016; Damlien 

2014, 2016:10−11; Sørensen 2006a og b; Sørensen et al.  2013).   

 

 

 
Figur. 12. Graf som viser alle flekkenes fordeling på hele, distal, proksimal og midtfragmenter. 
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Figur. 13. Graf som viser flekkebredden i alt materialet fra Marisberg. 63 % av flekkene ligger 

innfor intervallet 0,9-1,1 cm bredde («smalflekker).  

 

 
Figur. 14. Graf som viser flekkebredden for alle flekker med proksimalenden bevart 

 

7.1.2 FUNNSPREDNING, AKTIVITETER OG INTERN BOPLASSORGANISERING 

En viktig problemstilling i undersøkelsen på Marisberg var å identifisere hvilke aktiviteter som 

hadde foregått på lokaliteten. Videre var det en prioritet oppgave å lete etter spor av ildsteder, 

kokegroper eller boligstrukturer som kunne avklare hva slags type boplass funnene representerte 

(jf. kapittel 5.1). Gjennom å undersøke hvordan det interne boplassrommet er organisert er det 

mulig å få innblikk i hvordan steinaldermenneskene organiserte sine aktiviteter og innrettet seg 

praktisk på boplassen. For å besvare disse problemstillingene vil jeg i det følgende vil jeg 

gjennomgå funntypene samt foreta en GIS-basert funnspredningsanalyse. 
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Funnene fra Marisberg består i hovedsak av avfallsmateriale og kjerner av flint og 

kvarts/bergkrystall som tyder på at tilvirkning av steinredskaper har vært en sentral aktivitet. I 

tillegg har steinredskaper som skrapere og bor blitt brukt og forkastet på lokaliteten. Det er ikke 

funnet noen sikre mikrolitter, men det er en høy andel mikroflekker i materialet. Mikroflekker og 

knekte smalflekker kan ha fungert som egger i komposittredskaper (Mansrud 2013; Damlien 

2016:386; Sørensen 2017), men kan også ha blitt brukt uskjeftet for å omarbeide bein til 

redskaper som fiskekroker og flinteggspisser av bein (Mansrud 2017; Nilsson og Sjöström 2010). 

Dette kan tolkes som at produksjon av beinredskaper har vært en sentral aktivitet på lokaliteten. 

Det er funnet to sammenhørende slipeplater, som er deler av en stor slipeplate. Slipesteiner kan ha 

blitt benyttet til å slipe både økser og beingjenstander (Bergsvik og David 2015; Jaksland 2005). 

Det ble funnet fire økser. Øksene er typebestemt som tverreggete. Ifølge eksperimenter foretatt av 

Eva David (2009) kan tverrøkser også knyttes til arbeid med bein. 

På de fleste kystlokalitetene fra eldre steinalder i Østlandsregionen dominerer flint, men kvarts og 

bergkrystall har vært utprøvd som råstoff allerede fra tidligmesolitikum i Oslofjordsområdet (ca. 

9200-8300 f. Kr). (Reitan og Sundström 2018; Jaksland og Persson 2014). I Arendalsområdet er 

det flere kjente kvartsforekomster hvor det tidligere har vært gruvedrift (Thorsnæs 2016). Mange 

gruver ligger nært registrerte steinalderboplasser (Eskeland 2013), og i tilknytning til disse kan en 

ofte finne store mengder knust kvarts, som kan være vanskelig å skille fra slått kvarts som er 

benyttet som råstoff i steinalderen. Kvartsens egenhet som råstoff for steinredskaper varierer. 

Noen kvartstyper spalter og får muslig brudd, og er velegnet for redskapsproduksjon. Andre typer 

kvarts fragmenterer på en uforutsigbar måte og strategien for bearbeiding av kvarts varierer. På de 

tidligmesolittiske lokalitetene er kvartsen bearbeidet med direkte teknikk på plattformkjerner, på 

samme måte som flint. I de yngre fasene av eldre steinalder er andre og mer varierte teknikker tatt 

i bruk. Eksempelvis forekommer kvarts på Hesthag C2 (Viken 2018) og Skjeviga 2 (Mansrud 

2018b) som har hovedaktivitetsfaser datert til mellommesolitikum. Kvarts og bergkrystall er her 

benyttet som redskaper, blant annet som bor og skrapere. Bipolar teknikk dominerer, men på 

disse lokalitetene er det også funnet hele krystaller som er bearbeidet med konisk teknikk. I andre 

tilfeller er kvartsen tolket som biprodukt etter bearbeiding og rensing av klaser med bergkrystall 

(Viken 2018:5). I materialet fra Marisberg er både plattformkjerner, bipolare kjerner og 

uregelmessige kjerner av kvarts identifisert. Det er ikke funnet hele krystaller eller koniske 

kjerner, men ettersom det finnes både flekker og mikroflekker tyder dette på at konisk teknologi 

kan ha vært benyttet. At det forekommer såpass mange plattformkjerner kan muligens være et 

tidlig trekk, som knytter an til tidligmesolittiske teknikker. Forholdet mellom teknologier basert 

på flint og kvarts er et aktuelt forskningstema, og nye funn viser at kvarts, i likhet med flint, har 

blitt benyttet som egg i kompositt-redskaper som flinteggspisser (Eigeland 2008, Knutsson et al. 

