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SAMMENDRAG 
Gjenstandsfunn viser at det har vært aktivitet på Hesthag C2 fra mellommesolitikum (8250 - 6350 BC) til 
mellom- eller seinneolitikum (3300 - 1700 BC). I tillegg ble det funnet ett keramikkfragment fra en 
stjertepotte som dateres til middelalder. På den nordre sadelen ble det påvist fem funnkonsentrasjoner, 
samt syv ildsteder og en kokegrop. Sentralt på sadelen og i det nordligste området er andelen sekundær-
bearbeidet materiale størst. Det er også i disse områdene strukturene er funnet. Aktiviteter knyttet til 
bruk og utskifting av redskaper har i størst grad funnet sted der. I utkanten av sadelen; mot øst og sør, er 
andelen sekundærbearbeidet materiale minst. Disse to områdene er tolket som knakkeplasser. Funn-
spredningen og den antatt mobile livsstilen menneskene hadde i mesolitikum taler for gjentatte besøk på 
stedet.  
 
Få funn kan dateres typologisk eller teknologisk til neolitikum, men funn av et anheng, en slipt flintøks og 
deler av slike, samt mulige tangespisser på nordre sadel, viser at det har vært aktivitet på stedet i denne 
perioden. De neolittiske funnene er gjort sentralt på nordre sadel og tolkes som spor av at lokaliteten kan 
ha fungert som utsikts- eller rasteplass i forbindelse med jakt eller andre utmarksaktiviteter i neolitikum, 
siden funnene er gjort på den delen av lokaliteten hvor det er godt utsyn mot nord, øst og sør. Depone-
ringen og brenningen av flintøksen antyder samtidig at det kan ha foregått noe mer på lokaliteten enn 
rent praktiske handlinger. 

Høyde over havet, dateringer og typologiske og teknologiske trekk ved materialet antyder at lokaliteten 
har vært i bruk fra mellommesolitikum til mellomneolitikum b, i perioden 8000-2350 f.Kr. Syv ildsteder og 
én kokegrop ble påvist og undersøkt. Strukturene er datert til seinmesolitikum og eldre jernalder og 
synliggjør bruksfaser som ikke er tydelige i funnmaterialet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV 
STEINALDERLOKALITET 

  

HESTHAG, 47/2, ARENDAL, AUST-AGDER  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Lokaliteten Hesthag C2 ble undersøkt som en del av prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal 
i 2014. Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er vedtak om arkeologisk ut-
gravning av 7. juli 2014 (Gundersen 2014) i forbindelse med reguleringsplan for ny fire-
felts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Reguleringsplanen strekker 
seg fra Oddersbekk i Tvedestrand kommune i nord til avkjøringen ved Harebakken i 
Arendal kommune i sør. Planen omfatter en 200 m bred korridor for ny E18 samt tilfør-
selsveier, kryss- og riggområder, deponier og anleggsveier. Planen omfatter også tilfør-
selsvei på 3,5 km fra ny E18 ved Longum til Krøgenes. Reguleringsplanen ble vedtatt av 
kommunestyret i Arendal og Tvedestrand henholdsvis den 22. mai 2014 og 10. juni 2014 
(Mjærum 2014).  
 
De arkeologiske registreringene ble gjennomført av Aust-Agder fylkeskommune fra 
2012-2014 (Eskeland 2013, 2014). Til sammen ble det registrert 118 automatisk fredete 
kulturminner, hvor av 34 steinalderlokaliteter og fire lokaliteter fra jernalder ble dispen-
sert av Riksantikvaren 23. april 2014 med vilkår om arkeologiske undersøkelser. Hesthag 
C2 (Id 170172) er frigitt ved krav om gransking av kulturminnet i henhold til Kulturmin-
nelovens § 10 første ledd.   
 
Fylkeskommunens registreringer ga totalt 140 funn fra Hesthag C2. Materialet fra regi-
streringen viser høy grad av fragmentering, og mye av flinten er brent. Det er samlet inn 
en del kvarts, men mye av den er av så dårlig kvalitet at den ikke sikkert kan sies å være 
slått. Det er dessuten gjort funn av slått bergkrystall og en knakkestein. En del av flinten 
er sekundærbearbeidet. Blant annet er det funnet en regulær flekkekniv, to bor, en 
skraper, fragmenter med retusj. Det forekommer mikroflekker og fragmenter av smal-
flekker i materialet.  
 
Lokaliteten er avgrenset av negative prøvestikk i bakkant og mot sør, mens den er topo-
grafisk avgrenset mot sørøst, øst og nord.  
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 DELTAGERE, TIDSROM 2

De innledende undersøkelsene på Hesthag C2 ble startet opp 15/9 og fortsatte helt frem 
til 31/10. Undertegnede hadde også ansvar for Krøgenes D3, D6 og D8 og Hesthag C1. 
Personalet ble flyttet mellom lokaliteter avhengig av prioriteringer og utgravningenes 
forløp.  

Tabell 1: Ansatte på Hesthag C2. 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Synnøve Viken Utgravningsleder 15/9 – 31/10 -14 29,2 

Silje Hårstad Ass. feltleder 15/9 – 31/10 -14 33,2 

Jani Causevic Feltassistent 15/9 – 23/10 -14 25,8 

Kjersti Tidemansen Feltassistent 15/9 – 2/10 -14 9,15 

Frida E. Norstein Feltassistent 24/9 -14 1 

Magnus Tangen Feltassistent 6/10 – 23/10 -14 13,8 

Tore G. Schjølberg Feltassistent 16/10 -14 1 

Justin J. L. Kimball Feltassistent 16/10 – 29/10 -14 7,3 

Svein V. Nielsen Feltassistent 24/10 – 31/10 -14 5 

Stian Pedersen Gravemaskinfører 30/9 – 1/10, 29/10 -14  2,1 

Sum 127,55 

 

Til sammen ble det benyttet 127,55 dagsverk i felt på Hesthag C2. I beregningen er ikke 
utgravningsleders administrative oppgaver medregnet. Tidsbruken er kun faktisk tid 
benyttet i felt. I tillegg til arbeidsoppgavene ført opp i Tabell 2 kommer utgravningsle-
ders planlegging av utgravningen, gjennomgang av funn, dokumentasjon og andre ad-
ministrative oppgaver. For det øvrige feltpersonalet kommer også føring av reisereg-
ninger, førstehjelpskurs, bygging av såld, innkjøp av utstyr og andre overordnede opp-
gaver på prosjektet i tillegg til førte dagsverk. 
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Tabell 2: Oversikt over fordeling av tidsbruk i felt på 
Hesthag C2. 

Hesthag C2 - resultat dagsverk 

   

Arbeidsoppgaver Dagsverk Ukeverk 

Oppstart 1,3 0,26 

Intrasis/GIS 1,5 0,30 

Såldestasjon 2 0,40 

Prøveruter 34,15 6,83 

Ruter&lag 67,8 13,56 

Avtorving 5,7 1,14 

Flateavdekking 3 0,60 

Administrasjon 0 0,00 

Dokumentasjon 9,1 1,82 

Formidling 0 0,00 

Avslutning 3 0,60 

Totalt 127,55 25,51 
 

Tabell 3: Oversikt gravde m
2
 og m

3
 på Hesthag 

C2. 

Hesthag C2 - beregninger 

  

Beregning Resultat 

Antall kvadranter 886 

Kvm 156 

Kubikk 22,15 

Kvm pr dagsverk 2,17 

Kubikk pr dag i 

felt 

0,17 

 

 

 

 

Figur 1: Grafisk fremstilling av tidsbruk i felt på Hesthag C2 
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 BESØK OG FORMIDLING  3

I prosjektplanen er det satt av 30 % av en av utgravningslederenes samlede arbeidstid til 
formidling. Birgitte Bjørkli har vært formidlingsansvarlig for prosjektet. Tabell 4 viser de 
formidlingstiltak som er gjennomført i 2014. 

Tabell 4: Oversikt over formidling 2014 

Dato Forum Tema 

12.8.2014 NRK Sørlandet   «E18-utbygging kan løse steinaldergåte» 

13.8.2014 NRK P2 Kulturnytt «Store arkeologiske utgravninger i Aust-Agder» 

14.8.2014 www.nrk.no «E18-utbygging kan løse gåte» 

23.8.2014 Reportasje i Arendals Tidende «Baner vei for ny E18 med steinalderfunn» og 
«Med Arendals historie i hendene» 

25.9.2014 Reportasje i Agderposten Kommunikasjon i nåtid gjenspeiler fortid» 

29.9.2014 Reportasje i Agderposten «Håp i hengende forskersnøre».   

24.10.2014 Reportasje i Arendals Tidende «Spor av økseproduksjon i Arendals steinalder» 

24.10.2014 NRK Sørlandet (www.nrk.no) «Sundtoft fant 10000 år gammelt reiskap» 

30.9.2014 Aust-Agder fylkeskommune - Kulturav-
delinga 

Omvisning på Krøgeneslokalitetene. Birgitte Bjørkli 

7.9.2014 Fortidsminneforeningen i Vest Agder Guidet søndagstur på Krøgeneslokalitetene. 
Svein V. Nielsen 

07.10.2014 Aust-Agder Kulturhistoriske senter 
(AAKS) 

Besøk og omvisning på Krøgeneslokalitetene. 
Birgitte Bjørkli 

14.10.2014 Vitensenteret Sørlandet Omvisning på Krøgeneslokalitetene. Birgitte Bjørkli 

29.9.2014 Per Persson, KHM Besøk og omvisning på Krøgenes og Hesthag. 
Lars Sundstrøm 

29.9.2014 Universitetet i Kiel Besøk og omvisning på Krøgenes og Hesthag. 
Lars Sundstrøm 

22.10.2014 Prosjektledelsen på E18 Bamleprosjektet 
KHM 

Besøk og omvisning på Krøgeneslokalitetene. 
Lars Sundstrøm 

8.8.2014 Harald A. Halvorsen, Vitensenteret Sør-
landet 

Strategi for samarbeid om formidling under hele 
prosjektperioden 

18.8 og 
15.9.2014 

Peter Bjerregaard KHM Planleggingsmøte Kollaps 

25.8.2014 Marianne Eldorhagen og Annette Booth, 
AAKS 

Møte om samarbeidsstrategier KHM og AAKS. 
Planleggingsmøte. Kulturhistorisk vinkling 

29.8.2014 Seminar KHM Utstillingsmetodikk 

10.10.2014 Harald A. Halvorsen og Kine Wangerud, 
Vitensenteret Sørlandet 

Samarbeidsstrategi KHM og VS. Planleggingsmøte. 
Naturvitenskaplig innfallsvinkel 

29.9.2014 Utstillings- og Publikumsseksjonen KHM 
+Anne Beate Hovind og Mads Hårstad 
Pålsrud (growlab) 

Planleggingsmøte Kollaps + Urban gardening 

27.9.2014 Forskningstorget i Arendal Stand med informasjon og aktiviteter 

01.10.2014 Nils Ole Sundet, Vest-Agder fylkeskom-
mune 

Samarbeid om skoleformidling i 2015 og 2016. 
Planleggingsmøte 

02.10.2014 Vitensenteret Sørlandet Publikumshelg våren 2015. Planleggingsmøte 

16.10.2014 Arkeologisk aften/publikumskveld på 
Vitensenteret Sørlandet 

«Fortidens teknologi i arkeologiske funn»  
Foredrag ved Justin Kimball og Lars Sundstrøm. 
Flintknakking ved Svein V. Nielsen 

17.10.2014 Utstillings- og Publikumsseksjonen KHM Planlegging av Kollapsutstillingen KHM 

22.10.2014 Møte med Marianne Eldorhagen AAKS Utarbeide skisse for delutstilling og presentasjon 
av resultater ved det nye AAKS. Åpning april 2015 
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28 og 
29.10.2014 

Seminar i Stavanger. Forskning i felleskap 
(FIF). 
Med Peter Bjerregård og Martin Hager-
Saltnes 

Kolonisering. Workshop publikumsdeltakelse 

05.12.2014 Seminar KHM Kollaps 

06.11.2014 Norsk Arkeologmøte i Stavanger Poster «Siste nytt – Størst på kulturminner» 

06.11.2014 Norsk Arkeologmøte i Stavanger Poster «Nøstvet i Aust-Agder» 

07.11.2014 Norsk Arkeologmøte i Stavanger Innlegg resultatbørsen. Ved Lars Sundstrøm 

16.11.2014 Norark.no «Utgravningene langs nye E18. Årets sesong». 
Birgitte Bjørkli 

03.12.2014 Norark.no «Ferdsel, haugbrott og dyrking». Jessica Leigh 
McGrav 

24.10.2014 Klima og miljøminister Tine Sundtoft Statsråd for besøkte både jernalder- og steinalder-
feltet på Hesthag 

15.12.2014 Seksjonsmøte AS Oppsummering av feltsesongen 

29.10.2014 Delegasjon fra AAKS på Hesthag Flytting av deler av gravhaug til museumsutstilling 
på AAKS 

 Digitalt Museum. Forprosjekt Utvikling av prototype. «Museumssamlingene ut i 
felt og utgravningene inn på museum» 

 Facebookgruppe «Arkeologiske utgravninger langs E18 Tvedestrand-
Arendal» 

 Instagramprofil (bilder) «arkeologie18» 

 Statens vegvesens hjemmeside 
Aust-Agder fylkeskommune 

Informasjon om oppstart 

 Diverse omvisning Omvisninger og besøk i felt av personer i lokalmil-
jøet 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Hesthag og Mørland (område C) ligger i Arendal mellom Hesthagfjell og Trælfjell. To 
fylkesveier går gjennom området, Fv124 Dalenveien og Fv140 Otterslandveien. Til sam-
men ble det registrert 21 lokaliteter i området delvis i jordbrukslandskap og utmark med 
løvskog, hvor av ni lokaliteter skal undersøkes (Eskeland 2013, Mjærum & Lønaas 2014). 
To av lokalitetene er fra jernalder, mens seks lokaliteter fra steinalder (jf. Tabell 5). Loka-
litetene ligger fra 22-39 moh. Tidligere lå området ved Hesthag i kontakt med havet via 
en lengre fjordarm som strakk seg innlands forbi Saltrød og Mjærefjør og demmet opp 
Totjenn. Det er trolig at denne vannveien forbandt området til kystveien i Aust-Agder. 
Ved en simulering av høyden på vannstand over dagens havnivå, er det en differanse på 
kun 1 meter som enten binder området ved Hesthag via en vannførende vei til kysten (9 
moh.) eller stenger den av ved to mindre eid (8 moh.).  
 

Tabell 5: Oversikt over boplasser som skal undersøkes ved Hesthag  
innenfor prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal 

Lokalitets Id Boplassnavn moh. Ansvarlig År 

170171 Hesthag C1 22 Synnøve Viken 2014/2016 

170172 Hesthag C2 26 Synnøve Viken 2014 

170177 Hesthag C3 38 - 2016 

170178 Hesthag C6 39 - 2016 

170189 Mørland C5 37 - 2016 

170190 Mørland C4 34 - 2016 

170382 Hesthag C7 - Jessica McGraw  2014 

170383 Hesthag C7 - Jessica McGraw 2014 

172322 Mørland C8 - - 2016 

 

Lokalitetene på Hesthag er fordelt på gårdene Hesthag (47/2), Kjærene og Tokleivhagen 
(47/19) og Mørland lille (21/1). I området er det kjent flere gravminner og bosetnings-
spor fra jernalder (se McGraw 2015). Fra steinalderen er det tidligere levert inn en rett-
egget flintøks av mellomneolittisk type fra gården Hesthag (47/2) som finnes i museets 
gjenstandsbase (C28274). Det er ikke tidligere registrert automatisk fredede kulturmin-
ner i området. 
 
Lokaltopografi og jordsmonn, Hesthag C2 
Lokaliteten Hesthag C2 ligger på en høyde like vest for Otterslandveien (Fv140) og be-
står av to sadler som begge er øst-sørøstvendt. Terrenget skråner bratt ned mot Otters-
landveien, og noe berg kan være sprengt bort i forbindelse med veibyggingen. Den nord-
ligste sadelen har i nordlig ende en bratt skråning ned mot lokalitet C1. I sørlig kant av 
sadelen heller terrenget svakt mot sør og sørvest. Terrenget går så bratt oppover igjen 
mot den sørlige sadelen. Det er berg i utkanten av flaten mot øst og sør, og i nordøstlig 
ende mot C1 er det berg og kampesteiner ut mot skråningen. I vestlig/nordvestlig kant 
av lokaliteten stiger terrenget opp mot Lyngfjellheia. I sørvest grenser lokaliteten mot to 
mindre steinalderlokaliteter (id 170173 og 170174). 
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I mellommesolitikum – den eldste perioden lokaliteten var i bruk, var havnivået inntil 27 
meter høyere enn i dag. Lokaliteten lå da på et nes i en fjordarm. Fjordarmen har dannet 
et større basseng inne ved Hesthag, med en smalere utgang til havet ved Eydehavn. Lo-
kaliteten har fremdeles havforbindelse i neolitikum, men har da ligget på en tilbaketruk-
ket flate rundt 15 meter over havet.  
 
Før undersøkelsen var flaten bevokst med blandingsskog med overvekt av løvtrær. 
Torvdybden varierte fra 5-10 cm og undergrunnen besto av silt- og grusholdig sandjord 
med et tynt utvaskingslag i topp noen steder. Undergrunnen var relativt steinfri, med 
unntak av området rundt det mulige båtopptrekket mellom de to sadlene. 
 
Lokaliteten ligger i umiddelbar nærhet til flere lokaliteter som på bakgrunn av foreløbige 
strandlinjekurver kan dateres til mellommesolitikum eller seinmesolitikum (Figur 2). 
Nordre sadel på Hesthag C2 er på samme høyde (28 m.o.h.) som lokalitet ID 170175. 
Disse lokalitetene har ligget på hver sin side av en vik, og kan ha vært i bruk samtidig. 
 

 

Figur 2: Kartutsnitt hentet fra Askeladden som viser Hesthag C2 (ID 170172) sin beliggenhet i forhold til 
ID 170175 og andre steinalderlokaliteter på Hesthag. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

På bakgrunnen av informasjonen som foreligger om de registrerte kulturminnene, 
forskningsstatus og Kulturhistorisk Museums faglige program for steinalder (Glørstad 
2006) vil det bli fokusert på fire hovedproblemstillinger ved steinalderundersøkelsene: 
 

1. Fremskaffe kunnskap om og analyse av teknologis-

ke/typologiske/kronologiske trekk i gjenstandsmaterialet med utgangspunkt i 

gjenstandsmateriale, landhevningen og C14-dateringer. 

2. Kartlegge og analysere spor etter intern boplassorganisering i form av funn-

spredning og ut i fra faste strukturer/konstruksjoner.  

3. Avklare lokalitetenes funksjoner og ulike struktur- og boplasstyper gjennom 

tid. Studier av de neolittiske lokalitetene vil bli spesielt vektlagt. 

4. Tilrettelegge for framtidige studier av storskalaanalyser av bosetningshisto-

rien og regionalitet langs Sør- og Østlandskysten.  

De kultur- og naturhistoriske undersøkelsene vil åpne for at man kan studere boset-
nings-historien gjennom kronologiske studier, få bedret forståelse av strandlinjeutvik-
lingen og undersøke boplassorganisering innenfor et lite, avgrenset område gjennom 
praktisk talt hele steinalderen. Dette vil kunne frembringe et kunnskapsnivå som kan 
sidestilles med det man har i Oslofjordområdet og som er sjelden i europeisk arkeologi. I 
tillegg vil undersøkelsene utfylle kunnskapsgapet mellom Lista og Oslofjordsområdet, og 
gi et helt nytt grunnlag for regionale studier av tradisjonsgrenser. 
 
I denne rapporten er målet å berøre disse overgripende problemstillingene gjennom å 
bryte de ned til mer spesifikke problemstillinger som er tilpasset de forutsetningene 
som er tilstede på lokaliteten. Disse problemstillingene er: 
 

- Kan det littiske materialet belyse hva slags lokalitetstype det kan være? Stammer 

funnene fra ett eller flere opphold, og hvor langvarige har oppholdene vært? 

- Inneholder det littiske materialet typologisk entydige artefakter som kan datere 

lokaliteten?  

- Hvordan forholder strukturene seg til det littiske materialet? 

- Hva slags aktivitetsmønster kan vi spore i det samlede arkeologiske materialet? 

- Hvordan forholder Hesthag C2 seg topografisk til andre kjente samtidige lokalite-

ter i nærområdet? 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG STRATEGI FOR PROSJEKTET 

Trinn 1: Den innledende undersøkelsen gjen-
nomføres på alle lokaliteter. Undersøkelsen in-
nebærer at prøveruter på 0,5 x 0,5 m2 graves 
for hver fjerde meter basert på positive prøves-
tikk ved de fylkeskommunale registreringene. 
Lokalitetene blir ikke avtorvet innen graving av 
prøverutene. Prøverutene graves i alle retninger 
innenfor lokalitetsavgrensingen eller til det er 
helt funntomt. Alle prøveruter med mer enn 
fem avslag utvides så ruten til slutt er 1 x 1 m2. 
Rutene graves uten å ta hensyn til vertikal funn-
fordeling, det vil si at alle funn fra 0,5 x 0,5 m2 
rutene legges sammen i en graveenhet. Når det-
te trinnet er fullført er 6,25 % av lokalitetens 
funnførende flate (flaten med mer enn fem 
funn) undersøkt. Ved at prøverutene graves 
relativt tett og jevnt fordelt over hele lokaliteten 

får vi en bra kontroll på hvorvidt kulturlag eller 
andre strukturer forekommer på lokalitetene.  
 

Trinn 2: I dette trinnet er målet 
å fremskaffe den mest verdiful-
le informasjonen fra hver og en 
lokalitet fra både antikvarisk og 
vitenskapelig perspektiv. Ut 
ifra resultatene fra trinn 1 vur-
deres kunnskapspotensialet 
ved hver av lokalitetene og det 
utformes en undersøknings-
strategi for hver av dem desig-
net for å optimalisere undersø-
kelsen. For eksempel kan lav 
funnvariasjon, men store 
funnmengder innebære at un-

dersøkelser utover trinn 1 ikke 
er nødvendig. Lav funnfrekvens 
og stor variasjon i materialet 

kan derimot kreve mer funngraving og undersøkelser. Når det gjelder rutestørrelse så 
foretrekker vi oftest større ruter om det ikke vurderes som viktig å fange funnenes ut-
bredelse i detalj. Undersøkelse av vertikal funnfordeling gjøres ved å grave i mekaniske 
lag (10 cm) på de flatene der funnfrekvensen er størst. Vår erfaring er at det sjelden fin-
nes forutsetninger for en vertikal sortering av funn som er kulturhistorisk relevant. I ste-
det handler det ofte om kraftfulle naturlige sorteringsprosesser for eksempel 

Figur 3: Trinn 1 er i gang på den nordre sade-
len (Cf34818_001). 

Figur 4: Lokaliteten ble avtorvet før videre gravning i trinn 2 
(Cf34818_013). 
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frost/tining, rotvelter, røtter og så videre som har fordelt funnene i de øverste lagene. 
På flere av de undersøkte lokalitetene har det også vært dyrket mark i nyere tid.  
 

 
Trinn 3: Utgjør en maskinell flateavdekking av de øverste lagene for å undersøke om det 
finns strukturer som ikke har blitt oppdaget ved konvensjonell graving. Dette er viktig 
for å finne materiale som kan dateres ved C14-analyser. Hele lokaliteten blir flateavdek-
ket så langt dette er hensiktsmessig.  
 

Alle strukturer måles inn digi-
talt og dokumenteres i plan 
og profil. Prøver for naturvi-
tenskapelige analyser tas ut 
fra strukturene der det er 
forutsetning for å samle inn 
ukontaminert materiale.  
 
  

Figur 5: I trinn 2 ble det gravd i kvadranter og 10 cm lag (t.v.), og strukturer ble snittet og dokumentert 
(t.h.) (Cf34818_038 og Cf34818_067). 

Figur 6: I trinn 3 ble lokaliteten flateavdekt ved hjelp av gravema-
skin i søk etter strukturer (Cf34818_079). 
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5.3 DIGITAL DOKUMENTASJON 

Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved innmåling på 
den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til be-
handling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 
publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  
 
Dataflyten fra TPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trim-
ble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-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. 
 
På steinalderlokalitetene ble det satt ut rutesystem for konvensjonell steinaldergraving, 
med hjelp av totalstasjon. Rutesystemet har konsekvent blitt lagt ut i nord-sør-retning. 
Rutene har fått navn etter koordinatets siste to eller tre sifre, avhengig av flatens stør-
relse. Samme rutesystem ble benyttet i både Trinn 1 og 2. 
 
Fastpunkt brukes til etablering av totalstasjonen. Det vil fortelle hvor totalstasjonen er 
satt opp innenfor et overordnet koordinatsystem. Fastpunkter ble satt ut av landmåler i 
regi av SVV. Disse var i koordinatsystemet UTM 32n WGS 1984 og hadde fast markering i 
form av bolt i fjell, unntaksvis på stubbe. Minimum tre fastpunkter ble satt ut ved hver 
lokalitet. 
 
Som ledd i digitaliseringen av feltdokumentasjonen ble funn, strukturer og prøver ført 
fortløpende i egne skjema på iPad i felt. 
 
Rutenettutsetting, samt innmåling under Trinn 1, ble gjennomført av utgravningsleder-
GIS; Jo-Simon F. Stokke. Den daglige innmålingen under Trinn 2 og Trinn 3, samt feltdo-
kumentasjonen, ble gjennomført av Synnøve Viken og Silje Hårstad.  
 
Dronefoto ble tatt etter utgravningen av lokaliteten. Disse er lagret i fotobasen på sam-
me Cf-nummer som bildene fra utgravningen. 

5.4 UTGRAVNINGENS FORLØP 

På bakgrunn av bildet vi dannet oss av funnspredningen etter trinn 1 besluttet vi å grave 
i kvadranter og 10 cm lag i trinn 2. Dette for å få et finmasket inntrykk av funnkonsent-
rasjonene og for å søke etter strukturer. Hovedinnsatsen under trinn 2 ble lagt i å grave 
størst mulig del av den nordre sadelen i lag 1. Størstedelen av funnene ble gjort i de 
øverste 10 cm, og graving av lag 1 ble derfor prioritert for å kunne se på den interne 
boplassorganiseringen. Et annet formål med strategien for trinn 2 var å få klarhet i 
spredningen av funn fra gjenbruk av lokaliteten i neolitikum.  
 
Tre områder ble åpnet opp på den nordre sadelen. Et lite område mot et potensielt 
båtopptrekk mellom nordre og søndre sadel, et mindre område i nordlig ende av lokali-
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teten og et stort område sentralt på flaten, der potensialet for strukturer var størst. På 
den søndre sadelen ble det bare åpnet noen få ruter i trinn 2, siden dette området had-
de lav funnfrekvens.  
 
På den nordre sadelen dukket det opp seks ildsteder under gravingen i trinn 2. Ett ild-
sted på det nordligste området og fem ildsteder sentralt på flaten. Samtlige strukturer 
dukket opp i topp av lag 2. 
 
Trinn 3 (flateavdekkingen) ble gjort etter at ildstedene var ferdig dokumentert og snit-
tet. Maskinen fjernet da gradvis masser ned til steril grunn, slik at eventuelle strukturer 
eller funn kunne oppdages underveis. Det ble funnet ytterligere to strukturer - et ildsted 
og en kokegrop - under flateavdekkingen. Disse ble fortløpende dokumentert og snittet. 
Det ble ellers ikke gjort noen funn under flateavdekkingen.  
 
Siden det var lite synlig kull i strukturene ble det samlet inn store makroprøver fra profi-
len i alle strukturene. Prøvene fikk fortløpende prøvenummer. Etter flottering av prøve-
ne ble det plukket ut kull til datering fra samtlige prøver. 

5.5 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Funnene dateres typologisk til minst to ulike perioder i steinalderen. Lokaliteten befin-
ner seg dessuten i et område som har vært mer eller mindre kontinuerlig i bruk fra jern-
alder og frem til i dag. Vi kan dermed forvente at lokalitetsflaten i det minste har blitt 
sporadisk brukt i forhistorisk/historisk tid. Dette innebærer at detaljerte funnspred-
ningsanalyser ikke nødvendigvis gjenspeiler en uforstyrret forhistorisk situasjon. Mer 
storskala funnspredningsanalyser kan imidlertid ha et stort vitenskapelig potensiale.  
  
Lokaliteten ligger i et utmarksområde i nærheten av et plantefelt. Det var ikke synlige 
spor av moderne forstyrrelser som kan ha påvirket undergrunnen, og podsolprofilen var 
intakt. Det kan imidlertid ikke utelukkes at naturlige prosesser som rotvelt og 
frost/tining har hatt innvirkning på funnspredningen.  
 
I perioder med mye nedbør ble deler av flaten gjørmete. Arbeid i dette området gjorde 
ikke situasjonen bedre, og det var vanskelig å finne igjen skjørbrent stein, som ble lagt i 
disse rutene før veiing, da disse ble tråkket ned eller dekt av gjørme. På en del av nordre 
sadel er det derfor ikke veid skjørbrent stein. Det ble heller ikke veid skjørbrent stein 
under graving av prøveruter i Trinn 1. 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

6.1 STRUKTURER 

 

Figur 7: Kartet viser strukturenes beliggenhet. Den store steinen i østlig kant av nordre sadel er også 
markert (produsert av Synnøve Viken). 
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6.1.1 ILDSTEDER 

Syv ildsteder ble påvist og undersøkt. Seks av ildstedene ble påvist under graving i trinn 
2 på nordre sadel (se Figur 7 og Figur 8). De seks ildstedene fremsto som ansamlinger av 
skjørbrent stein. Det var lite synlig kull i topp av strukturene. I profilene var det tydelig 
at kullet trolig hadde blitt vasket nedover og var noen steder synlig som grålige partier i 
undergrunnen. Se vedlegg 11.4 for plan og profiltegninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 8: Ildstedene i utgravningsområdet på nordre sadel. Øverst: S1 og S2. Midt: S3 og S4. 
Nederst: S5 og S6 (Cf34818_056, 058-060, 062 og 063). Målestokken viser 50 cm. 
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S7 
Ildstedet som ble påvist i trinn 3 hadde mer sotete fyllmasse mellom steinene i topp (se 
figur 9). Strukturen kan være bunnen av en kokegrop, men er tolket som ildsted på 
bakgrunn av størrelsen og dybden. 
 

Figur 9: Ildsted S7. Venstre: ildstedet i plan (Cf34818_081). Høyre: Ildstedet i profil (Cf34818_082). 

6.1.2 KOKEGROP 

En kokegrop ble påvist og undersøkt i trinn 3. I kokegropen var det synlig kull mellom 
steinene. I profilet var det tydelig at kullet og steinene lå i en nedgravning med skrå kan-
ter og flat bunn, og strukturen er derfor tolket som en kokegrop (se figur 10).  

Figur 10: Kokegrop S8. T.v. Kokegropen i plan (Cf34818_083). T.h. Kokegropen i profil (Cf34818_084).  
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6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble til sammen gjort 19 470 funn på Hesthag C2 hvorav 16020 (82,3 %) er av flint, 
1069 (5,5 %) er av bergkrystall, 2272 (11,7 %) er av kvarts, 53 (0,3 %) er av kvartsitt, 48 
(0,2 %) er av bergart, syv (0,04 %) er av sandstein og ett funn er av keramikk. I tillegg 
foreligger det hasselnøttskall og åtte vitenskapelige prøver.  
 
Totalt 435 funn av alle råstoff er sekundærbearbeidet, noe som gir en redskapsandel på 
2,2 %. 
 

Tabell 6: Detaljert oversikt over det littiske materialet fordelt på materiale og kategori 

U.nr. Hovedkategori Antall % Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

2 Øks 9 0,1 Firesidig 3 

Slipt øksefragment 6 

3 Pilspiss 10 0,1 Mikrolitt 7 

Med buede egger og tange 1 

Med rette egger og tange 1 

Tangefragment 1 

4 Flekke 156 0,9 Med retusj 129 

Bor 8 

Kniv 6 

Skraper 12 

Pilspissemne? 1 

6 Mikroflekke 89 0,6 Med retusj 82 

Bor 7 

8 Avslag 34 0,2 Med retusj 30 

Bor 1 

Skraper 3 

10 Fragment 91 0,6 Med retusj 79 

Skraper 12 

12 Splint 6 0,0 Med retusj 6 

Sum sekundærbearbeidet flint 394 2,5  

Primærtilvirket flint 

5 Flekke 893 5,6 Primærflekke 6 

Sekundærflekke 9 

Med rygg  10 

Overløpen flekke 1 

Andre flekker 867 

7 Mikroflekke 1680 10,5 Sekundærmikroflekke 4 

Med rygg 15 

Andre mikroflekker 1661 

9 Avslag 1577 9,8 Primæravslag 28 

Sekundæravslag 18 

Mulig flatehuggingsavslag 1 

Mulig stikkelavslag 2 

Bipolart 19 

Andre avslag 1509 

11 Fragment 6820 42,6  6820 
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13 Splint 4440 27,7 Med slagbule 591 

Uten slagbule 3849 

14 Kjerne 206 1,3 Konisk kjerne 14 

15 Mikroflekkekjerne 2 

16 Plattformkjerne 21 

17 Bipolar kjerne 75 

18 Uregelmessig kjerne 7 

19 Plattformavslag 35 

Sidefragment 32 

Kjernefront 10 

Andre kjernefragment 10 

20 Knoll 10 0,1 Med åpningsavslag 4 

Utestede knoller 6 

Sum primærtilvirket flint 15626 97,5  

Sum, flint 16020 100  

Varmepåvirket flint 9309 58,1  

Flint med cortex 3420 21,3  

Prosentandel av alle steinfunn  82,3  
 

Sekundærbearbeidet bergkrystall 

21 Pilspiss 1 0,1 Lansettlignende 1 

23 Mikroflekke 1 0,1 Med retusj 1 

25 Avslag 2 0,2 Med retusj 2 

27 Fragment 5 0,5 Med retusj 4 

Skraper/kniv 1 

Sum sekundærbearbeidet bergkrystall 9 0,8  

Primærtilvirket bergkrystall 

22 Flekke 10 0,9  10 

24 Mikroflekke 46 4,3  46 

26 Avslag 72 6,7 Bipolart 10 

Åpningsavslag 1 

Andre avslag 61 

28 Fragment 608 56,9  608 

29 Splint 291 27,2 Med slagbule 16 

Uten slagbule 275 

30 Kjerne 28 2,6 Mikroflekkekjerne 1 

Plattformkjerne 3 

Bipolar kjerne 16 

Uregelmessig kjerne 5 

Plattformavslag 1 

Andre kjernefragment 2 

35 Råstoff 5 0,5 Ubearbeidede krystaller 5 

Sum primærtilvirket bergkrystall 1060 99,2  

Sum, bergkrystall 1069 100  

Prosentandel av alle steinfunn  5,5  

 

Sekundærbearbeidet kvarts 

36 Pilspiss 1 0,0  1 

37 Avslag 2 0,1 Med retusj 2 

Sum sekundærbearbeidet kvarts 3 0,1  
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6.2.1 KATALOGISERINGSSTRATEGI 

For å sikre en enhetlig katalogisering ved E18 Tvedestrand-Arendal er det utarbeidet en 
felles katalogiseringsstrategi og -mal. Malen bygger på katalogiseringskategoriene til 
Vestfoldbaneprosjektet, som tar utgangspunkt i Helskog, Indrelid og Mikkelsens «Morfo-
logisk klassifisering av slåtte steinartefakter» fra 1976, interne katalogiseringsdokumen-
ter ved KHM (Matsumoto 2006), samt sedvaner fra tidligere større forvaltningsprosjek-
ter og E18 Rugtvedt-Dørdal. Det var ønskelig at katalogiseringen på E18 Tvedestrand-
Arendal skulle tilpasses den enkelte lokalitet, samtidig som sammenlignbarheten mel-
lom de ulike lokalitetene ble ivaretatt, og enkelte tilpasninger har derfor blitt gjort.  