2016:44). Det er ikke rom for å gjøre en inngående studie av kvartsteknologien i forbindelse med 

denne rapporten, men materialet utgjør et interessant utgangspunkt for videre studier av lokal 

råstoffbruk og teknologi.  

Som beskrevet i kap. 5.2 ble hele lokalitetsflaten ble maskinelt avtorvet, og det ble observert et 

område som var ryddet for stein. Innenfor dette området ble det gravd ut et sammenhengende 

funnførende område på ca. 50 m
2
 ble gravd ut inn mot berget nordøst på flaten (fig. 8-9). Fra dette 

området ble det samlet inn ca. 5340 funn, hvorav 4866 var fra lag 1. Figur 15 og 16 viser 

funnspredningen for alle funn innenfor utgravningsfeltet (det ryddede området) samt 

prøvekvadrantene på Marisberg. Oppløsningen er kvadranter på 50x50 cm. 

Hovedkonsentrasjonen er ikke helt avgrenset med funntomme kvadranter, men hovedutbredelsen 

av funn ligger innnfor et område på ca. 24 m
2
. Funnbildet forstyrres imidlertid ved at kun deler av 

feltet er utgravd i lag 2. Figur 16 viser hvilke kvadranter som er undersøkt i lag 2, og som dermed 

inneholder flere funn, mens figur 17. viser funnspredningen basert på funn fra lag 1. Det generelle 

visuelle spredningsbildet blir da det samme. I lag 3 ble det neste ikke gjort funn, så dette virker 

ikke inn på det visuelle spredningsbildet.  
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Fig. 15. Funnspredningskart som viser alle funn innenfor utgravningfeltet og prøvekvadrantene  

på Marisberg. Oppløsningen er kvadranter på 50x50 cm. (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM).  

Cf34740_31.jpg 
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Fig. 16. Alle funn innenfor det sammenhengende utgravningsområdet på Marisberg samt område 

utgravd i lag 2 markert i svart (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_32.jpg 
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Fig. 17. Funnspredningen basert på alle funn i lag 1 (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM).  

Cf34740_33.jpg 

 

I de siste årene er det påvist og analysert et stort antall boligstrukturer fra eldre steinalder i Norge 

(Fretheim 2017). Funnspredningen viser at steinfunnene som oftest er konsentrert innenfor 

boligen. I noen tilfeller ses en markert veggeffekt ved at funnene har hopet seg opp langs veggen 

(Fretheim 2017:210; Olsen og Solheim 2013; Rankama og Kankapää 2011:45). De eldste 

boligstrukturene synes å være standardiserte og består med få unntak av ovale eller sirkulære 

steinrekker. Størrelsen er i gjennomsnitt er 6-8 m
2
, og disse boligene er tolket som portable telt 

(Fretheim 2017:227-228). Innenfor den mellommesolittiske perioden, fra omkring 8000 f. Kr. ses 

det større variasjon i boligenes størrelse og utforming, men majoriteten er delvis nedgravde tufter, 

der gulvet i tuften har ligget under markoverflaten. Størrelsen på boligen varierer fra 3-40 m
2
. I 

seinmesolitikum er det en markert økning i antall boligstrukturer, og som i den foregående fasen 

er de fleste delvis nedgravde tufter. Gulvstørrelsen varierer mellom fra 5-35 m
2
. I denne fasen ses 

en større regional variasjon, og i Sør-Norge er tuftene som oftest ovale i formen (Fretheim 

2017:155). I flere tilfeller er det påvist spor av tufter gjennom mørkfargede fyllskifter, som er 

resultat av dekompostert organisk materiale blandet med kull (for eksempel Solheim og Olsen 

2013).  

 

På Marisberg ble det ikke observert mørkere fyllskifter, ildsteder eller skjørbrent stein innenfor 

den ryddede flaten som sikkert kunne vise at det har stått en bolig på stedet. Funnkonsentrasjonen 

innenfor et ryddet område åpner imidlertid for spørsmålet om det kan ha ligget en bolig på stedet. 