Målet var at katalogiseringen skulle være en basisregistrering, og at man senere kan 
gjøre en egen katalog dersom det er enkelte problemstillinger som krever en grundigere 
gjennomgang av f.eks. flinttyper/råstoff eller teknologi.  

Primærtilvirket kvarts 

38 Avslag 145 6,4 Bipolart 10 

Andre avslag 135 

39 Fragment 1926 84,8  1926 

40 Splint 188 8,3  188 

41 Kjerne 10 0,4 Plattformkjerne 2 

Bipolar kjerne 5 

Uregelmessig kjerne 3 

Sum primærtilvirket kvarts 2269 99,9  

Sum, kvarts 2272 100  

Prosentandel av alle steinfunn  11,7  

 

Sekundærbearbeidet bergart 

48 Smykke 1 0,9 Anheng 1 

49 Øks 10 9,3 Hel trinnøks 1 

Egg- og midtparti av trinnøks 1 

50 Eggparti av tverrøks 1 

51 Øksefragment 7 

52 Slipeplate 10 9,3  10 

55 Fragment 1 0,9 Av metarhyolitt, med retusj  1 

57 Kniv 7 6,5 Sandsteinskniv 7 

Sum sekundærbearbeidet bergart 29 26,9  

Primærtilvirket bergart 

44 Flekke 3 2,8 Av kvartsitt 3 

45 Avslag 9 8,3 Av kvartsitt 9 

46 Fragment 37 34,3 Av kvartsitt 37 

47 Splint 4 3,7 Av kvartsitt  

53 Knakkestein 11 10,2  11 

54 Avslag 13 12,0  13 

56 Fragment 2 1,9  2 

Sum primærtilvirket bergart 79 73,1  

Sum, bergart 108 100  

Prosentandel av alle steinfunn  0,6  

SUM, ALLE STEINFUNN 19469 100  
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Et teknologisk fokus kan gi økt informasjon om råstoffstrategier, reduksjonssekvenser og 
romlig organisering innad på en lokalitet (se Melvold og Persson 2014; Solheim og Dam-
lien 2013). I det følgende presenteres noen prioriteringer som ligger til grunn for katalo-
giseringen:  

 
1. Primære og sekundære avslag 

Primære og sekundære avslag stammer fra den innledende formgivningen av en 
flintknoll. Primære avslag er de første avslagene som er slått av og er helt dekket 
av cortex, mens sekundære avslag har ett avspaltningsarr og er delvis dekket av 
cortex.  Dersom en hel knoll er innledende formgitt og redusert på en lokalitet 
skal det i teorien finnes cortex på omkring 60-90 % av avfallsmaterialet (Eigeland 
2013). Primære og sekundære avslag føres i «variant» eller under «beskrivelse».  
 

2. Diagnostiske avslag 
Ulike diagnostiske avslag som bipolare avslag, vingeavslag og splittede avslag kan 
skilles ut, og disse føres i «variant»-feltet. Diagnostiske avslag knyttet til kjerne-
preparering legges inn som «kjerne-kjernefragment-avslagstype». 
 

3. Flekkematerialet 
Breddemål legges inn på alle flekker, mens lengde måles i utgangspunktet kun på 
hele flekker. Flekkefragmenter kan måles dersom det er aktuelt, for eksempel 
ved mistanke om en bevisst seksjonering (Sjöström & Nilson 2009). Under kata-
logiseringen av lokalitetene vi gravde i 2014 ble det målt lengde på alle flekke-
fragmenter. Følgende fragmenteringskategorier gjelder: proksimalfragment, 
midtfragment/medial, distalfragment.  
 
Vi gjennomførte en workshop hvor Mikkel Sørensen fikk se gjennom flekke- og 
kjernematerialet fra lokalitetene vi gravde i 2014, og i de tilfeller teknologi kunne 
gjenkjennes ble dette skrevet inn under «variant»-feltet. 
 

4. Vekt 
Samtlige funn har blitt veid underveis i katalogiseringen. Disse dataene kan for-
telle om fragmenteringsgrad og råstofftilgang på den enkelte lokalitet. 
 

5. Kvarts 
Lokalitetene vi har gravd så langt på E18 Tvedestrand-Arendal viser at kvarts ut-
gjør en betydelig andel av funnmaterialet. Kvaliteten på kvartsen varierer i mid-
lertid mye. Etter rådføring med Kjel Knutsson, som deltok på workshop og fikk se 
på kvartsmaterialet, besluttet vi at det ikke var interessant å skille mellom frag-
ment og splint i kvartsmaterialet. Vi skal heller ikke skille ut flekker/mikroflekker 
i kvarts med mindre vi har kjerner i materialet som viser at det har vært en be-
visst flekkestrategi på stedet. Det er mulig å særbehandle kvartsmateriale fra lo-
kaliteter der man kan se en stor grad av utnyttelse av høykvalitets kvarts, slik til-
fellet var på Krøgenes D3 i 2014.  
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Dokumentasjonsgraden måtte nødvendigvis justeres fra lokalitet til lokalitet, avhengig 
av problemstillinger, funnmengde og potensialet i funnmaterialet.  
 
Katalogiseringsstrategi, Hesthag C2 
Problemstillingene som rettes til materialet fra Hesthag C2 forutsetter innblikk i reduk-
sjonssekvensene og råstoffstrategiene på lokaliteten.  
 
Primær-/sekundæravslag og -flekker ble derfor skilt ut, i tillegg til diagnostiske avslag 
som for eksempel bipolare avslag og vingeavslag. Tydelig bevisst seksjonering av flekker 
gjorde at lengde og breddemål ble gjort på alt flekkematerialet. I de tilfeller der flekke-
teknologi kunne gjenkjennes ble dette notert i «variant»-feltet.  
 
Materialet var svært fragmentert, og alle funn ble veid for å samle data om fragmente-
ringsgrad og råstofftilgang.  
 
Siden kvartsmaterialet på denne lokaliteten i stor grad var av dårlig kvalitet, ble katalo-
giseringen av denne gjort på en enkel måte, ved kun å skille ut tydelige avslag, redskaper 
og kjerner, mens det resterende materialet ble lagt under fragmentkategorien. Dette ble 
imidlertid ikke bestemt før et stykke ut i katalogiseringen; for en del av kvartsmaterialet 
er derfor splinter (avslag og fragment under 1 cm) skilt ut. 
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6.2.2 RÅSTOFFINNDELING 

6.2.2.1 Funnmateriale av flint 

Av flinten er 98 % primærbearbeidet og 2 % sekundærbearbeidet. En stor andel av flin-
ten, 58 %, er skilt ut som varmepåvirket. I det som er klassifisert som brent kan det fin-
nes flint som er påvirket av frost som kan gi lignende frakturer som ild. 21 % av flinten 
har rest av cortex. 

6.2.2.2 Funnmateriale av bergkrystall 

Av bergkrystallen er 99 % primærbearbeidet og 1 % sekundærbearbeidet. Det var vans-
kelig å skille mellom bergkrystall og kvarts av god kvalitet. Skillet mellom de to ble ytter-
ligere forvansket av at det ble funnet «urene» hele bergkrystaller.  

6.2.2.3 Funnmateriale av kvarts 

En relevant problemstilling når det gjelder kvarts er det store antallet nyere tids kvarts-
brudd i Aust-Agder. Under gravningen ble det allerede i trinn 1 lagt vekt på hvor og i 
hvilken kontekst kvartsen ble funnet. Der det forekom klare avslag av kvarts i samme lag 
som slått flint ble kvartsen ansett som spor etter forhistorisk aktivitet på lik linje med 
flinten på stedet. Kvartsen som ble funnet måtte ha skarpe kanter og være av en slik 
kvalitet at den kunne egne seg til redskapsproduksjon for at den skulle bli samlet inn. 
Kantete stykker med naturlige spalteflater eller mye sprekker ble vurdert som henholds-
vis naturlig spaltet og naturlig forekommende kvarts. 
 
Mye av kvartsmaterialet var av dårlig kvalitet, og kan vanskelig tenkes å bli brukt til red-
skaper, selv om kvartsen tydelig var slått. Sannsynligvis stammer mye av kvartsen fra 
rensing av klaser med bergkrystall, der kvartsen av god kvalitet har ligget nærmest krys-
tallene. Bare tre funn (0,1 %) var sekundærbearbeidet. Samtlige av disse funnene var 
kvarts av god kvalitet. 

6.2.2.4 Funnmateriale av kvartsitt 

Av kvartsitt finnes utelukkende primærbearbeidede funn. Tre av de 53 funnene er skilt 
ut som flekker basert på morfologiske trekk. 

6.2.2.5 Funnmateriale av bergart 

Hele 53 % av bergartsmaterialet er sekundærbearbeidet, mens 47 % er primærbearbei-
det. 11 av totalt 26 primærbearbeidede funn er knakkesteiner. Ett fragment med retusj 
er av metaryolitt. 

6.2.2.6 Funnmateriale av sandstein 

Syv fragmenter av sandsteinskniver finnes i denne kategorien. Fragmentene stammer 
fra to eller tre kniver. Slipeplater er katalogisert under bergart. 



47/2, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 26 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

6.2.2.7 Funnmateriale av keramikk 

Det ble gjort ett funn av keramikk på lokaliteten. Dette er sannsynligvis en fot fra en 
stjertepotte som dateres til middelalder. 

6.2.3 REDSKAPER, KJERNER OG ØVRIG FUNNMATERIALE 

6.2.3.1 Økser 

En prikkhugget trinnøks med slipt eggparti (Figur 11 d) stod innunder en stor stein i øst-
lig kant av den nordre sadelen. Eggen på øksen var nedslitt, men øksen var ellers hel. 
Det ble funnet et egg- og midtparti fra ytterligere én trinnøks på nordre sadel. Et tredje 
øksefragment kan ikke typebestemmes nærmere enn at det er et slipt eggfragment fra 
en tverregget øks.  
 
En firesidig slipt flintøks (Figur 11 e) ble funnet på nordre sadel. Øksen er kraftig brent, 
og ble funnet i tre deler. Eggen på øksen er ødelagt, nakken er delvis ødelagt og flere 
negative avspaltninger viser at øksen har blitt ytterligere bearbeidet etter en tids bruk. 
Fragmenteringen vanskeliggjør typebestemmingen av øksen, men den er en tynnbladet 
øks, og nakken ser ut til å være tykk. En datering til mellomneolitikum b, ca. 2800-2350 
f.Kr. foreslås for øksen (Jf. Reitan 2005:39, med henvisninger).  
 
Det ble i tillegg funnet avslag og fragmenter av flint og bergart med slipte partier. Disse 
er tolket som avfall fra omhugging av slipte flint- og bergartsøkser. Fire av de slipte 
bergartsfragmentene kan sammenføyes, og stammer fra en øks av mørk brun-svart 
bergart med helslipt over- og underside. To av de slipte flintavslagene og det ene slipte 
flintfragmentet har fasetter som viser at de stammer fra økser med slipte smalsider og 
flatsider. 
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Figur 11: Sandsteinskniver (a-b), anheng (c), trinnøks (d) og slipt flintøks (e) fra Hesthag C2. Illustrasjon: 
S. Viken/KHM 
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6.2.3.2 Mikrolitter og pilspisser 

De tre pilspissene og det antatte emnet til a-spiss (Figur 12 a-d) er mulige tangespisser 
av varierende form og størrelse. Emnet har et retusjert parti i proksimalenden som er 
tolket som et tangeparti, men distalenden på flekken er krummet, og burde ha blitt fjer-
net for å lage en skarp odd på den ferdige pilspissen. 
 
Pilspissen av bergkrystall (se forsidefoto) er av en form som ligner en lansettmikrolitt, 
men den har større dimensjon enn vanlige mellommesolittiske lansetter og kan derfor 
minne om en tidligmesolittisk lansettmikrolitt (Jf. Jaksland og Fossum 2014). Den mulige 
pilspissen av kvarts har buede egger og tange. 
 
Syv funn er katalogisert som mikrolitter (Figur 12 e-k). Det er ikke tegn til at disse er 
fremstilt ved hjelp av mikrostikkelteknikk og flere har proksimalenden bevart. Når disse 
funnene likevel er kalt mikrolitter er dette først og fremst på bakgrunn av at mikrolitter 
fra mellommesolittiske lokaliteter på Østlandet etter all sannsynlighet ikke er fremstilt 
ved hjelp av mikrostikkelteknikk (Mansrud 2013). Av mikrolittene er fire katalogisert 
som lansetter og tre som skjevtrekanter. I tillegg er ni mikroflekker med retusj katalogi-
sert som mulige mikrolitter (Figur 12 l-m). Disse er ikke typesikre. 
 

 

Figur 12: Pilspisser (a-d) og mikrolitter og mulige mikrolitter (e-m) av flint fra Hesthag C2. Illustrasjon: S. 
Viken/KHM 

6.2.3.3 Bor og skrapere 

Seksten funn er katalogisert som bor (Figur 13 a-i). Åtte av borspissene er laget på flek-
ker, syv på mikroflekker og én på avslag.  
 
Tjueåtte funn er katalogisert som skrapere (Figur 13 j-n). Skraperne er i hovedsak laget 
på avslag og flekker, men 12 av skraperne er fragmentert. Skrapereggen varierer fra 
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tilnærmet rett til buet. Av skraperne med buet skraperegg har de fleste konveks kantre-
tusj, men det foreligger også to skrapere med konkav kantretusj. 
 

 

Figur 13: Bor (a-i) og skrapere (j-n) fra Hesthag C2. Illustrasjon: S. Viken/KHM 

6.2.3.4 Øvrige redskaper 

De øvrige redskapene består av flekker og mikroflekker med retusj. Det er i mange tilfel-
ler vanskelig å typebestemme slike redskaper, men flertallet av flekkene og mikroflek-
kene er sannsynligvis egger fra skjære- og skraperredskaper. Seks retusjerte flekker er 
katalogisert som kniver, mens ett retusjert fragment er katalogisert som skraper/kniv.  
 
Flekkefragmenter med bruksspor på hjørnene forekommer på lokaliteten; disse ligner 
på såkalte linjaler. Linjaler er laget av både retusjerte og uretusjerte flekker og knyttes til 
produksjon av sammensatte redskaper. Hjørnet på flekken er brukt på samme måte som 
en stikkel, til å lage furer i skaft av bein og tre, der man så har satt inn skarpe flintegger 
(Sjöström & Nilson 2009, Knutsson et al. In press). 
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6.2.3.5 Kjerner 

Kjernematerialet fra Hesthag C2 er omfattende; totalt 244 funn er kjerner og kjerne-
fragment av flint, bergkrystall og kvarts. De bipolare kjernene dominerer kjernemateria-
let i alle tre råstoffene.  
 
Flintkjerner 
Av flint, ble det i tillegg til bipolare kjerner, funnet koniske kjerner (Figur 14), mikroflek-
kekjerner, plattformkjerner og uregelmessige kjerner. 
 
Eigeland (2016:69-70) har analysert 78 av 119 flintkjerner fra lokaliteten. I det følgende 
vil resultatene av denne analysen gjøres rede for. De analyserte kjernene var små, med 
en gjennomsnittlig vekt på 5 gram. Videre, er 79 prosent av kjernene regnet som opp-
brukt; dette innebærer at kjernene er små og har ofte vinkel mellom kjernefront og 
plattformkant over 90°. Kjernene kan i tillegg ha dårlig plattform, og kan være vanskelige 
å holde i et grep eller en holdemekanisme. Det kan ikke produseres av-
slag/flekker/mikroflekker i lengre sekvenser av kjerner som defineres som oppbrukte 
(ibid.:60-61).  
 
Eigeland definerer noen andre kjernetyper enn de som finnes innenfor den morfologiske 
katalogiseringstradisjonen (jf. Helskog et al. 1976, se Eigeland 2015). Hennes klassifise-
ring av kjernene er derfor ikke nødvendigvis helt sammenfallende med hvordan disse er 
klassifisert i oversikten over funnmaterialet.  
 
De 12 koniske kjernene Eigeland (ibid.:69) har analysert er stort sett små, og ni stykker 
har fasettert plattform. Ni koniske kjerner har rest av cortex. Vinkelen mellom kjerne-
front og plattform er 90°, kjernene er slått i én retning, og bare én er slått rundt hele 
omkretsen. Fire av kjernene har spor i basis som tyder på at de har vært understøttet. 
Hvorvidt disse sporene skyldes at kjernene har vært plassert i en holdemekanisme, eller 
om de har vært støttet mot en ambolt kan ikke bestemmes med sikkerhet.  
 
Seks kjerner klassifiserte Eigeland (ibid.) som amboltstøttete kjerner; disse er svært små 
plattformkjerner som delvis er slått i vinkel under 90°, men det varierer. Kjernene har 
også knusespor i basis. Fire av disse kjernene kan ha vært koniske kjerner på et tidligere 
trinn, og representerer slik siste ledd i reduksjonen.  
 
Av de fem plattformkjernene Eigeland (2016:69) identifiserte, er tre regnet som relatert 
til det koniske konseptet. To av disse er kjerner med en tilnærmet konisk form, men som 
mangler sammenhengende sekvenser. Den tredje er et fragment som er gjenbrukt som 
mikroflekkekjerne. De to siste plattformkjernene var vanskelige å tolke.  
 