I det følgende vil jeg vurdere dette på bakgrunn av funnspredningen. Å identifisere tufter basert 

utelukkende på funndistribusjon er imidlertid forbundet med stor usikkerhet og metodiske 

utfordringer (Solheim 2013b, Vogel 2011:114-141). I kapittel 5.4 ble det bemerket at lokaliteten 

virket uforstyrret, med unntak av forstyrrelser fra røtter. Røtters forflytning av jord og rotvelte 

kan påvirke funnenes vertikale og horisontale fordeling og skape spredningsbilder som ligner 

tufter (Jørgensen 2017). Slike prosesser kan det være vanskelig å identifisere, og utgjør en 

kildekritisk utfordring.  
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Et første spørsmål er hvorvidt de fortetningene av funn som kan observeres på Marisberg er 

opprinnelig avsatt i forbindelse med knakkeaktivitet, og hvorvidt de er intakte. For å undersøke 

dette vil man vanligvis ta utgangspunkt i mikroavfallet. Eksperimenter med flintknakking viser at 

avfallet legger seg i en vifteform rundt arbeidsplassen, og når større avslag er fjernet vil 

mikroavfallet bli liggende igjen. En måte å identifisere knakkeplasser er dermed å studere 

spredningen av mikroavfall, for eksempel avslag og fragmenter som er <1 cm (Solheim 2013b). I 

katalogiseringen av Marisberg ble imidlertid ikke skilt ut en egen kategori for mikroavfall 

(splint). På figur 18 har jeg derfor i stedet sammenlignet spredningen av avslag og fragmenter. 

Figur 18 viser spredningen av avslag og kjerner av flint, lagt ovenpå spredningen av alle 

fragmenter. Spredningen av avslag og fragmenter synes å være relatert til konsentrasjoner, heller 

enn å hope seg opp langs en eventuell vegg i en større tuft. Kjernene har derimot en avgrenset 

utbredelse. Med unntak av én kjerne ligger alle i den østlige delen av aktivitetsområdet. Det er 

dermed vanskelig å avgjøre om konsentrasjonene representerer knakkeplasser. 

 

I fig. 19. Funnspredningen basert på alle funn i lag 1, visualisert ved prikker fremfor kvadranter. 

Ved denne visualiseringsmetoden fremtrer funnfordelingen i noe større grad som fire mindre 

konsetrasjoner. Kan disse tenkes å representere fire separate aktivitetsområder? Et 

gjennomgående mønster for mellommesolittiske lokaliteter er at det forekommer avgrensede 

funnkonsentrasjoner, ofte relatert til ildsteder. Funnkonsentrasjonene ofte er sammensatt av 

steinavfall relatert til flekkeproduksjon, tilvirkning, bruk og reparasjon av redskaper, til dels med 

et «standardisert» oppsett av redskapstyper: bor, skrapere og stikler/hjørnekniver av flint 

(Mansrud og Eymundsson 2016). For å undersøke dette har jeg vurdert spredningen av brent flint, 

som kan tenkes å indikere hvor ildstenene har ligget (fig. 20). Spredningen av brent flint oppviser 

også et mønster der kvadrantene med det høyeste antallet er fordelt på fire konsentrasjoner. Også 

den vertikale fordelingen av bor og retusjert flint (fig. 21) følger i dette mønsteret, dog ikke helt 

konsekvent. Funnspredningen for flekker og mikroflekker av flint har også en mer jevn spredning 

over flaten (fig. 22). Spredningsmønsterne er altså ikke konsekvente, men en tentativ konklusjon 

er at vi ser spor etter delvis overlappende mindre aktivitetssoner. 
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Figur 18. Spredningen av avslag og kjerner av flint, lagt ovenpå spredningen av alle fragmenter. 

Spredningen av avslag og fragmenter synes å være relatert til fire konsentrasjoner/fortetninger, 

heller enn å hope seg opp langs en eventuell vegg i en større tuft. Kjerner av flint har derimot en 

avgrenset utbredelse. Med unntak av én kjerne ligger alle i den østlige delen av aktivitetsområdet 

(illustrasjon: Anja Mansrud/KHM).  Cf34740_34.jpg 
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Fig. 19. Funnspredningen basert på alle funn i lag 1, visualisert ved prikker som viser antall funn 

per kvadrant og samlet til midten av kvadranten. Ved denne visualiseringsmetoden fremtrer 

funnfordelingen i noe større grad som  fire mindre konsetrasjoner. Kan disse fortetningene 

representere fire aktivitetsområder innenfor en hytte? (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). 