Syv kjerner har Eigeland (ibid.) klassifisert som knoller. Fire av disse regnes som supple-
rende teknologi til det koniske konseptet, hvor små knoller er anvendt til produksjon av 
mikroflekker. Disse kjernene har også fasetterte plattformer. Knoller som er brukt som 
kjerner har 50 prosent eller mer av cortex intakt på overflaten. Det viktigste kriteriet er 
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at formen og størrelsen på knollen viser at den ikke har vært stor, og at sekvensene har 
vært korte (ibid.:58). 
 
Bare én uregelmessig kjerne er identifisert av Eigeland (ibid.); uregelmessige kjerner 
definerer hun som kjerner der intensjonen og huggekonseptet er utydelig (ibid.:58).  
 
De bipolare kjernene utgjør 47 av 78 kjerner i Eigeland (ibid.) sin analyse. I gjennomsnitt 
veier de bipolare kjernene 2 gram. Hun definerer 37 av disse kjernene som regulære 
bipolare kjerner og 10 som irregulære. De regulære bipolare kjernene er trolig produsert 
ved at spesifikke emner velges ut til reduksjon ved hjelp av bipolar teknikk. Disse kjer-
nene har ofte en "puteform" (spissovalt tverrsnitt) og er relativt tynne. Irregulære bipo-
lare kjerner har flere av de samme tekniske kjennetegnene som de regulære kjernene, 
men de har et uregelmessig tverrsnitt, en variert form og kan være tykke (ibid.:57). 
 

 

Figur 14: Alle koniske kjerner fra Hesthag C2. Illustrasjon: S. Viken/KHM 
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Bergkrystallkjerner 
I kjernematerialet av bergkrystall foreligger det 16 bipolare kjerner, én mikroflekkekjer-
ne, tre plattformkjerner og fem uregelmessige kjerner. 
 
Kvartskjerner 
Kjernematerialet av kvarts består av fem bipolare kjerner, to plattformkjerner og tre 
uregelmessige kjerner. 

6.2.3.6 Flekker og mikroflekker 

Flekker og mikroflekker utgjør 18 prosent av flintmaterialet. Andel flekker og mikroflek-
ker med retusj utgjør 15 prosent for flekkene og 5 prosent for mikroflekkene. Flekkema-
terialet er fragmentert; bare 31 av 1048 flekker er hele. Dette beror nok en del på høy 
grad av varmepåvirkning, men på mellommesolittiske lokaliteter er flekker ofte bevisst 
knekt for deretter å bli brukt til ulike formål (Rankama og Kankaanpää 2008:895; 
2011:191-194, Damlien 2016:384-387). Midtfragmentene dominerte, som nevnt oven-
for, også i Eigeland sin analyse, der flekker som var fragmentert som følge av varmepå-
virkning ikke var inkludert.  
 
Flekkematerialet domineres av mikroflekker, mens smalflekker utgjør omtrent en tred-
jedel av flekkematerialet og makroflekker nærmest er fraværende. Dette viser en spe-
sialisert flekketeknologi innrettet mot produksjon av regelmessige, smale flekker som 
kan brukes som flintegger i sammensatte redskaper (Jf. Åstveit 2008:571-572). Mikro-
flekkene representerer trolig aktivitet fra både mellom- og seinmesolitikum, siden flek-
keteknologi rettet mot mikroflekkeproduksjon er vanlig i begge disse periodene (Dam-
lien 2016, Eigeland 2015).  
 
Eigeland (2016) har analysert 260 flekker og mikroflekker fra lokaliteten; analysen viser 
at flekkene og mikroflekkene har høy grad av regelmessighet. Flekkene og 
mikroflekkene er fremstilt ved direkte medium hard teknikk og trykkteknikk, med et 
mindre innslag av direkte myk teknikk og indirekte teknikk. Flekkene oppviser stor grad 
av fragmentering, der midtfragmenter dominerer. 
 
Ni flekker og 48 mikroflekker utgjør flekkematerialet av bergkrystall. Bare én av mikro-
flekkene er retusjert. Enten har flekkene av bergkrystall i stor grad blitt brukt uten vide-
re bearbeiding, eller så er flekkene som ble funnet de som ikke ble valgt ut til bruk.  To 
av flekkene og 15 av mikroflekkene er hele.  
 
Det foreligger også tre flekkefragmenter av kvartsitt.  

6.2.3.7 Anheng 

Sentralt på nordre sadel ble det funnet en gjenstand av sandstein. Gjenstanden har to 
innhakk i den smaleste enden, og er brukket i den bredeste enden. Bredden varierer fra 
0,9 cm til 1,5 cm, og lengden er 2,7 cm. Formen ser ut til å ha vært oval-dråpeformet, og 
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gjenstanden kan derfor minne om en bromme. Tykkelsen (0,7 cm) tilsier imidlertid at 
gjenstanden må ha hatt en annen funksjon, siden de tykke og avrundede kantene ikke 
egner seg til å lage lyd; gjenstanden er tolket som et anheng (Figur 11 c).  

6.2.3.8 Sandsteinskniver og slipeplater 

De syv sandsteinsknivfragmentene stammer fra to eller tre ulike sandsteinskniver. To av 
de tre fragmentene av sandsteinskniver fra nordre sadel kan settes sammen (Figur 11 a). 
Eggen på denne sandsteinskniven har et v-formet tverrsnitt, og kniven er omtrent 1 cm 
tykk på det tykkeste. Fire sandsteinsknivfragmenter fra det nordligste området kan set-
tes sammen til én kniv (Figur 11 b). Denne sandsteinskniven er tynnere, og har en u-
formet egg.  
 
De ti slipeplatefragmentene stammer fra inntil syv ulike slipeplater av sandstein. Det 
største slipeplatefragmentet har største mål på 16 cm, og veier nesten 600 gram. Bare 
ett av slipeplatefragmentene er med sikkerhet brukt på begge flatsider, på de øvrige har 
én flatside spor av sliping.  
 
Slipeplaten som er slipt på begge flatsider, er laget av rød sandstein og er det største 
slipeplatefragmentet fra Hesthag C2. Slipeplaten er kraftigere konkavslipt på den ene 
flatsiden enn den andre. Siden som er mest konkav, har en slipt fordypning på langs, 
som kan stamme fra sliping av økseegger (Jf. Eggen 2014:169). Tre av sidekantene er 
hele, og har antydninger av tilhugging før bruk. Den andre halvdelen av slipeplaten ble 
ikke funnet. 
 
Fire fragmenter som ble funnet i samme meterrute kan sammenføyes. Denne slipepla-
ten har spor av tilhugging langs én sidekant, mens den motstående sidekanten er slipt i 
en avrundet form. Spalteflater langs en tredje sidekant viser at slipeplaten ikke er hel 
etter sammenføyingen. Den slipte flatsiden er svakt konkav. Baksiden er noe ruere, og 
har mulige spor av sliping.  
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

Strukturene ble tildelt strukturnummer og prøvenummer i intrasis etter at feltarbeidet 
var over. Gamle og nye navn på strukturer og prøver oppsummeres i tabellen under: 
 
Strukturnavn felt Strukturnavn intrasis Prøvenummer felt Prøvenummer intrasis 

S1 A2726 MP1 P202850 

S2 A2736 MP2 P202851 

S3 A4049 MP3 P202552 

S4 A4063 MP4 P202853 

S5 A4224 MP5 P202854 

S6 A4075 MP6 P202855 

S7 A5356 MP7 P202856 

S8 A5366 MP8 P202857 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Åtte prøver ble sendt til detaljert vedartsbestemmelse ved Moesgård museum. Se ved-
legg 11.8.1. 
 

Kontekst Prøvenr. Strukturtype Dybde for prøve Vedart 

A2726 P202850 Ildsted 15-25 10 biter, hvorav  9 eik (Quercus, YS), 1 bjørk (Betula 
YS) 

A2736 P202851 Ildsted 5-20 10 biter, hvorav 6 hassel (Corylus, 3 EG, 3 YG), 3 eik 
(Quercus, 2 ES, 1 YS), 1 lind (Tilia YS) 

A4049 P202552 Ildsted 5-20 3 biter, hvorav alle bjørk (Betula YS) 

A4063 P202853 Ildsted 5-20 8 biter, hvorav 5 bjørk (Betula YS), 3 eik (Quercus 
YS?) 

A4224 P202854 Ildsted 5-20 8 biter, hvorav 5 bjørk (Betula YS), 3 eik (Quercus 
YS?) 

A4075 P202855 Ildsted 7-20 3 biter hvorav alle selje/vier (Salix YS)  

A5356 P202856 Ildsted  0-10 5 biter hvorav 1 bjørk (Betula YS), 2eik (Quercus 
YS?), 1lind (Tilia EG), 1Hasselnøttskall (Corylus) 

A5366 P202857 Kokegrop  0-10 10 biter, hvorav 6 hassel (Corylus) 4 bjørk (Betula) 
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7.2 DATERING 

Seks av prøvene ble sendt til datering ved Ångstromslaboratoriet ved Uppsala universi-
tet. Se vedlegg 11.8.2. 
Kontekst Prøvenr. Dat. materiale C14-år BP Kal. alder (2 σ) Lab.ref. Bestemte vedarter i prøven 

A2726 P202850  Trekull, eik/Quercus, 
yngre stamme (XX) 

6351±45 BP 5470–5220 f.Kr. Ua-50970 10 biter, hvorav 9 eik (Quercus, YS), 

1 bjørk (Betula YS) 

A2736 P202851  Trekull, has-
sel/Corylus, eldre 
gren/yngre gren 

5172±44 BP 4150–3800 f.Kr. Ua-50971 10 biter, hvorav 6 hassel (Corylus, 3 

EG, 3 YG), 3 eik (Quercus, 2 ES, 1 

YS), 1 lind (Tilia YS) 

A4049 P202552  Trekull, bjørk/Betula, 
yngre stamme 

2182±30 BP 370–160 f.Kr. Ua-50972 3 biter, hvorav alle bjørk (Betula YS) 

A4063 P202853  Trekull, bjørk/Betula, 
yngre stamme? 

1977±30 BP 50 f.Kr.–80 e.Kr. Ua-50973 8 biter, hvorav 5 bjørk (Betula YS), 3 

eik (Quercus YS?) 

A4224 P202854 Trekull, bjørk/Betula, 
yngre stamme? 

1866±31 BP 70–230 e.Kr. Ua-50974 6 biter, hvorav 4 bjørk (Betula YS?), 

2 hassel (Corylus EG?) 

A5366 P202857 Hassel/Corylus 2143±32 BP 360–50 f.Kr. Ua-50984 10 biter, hvorav 6 hassel (Corylus), 

4 bjørk (Betula) 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

8.1 KRONOLOGI OG STRANDFORSKYVNING 

 

 

Figur 15: Lokaliteten ved en strandlinje satt til 26 meter. Havnivået kan ha vært inntil 15 meter lavere i 
den yngste aktivitetsfasen (bakgrunnskart: Statens Kartverk, tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
Produsert av Jo-Simon F. Stokke). 

8.1.1 DATERING PÅ BAKGRUNN AV STRANDLINJE OG TYPOLOGI 

Basert på foreløpige strandlinjekurver kan lokaliteten tidligst ha vært tilgjengelig i mel-
lommesolitikum (8250–6350 f.Kr.), i tiden etter 8000 f.Kr. Den vil da ha utgjort en sadel-
formet flate på et nes. Nordre sadel på Hesthag C2 var på samme høyde (28 m.o.h.) som 
lokalitet ID 170175. Disse lokalitetene lå på hver sin side av en vik i slutten av 
mellommesolitikum og kan ha vært i bruk samtidig. Forekomsten av mikrolitter, 
mikroflekker, koniske mikroflekkekjerner og trinnøkser daterer den eldste aktiviteten på 
Hesthag C2 til mellommesolitikum (Bjerck 2008, Damlien 2014, Jaksland 2001, Sjöström 
& Nilsson 2009, Solheim 2013, Åstveit 2008).  
 
Dateringene av ildsted S1 og S2 viser at det har vært aktivitet på stedet i 
seinmesolitikum (6350–3800 f.Kr.). En utflating i strandlinjekurven kan ha bidratt til at 
lokaliteten har hatt en attraktiv lokalisering over et lengre tidsrom. Hesthag C2 lå i 
umiddelbar nærhet til flere lokaliteter som kan dateres til mellommesolitikum eller 
seinmesolitikum på bakgrunn av strandlinjekurven. I sørvest grenset lokaliteten mot to 
mindre steinalderlokaliteter (id 170173 og 170174). I nordlig ende grenset den mot 
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lokaliteten Hesthag C1, som basert på høyde over havet kan dateres til seinmesolitikum. 
Få funn fra Hesthag C2 lar seg typologisk datere til denne perioden, og utbredt 
produksjon av regulære mikroflekker forekommer i både mellommesolitikum og 
seinmesolitikum. Fraværet av håndtakskjerner som er vanlige i seinmesolittiske 
kontekster på Sørøstlandet (for eksempel Berg 1997, Jaksland 2001, Glørstad 2004, 
Eigeland og Fossum 2014, Reitan 2014), skyldes trolig at koniske kjerner har blitt brukt i 
Aust-Agder i seinmesolitikum. Videre analyser av funnmaterialet fra områdene rundt de 
seinmesolittiske ildstedene på Hesthag C2 kan potensielt belyse den seinmesolittiske 
aktiviteten bedre. 
 
Hesthag C2 har spor av å ha blitt benyttet også i seinere perioder. Funn av én slipt 
flintøks og deler av slike på nordre sadel, viser at det har vært aktivitet på stedet i neo-
litikum. Den firesidige, tynnbladete øksen kan sannsynligvis dateres til mellomneoliti-
kum b, ca. 2800–2350 f.Kr. (Jf. Reitan 2005:39, med henvisninger). Sandsteinsknivene 
som ble funnet på lokaliteten kan være fragmenter av neolittiske platekniver, men sand-
steinskniver forekommer i mellom- og seinmesolittiske kontekster på Sørøstlandet 
(Glørstad 2004, Carrasco et al. 2014, Melvold og Eigeland 2014). Anhenget kan også 
være neolittisk. Et lignende anheng ble funnet ved tuft S32a på lokaliteten Skjærvika 
Øvre i Hammerfest kommune. Anhenget fra Skjærvika var av rødlig skifer og hadde like 
innhakk som anhenget fra Hesthag C2, men hadde smalere kanter og lignet derfor mer 
på en bromme. Tuften ble datert til yngre steinalder 1 og 2 (Henriksen et al. 2013:310-
323); dette tilsvarer tidsrommet fra slutten av seinmesolitikum til og med mellomneo-
litikum a i Sør-Norge (4500–2700 f.Kr.). Tre mulige pilspisser med tange og ett mulig 
emne til a-spiss av flint bør også nevnes her. Det begrensede typologiske funnmaterialet 
fra neolitikum, daterer den neolittiske aktiviteten til tidsrommet tidligneolitikum til og 
med mellomneolitikum fase b (3800–2350 f.Kr.).  
 
Det ble funnet ett keramikkfragment sentralt på flaten; dette er sannsynligvis en fot fra 
en stjertepotte fra middelalder. 

8.1.2 DATERING PÅ BAKGRUNN AV C14-DATERINGER 

Åtte prøver ble sendt til detaljert vedartsbestemmelse ved Moesgård museum (Bartho-
lin et al. 2015). Alle prøvene inneholdt kull fra løvtre, med størst innslag av bjørk. Seks 
av prøvene ble deretter sendt til datering ved Ångstromslaboratoriet ved Uppsala uni-
versitet. De seks C14-dateringene synliggjør flere aktivitetsfaser på stedet som det har 
vært vanskelig å skille ut i funnmaterialet. 
 
Ildsted S1 i det nordligste området er datert til 5470–5220 f.Kr., som tilsvarer Nøstvetfa-
sen (6350–4650 f.Kr.) i seinmesolitikum, mens ildsted S2 er datert til 4150–3800 f.Kr. 
som tilsvarer slutten av seinmesolitikum (6350–3800 f.Kr.). Det er mulig at dateringen 
fra ildsted S1 har for høy alder siden dateringen ble gjort på stammeved fra eik. Date-
ringen burde derfor kunne ligge noe nærmere dateringen fra ildsted S2. Disse date-
ringene viser at det har vært aktivitet på stedet i seinmesolitikum. Aktiviteten fra denne 
perioden bør muligvis ses i sammenheng med flere lokaliteter i området som på bak-
grunn av strandlinje kan dateres til seinmesolitikum (se nedenfor). 
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Resten av ildstedene og kokegropen er datert til eldre jernalder. Ildsted S3 sør på nordre 
sadel og kokegrop S8 er datert til førromersk jernalder (500–1 f.Kr.). Ildsted S4 som lå 
ved siden av ildsted S3 er datert til overgangen fra førromersk jernalder til eldre romer-
tid (1–200 e.Kr.). Ildsted S5, som lå ved siden av ildsted S4 er datert til overgangen eldre 
til yngre romertid (200–400 e.Kr.). Flere av dateringene overlapper hverandre, noe som 
sannsynliggjør at dateringene er reelle og at ildstedene og kokegropen representerer 
aktivitet på stedet i perioden 370 f.Kr. til 270 e.Kr. Denne aktiviteten kan ikke spores i 
funnmaterialet, og bør knyttes til utmarksaktivitet i området i eldre jernalder. Muligvis 
bør denne aktiviteten ses i sammenheng med gravfeltet Hesthag C7 var en del av, og 
mulig gårdsbebyggelse på Hesthag i eldre jernalder. 

8.2 FUNNSPREDNING OG BOPLASSORGANISERING 

Det ble ikke påvist en kulturell vertikal stratifisering av funnmaterialet. I funnspredning-
ene er alle funn fra alle lag derfor slått sammen. Det kan ikke utelukkes at naturlige pro-
sesser som rotvelt og frost/tining har hatt innvirkning på funnspredningen. Mer eller 
mindre hele lokalitetsflaten var funnførende, men funnspredningen for alle funn (figur 
16) viser en klar konsentrasjon sentralt på nordre sadel, som er den sentrale delen av 
lokalitetsflaten.  
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Figur 16: Funnspredning for alle littiske funn (produsert av Jo-Simon F. Stokke). 
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Funnene av flint (figur 17) følger samme spredningsmønster som spredningen for alle 
funn, med en halvsirkelformet konsentrasjon rundt ildsted S2 og mindre konsentrasjo-
ner spredt på nordre sadel. 
 