Cf34740_35.jpg 
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Fig. 20. Funnspredningen over brent flint, lagt ovenpå all flint. Den høyeste frekvensen av brent 

flint er fordelt på fire konsentrasjoner (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_36.jpg   

 
Fig. 21. Funnspredningen for redskaper og retusjert flint, lagt på spredningen av all flint. Også 

disse funnkategoriene følger til en viss grad fire funnkonsentrasjoner, selv om mønsteret ikke er 

helt konsekvent (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_37.jpg 
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Fig. 22. Funnspredningen for flekker og mikroflekker. Disse kategoriene har en jevn spredning 

over flaten (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_38.jpg 
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Fig. 23. Funnspredningen for slipeplater og økser. Disse større gjenstandene ligger i periferien 

av hovedkonsentrasjonen (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_39.jpg 

 

Det er likevel mulig at funnspredningen i lag 1 kan representere en veggeffekt. Tolkningen kan 

støttes ved funnspredningen for flekker og mikroflekker er distribuert innenfor 

hovedfunnkonsentrasjonen, mens større gjenstander som økser og slipeplater i større grad er 

distribuert i ytterkant (fig. 23). Dette er et mønster som er kjent fra seinmesolittiske lokaliteter 

(Glørstad 2010:111-115). På samme måte som flint forekommer kvarts spredd rundt innenfor 

aktivitetsområdet, men med en fortetning av funn innenfor konsentrasjoner (fig 24). Men kjerner 

av kvarts ligger også langs en linje øst-vestgående linje (fig. 25). Mange av kvartskjernene er 

ganske store og kan ha blitt ryddet vekk i boligens utkant.   
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Figur 24. Spredningen av kvarts på utgravningsområdet samt prøvekvadrantene. I likhet med er 

kvartsmaterialet spredd rundt innenfor hovedaktivitetsområdet, men med en punktvise 

fortetninger av funn (illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_40.jpg  
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Figur 25. Spredningen av kjerner, flekker og mikroflekker av kvarts, ovenpå spredningen av all 

kvarts. Tre av fire flekker ligger nordøst i feltet, mens mikroflekker og kjerner er mer spredt 

(illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34740_41.jpg 

 

Figur 26. Oversiktsbilde etter utgravning, sett mot nordøst. Det utgravde arealet ble trolig ryddet 

for stein i forhistorisk tid. Kanskje har det stått en hytte eller et telt her? (foto: Lotte 

Carrasco/KHM). Cf34740_21.JPG 
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Oppsummerende viser distribusjonsanalysen at kjerner av flint og flekker av kvarts har en 

avgrenset utbredelse til den østre siden av flaten, mens slipelater og økser er distribuert i 

hovedkonsentrasjonens ytterkanter. De øvrige funnene synes å være distribuert i mindre 

fortetninger innenfor hovedaktivitetsområdet. Disse fortetningene av inneholder et variert oppsett 

av avfall (både flint og kvarts), flekker og mikroflekker av flint samt ulike gjenstandstyper. En 

tentativ tolkning er at det ikke har vært spesialiserte aktivitetsområder på flaten, men at 

fortetningene av funn representerer «arbeidsplasser», muligens relatert til et mindre ildsted som 

ikke har etterlatt spor annet enn som en opphopning av brent flint, der varierte aktiviteter som for 

eksempel bearbeiding av bein, tilvirkning og reparasjon av jaktvåpen og mat har foregått. 

Eksempelvis er det mulig å tenke seg fire familiers eller arbeidslags oppholdssted innenfor en 

større hyttekonstruksjon. Det er ikke mulig å konkludere sikkert med at det har stått en bolig på 

stedet, og fortetningene kan alternativt representere tilbakevendende besøk på samme stedet 

innenfor et kortere tidsrom. Lokaliteten har hatt en gunstig beliggenhet gjennom en viss tid og det 

kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt materialet er avsatt ved et sammenhengende opphold, eller 

om det ha vært flere kortvarige besøk på lokaliteten. De små funnmengdene og 

funnsammensetningen kan indikere et eller flere opphold av kortere varighet tid på lokaliteten. En 

boligstruktur fra denne perioden trenger ikke etterlate seg mye littisk materiale (for eksempel 

Casati og Sørensen 2011:181¸ Grøn 2003). Som vist består mesteparten av funnmaterialet av 

produksjonsavfall og kjerner. Ulike tilvirkningsteknikker skaper varierte mengder steinavfall. 

Eksempelvis vil flekke- og mikroflekkeproduksjon utført med trykk-teknikk eller indirekte 

teknikk skape lite produksjonsavfall, og avfallet vil kunne gjenkjennes i form av plattformavslag 

(Damlien 2016:117), mens formgiving av kjerner kan, avhengig av knollens størrelse og form, 

skape store mengder steinavfall. Hva som blir liggende igjen etter formgiving av kjerner og 

innledende produksjon av flekker og mikroflekk er vil også avhenge av hva som ble videre 

bearbeidet og fjernet fra sitt opprinnelige leie. Virkelighetens mennesker rydder, kaster søppel i 

vannet, mister ting og bringer saker med seg mellom ulike oppholdssteder (jf. Persson 2012:119). 

Med flere inngående analyser, som teknologiske analyser av det littiske materialet, refitting og 

slitesporsanalyser vil spørsmål om aktiviteter og hendelser på plassen, bosetningens type, varighet 

kunne nærmere undersøkes, og her ligger et videre forskningspotensial i materialet fra Marisberg.  

 

7.1.3 OVERORDNET BOSETNINGSMØNSTER 

For ca. 10 000-9500 år siden, da havet stod ca. 29 meter høyere enn i dag, ville boplassen på 

Marisberg ha ligget i strandsonen på en øy, vendt mot et smalt sund som delte den vestlige delen 

av Tromøya i to ved Færvik (fig. 27). Dette sundet ville hatt utløp ved Færvikkilen sør på 

Tromøya. En slik geografisk beliggenhet har gitt optimale betingelser for et erverv basert på fiske 

og annen marin føde. Trange sund danner gjerne flaskehalser der fiskestimer og sjøpattedyr er 

lette å fange. Lokaliseringen har samtidig gitt le for vinder fra Skagerak i sør og sørvest.  
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Figur 27. Lokalitetenes plassering i landskapet. Da havnivået stod 30 meter høyere enn dagens 

ville Tybakkilen vært et smalt sund med utløp ved Færvikkilen sør på Tromøya (se rød pil på 

kartet). Lokaliteten Marisberg ville da ha ligget på en mindre øy (illustrasjon Anja 

Mansrud/KHM). Cf34740_42.jpg  

 

Steinalderlokaliteter med beliggenhet nært strømsterke sund er særlig kjent fra Vestlandet 

(Bergsvik 1995, 2001, 2002, Olsen 1992), men er i de seinere år også påvist i Oslofjordsområdet 

(Mjærum in prep.). Håvard Kildahl (2015) har argumentert for at Agderkysten har færre 

høyproduktive marine miljøer tilsvarende tidevannsstrømmene på Vestlandet eller de indre 

fjordområdene i Oslofjorden. Han mener videre at befolkningstettheten var lavere i Agder enn på 

Vestlandet og i Oslofjordsområdet, og at bosetningsmønsteret har vært mer mobilt. I de seinere 

årene er det imidlertid er det registrert og undersøkt mange steinalderboplasser langs kysten av 

Aust-Agder-kysten, som viser at også dette området må ha vært intensivt utnyttet i steinalderen. 

Langs kysten finnes det mange små øyer og skjær, fjorder, viker og sund. Lokalitetene ligger 

gjerne på strandterrasser hvor terrenget er bratt ned mot sjøen, og har hatt en hovedaktivitetsfase i 

den perioden bosetningen har ligget nært samtidens strand. Et slikt bosetningsmønster tyder på at 

marine ressurser utgjorde den økonomiske basisen gjennom steinalderen i denne regionen.  

 

Et annet sentralt forskningsspørsmål angår den regionale utviklingen og de sosiale kontaktene 

mellom ulike steinalderbefolkninger i Nord-Skandinavia. For å forstå bosetningen i steinalderen i 

et overordnet perspektiv må enkeltlokaliteter som Marisberg vurderes i relasjon til andre 

boplasser fra samme periode. Et representativt utvalg av lokaliteter vil bidra med overordnede og 

statistiske data i form av bestemmelse av boplasstype, størrelse og alder.  

 

Gjennom E18-prosjektet Arendal-Tvedestrand er det undersøkt flere lokaliteter datert til 

mellommesolitikum. Materialet fra Marisberg vil kunne fylle ut bildet som er i ferd med å dannes 

av Aust-Agders eldre steinalder, og inngå i overregionale analyser av bosetningshistorie og 

regional utvikling i Sør-Norge. Tidligere undersøkelser har påvist at regionale forskjeller i 

teknologi og råstoffbruk mellom Øst- og Vestlandet kan belegges tilbake til seinmesolittisk tid. I 
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store deler av Østlandsregionen erstattes bruken av koniske kjerner med håndtakskjerner i 

seinmesolitikum (Eigeland 2015:376). I Vest-Norge og i Vest-Agder opprettholdes imidlertid 

bruken av koniske kjerner gjennom seinmesolitikum og det er større variasjon i bruken av lokale 

råstoffer (Ballin 1999; Ballin og Jensen 1995; Nyland 2016:63). Den utstrakte bruken av kvarts 

på Marisberg kan ses som uttrykk for at regional forskjeller i råstoffbruk begynner allerede i 

mellommesolitikum. I et større kulturhistorisk perspektiv er undersøkelser av enkeltlokaliteter 

som den på Marisberg viktige brikker i det videre arbeidet med å studere og nyansere 

steinalderens bosetningsmønster, landskapsbruk og samfunnsorganisering. 