 

Figur 17: Funnspredning for funn av flint (Produsert av Jo-Simon F. Stokke). 
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Funnene av bergart (figur 18) lå spredt på lokaliteten, noe som viser at det ikke har fo-
regått produksjon av bergartsgjenstander på stedet, men snarere modifisering og bruk 
av redskaper. 11 knakkesteiner er også med i funnspredningen. Slipeplatenes fordeling i 
to distinkte konsentrasjoner kan indikere to separate plasser for sliping. 
 

 

Figur 18: Funnspredning for funn av bergart (produsert av Jo-Simon F. Stokke). 



47/2, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 42 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Funnene av bergkrystall ligger spredt på nordre sadel, med en konsentrasjon langs sade-
len. Også dette materialet ser ut til å forholde seg til ildstedet S2. Det er også en klar 
konsentrasjon i det nordligste området (figur 19). 
 

 

Figur 19: Funnspredning for funn av bergkrystall (produsert av Jo-Simon F. Stokke). 
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Kvartsmaterialet er tolket som spor etter rensing av bergkrystallklaser, og funnspred-
ningen kan vise hvor dette har foregått. Funnspredningen for kvarts (figur 20) viser at 
disse funnene ligger spredt utover hele nordre sadel, med en høyere konsentrasjon sen-
tralt på sadelen.  
 

 

Figur 20: Funnspredning for funn av kvarts (produsert av Jo-Simon F. Stokke). 
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For å kunne si mer om den interne boplassorganiseringen har fem funnkonsentrasjoner 
(romlige grupper) blitt skilt ut for nærmere analyser (Figur 21). Størrelsen på og funn-
tettheten i de ulike konsentrasjonene varierer. RG2 og RG4 består av konsentrasjoner 
som forholder seg til ulike strukturer på flaten, mens RG3 ser ut til å forholde seg til den 
store steinen (figur 7) i den østlige kanten av flaten. RG5 ligger i det sydligste området 
på nordre sadel, mens RG1 ligger i det nordligste området. Målet med denne inndeling-
en er å bruke dette som et analyseverktøy for å se om det finnes sporbare variasjoner 
innad på lokaliteten som kan fortelle om boplasstruktur og kronologi. Det var derfor 
viktig å ta med RG1, som ligger i utkanten av lokaliteten, i analysen selv om denne kon-
sentrasjonen har lavere funnfrekvens enn konsentrasjonene sentralt på flaten. Se ved-
legg 11.1 for en detaljert gjennomgang av funnmaterialet i de ulike romlige gruppene. 
 
Problemstillinger det søkes svar på er om det littiske funnmaterialet stammer fra et kort 
eller langt opphold? Har det vært gjentatte besøk på stedet? Når har besøkene funnet 
sted? Har det vært ulike aktivitetssoner på lokaliteten? 

 

Figur 21: Fem romlige grupper (RG1-5) ble skilt ut og analysert.  
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8.2.1 LIKHETER OG FORSKJELLER MELLOM DE ROMLIGE GRUPPENE 

Etter å ha skilt ut og analysert fem romlige grupper basert på funnkonsentrasjoner på 
lokaliteten, er det mulig å gå materialet og spredningen nøyere etter i sømmene. Er det 
noen av de romlige gruppene som skiller seg fra de andre, og hvordan forholder de ulike 
romlige gruppene seg til det samlede funnmaterialet fra lokaliteten? 

8.2.1.1  Råstoffbruk 

Flint er det dominerende råstoffet i alle konsentrasjonene (figur 22), og på lokaliteten 
som helhet, men høyest andel flint forekommer i RG3. RG1 har høyest andel bergkrystall 
og en betydelig lavere prosentandel av flinten er varmepåvirket enn på lokaliteten for 
øvrig. Dette kan skyldes at RG1 ligger utenfor det sentrale aktivitetsområdet og at funn-
konsentrasjonen i området ligger tilbaketrukket i forhold til ildstedet. Kvartsitt 
forekommer bare i RG2, sentralt på nordre sadel. Det er bare RG2 som har alle 
råstoffene representert, men dette er også det største og mest funnrike området som 
har spor av aktivitet fra flere perioder. 
 

 

 

Figur 22: Råstoffsammensetningen i de ulike romlige gruppene og på hele lokaliteten. Prosentene er 
basert på antall funn innen hvert område. 
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Dette bildet endrer seg ikke mye dersom man ser på råstoffsammensetningen fordelt på 
vekt (figur 23), bortsett fra at bergartsandelen i konsentrasjonene blir godt synlig. Dette 
skyldes at større gjenstander som knakkesteiner, deler av slipeplater og økser inngår i 
dette materialet.  
 
Andelen flint med cortex (figur 23) er jevn på hele lokaliteten. Når det gjelder flint har 
man tilsynelatende hatt samme råstoffstrategi på de ulike delene av lokaliteten, med 
bruk av, hovedsakelig, strandflintknoller som utgangspunkt for kjerner og redskaper. 
Både naturlige knoller og knoller med åpningsavslag ble funnet, i tillegg til at mange av 
kjernene har vannrullet cortex på en eller flere sider og dermed kan være laget på 
strandflintknoller. Strandflinten kan ha blitt funnet i strandsonen  ved lokaliteten eller i 
nærområdet.  

 

Figur 23: Øverst: Råstoffsammensetning fordelt på vekt. Nederst: Andel flint med cortex 
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8.2.1.2 Primær- og sekundærbearbeidet materiale 

Foruten kategoriene splint og fragment var flekker, mikroflekker og avslag dominerende 
i det primærbearbeidede materialet. Det er disse produktene steinaldermenneskene 
lagde de fleste redskapene sine av, så de er også fremtredende i det sekundærbearbei-
dede materialet. Dersom aktiviteten har vært likeartet i de ulike romlige gruppene kan 
man anta sammensetningen av avslag, flekker og mikroflekker også være lik. Har det 
derimot vært soner for ulike typer aktiviteter burde sammensetningen variere tilsvaren-
de mellom områdene. Figur 24 viser fordelingen mellom kategoriene i de ulike område-
ne på lokaliteten. 
 

 

Figur 24: Fordeling mellom avslag, flekker og mikroflekker i de ulike romlige gruppene 

RG2 og RG3 har en nesten identisk fordeling mellom disse gjenstandskategoriene. RG1 
er nokså lik, men har en jevnere fordeling mellom avslag og mikroflekker enn de to 
førstnevnte; flekkeandelen er derimot tilnærmet lik i de tre romlige gruppene. RG4 og 
RG5 skiller seg fra de andre romlige gruppene ved at andelen mikroflekker er størst. Det 
er særlig RG5 som fremstår som annerledes. Andelen flekker er her nesten halvert i for-
hold til i de andre konsentrasjonene, mens andelen mikroflekker er markant størst. Der-
som RG5 representerer en knakkeplass der mikroflekker har blitt produsert, burde ande-
len sekundærbearbeidet materiale i RG5 være liten i forhold til i de andre funnområde-
ne.  
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Figur 25: Funnspredning for sekundærbearbeidet flint (produsert av Jo-Simon F. Stokke). 

Figur 25 viser spredningen av sekundærbearbeidet flint og knakkesteiner på lokaliteten. 
Det er særlig RG2 og RG4 som markerer seg ved konsentrasjoner av sekundærbearbei-
det flint. Alle knakkesteinene, med unntak av én, er funnet sentralt på flaten.  
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Figur 26: Andel avslag, flekker og mikroflekker som er retusjerte 

Figur 26 viser hvor mange prosent av avslagene, flekkene og mikroflekkene som er se-
kundærbearbeidet i de ulike funnkonsentrasjonene. Andelen avslag med retusj er svært 
liten. Dette kan skyldes høy fragmenteringsgrad på lokaliteten. Avslag med retusj som 
har blitt ødelagt blir katalogisert som fragment med retusj, mens ødelagte flekker og 
mikroflekker med retusj er lettgjenkjennelige selv om de er fragmenterte og derfor blir 
lagt inn under kategoriene flekke/mikroflekke. 
 
RG1 og RG2 skiller seg ut ved å ha en høy andel retusjerte flekker i forhold til de andre 
konsentrasjonene. I begge disse konsentrasjonene er også summen av sekundærbear-
beidet materiale større enn i de andre romlige gruppene. Dette viser at det har foregått 
aktiviteter der redskaper har blitt brukt og kassert. Synlige bruksspor/slitasje på hjørne-
ne av flekkefragmenter viser at mange av flekkene var bevisst seksjonert (linjaler), og at 
de skarpe hjørnene ble brukt på samme måte som stikler. Analyser av slike linjaler fra 
Skåne viser at de blant annet ble brukt til å skjære ut spor til å sette inn egger i sammen-
satte redskaper av bein. Både retusjerte flekker og uretusjerte flekker har blitt brukt på 
denne måten. De retusjerte flekkene som har blitt brukt som linjaler kan ha hatt en an-
nen funksjon tidligere. Forekomsten av linjaler på mellommesolittiske lokaliteter viser at 
det har blitt produsert sammensatte redskaper på stedet (Sjöström og Nilsson 
2009:793). 
 
Det er flere flekker og mikroflekker med rygg i RG2 og RG5. Dette viser at det har blitt 
produsert kjerner på stedet, siden disse stammer fra den innledende flekkereduksjonen 
fra kjernen (jf. Eigeland 2015:32). Eventuelt har ferdige kjerneemner blitt tatt med til 
lokaliteten. Også testing av strandflintknoller har foregått i disse konsentrasjonene. 

RG1 RG2 RG3 RG4 RG5

Andel avslag med retusj 0% 2% 0% 2% 1%

Andel flekker med retusj 18% 19% 9% 10% 7%

Andel mikroflekker med retusj 9% 6% 2% 7% 2%
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Ser man på andelen mikroflekker med retusj skiller RG3 og RG5 seg ut, ved at bare 2 % 
av mikroflekkene er retusjert. Dette forsterker inntrykket av RG5 som en knakkeplass. 
RG3 kan også primært være en knakkeplass. Den lave redskapsandelen i RG3 sett i 
sammenheng med forekomsten av relativt mange kjerner, flekker og mikroflekker indi-
kerer at det er flekkeproduksjon og reduksjon av bipolare kjerner som i hovedsak har 
foregått i RG3. Eventuelt kan konsentrasjonen være en utkastsone, siden flere av kjer-
nene bør regnes som oppbrukte og andelen brent flint er høyere enn i de andre kon-
sentrasjonene.  
 
Knakkeplasser identifiseres i følge Ballin og Jensen (1995:51) best gjennom spredningen 
av splinter med slagbule (avslag < 1 cm). Splinter oppstår ved preparering av kjerner 
eller redskaper og ved knakking. Splintene flytter seg mindre enn større avfall siden de 
ikke blir ryddet bort i forbindelse med avfallshåndtering eller tatt med for 
bruk/sekundærbearbeiding et annet sted. Spredningen av splinter med slagbule (figur 
27) understøtter tolkningen av RG3 og RG5 som knakkeplasser. I tillegg viser spred-
ningskartet at knakking eller preparering av redskaper har foregått sentralt på nordre 
sadel (RG2) og til en viss grad i det nordligste området (RG1).  
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Figur 27: Spredning av splinter med slagbule (produsert av Linnea S. Johannessen). 
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Figur 28: Funnspredning for kjerner og kjernefragmenter (produsert av Jo-Simon F. Stokke). 

Funnspredningen for kjerner og kjernefragmenter (figur 28) viser særlig mange kjerne-
fragmenter i RG5 og RG2. Kategorien kjernefragment inneholder i tillegg til ødelagte 
kjerner karakteristiske avslag (bl.a. plattformavslag og prepareringsavslag) som knyttes 
til vedlikehold av kjernen under knakkingen. Nærmere 40 % av kjernematerialet i RG2 er 
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bipolare kjerner. Minst syv av de bipolare kjernene av flint har på en eller flere sider 
negative avspaltninger som viser at de er siste utnyttelse av mikroflekkekjerner eller 
fragmenter av slike. Ved den store steinen i RG3 er det en ansamling med 12 bipolare 
kjerner. 

8.3 TOLKNING AV LOKALITETEN PÅ BAKGRUNN AV FUNN, STRUKTURER OG 

AKTIVITETSOMRÅDER 

Lokaliteten ser ut til å ha hatt en attraktiv lokalisering gjennom flere perioder En 
utflating i strandlinjekurven kan ha bidratt til at lokaliteten har hatt en attraktiv 
lokalisering over et lengre tidsrom. Den forhistoriske stranden vil derfor ikke ha 
forflyttet seg langt fra lokaliteten over det tidsrommet lokaliteten har vært i bruk.  
 
Gjentatte opphold på Hesthag C2, gjør det vanskelig å skille ut distinkte aktivitetssoner 
på lokaliteten; enkelte aktiviteter har likevel latt seg påvise gjennom analysen av de 
ulike funnområdene. Som Vogel (2010:148) påpeker, bør funnkonsentrasjoner ses på 
som repeterte og overlappende handlinger over tid. Der ulike aktivitetssoner kan spo-
res, bør dette ses som uttrykk for at boplassorganiseringen har blitt opprettholdt, selv 
ved gjentatte besøk på stedet. Det har tydelig vært mest aktivitet knyttet til den nordre 
sadelen. Der ble det gjort funn fra flere perioder i form av funnmateriale, syv ildsteder 
og én kokegrop.  

8.3.1  LOKALITETSTYPE OG AKTIVITETSMØNSTER - MESOLITIKUM 

Funnmaterialet viser at det har blitt testet råstoff på stedet, kjerner har blitt produsert 
på små strandflintknoller, og flertallet av kjernene på stedet er oppbrukt. RG3 og 5 er 
tolket som knakkeplasser, men bipolar reduksjon, flekke- og mikroflekkeproduksjon fo-
rekommer også i de andre funnområdene. Videre har redskaper blitt produsert, brukt og 
byttet ut. Særlig fremtredende er dette i RG1 og RG2.  

Blant de mellommesolittiske funnene er det trinnøkser, mikrolitter, flekkebor, flekkekni-
ver og skrapere. En prikkhugget trinnøks med slipt egg stod innunder den store steinen i 
RG3. Eggen var nedslitt, men øksen var ellers hel, og eggen hadde potensiale for å bli 
skjerpet opp igjen. Det er derfor vanskelig å si om denne øksen var kastet eller om den 
ble lagt igjen ved steinen slik at den kunne gjenfinnes ved et seinere besøk (om bo-
plassmøblement: Binford 1978:293-298). Mikrolitter og pilspisser finnes særlig i mate-
rialet i RG2 og RG4. I disse konsentrasjonene er det ildsteder, noe som viser at egger og 
prosjektiler tilhørende sammensatte redskaper kan ha blitt byttet ut her ved at redska-
pet først har blitt varmet opp over ild. Seksjonerte flekker med bruksspor på hjørnene; 
linjaler, viser at tre og bein har blitt bearbeidet på boplassen. Linjaler, mikrolitter, mikro-
flekker og flekker med retusj kan knyttes til produksjon, bruk og reparasjon av kompo-
sittredskaper som pilspisser, lystere og kniver (Bjerck 2008:79, Sjöström & Nilson 2009). 
Det samlede redskapsmaterialet viser at lokaliteten har vært en fangstboplass.  

Eigeland (2016) har analysert 78 kjerner og 260 flekker og mikroflekker fra lokaliteten. I 
det analyserte materialet gjenkjente hun mellommesolittiske flekkekonsepter, med 
produksjon av både mikro, - smal- og makroflekker fra koniske kjerner og en overvekt av 
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medialfragmenter blant flekkene. Også de formelle redskapene er, som nevnt, 
typologisk datert til mellomesolitikum. På bakgrunn av funnsammensetning og 
teknologi, ser altså det meste av funnmaterialet ut til å stamme fra mellommesolittiske 
opphold på lokaliteten.  
 
Det er ikke gjort funn som entydig kan dateres til seinmesolitikum, men dateringene av 
ildstedene i RG1 og RG2 indikerer at det har vært aktivitet i disse områdene i 
seinmesolitikum. Koniske mikroflekkekjerner kan ha vært i bruk i dette området i 
seinmesolitikum, som på Sørvest- og Vestlandet (Bjerck 2008:87-89). Flere arkeologiske 
undersøkelser av seinmesolittiske lokaliteter i området kreves imidlertid for å bestemme 
utbredelsen av håndtakskjerner vs. koniske kjerner i Aust-Agder. Videre kan det store 
antallet bipolare kjerner stamme fra aktivitet på stedet i denne perioden eller senere 
perioder (ibid.:81).  
 
Sandsteinsknivene som ble funnet på lokaliteten kan være fragmenter av neolittiske 
platekniver, men sandsteinskniver forekommer også i mellom- og seinmesolittiske kon-
tekster. Bergsvik og David (2014) ser slike kniver i sammenheng med produksjon av 
fiskekroker og komposittredskaper av bein. De syv sandsteinsknivfragmentene stammer 
fra to eller tre ulike sandsteinskniver. To av de tre fragmentene av sandsteinskniver fra 
nordre sadel kan settes sammen igjen. Eggen på denne sandsteinskniven er vinklet med 
et trekantet tverrsnitt, og kniven er omtrent 1 cm tykk. Sandsteinskniven i det nordligste 
området (RG1) er tynnere, og har en avrundet egg. Knivene har en dimensjon som gjør 
at de er egnet til å slipe mindre beingjenstander. Ut ifra funnkontekst er det nærliggen-
de å gi sandsteinskniven fra det nordligste området en mesolittisk datering, mens sand-
steinskniven på nordre sadel kan ha en yngre datering.  

Mikroflekkeproduksjon i bergkrystall viser at dette råstoffet har blitt utnyttet på lokali-
teten i mesolitikum. Bare én av disse mikroflekkene var retusjert. Enten har mikroflek-
kene av bergkrystall i stor grad blitt brukt uten videre bearbeiding, ellers er mikroflekke-
ne som ble funnet de som ikke ble valgt ut til bruk.  
 