 SAMMENDRAG 8

I forbindelse omregulering av utmarksområde til boligfelt utførte Kulturhistorisk museum i 

perioden 19. august til 9. september 2013 arkeologiske undersøkelser på Marisberg, Færvik østre 

205/544 i Arendal kommune, Aust-Agder (id. 112382). Lokaliteten lå på en nordøstvendt kolle 

med utsyn mot Tybakkilen, ca. 30 moh. Ut fra typologi og ny lokal strandlinjekurve antyder 

beliggenheten en datering til første halvdel av mellommesolitikum, ca. 8000-7500 f. Kr. 

Lokaliteten har i mellommesolittisk tid ligget i strandsonen på en øy, vendt mot et smalt sund. 

Denne beliggenheten har gitt optimale betingelser for et marint erverv, og menneskene som holdt 

til her har trolig drevet med jakt, fiske og sjøpattedyrfangst i kystområdet. Det ble undersøkt en 

funnkonsentrasjon innenfor et ca. 50 m
2
 stort areal som var ryddet for stein. Det ble samlet inn 

5340 funn hvorav 66 % var av flint og 34 % var av kvarts. Hoveddelen av funnene er avfall fra 

produksjon av steinredskaper I materialet er det en høy andel mikroflekker, overvekt av bipolare 

kjerner av flint og to sammenhørende slipeplatefragmenter. I tillegg ble det funnet fire økser, 

hvorav én var en trinnøks. Aktivitetene på lokaliteten er knyttet til produksjon av stein- og 

beinredskaper, formodentlig til bruk ved jakt og fiske. Distribusjonsanalysen viser et 

hovedmønster der mesteparten av funnene er distribuert i mindre fortetninger innenfor 

hovedaktivitetsområdet. De små funnmengdene og funnsammensetningen kan indikere et eller 

flere opphold av kortere varighet tid. Større gjenstander som slipelater og økser er distribuert i 

hovedkonsentrasjonens ytterkanter. Funnfortetningene inneholder avfall av flint og kvarts, flekker 

og mikroflekker av flint samt ulike gjenstandstyper. En tentativ tolkning er at fortetningene 

representerer «arbeidsplasser» hvor  bearbeiding av bein, tilvirkning og reparasjon av jaktvåpen 

og mat foregått. Eksempelvis er det mulig å tenke seg fire familiers eller arbeidslags oppholdssted 

innenfor en større hyttekonstruksjon. Det kunne ikke sikkert stadfestes at det har stått en bolig på 

stedet, og fortetningene kan alternativt representere tilbakevendende besøk på samme stedet 

innenfor et kortere tidsrom. 
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 VEDLEGG 10

10.1 TILVEKSTTEKST, C59093/1-27  

BOPLASS FRA ELDRE STEINALDER, av FÆRVIK ØSTRE (205), ARENDAL K., AUST-

AGDER.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i forbindelse med reguleringsplan for Marisberg. 

Utgravningsleder var Lotte Carrasco. Prosjektleder Lasse Jaksland.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på Tromøya sør for Arendal. Marisberget ligger nordvest 

på øya. Reguleringsplanområdet avgrenses av Tromøysund i nord og Tybakkilen i øst, og 

Tromøyas høyeste punkt, 95 moh, Vardåsen i sør. Nordvest i planområdet ligger Marisberget på 

50 moh. Det er et populært turområde. Terrenget i området er kupert med mange 

kolleformasjoner, smale dalformer og få flate partier. Lok id. 112382 lå på en flate 30 moh på 

østsiden av planområdet 70 meter rett sørvest for bunnen av Tybakkilen. 150 meter i luftlinje for 

Rv 409. Kjerreveien som går herfra og inn i turområdet passerer lokaliteten i sør. Flaten ville ha 

ligget på et nes ved strandbunden bruk av området. Et bergutspring med bratt skråning nedenfor 

avgrenser lokaliteten mot nord. Mot sør stiger terrenget slakt. I øst og vest heller terrenget ned og 

rundt bergutspringet mot dagens Tybakkil. Tybakkilen ville i eldre steinalder vært et trangt sund 

som delte Tromøya i to. Sundet ville ha gått der Skilsøveien går i dag og ut ved dagens 

Færvikkilen sør på Tromøya. 