Funnspredningen, funnsammensetningen og den antatt mobile livsstilen menneskene 
hadde i mesolitikum taler for gjentatte besøk på stedet. Under oppholdene har det 
tilsynelatende blitt opprettholdt en viss form for boplassorganisering som har regulert 
aktivitetene i de ulike områdene. Det er vanskelig å bestemme om oppholdene på Hest-
hag C2 har hatt lang eller kort varighet, men det har vært omfattende aktivitet på 
stedet, og redskaper har blitt produsert, brukt og ødelagt/byttet ut. Dette er aktiviteter 
Binford (1983b:284) mener forekommer på boplasser (residential sites), heller enn på 
kortvarige leirsteder (temporary camps). ”En boplass som har vært besøkt flere ganger 
over et lengre tidsrom” kjennetegner Lotte Eigeland (2015:239) blant annet ved 
tilstedeværelsen av lange, komplette reduksjonssekvenser, kombinasjon av ulike 
reduksjonsstrategier, funn av flere brukte knakkesteiner, bruk av en lokal kilde, 
råstoffhøsting i nærmiljøet, lite gjennomtrekk av kjerner og mange kasserte kjerner. 
Flere av disse kjennetegnene finnes i materialet fra Hesthag C2, men det er 
problematisk å gjøre en fullstendig analyse av materialet fra lokaliteten siden 
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fragmenteringsgraden er høy og mye av materialet er brent eller patinert. Kjennetegn 
som er tilstede er funn av flere brukte knakkesteiner (11 stk), bruk av en lokal kilde 
(strandflint, kvarts og bergkrystall), råstoffhøsting i nærmiljøet (testing og kassering av 
små strandflintknoller, innledende formgivning av kjerner, kjerner laget på små 
strandflintknoller) og mange kasserte kjerner. Funnmaterialet fra Hesthag C2 stammer 
fra mange korte opphold på stedet over en svært lang periode; det kan være riktig å 
kalle lokaliteten for en stabil lokalitet i mellom- og seinmesolitikum. 

8.3.2 LOKALITETSTYPE OG AKTIVITETSSPOR - NEOLITIKUM 

Få funn kan dateres typologisk eller teknologisk til neolitikum, men funn av en slipt 
flintøks og deler av slike på nordre sadel (Figur 30), viser at det har vært aktivitet på ste-
det i denne perioden. Et anheng (Figur 11 c) kan også være neolittisk. Tre sannsynlige 
pilspisser med tange og ett mulig emne til a-spiss av flint bør også nevnes her.  

Om oppholdene i neolitikum hadde hatt en viss varighet, burde man forvente å finne 
flere spor av redskapstilvirking og flekkeproduksjon på stedet. Kanskje har lokaliteten i 
neolitikum fungert som et special-purpose site (Jf. Binford 1983a), for eksempel som en 
utsiktsplass i forbindelse med jakt, fiske eller andre utmarksaktiviteter. I følge Binford 
(1983b:284) vil man på slike lokaliteter arbeide på gjenstander som er tatt med til lokali-
teten i påvente av at aktiviteten kan utføres når det er dødtid; avfall vil derfor i hoved-
sak stamme fra bearbeiding av delvis ferdige produkter.  
 
Alternativt kan avslagene og fragmentene med slipte partier (figur 34) være rester av 
økser som har blitt omarbeidet til flekkekjerner (Jf. Eigeland 2015:124-126). Det ble 
imidlertid bare funnet ett flekkefragment med slipte partier. Ingen av de analyserte 
flekkene fra lokaliteten kan knyttes til neolittiske flekkekonsepter (Eigeland 2016). Der-
som flintøkser ble brukt som råstoff av menneskene som oppholdt seg her i neolitikum, 
burde også flintøksen som var brent i stykker egne seg til dette. At øksen i stedet ble 
kastet, kan tyde på at menneskene som har oppholdt seg på Hesthag C2 i neolitikum 
ikke manglet råstoff. Eggen på øksen var knust, men det burde være mulig å slipe den 
opp igjen. Det kan derfor være sosiale eller rituelle årsaker som er ukjente for oss som lå 
til grunn for deponeringen av flintøksen. 
 

 

Figur 29: Avslag og fragmenter med slipte partier. Illustrasjon: S. Viken 
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Figur 30: Spredning av slipt flint og andre funn som kan være neolittiske (produsert av Jo-Simon F. Stok-
ke). 
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 SAMMENDRAG 9

Gjenstandsfunn viser at det har vært aktivitet på Hesthag C2 fra mellommesolitikum 
(8250 - 6350 BC) til mellom- eller seinneolitikum (3300 - 1700 BC). I tillegg ble det funnet 
ett keramikkfragment fra en stjertepotte som dateres til middelalder. På den nordre 
sadelen ble det påvist fem funnkonsentrasjoner, samt syv ildsteder og en kokegrop. Sen-
tralt på sadelen og i det nordligste området er andelen sekundærbearbeidet materiale 
størst. Det er også i disse områdene strukturene er funnet. Aktiviteter knyttet til bruk og 
utskifting av redskaper har i størst grad funnet sted der. I utkanten av sadelen; mot øst 
og sør, er andelen sekundærbearbeidet materiale minst. Disse to områdene er tolket 
som knakkeplasser. Funnspredningen og den antatt mobile livsstilen menneskene hadde 
i mesolitikum taler for gjentatte besøk på stedet.  
 
Få funn kan dateres typologisk eller teknologisk til neolitikum, men funn av et anheng, 
en slipt flintøks og deler av slike, samt mulige tangespisser på nordre sadel, viser at det 
har vært aktivitet på stedet i denne perioden. De neolittiske funnene er gjort sentralt på 
nordre sadel og tolkes som spor av at lokaliteten kan ha fungert som utsikts- eller raste-
plass i forbindelse med jakt eller andre utmarksaktiviteter i neolitikum, siden funnene er 
gjort på den delen av lokaliteten hvor det er godt utsyn mot nord, øst og sør. Depone-
ringen og brenningen av flintøksen antyder samtidig at det kan ha foregått noe mer på 
lokaliteten enn rent praktiske handlinger. 

Høyde over havet, dateringer og typologiske og teknologiske trekk ved materialet anty-
der at lokaliteten har vært i bruk fra mellommesolitikum til mellomneolitikum b, i perio-
den 8000-2350 f.Kr. Syv ildsteder og én kokegrop ble påvist og undersøkt. Strukturene 
er datert til seinmesolitikum og eldre jernalder og synliggjør bruksfaser som ikke er 
tydelige i funnmaterialet.  
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 VEDLEGG 11

11.1 ANALYSE AV ROMLIGE GRUPPER 

ROMLIG GRUPPE 1 
Materiale Antall Prosent 

bergart 4 0 % 

bergkrystall 156 15 % 

flint 810 77 % 

kvarts 78 7 % 

sandstein 4 0 % 

Sum 1052 
 

Tabell 7: Råstoffordeling RG1   

Den nordligste funnkonsentrasjonen (RG1) på lokaliteten inneholdt totalt 1052 funn og 
ett ildsted. Tabell 7: Råstoffordeling RG1 viser fordelingen av funn på ulike råstoff. Dette 
er den konsentrasjonen som har høyest andel bergkrystall, og selv om flint er det domi-
nerende råstoffet er det RG1 som har lavest andel flint. 41 % av flinten i RG1 var varme-
påvirket. Dette er en betydelig lavere prosentandel enn for lokaliteten for øvrig, noe 
som kan skyldes at funnkonsentrasjonen ligger utenfor det sentrale aktivitetsområdet 
som er brukt i flere perioder. Funnkonsentrasjon RG1 ligger også litt tilbaketrukket i for-
hold til ildstedet. Videre hadde 22 % av flinten cortex. 

 
 
 
 
 
 

 

Tabell 8: Redskaper fordelt på råstoff fra RG1 

25 gjenstander var sekundærbearbeidet, noe som gir en redskapsandel på 2,4 %. Dette 
er 0,2 % høyere enn for lokaliteten som helhet. Tabell 8 viser en detaljert oversikt over 
redskapene. Prosentandelen angir hvor stor del av det sekundærbearbeidede materialet 
hver gjenstandstype utgjør. Flekker og mikroflekker med retusj dominerer i redskapsma-
terialet. De fire fragmentene av sandsteinskniver kan settes sammen til en kniv. Slike 
sandsteinskniver forekommer som regel i periodene seinmesolitikum og neolitikum. 
 

Materiale Form Antall Prosent 

bergkrystall bipolar kjerne 2 14 % 

bergkrystall kjernefragment 1 7 % 

bergkrystall plattformkjerne 1 7 % 

bergkrystall uregelmessig kjerne 2 14 % 

flint bipolar kjerne 1 7 % 

flint kjernefragment 3 21 % 

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergkrystall fragment med retusj 1 4 % 

flint flekke med retusj 10 40 % 

flint fragment med retusj 3 12 % 

flint mikroflekke med retusj 7 28 % 

sandstein sandsteinskniv 4 16 % 

Sum 
 

25 
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flint konisk kjerne 1 7 % 

flint plattformkjerne 1 7 % 

flint uregelmessig kjerne 1 7 % 

kvarts uregelmessig kjerne 1 7 % 

Sum 
 

14 
 

Tabell 9: Kjerner fra RG1 fordelt på råstoff og kategori 

Det ble funnet 14 kjerner og kjernefragmenter i RG1. I Tabell 9: Kjerner fra RG1 fordelt 
på råstoff og kategori, angir prosentandelen hvor stor del av kjernematerialet hver kate-
gori utgjør. Hovedvekten av kjernene er kjerner for mikroflekkeproduksjon. Den koniske 
kjernen av flint er prosjektilformet med fasettert plattform. Den har blitt ødelagt av 
thermopåvirkning, og to kjernefragmenter kan sammenføyes på kjernen. Plattformkjer-
nen av flint ser ut til å være bunnen av en kjerne, hvor det er produsert flere svært korte 
«mikroflekker». Den uregelmessige kjernen av flint har to ulike plattformer for lignende 
produksjon som plattformkjernen. Plattformkjernen av bergkrystall er antagelig påbe-
gynt og kassert da bergkrystallen ikke hadde den ønskede kvaliteten. Størstedelen av 
krystallutsiden på denne er bevart. 
 

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergart slipeplate 4 0 % 

bergkrystall avslag 7 1 % 

bergkrystall fragment 84 8 % 

bergkrystall mikroflekke 2 0 % 

bergkrystall splint 56 6 % 

flint avslag 67 7 % 

flint flekke 44 4 % 

flint flekke med rygg 1 0 % 

flint fragment 370 37 % 

flint mikroflekke 72 7 % 

flint splint 229 23 % 

kvarts avslag 9 1 % 

kvarts fragment 54 5 % 

kvarts splint 14 1 % 

Sum 
 

1013 
 

Tabell 10: Øvrig funnmateriale fra RG1 

Når man ser på det øvrige gjenstandsmaterialet fra RG1 i Tabell 10, er det tydelig at 
fragmenteringsgraden er høy, da kategoriene fragment og splint dominerer i alle råstoff. 
Prosentandelen viser hvor stor del av det øvrige funnmaterialet hver kategori utgjør. 
Videre utgjør avslag, mikroflekker og flekker en stor del av flintmaterialet. 
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ROMLIG GRUPPE 2 
Materiale Antall Prosent 

bergart 20 0 % 

bergkrystall 482 6 % 

flint 6504 80 % 

kvarts 1060 13 % 

kvartsitt 43 1 % 

sandstein 1 0 % 

Sum 8110  

Tabell 11: Råstoffordeling RG2 

Romlig gruppe 2 (RG2) ligger sentralt på den nordlige sadelen rundt ildsted S2 og er den 
største funnkonsentrasjonen på lokaliteten, både i utstrekning og funnmengde. Det ble 
gjort 8110 funn i denne konsentrasjonen. Funnmaterialet er fordelt på alle råstoff som 
ble påvist på lokaliteten, som vist i Tabell 11. Flint er det dominerende råstoffet, men 
kvarts og bergkrystall utgjør en ikke ubetydelig andel av materialet. 
 
58 % av flinten i RG2 var varmepåvirket, mens 22 % av flinten hadde cortex. Tre av berg-
artsfunnene, altså 15 %, var varmepåvirket.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 12: Redskaper fordelt på råstoff fra RG2 

212 av funnene i RG2 var sekundærbearbeidet. Dette gir en redskapsandel på 2,6 %, 
som er 0,4 % høyere enn redskapsandelen for hele lokaliteten. Tabell 12 viser en detal-
jert oversikt over redskapsmaterialet fordelt på råstoff og kategori. Det meste av red-
skapsmaterialet er i flint, og flekker med retusj dominerer, fulgt av fragment med retusj 
og mikroflekker med retusj.  
 

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergart fragment med retusj 1 0 % 

bergart øks 7 3 % 

bergkrystall avslag med retusj 1 0 % 

bergkrystall mikroflekke med retusj 1 0 % 

bergkrystall pilspiss 1 0 % 

flint avslag med retusj 19 9 % 

flint flekke med retusj 89 42 % 

flint fragment med retusj 43 20 % 

flint mikroflekke med retusj 37 17 % 

flint øks 8 4 % 

flint pilspiss 1 0 % 

flint splint med retusj 2 1 % 

kvarts pilspiss 1 0 % 

sandstein sandsteinskniv 1 0 % 

Sum 
 

212  



47/2, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 65 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Fire av de retusjerte mikroflekkene er katalogisert som mikrolitter, men sannsynligvis 
har alle de retusjerte mikroflekkene blitt brukt i sammensatte redskaper og dermed hatt 
samme funksjon som mikrolittene, selv om de ikke oppfyller de morfologiske kravene.  
 
Det bør nevnes at kategorien «øks» ikke bare består av hele økser, men også deler av 
økser – for eksempel slipte avslag eller fragmenter. Eksempelvis er tre av de åtte funne-
ne under kategorien flintøks fragmenter som til sammen utgjør én slipt flintøks, mens 
resten er slipte avslag og fragmenter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 13: Kjerner fra RG2 fordelt på råstoff og kategori 

Det ble funnet totalt 93 kjerner og kjernefragmenter i RG2. Tabell 13 viser kjernene for-
delt på råstoff og kategori, og der angir prosentandelen hvor stor del av kjernemateria-
let hver kategori utgjør. Blant kjernene er det samlet sett en klar overvekt av bipolare 
kjerner i RG2. Ellers er kjernene ulike varianter av mikroflekkekjerner eller plattform-
kjerner for avslagsproduksjon.  
  
De koniske mikroflekkekjernene fra RG2 er svært små, og har sannsynligvis blitt kastet 
fordi de var oppbrukt; dvs. at de siste forsøkene på reduksjon har hengslet. Fem av de 
seks kjernene har knusespor i bunn, og har derfor vært understøttet. De koniske mikro-
flekkekjernene kan ha vært koniske flekkekjerner først. De koniske kjernene har faset-
terte plattformer, og ved reduksjon av slike kjerner reduseres både høyde og omfang, 
slik at flekkene gradvis blir kortere og smalere. På denne måten kan man ha produsert 
flekker, smalflekker og mikroflekker fra en og samme kjerne (Eigeland 2015:252). Mikro-
flekkekjernen er så hardt brent at det ikke er mulig å si noe mer om den enn at den har 
vært en ensidig kjerne laget på strandknoll.  
 
Noen av plattformkjernene kan være rester av mikroflekkekjerner som har blitt brukt til 
å produsere små, korte «mikroflekker» (i.e. mikroflekkelignende avslag). Enkelte av dis-
se kjernene viser tegn til å ha blitt understøttet, da de har knusespor i bunn. Blant platt-
formkjernene er det også en liten ensidig, topolig kjerne det har blitt produsert mikro-
flekker av. Flere av plattformkjernene er laget på små strandflintknoller og har rest av 
cortex. Den største av disse har fasettert plattform, men det ser ut til at knollen har vært 
vanskelig å arbeide med. Denne kjernen bør regnes som et kjerneforarbeid, siden den 
har flere mislykkede forsøk på å fjerne cortex, utstikkere og rygg.  

Materiale Form Antall Prosent 

bergkrystall bipolar kjerne 5 5 % 

flint bipolar kjerne 34 37 % 

flint kjernefragment 36 39 % 

flint konisk kjerne 6 6 % 

flint mikroflekkekjerne 1 1 % 

flint plattformkjerne 8 9 % 

kvarts bipolar kjerne 2 2 % 

kvarts plattformkjerne 1 1 % 

Sum 
 

93  
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Nærmere 40 % av kjernematerialet i RG2 er bipolare kjerner. Minst syv av de bipolare 
kjernene av flint har på en eller flere sider negative avspaltninger som viser at de er siste 
utnyttelse av mikroflekkekjerner eller fragmenter av slike. Videre ser en av de bipolare 
kjernene ut til å ha blitt brukt som et slags redskap. Denne kjernen har en rombisk form 
med en skarp spiss, og trekantet tverrsnitt, samt mulige bruksspor i den spisse enden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 14: Øvrig gjenstandsmateriale fra RG2 

De resterende funnene i RG2 vises i Tabell 14. Prosentandelen viser hvor stor del av det 
øvrige funnmaterialet hver kategori utgjør. Fragmenteringsgraden er høy også i RG2, og 
kategoriene fragment og splint dominerer i de fleste råstoff.  Avslag, mikroflekker og 
flekker er godt representert i bergkrystall- og flintmaterialet. Det er interessant at det er 
flere flekker og mikroflekker med rygg i RG2, dette viser at det har blitt produsert kjer-
ner på stedet, siden disse stammer fra den innledende flekkereduksjonen fra kjernene 
(Eigeland 2015:32). Eventuelt har ferdige kjerneemner blitt tatt med til lokaliteten. Tes-
ting av strandflint har også foregått her. Det ble funnet fire små strandflintknoller i RG2, 
og alle knollene har blitt forsøkt bearbeidet. Den minste knollen er i underkant av 2 cm 
lang, og har blitt åpnet bipolart. To av knollene er thermopåvirket. En av knollene ser ut 

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergart avslag 3 0 % 

bergart fragment 1 0 % 

bergart knakkestein 7 0 % 

bergart slipeplate 1 0 % 

bergkrystall avslag 43 1 % 

bergkrystall flekke 8 0 % 

bergkrystall fragment 285 4 % 

bergkrystall mikroflekke 26 0 % 

bergkrystall råstoff 1 0 % 

bergkrystall splint 111 1 % 

flint avslag 714 9 % 

flint flekke 364 5 % 

flint flekke med rygg 5 0 % 

flint fragment 2949 38 % 

flint knoll 4 0 % 

flint mikroflekke 563 7 % 

flint mikroflekke med rygg 7 0 % 

flint splint 1614 21 % 

kvarts avslag 54 1 % 

kvarts fragment 960 12 % 

kvarts splint 42 1 % 

kvartsitt avslag 7 0 % 

kvartsitt flekke 2 0 % 

kvartsitt fragment 31 0 % 

kvartsitt splint 3 0 % 

Sum 
 

7805  
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til å ha vært et tilnærmet firkantet stykke strandflint, som har blitt bearbeidet på to 
sidekanter før den ble forkastet. 
 