 

I forbindelse omregulering av utmarksområde til boligfelt utførte Kulturhistorisk museum i 

perioden 19. august til 9. september 2013 arkeologiske undersøkelser på Marisberg, Færvik østre 

205/544 i Arendal kommune, Aust-Agder (id. 112382).  Lokaliteten lå på en nordøstvendt kolle 

med utsyn mot Tybakkilen, ca. 30 moh. Ut fra typologi og ny lokal strandlinjekurve antyder 

beliggenheten en datering til første halvdel av mellommesolitikum, ca. 8000-7500 f. Kr. 

Lokaliteten har i mellommesolittisk tid ligget i strandsonen på en øy, vendt mot et smalt sund. 

Denne beliggenheten har gitt optimale betingelser for et marint erverv, og menneskene som holdt 

til her har trolig drevet med jakt, fiske og sjøpattedyrfangst i kystområdet. Det ble undersøkt en 

funnkonsentrasjon innenfor et ca. 50 m
2
 stort areal som var ryddet for stein. Det ble samlet inn 

5340 funn hvorav 66 % var av flint og 34 % var av kvarts. Hoveddelen av funnene er avfall fra 

produksjon av steinredskaper. I materialet er det en høy andel mikroflekker, overvekt av bipolare 

kjerner av flint og to sammenhørende slipeplatefragmenter. I tillegg ble det funnet fire økser, 

hvorav én var en trinnøks. Aktivitetene på lokaliteten er knyttet til produksjon av stein- og 

beinredskaper, formodentlig til bruk ved jakt og fiske. Distribusjonsanalysen viser et 

hovedmønster der mesteparten av funnene er distribuert i mindre fortetninger innenfor 

hovedaktivitetsområdet. De små funnmengdene og funnsammensetningen kan indikere et eller 

flere opphold av kortere varighet tid. Større gjenstander som slipelater og økser er distribuert i 

hovedkonsentrasjonens ytterkanter. Funnfortetningene inneholder avfall av flint og kvarts, flekker 

og mikroflekker av flint samt ulike gjenstandstyper. En tentativ tolkning er at fortetningene 

representerer «arbeidsplasser» hvor  bearbeiding av bein, tilvirkning og reparasjon av jaktvåpen 

og mat foregått. Eksempelvis er det mulig å tenke seg fire familiers eller arbeidslags oppholdssted 

innenfor en større hyttekonstruksjon. Det kunne ikke sikkert stadfestes at det har stått en bolig på 
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stedet, og fortetningene kan alternativt representere tilbakevendende besøk på samme stedet 

innenfor et kortere tidsrom. 

  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6496560, Ø: 139520.  

LokalitetsID: 112382.  

Funnet av: Aust-Agder fylkeskommune.  

Funnår: 2013.  

Katalogisert av: Lotte Carrasco.  

 

1) 5 borspisser laget på mikroflekke, avslag, flekke, fragment. Stm: B:0,8-1,9 cm.  

2) 1 avslag med retusj av flint. Stm: 2,0 cm.  

3) 2 flekker med kantretusj av flint. B:1,1 L: 0,8-1,6 cm.  

3) 19 flekker med kantretusj av flint. B:0,9-1cm.  L: 0,6-4,4 cm.  

4) 8 mikroflekker med retusj av flint. B:0,5-0,8. L: 1,6 cm.   

5) 12 fragmenter med retusj av flint. Stm: 0,9-2,4 cm.  

6) 42 flekker av flint. B:0,9-1,2 cm. L: 0,9-1,5 cm.  

7) 1 ryggflekke av flint. B:0,9 L: 2,5 cm.  

8) 111 mikroflekker av flint. B:0,6-0,8 cm.  L: 0,8-2,2 cm.  

9) 2 mikroflekker med rygg av flint. B:0,4-0,5 L: 1,5-1,7 cm.  

10) 472 avslag av flint.  

11) 1 avslag med plattformkant av flint. Stm: 2,3 cm.  

12) 2826 fragmenter av flint.  

13) 2 mikroflekkekjerner av flint. Stm: 2,0-3,0 cm.  

14) 8 bipolare kjerner av flint. Stm: 1,4-3 cm.  

15) 1 avslag med retusj av kvarts. Stm: 3,3 cm.  

16) 1 fragment med retusj av kvarts.  Stm: 2,6 cm.  

17) 5 flekker av kvarts. B:0,9-1,6 L: 1,4-4,1 cm.  

18) 18 mikroflekker av kvarts. B:0,5-0,8. L: 0,9-1,9 cm.  

19) 282 avslag av kvarts.  