ROMLIG GRUPPE 3 

 
 
 
 
 

 

Tabell 15: Råstoffordeling RG3 

RG3 ligger ved den store steinen i østlig kant av nordre sadel, og inneholdt 1412 funn.  

Tabell 15 viser hvordan funnene fordeler seg på ulike råstoff. 62 % av flinten i RG3 var 
varmepåvirket, mens 19 % av flinten hadde cortex. Andelen varmepåvirket flint er 4 % 
høyere, mens andelen cortex er 3 % lavere enn gjennomsnittet for hele lokaliteten. 
 

 
 
 
 

 

                                          
Tabell 16: Redskaper fordelt på råstoff fra RG3 

Bare 18 av funnene fra RG3 var sekundærbearbeidet, noe som gir en redskapsandel på 
1,3 %. Sett i forhold til redskapsandelen for hele lokaliteten er redskapsandelen i RG3 
0,9 % lavere. Ett av redskapene er en prikkhugget trinnøks med slipt egg som stod inn-
under den store steinen midt i konsentrasjonen. Eggen var nedslitt, men øksen var ellers 
hel, og eggen hadde potensiale for å bli skjerpet opp igjen. Det er derfor vanskelig å si 
om denne øksen var kastet eller om den ble lagt igjen ved steinen slik at den kunne 
gjenfinnes ved et seinere besøk (om boplassmøblement: Binford 1978:293-298). Red-
skapsinventaret ellers i RG3 gjenspeiler bildet i de andre konsentrasjonene ved at det 
består av retusjerte flekker, fragmenter og mikroflekker.  
 

 

 

 
 
 
 
 

Tabell 17: Kjerner fra RG3 fordelt på råstoff og kategori 

Materiale Antall Prosent 

bergart 1 0 % 

bergkrystall 22 2 % 

flint 1331 94 % 

kvarts 58 4 % 

Sum 1412  

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergart trinnøks 1 6 % 

flint flekke med retusj 8 44 % 

flint fragment med retusj 6 33 % 

flint mikroflekke med retusj 3 17 % 

Sum 
 

18  

Materiale Form Antall Prosent 

bergkrystall uregelmessig kjerne 1 5 % 

flint bipolar kjerne 12 57 % 

flint kjernefragment 4 19 % 

flint konisk kjerne 1 5 % 

flint plattformkjerne 3 14 % 

Sum 
 

21  
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Det ble funnet 21 kjerner og kjernefragmenter i RG3 (se Tabell 17). Prosentandelen ang-
ir hvor stor del av kjernematerialet hver kategori utgjør.  
 
Nærmere 60 % av kjernene i RG3 er bipolare kjerner. Fem av de bipolare kjernene har 
cortex på en eller flere sider, og kan være små flintknoller som har blitt redusert bipo-
lart. Den koniske kjernen er helt oppbrukt; det er bare rundt bunnen det er synlig at 
dette har vært en konisk mikroflekkekjerne. Sannsynligvis har kjernen blitt redusert bi-
polart til slutt, noe som har resultert i avspaltning av større, uregelmessige stykker fra 
toppen og knust plattform.  
 
Blant plattformkjernene er to ensidige kjerner med en plattform. Plattformen på disse 
er fasettert, og det er slått mikroflekker av fronten. Begge disse kjernene har cortex på 
baksiden og kan ha blitt lagd på knoller av strandflint. Den siste plattformkjernen er ure-
gelmessig, liten og brent. Det er vanskelig å si hvilken form denne kjernen opprinnelig 
har hatt og om den har hatt fasettert plattform eller ei. 
 

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergkrystall fragment 13 1 % 

bergkrystall mikroflekke 2 0 % 

bergkrystall råstoff 1 0 % 

bergkrystall splint 5 0 % 

flint avslag 145 11 % 

flint flekke 77 6 % 

flint flekke med rygg 1 0 % 

flint fragment 526 38 % 

flint mikroflekke 118 9 % 

flint splint 427 31 % 

kvarts avslag 10 1 % 

kvarts fragment 37 3 % 

kvarts splint 11 1 % 

Sum 
 

1373  

Tabell 18: Øvrig gjenstandsmateriale fra RG3 

Tabell 18 viser det øvrige funnmaterialet i RG3 fordelt på materiale og kategori. Prosen-
tene angir hvor stor del av det øvrige funnmaterialet hver kategori utgjør. Også i RG3 er 
fragmenteringsgraden høy. Den lave redskapsandelen sett i sammenheng med fore-
komsten av relativt mange kjerner, flekker og mikroflekker indikerer at det er flekkepro-
duksjon av flint som i hovedsak har foregått i RG3. Det foreligger også to mikroflekker i 
bergkrystall. Eventuelt kan konsentrasjonen være en utkastsone, siden flere av kjernene 
bør regnes som oppbrukte og andelen brent flint er høyere enn i de andre konsentra-
sjonene. Det er vanskelig å avgjøre dette, siden den høye andelen brent flint gjør en 
analyse av materialet i konsentrasjonen basert på flinttyper problematisk. 
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ROMLIG GRUPPE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RG4 ligger rundt fire av ildstedene på nordre sadel, og konsentrasjonen inneholdt 2079 
funn. Tabell 19 viser hvordan funnene er fordelt på ulike råstoff. Tabellen viser at det er 
relativt mye kvarts i denne konsentrasjonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av flinten var 58 % varmepåvirket og 20 % hadde cortex.  Videre var 37 av funnene se-
kundærbearbeidet (Tabell 20). Dette gir en redskapsandel på 1,8 %, noe som er 0,4 % 
lavere enn redskapsandelen for hele lokaliteten. Flekker, mikroflekker og fragment med 
retusj dominerer i redskapsmaterialet også i RG4. Tre av mikroflekkene med retusj er 
katalogisert som mikrolitter. Flere av mikroflekkene med retusj har nok blitt brukt på 
samme måte som mikrolittene, men oppfyller ikke de morfologiske kravene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det ble funnet 11 kjerner og kjernefragmenter i RG4 (se Tabell 21). Prosentandelen ang-
ir hvor stor del av kjernematerialet hver kategori utgjør. Den koniske kjernen er ensidig 
med fasettert plattform, og det er cortex på hele baksiden. Den har blitt kraftig brent. 
Tre av de bipolare kjernene har cortex på en side. 
 

Materiale Antall Prosent 

bergart 1 0 % 

bergkrystall 55 3 % 

flint 1809 87 % 

kvarts 214 10 % 

Sum 2079  

Tabell 19: Råstoffordeling RG4 

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergkrystall avslag med retusj 1 3 % 

flint avslag med retusj 2 5 % 

flint flekke med retusj 12 32 % 

flint fragment med retusj 9 24 % 

flint mikroflekke med retusj 10 27 % 

flint mikrolitt 3 8 % 

Sum 
 

37  

Tabell 20: Redskaper fordelt på råstoff fra RG4 

Materiale Form Antall Prosent 

bergkrystall bipolar kjerne 1 9 % 

flint bipolar kjerne 5 45 % 

flint kjernefragment 3 27 % 

flint konisk kjerne 1 9 % 

kvarts uregelmessig kjerne 1 9 % 

Sum 
 

11  

Tabell 21: Kjerner fordelt på råstoff og kategori fra RG4 
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Tabell 22 viser det resterende funnmaterialet fra RG4 fordelt på råstoff og kategori. Som 
i de andre konsentrasjonene er det fragment og splint kategoriene som er størst, fulgt 
av mikroflekker, avslag og flekker. 
 
ROMLIG GRUPPE 5 

 
 
 
 
 
 

Tabell 23: Råstoffordeling RG5 

I den sørligste av konsentrasjonene (RG5) ble det gjort 1700 funn. Tabell 23 viser råstoff-
fordelingen i RG5. Flint dominerer, men bergkrystall og kvarts er også godt representert 
i materialet. 62 % av flinten er varmepåvirket. Dette er 4 % mer enn for lokaliteten som 
helhet. Videre hadde 19 % av flinten cortex. 21 av funnene (1,2 %) fra RG5 var sekun-
dærbearbeidet. Redskapsandelen er dermed én prosent lavere enn for lokaliteten som 
helhet.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergart knakkestein 1 0 % 

bergkrystall avslag 2 0 % 

bergkrystall fragment 34 2 % 

bergkrystall splint 17 1 % 

flint avslag 129 6 % 

flint flekke 110 5 % 

flint fragment 786 39 % 

flint mikroflekke 165 8 % 

flint mikroflekke med rygg 1 0 % 

flint splint 573 28 % 

kvarts avslag 5 0 % 

kvarts fragment 206 10 % 

kvarts splint 2 0 % 

Sum 
 

2031  

Tabell 22: Øvrig gjenstandsmateriale fra RG4 

Materiale Antall Prosent 

bergart 4 0 % 

bergkrystall 77 5 % 

flint 1512 89 % 

kvarts 107 6 % 

Sum 1700  

Materiale Gjenstand Antall RG5 

bergkrystall fragment med retusj 1 5 % 

flint avslag med retusj 2 10 % 

flint flekke med retusj 6 29 % 

flint fragment med retusj 6 29 % 

flint mikroflekke med retusj 6 29 % 

  
21  

Tabell 24: Redskaper fordelt på råstoff fra RG5 
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Tabell 24 viser redskapene fra RG5 fordelt på råstoff og kategori. Som i de andre funn-
konsentrasjonene er det flest flekker, fragment og mikroflekker med retusj blant red-
skapene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ble funnet 30 kjerner og kjernefragment i RG5, som vist i tabell 25. Prosentandelen 
angir hvor stor del av kjernematerialet hver kategori utgjør. Den uregelmessige kjernen 
er brent og foreligger i to deler. Den har en plattform, men det er i tillegg slått avslag fra 
flere av kantene på kjernen; antagelig er dette et kjerneforarbeid der den ønskede for-
men ikke ble oppnådd. De fire plattformkjernene er varmepåvirket i ulik grad, og alle har 
cortex på en eller flere sider. Den største plattformkjernen er laget på et primær- eller 
sekundæravslag av en strandknoll, og har cortex på bunn og på en side. Plattformen er 
ubearbeidet, og det er negative avspaltninger av korte mikroflekker rundt fronten på 
kjernen. Kjernen minner slik sett om en seinmesolittisk håndtakskjerne eller en mel-
lommesolittisk ensidig konisk kjerne, men oppfyller ikke de morfologiske kravene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale Form Antall Prosent 

bergkrystall plattformkjerne 2 7 % 

flint kjernefragment 22 73 % 

flint plattformkjerne 4 13 % 

flint uregelmessig kjerne 1 3 % 

kvarts plattformkjerne 1 3 % 

Sum 
 

30  

Tabell 25: Kjerner fordelt på råstoff og kategori fra RG5 

 

Materiale Gjenstand Antall Prosent 

bergart avslag 2 0 % 

bergart slipeplate 2 0 % 

bergkrystall avslag 8 0 % 

bergkrystall fragment 43 3 % 

bergkrystall mikroflekke 6 0 % 

bergkrystall råstoff 1 0 % 

bergkrystall splint 16 1 % 

flint avslag 157 10 % 

flint flekke 77 5 % 

flint flekke med rygg 1 0 % 

flint fragment 446 27 % 

flint knoll 1 0 % 

flint mikroflekke 344 21 % 

flint mikroflekke med rygg 3 0 % 

flint splint 435 26 % 

kvarts avslag 6 0 % 

kvarts fragment 90 5 % 

kvarts splint 10 1 % 

Sum 
 

1648  

Tabell 26: Øvrig gjenstandsmateriale fra RG5 
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Tabell 26 viser det øvrige funnmaterialet fra RG5. Prosentene viser hvor stor del av det 
øvrige gjenstandsmaterialet hver kategori utgjør. Som i de andre konsentrasjonene er 
fragmenteringsgraden høy, og fragment og splint kategoriene dominerer i alle råstoff 
utenom bergart. Deretter følger mikroflekker, avslag og flekker. Det er også funnet seks 
mikroflekker i bergkrystall her. Forekomsten av ryggflekker både i flekke- og mikroflek-
kekategorien indikerer at innledende utforming av kjerner har funnet sted her (Eigeland 
2015:32). En liten strandflintknoll med åpningsavslag viser at det også har blitt testet 
råstoff på stedet. Det er i RG5 at tettheten av mikroflekker av flint er størst. Sannsynlig-
vis har mikroflekkekjerner blitt redusert på stedet, og mikroflekkene vi har samlet inn 
her har ikke blitt valgt ut for videre bearbeiding eller bruk. 
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11.2 STRUKTURLISTE 

Strukturnr. Type Snittet Formgravet Prøver Tegning Sign. Dato 

1 Ildsted X  Mp1 1 SVN 28/10/14 

2 Ildsted X  Mp2 2 SVN 28/10/14 

3 Ildsted X  Mp3 4 SVN 29/10/14 

4 Ildsted X  Mp4 4 SVN 29/10/14 

5 Ildsted X  Mp5 3 JJLK 29.10.14 

6 Ildsted X  Mp6 3 JJLK 29.10.14 

7 Ildsted X  Mp7 5 SVN 29/10/14 

8 Kokegrop X  Mp8 6 SVN 29/10/14 

 

11.3 LISTE OVER TEGNINGER 

Tegningsnummer Motiv/strukturnummer Målestokk Tegnet av Dato 

1 S1 ildsted, plan og profil 1:20 SVN 27.10.14 

2 S2 ildsted, plan og profil 1:20 SVN 28.10.14 

3 S5 og S6 ildsted, plan og profil 1:20 JJLK 29.10.14 

4 S3 og S4 ildsted, plan og profil 1:20 SVN 29.10.14 

5 S7 ildsted, plan og profil 1:20 SVN 29.10.14 

6 S8 kokegrop, plan og profil 1:20 SVN 29.10.14 
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11.4 TEGNINGER 

Tegning 1, Ildsted S1 plan og profil 

 
 
Tegning 2, Ildsted S2 plan og profil 

 



47/2, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 75 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Tegning 3, Ildsted S3 og S4 i plan og profil 

 
 
Tegning 4, Ildsted S5 og S6 i plan og profil 
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Tegning 5, Ildsted S7 i plan og profil 

 
 
Tegning 6, Kokegrop S8 i plan og profil 
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11.5 PRØVER 

Prøvenr. Prøve-
type 

S-nr Strukturtype Kvadrant Lag Dybde cm Beskrivelse 

1 Mp 1 Ildsted 178x163y NØ 2 15-25 Fra profil. 2,2 L. 
Tatt ut kullprøve. 

2 Mp 2 Ildsted 161x160y SV 2 5-20 Fra profil. 2,3 L. 
Tatt ut kullprøve. 

3 Mp 3 Ildsted 157x160y NØ 2 5-20 Fra profil. 2,5 L. 
Tatt ut kullprøve. 

4 Mp 4 Ildsted 156x160y NØ 2 5-20 Fra profil. 2,7 L. 
Tatt ut kullprøve. 

5 Mp 5 Ildsted 156x160y SV 2 5-20 Fra profil. 2,5 L. 
Tatt ut kullprøve. 

6 Mp 6 Ildsted 156x159y SØ 2 7-20 Fra profil. 3 L. Tatt 
ut kullprøve. 

7 Mp 7 Ildsted  154x154y SV 2 0-10 Fra profil. 1,7 L. 
Tatt ut kullprøve. 

8 Mp 8 Kokegrop  167x156y SV 1 0-10 Fra profil. 3 L. Tatt 
ut kullprøve. 
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11.6 TILVEKSTTEKST, C59683/1-57 

Boplassfunn fra eldre steinalder/yngre steinalder fra HESTHAG C2, HESTHAG (47/2), 
ARENDAL K., AUST-AGDER. 
 
Funnomstendighet: Funn innkommet ved arkeologisk utgravning i forbindelse med E18 
Tvedestrand-Arendal prosjektet i perioden 2014-2016. Utgravningen ble gjennomført i 
perioden 15/9 - 31/10 -14. Det ble gjort 19470 funn under utgravningen, hvorav 16020 
(82,3 %) er av flint, 1069 (5,5 %) er av bergkrystall, 2272 (11,7 %) er av kvarts, 53 (0,3 %) 
er av kvartsitt, 48 (0,2 %) er av bergart, syv (0,04 %) er av sandstein og ett funn er av 
keramikk. I tillegg foreligger det hasselnøttskall og åtte vitenskapelige prøver. Åtte struk-
turer ble påvist og undersøkt; syv ildsteder og en kokegrop. Prøvene ble sendt til 
Moesgård Museum for detaljert vedartsanalyse. 14C-dateringer ved Ångströmslaborato-
riet i Uppsala. Utgravningen har fått museumsnummer C59683 og negativnummer 
Cf34818. 
 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten Hesthag C2 ligger på østsiden av Lyngfjellheia like vest 
for Otterslandveien (Fv140) og består av to sadler som begge er øst-sørøstvendt. Ter-
renget skråner bratt ned mot Otterslandveien, og noe berg kan være sprengt bort i for-
bindelse med veibyggingen. Den nordligste sadelen har i nordlig ende en bratt skråning 
ned mot lokalitet Hesthag C1 (id 170171). I sørlig kant av sadelen heller terrenget svakt 
mot sør og sørvest. Terrenget går så bratt oppover igjen mot den sørlige sadelen. I vest-
lig/nordvestlig kant av lokaliteten stiger terrenget opp mot Lyngfjellheia. I sørvest gren-
ser lokaliteten mot to mindre steinalderlokaliteter (id 170173 og 170174). 
 

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6502663,519, Ø: 140937,110. 
LokalitetsID: 170172.  
Funnet av: Synnøve Viken 
Funnår: 2014. 
Katalogisert av: Synnøve Viken. 
 

1) ett fragment av keramikk. Rundt tverrsnitt. Gjennombrendt rødt gods med kvarts-
magring. Fasetter rundt den mulige foten fra stjertepotte. middelalder. Mål: L=1,7 cm. 
Vekt: 4,5 gram. 
 

2) en firesidig øks av flint. Kraftig brent firesidig flintøks. Sannsynlig tynnbladet. Noe 
sekundært tilhugget. Noe avrundet over- og underside. Eggen er ødelagt. Nakken er 
smal, og ødelagt av brenning. Jevn tykkelse. Foreligger i tre fragmenter som alle ble fun-
net i samme rute. Eggparti i SV, midtfragment i SØ og nakke i NV. Mål: L=12,1 cm (Stm.), 
B=4,1 cm (Stm.). Tykkelse=1,65 cm (Stm.). Vekt: 116 gram 
 

2) fem øksefragment av flint. Mål: 2,3 cm (Stm.). Vekt: 2,4 gram. 
 

2) en splint av øks av flint. Mål: 0,9 cm (Stm.). Vekt: 0,05 gram. 
 

3) tre mikrolitt pilspisser av flint. Mål: B=0,7 cm (Stm.), L=2,4 cm (Stm.). Vekt: 0,85 gram. 
 

3) seks mikrolitter av flint. Mål: Bredde: 0,7 cm (Stm.), L= 2,4 cm (Stm). Vekt: 1 gram. 
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3) en pilspiss med buede egger og tange av flint. Laget på flekke. Skuddskadet odd. Mål: 
L=1,7 cm (Stm.). Vekt: 0,35 gram. 
 

3) en pilspiss med rette egger og tange av flint. Gjenstandsdel: tange. Mål: B=0,85 cm. 
L= 2,8 cm. Vekt: 2 gram. 
 

3) en pilspiss av flint. Gjenstandsdel: tange. Mål: L=1,6 cm (Stm.). Vekt: 0,25 gram. 
 

4) 156 flekker med retusj av flint. Mål: B=1,9 cm (Stm.). L=4,8 cm (Stm.). Vekt: 136,1 
gram. 
 

5) 893 flekker av flint. Mål: B= 2,35 cm (Stm.). L=4,9 cm (Stm.). Vekt: 395,35 gram. 
 

6) 89 mikroflekker med retusj av flint. Mål: B=0,8 cm (Stm.), L=3,6 cm (Stm.). Vekt: 21,3 
gram. 
 

7) 1680 mikroflekker av flint. Mål: B=0,8 cm (Stm.), L=3,4 cm (Stm.). Vekt: 251,41 gram. 
 

8) 34 avslag med retusj av flint. Mål: 4,9 cm (Stm.). Vekt: 67,25 gram. 
 

9) 1577 avslag av flint. Vekt: 1180,9 gram 
 

10) 91 fragment med retusj av flint. Mål: 3,3 cm (Stm.). Vekt: 123,7 gram. 
 

11) 6820 fragment av flint. Vekt: 3703,85 gram. 
 

12) seks splinter med retusj av flint. Mål: 0,9 cm (Stm.). Vekt: 1,15 gram. 
 

13) 4440 splinter av flint. Vekt: 453,1 gram. 
 

14) 14 koniske kjerner av flint. Mål: 3,6 cm (Stm.). Vekt: 55,8 gram. 
 

15) to mikroflekkekjerner av flint. Mål: 3,3 cm (Stm.). Vekt: 26,9 gram. 
 

16) 21 plattformkjerner av flint. Mål: 3,6 cm (Stm.). Vekt: 151,9 gram. 
 

17) 75 bipolare kjerner av flint. Mål: 2,9 cm (Stm.). Vekt: 118,2 gram. 
 

18) syv uregelmessige kjerner av flint. Mål: 4,7 cm (Stm.). Vekt: 107,7 gram. 
 

19) 87 kjernefragment av flint. Vekt: 188,75 gram. 
 

20) ti knoller av flint. Mål: 5,2 cm (Stm.). Vekt: 176,35 gram. 
 

21) en pilspiss av bergkrystall. Skråbuet enderetusj Mål: L=2,6 cm. Vekt: 1,1 gram. 
 

22) ti flekker av bergkrystall. Mål: B=1,5 (Stm.), L=2,5 cm (Stm.). Vekt: 6,95 gram. 
 

23) en mikroflekke med retusj av bergkrystall. Mål: B=0,6 cm, L=1,1 cm. Vekt: 0,05 
gram. 
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24) 46 mikroflekker av bergkrystall. Mål: B= 0,75 cm (Stm.), L=2,1 cm (Stm.). Vekt: 8,15 
gram. 
 

25) to avslag med retusj av bergkrystall. Mål: 1,7 cm (Stm.). Vekt: 2,3 gram. 
 

26) 72 avslag av bergkrystall. Vekt: 82,25 gram. 
 

27) fem fragment med retusj av bergkrystall. Mål: 2,8 cm (Stm.). Vekt: 7,1 gram. 
 

28) 608 fragment av bergkrystall. Vekt: 374,75 gram. 
 

29) 291 splint av bergkrystall. Vekt: 37,45 gram. 
 

30) en mikroflekkekjerne av bergkrystall. Mål: 1,4 cm (Stm.). Vekt: 2 gram. 
 

31) tre plattformkjerner av bergkrystall. Mål: 3,8 cm (Stm.). Vekt: 48,5 gram. 
 

32) 16 bipolare kjerner av bergkrystall. Mål: 6,0 cm (Stm.). Vekt: 86,15 gram. 
 

33) fem uregelmessige kjerner av bergkrystall. Mål: 2,8 cm (Stm.). Vekt: 43,5 gram. 
 

34) tre kjernefragment av bergkrystall. Vekt: 5,5 gram. 
 

35) fem råstoff av bergkrystall. Mål: 2,4 cm (Stm.).  Vekt: 12,5 gram. 
 

36) en pilspiss med buede egger og tange av kvarts. Retusj på en egg, mulig retusj på 
tange. Mål: L=2,6 cm. Vekt: 2 gram. 
 

37) to avslag med retusj av kvarts. Mål: 2,2 cm (Stm.). Vekt: 10 gram. 
 

38) 145 avslag av kvarts. Vekt: 681,95 gram. 
 

39) 1926 fragment av kvarts. Vekt: 2397,3 gram. 
 

40) 188 splint av kvarts. Vekt: 34,6 gram. 
 

41) to plattformkjerner av kvarts. Mål: 7,6 cm (Stm.). Vekt: 192 gram. 
 

42) fem bipolare kjerner av kvarts. Mål: 5,0 cm (Stm.). Vekt: 46 gram. 
 

43) tre uregelmessige kjerner av kvarts. Mål: 6,8 cm (Stm.). Vekt: 233,5 gram. 
 

44) tre flekker av kvartsitt. Mål: B=1,3 (stm). L=1,7 cm (stm). Vekt: 2 gram. 
 

45) ni avslag av kvartsitt. Vekt: 11,3 gram. 
 

46) 37 fragment av kvartsitt. Vekt: 40,8 gram. 
 

47) fire splint av kvartsitt. Vekt: 0,25 gram. 
 

48) et smykke av bergart, anheng. Øverste del av anheng. To hakk er slipt/skjært inn på 
hver side 5 mm fra toppen, og markerer hvor snoren har vært festet. Tverrsnittet er 
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uregelmessig ovalt, med flat over og underside og avrundede kanter. Mål: B=0,9 - 1,5 
cm. Tykkelse: 0,7 cm. 2,7 cm (Stm.). Vekt: 3 gram. 
 

49) en trinnøks av bergart. Liten prikkhugget trinnøks med slipt eggparti. Rettegget. 
Spor etter bruk(?) i form av en fordypning på enden av nakken. Rundt til ovalt tverrsnitt. 
Eggen er avrundet av bruk. Mål: B=3,75 cm (Stm.), L=8,7 cm. Vekt: 141,5 gram. 
 

49) en trinnøks av bergart. Egg- og midtparti av trinnøks. Rettegget. Prikkhugget med 
slipt egg. Øksen har blitt bearbeidet igjen; pga slitasje? Øksen smalner av mot eggen, 
som er skadet. Ovalt tverrsnitt. Mål: B=3,7 cm (Stm.), L=6,0 cm. Vekt: 87 gram. 
 

50) en tverrøks av bergart. Del av egg fra tverregget øks/meisel som er slipt på over- og 
underside. Mål: 1,9 cm (Stm.), B=1,6 cm. Vekt: 2 gram. 
 

51) syv øksefragment av bergart. Mål: 6,0 cm (Stm.). Vekt: 57 gram. 
 

52) ti slipeplater av bergart. Mål: 15,7 cm (Stm.). Vekt: 1758 gram. 
 

53) 11 knakkesteiner av bergart. Mål: 8,8 cm (Stm.). Vekt: 2645 gram. 
 

54) 13 avslag av bergart. Vekt: 87,65 gram. 
 

55) et fragment med retusj av bergart, metaryolitt. Mål: 3,9 cm (Stm.). Vekt: 7,05 gram. 
 

56) to fragment av bergart. Vekt: 3 gram. 
 

57) syv sandsteinskniver av sandstein. Mål: 5,0 cm (Stm.). Vekt: 73 gram. 
 

58) hasselnøttskall, av organisk materiale. 
  
59) åtte prøver kull, av organisk materiale.  
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11.7 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Strukturnr Sett mot Fotograf Opptaksda-
to 

Cf34818_001.JPG Arbeidsbilde C2     Synnøve Viken 14.09.2014 

Cf34818_002.JPG Arbeidsbilde C2     Synnøve Viken 14.09.2014 

Cf34818_003.JPG Oversikt C2 søndre sadel   S Synnøve Viken 17.09.2014 

Cf34818_004.JPG Oversikt C2 søndre sadel   S/SØ Synnøve Viken 17.09.2014 

Cf34818_005.JPG Oversikt C2 søndre sadel   SØ Synnøve Viken 17.09.2014 

Cf34818_006.JPG Oversikt C2 mot nordre sadel   N Synnøve Viken 17.09.2014 

Cf34818_007.JPG Oversikt C2 nordre sadel   SØ Synnøve Viken 17.09.2014 

Cf34818_008.JPG Oversikt C2 nordre sadel   Ø/SØ Synnøve Viken 17.09.2014 

Cf34818_009.JPG Oversikt C2 nordre sadel   Ø Synnøve Viken 17.09.2014 

Cf34818_010.JPG Oversikt C2 nordre sadel   S/SV Synnøve Viken 17.09.2014 

Cf34818_011.JPG Silje med sandsteinskniv og økseegg     Synnøve Viken 18.09.2014 

Cf34818_012.JPG Silje med sandsteinskniv og økseegg     Synnøve Viken 18.09.2014 

Cf34818_013.JPG Avtorving i øsende regn     Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_014.JPG Lokaliteten etter avtorving   S Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_015.JPG Lokaliteten etter avtorving   SØ Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_016.JPG Lokaliteten etter avtorving   Ø Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_017.JPG Lokaliteten etter avtorving   Ø/NØ Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_018.JPG Lokaliteten etter avtorving   N/NØ Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_019.JPG Lokaliteten etter avtorving   NØ Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_020.JPG Lokaliteten etter avtorving   Ø/NØ Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_021.JPG Lokaliteten etter avtorving   Ø Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_022.JPG Lokaliteten etter avtorving   SØ Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_023.JPG Lokaliteten etter avtorving   S Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_024.JPG Lokaliteten etter avtorving   SV Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_025.JPG Lokaliteten etter avtorving   S Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_026.JPG Lokaliteten etter avtorving   SV Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_027.JPG Lokaliteten etter avtorving   SV Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_028.JPG Lokaliteten etter avtorving   N Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_029.JPG Lokaliteten etter avtorving   Ø Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_030.JPG Lokaliteten etter avtorving   Ø Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_031.JPG Lokaliteten etter avtorving   SØ Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_032.JPG Lokaliteten etter avtorving   S Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_033.JPG Lokaliteten etter avtorving   S Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_034.JPG Lokaliteten etter avtorving   SV Synnøve Viken 29.09.2014 

Cf34818_035.JPG Kjersti renser feltet     Synnøve Viken 02.10.2014 

Cf34818_036.JPG Jani renser feltet     Synnøve Viken 02.10.2014 

Cf34818_037.JPG Utsetting av koordinater     Synnøve Viken 02.10.2014 

Cf34818_038.JPG C2 Oversvømmelse     Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_039.JPG C2 Oversvømmelse     Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_040.JPG C2 Oversvømmelse     Synnøve Viken 09.10.2014 
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Cf34818_041.JPG Arbeidsbilder høst C2     Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_042.JPG Arbeidsbilder høst C2     Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_043.JPG Oversiktsbilder C2   S/SV Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_044.JPG Oversiktsbilder C2   N Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_045.JPG Oversiktsbilder C2   NØ Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_046.JPG Oversiktsbilder C2   Ø Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_047.JPG Oversiktsbilder C2   V Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_048.JPG Oversiktsbilder C2   V Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_049.JPG Oversiktsbilder C2   V Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_050.JPG Oversiktsbilder C2   N Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_051.JPG Oversiktsbilder C2   S Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_052.JPG Oversiktsbilder C2   N Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_053.JPG Oversiktsbilder C2   Ø Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_054.JPG Oversiktsbilder C2   Ø Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_055.JPG Oversiktsbilder C2   SØ Synnøve Viken 09.10.2014 

Cf34818_056.JPG S1 ildsted plan 1   Svein V. Nielsen 27.10.2014 

Cf34818_057.JPG S1 ildsted profil 1 SV Svein V. Nielsen 27.10.2014 

Cf34818_058.JPG S2 Ildsted plan 2 SV Svein V. Nielsen 28.10.2014 

Cf34818_059.JPG S3 ildsted plan 3 V Svein V. Nielsen 28.10.2014 

Cf34818_060.JPG S4 ildsted plan 4 V Svein V. Nielsen 28.10.2014 

Cf34818_061.JPG S3 og S4 plan 3,4 V Svein V. Nielsen 28.10.2014 

Cf34818_062.JPG S5 ildsted plan 5 N Svein V. Nielsen 28.10.2014 

Cf34818_063.JPG S6 ildsted plan 6 N Svein V. Nielsen 28.10.2014 

Cf34818_064.JPG S5 og S6, delvis S4 plan 5,6 N Svein V. Nielsen 28.10.2014 

Cf34818_065.JPG S2 profil 2 SV Svein V. Nielsen 28.10.2014 

Cf34818_066.JPG S2 profil med autoinnstilling 2 SV Svein V. Nielsen 14.09.2014 

Cf34818_067.JPG Arbeidsbilde dokumentasjon     Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_068.JPG Arbeidsbilde dokumentasjon     Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_069.JPG S4 og S3 1/3 profil 3,4 V Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_070.JPG S4 og S3 2/3 profil 3,4 V Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_071.JPG S4 og S3 3/3 profil 3,4 V Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_072.JPG S4 og S3 hele profil 3,4 V Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_073.JPG S6 ildsted profil 6   Justin Kimball 29.10.2014 

Cf34818_074.JPG S6 ildsted profil 6   Justin Kimball 29.10.2014 

Cf34818_075.JPG S5 ildsted profil 5   Justin Kimball 29.10.2014 

Cf34818_076.JPG S5 ildsted profil 5   Justin Kimball 29.10.2014 

Cf34818_077.JPG S6 ildsted profil 6   Justin Kimball 29.10.2014 

Cf34818_078.JPG Dokumentasjon     Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_079.JPG Flateavdekking     Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_080.JPG Dokumentasjon     Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_081.JPG S7 ildsted plan 7 NV Svein V. Nielsen 29.10.2014 

Cf34818_082.JPG S7 ildsted profil 7 NV Svein V. Nielsen 29.10.2014 
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Cf34818_083.JPG S8 kokegrop plan 8 N Svein V. Nielsen 29.10.2014 

Cf34818_084.JPG S8 kokegrop profil 8 N Svein V. Nielsen 29.10.2014 

Cf34818_085.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   SV Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_086.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   S Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_087.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   SØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_088.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   SØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_089.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   Ø/SØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_090.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   Ø Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_091.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   Ø Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_092.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   Ø/NØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_093.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   NØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_094.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   S Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_095.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   S Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_096.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   Ø Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_097.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   NØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_098.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking   SV Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_099.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   Ø Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_100.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   Ø Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_101.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   S Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_102.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   SV Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_103.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   S Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_104.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   SØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_105.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   Ø/SØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_106.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   Ø/NØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_107.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   S Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_108.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   SV Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_109.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   V Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_110.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   N Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_111.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   NØ Synnøve Viken 29.10.2014 

Cf34818_112.JPG Fotostangbilder oversikt etter flateavdekking   Ø/NØ Synnøve Viken 29.10.2014 
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*Hesthag C2 (C59683) er serie 2 i figur 1 og figur 2 
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11.9 KART 

Intrasiskart – Prøveruter, avtorvet område, topografi og strukturer 
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11.10 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Originaltegninger ligger i arkivet ved Kulturhistorisk museum, UiO 