20) 1476 fragmenter av kvarts.  

21) 14 bipolare kjerner av kvarts. Stm: 1,9-4,9 cm.  

22) 15 uregelmessige kjerner av kvarts. Stm: 2,7-8,1 cm.  

23)  9 plattformkjerner av kvarts. Stm: 1,5-5,8 cm.  

24) 4 økser av bergart. Én trinnøks med slipt egg  

og delvis slipt side. De tre øvrige er eroderte og vanskelige å typebestemme. Mål: B:3,3-

4,6 cm. L: 6,3-10 cm. T: 1,9-:2,3 cm.  

25) 2 slipeplate av sandstein: Stm: 11,8-20,5 cm.  

26) 1 slipestein av kvartsitt. Stm: 5,5 cm.  

27) 1 knakkestein av kvartsitt. Oval i formen. Knusespor i den smaleste av endene. Stm: 7,0 cm.  
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10.2 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Opptaksdato 

Cf34740_01.JPG Lokalitet etter avtorving, antatt ryddet 
boplassområde, fotostang 

N Carrasco, Lotte 26.08.2013 

Cf34740_02.JPG Lokalitet etter avtorving, antatt ryddet 
boplassområde, fotostang 

S Carrasco, Lotte 27.08.2013 

Cf34740_03.JPG Lokalitet etter avtorving, antatt ryddet 
boplassområde, fotostang 

SSV Carrasco, Lotte 27.08.2013 

Cf34740_04.JPG Lokalitet før avtorving N Carrasco, Lotte 20.08.2013 

Cf34740_05.JPG Lokalitet under avtorving SØ Carrasco, Lotte 20.08.2013 

Cf34740_06.JPG Lokalitet etter avtorving S Carrasco, Lotte 21.08.2013 

Cf34740_07.JPG Lokalitet etter avtorving N Carrasco, Lotte 21.08.2013 

Cf34740_08.JPG Lokalitet etter avtorving NV Carrasco, Lotte 21.08.2013 

Cf34740_09.JPG Antatt ryddet boplassområde N Carrasco, Lotte 23.08.2013 

Cf34740_10.JPG Antatt ryddet boplassområde S Carrasco, Lotte 23.08.2013 

Cf34740_11.JPG Antatt ryddet boplassområde NØ Carrasco, Lotte 23.08.2013 

Cf34740_12.JPG Antatt ryddet boplassområde Ø Carrasco, Lotte 23.08.2013 

Cf34740_13.JPG Etter gravd lag 1 S Carrasco, Lotte 06.09.2013 

Cf34740_14.JPG Etter gravd lag 1 NNØ Carrasco, Lotte 06.09.2013 

Cf34740_15.JPG Etter gravd lag 1 V Carrasco, Lotte 06.09.2013 

Cf34740_16.JPG Podsåldprofi, målestokk 40 cm V Carrasco, Lotte 06.09.2013 

Cf34740_17.JPG Boplassen ferdig utgravd N Carrasco, Lotte 13.09.2013 

Cf34740_18.JPG Boplassen ferdig utgravd VNV Carrasco, Lotte 13.09.2013 

Cf34740_19.JPG Boplassen ferdig utgravd S Carrasco, Lotte 13.09.2013 

Cf34740_20.JPG Boplassen ferdig utgravd Ø Carrasco, Lotte 13.09.2013 

Cf34740_21.JPG Boplassen ferdig utgravd NØ Carrasco, Lotte 13.09.2013 

Cf34740_22.JPG Gjenstandfoto; økser   Carrasco, Lotte 20.09.2013 

Cf34740_23.JPG Gjenstandsfoto; kvartskjerne og diverse flintartefakter   Carrasco, Lotte 20.09.2013 

Cf34740_24.jpg Kart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_25.jpg Kart     14.03.2018 

Cf34740_26.jpg Kart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_27.jpg Kart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_28.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_29.jpg Gjenstandsfoto   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_30.jpg Gjenstandsfoto   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_31.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_32.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_33.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_34.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_35.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_36.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_37.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_38.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_39.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_40.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 
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Cf34740_41.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 

Cf34740_42.jpg Spredningskart   Anja Mansrud 14.03.2018 
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10.3 FORMIDLING 

Avisoppslag i Agderposten 13. september 2013: 

 

 
 

Innlegg på Norark den 20. september 2013:  

http://www.norark.no/prosjekter/faervik-ostre-marisberg/steinalderboplass-pa-marisberg/ 

  

http://www.norark.no/prosjekter/faervik-ostre-marisberg/steinalderboplass-pa-marisberg/
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10.4 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Feltdagbok 
Funnspredning på folieark 


