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SAMMENDRAG 
Denne rapporten omhandler to lokaliteter, Hesthag C3 (35–40 moh.) og Hesthag C6 (38–41 moh.). De to 

har separate ID-nummer (hhv. ID 170177 og ID 170178), og funnene er katalogisert under hvert sitt C-

nummer, hhv. C59684 og C59687. På bakgrunn av de to lokalitetenes romlige nærhet og høyde over havet 

er det nærliggende å se funnene fra de to i sammenheng. De derfor behandlet sammen i denne rapporten.  

På Hesthag C3 ble det samlet inn totalt 105 funn, hvorav om lag halvparten av flint, halvparten av kvarts, 

fordelt på til sammen 16 m
2
 manuelt utgravd areal. Funnene er i all hovedsak udiagnostiske, og denne rap-

porten handler i første rekke om Hesthag C6 og funnene derfra. På Hesthag C6 ble det til sammenligning 

gravd 102,5 m
2
, og totalt 1820 funn ble samlet inn. Enkelte funn, deriblant mikroflekker, en mulig mikros-

tikkel og en mulig nakke av en kjerneøks, kan typologisk dateres til den eldste delen av mellommesoliti-

kum. Dette stemmer godt over ens med strandlinjedateringen av Hesthag C6, dvs. omkring 8000 f.Kr. Ikke 

alle funnene passer med strandlinjedateringen. En A-pil av en regelmessig smalflekke, kanskje også enkelte 

midtfragmenter av brede, regelmessige flekker, er yngre, troligst fra første halvdel av neolitikum. En enda 

seinere fase er tydeligere representert gjennom funn av en skjeformet skraper, to hjerteformete pilspisser av 

flint og en av kvarts. Disse kan typologisk dateres til seinneolitikum eller eldre bronsealder En del av pro-

duksjonsavfallet er tolket som mulige spor etter flateretusjering, og skal i så fall ses i sammenheng med 

disse redskapene. Videre ble det funnet over 330 skår keramikk. Skårene lå jevnt spredt over hele lokalite-

ten, og ikke i konsentrasjoner eller i nedgravde strukturer. Det ble likevel antatt at også keramikken kunne 

ses i sammenheng med redskapene fra SN/EBA. Antakelsen ble bekreftet gjennom C14-datering av sot 

ekstrahert fra godset i to skår (de to eneste C14-resultatene fra lokaliteten, og det ble ikke påvist noen struk-

turer), med resultater innenfor ca. 2150–1750 f.Kr. I denne perioden har lokaliteten ikke vært strandbundet. 

Trolig skal de seinneolittiske funnene ses i sammenheng med en ikke identifisert SN-gård i nærheten. Blant 

annet ble det ved fylkeskommunens registrering identifisert et fossilt dyrkningslag bare noen titalls meter 

nord for Hesthag C6. Det ble ikke påvist spor etter dyrkning i noen periode på lokaliteten. Likevel kan det 

ikke utelukkes at SN-funnene kan tolkes som boplassavfall bevisst spredt utover på stedet som en tidlig 

form for gjødsling. Se for øvrig artikkel om bl.a. Hesthag C6 i publikasjonen av E18-prosjektets resultater.      
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV 
HESTHAG C3/C6, EN BLANDET BOPLASS MED 
FUNN FRA MELLOMMESOLITIKUM OG SEINNEO-
LITIKUM 

HESTHAG, 42/7, ARENDAL, AUST-AGDER  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Lokalitetene Hesthag C3 (ID 170177) og Hesthag C6 (ID 170178) ble undersøkt som en 

del av prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal i 2014 og 2016. Bakgrunnen for de arkeolo-

giske undersøkelsene er vedtak om arkeologisk utgravning av 7. juli 2014 (Gundersen 

2014) i forbindelse med reguleringsplan for ny firefelts 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 omfat-

ter en 200 m bred korridor for ny E18 samt tilførselsveier, kryss- og riggområder, depo-

nier og anleggsveier. Planen omfatter også tilførselsvei 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 

C3 og –C6 er frigitt ved krav om gransking av kulturminnet i henhold til Kulturminnelo-

vens § 10 første ledd.   

 

Ved Aust-Agder fylkeskommunes registrering ble det gravd henholdsvis 7 og 2 prøves-

tikk på Hesthag C3 (hvorav 2 positive) og Hesthag C6 (begge positive). Prøvestikkene 

resulterte i totalt 7 funn på Hesthag C3 og 11 funn fra Hesthag C6. På bakgrunn av topo-

grafi og positive prøvestikk ble Hesthag C3 anslått å være om lag 600 m2, mens Hesthag 

C6 ble anslått å være ca. 400 m2 stor.  

 

Med beliggenhet omkring 36–40 moh. ble begge lokalitetene ble antatt å ha vært 

strandbundne ved ved overgangen mellom tidligmesolittisk- og mellommesolittisk tid 

eller like etter, ca. 8000 f.Kr. En svakt markert brink og enkelte større blokksteiner kan 

ha dannet et mikrotopografisk skille mellom den noe lavereliggende Hesthag C3 i vest 

og Hesthag C6 i øst. Lokalitetene har separate ID-nummer, og funnene er katalogisert 
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under ulike C-nummer. Denne rapporten omfatter likevel begge lokalitetene, da det på 

bakgrunn av deres romlige nærhet er nærliggende å behandle dem samlet, men med 

fokus på den mer funnrike Hesthag C6. 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Tabell 1: Deltagere ved undersøkelsen av Hesthag C3 og Hesthag C6.  

Navn Stilling 

Gaute Reitan Utgravningsleder 

Synnøve Viken Utgravningsleder 

John Asbjørn Havstein Ass. feltleder 

Silje Hårstad Ass. feltleder 

Annette Strandli Feltassistent 

Kine Søreng Henriksen Feltassistent 

Solfrid Granum Feltassistent 

Jo-Simon F. Stokke Feltassistent 

Isak Roalkvam Feltassistent 

Ronny Kvarsnes Feltassistent 

Eystein Østmoe Feltassistent 

Linnea S. Johannessen Utgravningsleder/GIS 

  

Undersøkelsen av Hesthag C3 og Hesthag C6 tok til 18. mai og vedvarte til og med 6. juli 

2016, men med enkelte opphold og overflytting av mannskap mellom prosjektets ulike 

lokaliteter underveis.  
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 BESØK OG FORMIDLING  3

I prosjektplanen er det satt av 30 % av en av utgravningslederenes samlede arbeidstid til 

formidling. Tabell 2 viser de formidlingstiltak som er gjennomført i 2016. Se for øvrig 

artikkel om formidlingen ved prosjektet som helhet i prosjektpublikasjonen. 

Tabell 2: Oversikt over formidling ved prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal i 2016. 

Medieomtaler av prosjektet 

Dato Medium Tittel 

21.05.2016 Agderposten (lokalavis) «Her skraper de fram ny historie» 

17.06.2016 Agderposten (lokalavis) «Graver i stranda, 54 m over havet» 

01.07.2016 Agderposten (lokalavis) «Her går politikerne i ny E18-trasé» 

05.07.2016 NRK Sørlandet, distriktsnyheter (tv og nett, 
nrk.no) 

«Graver i fortiden» 

07.07.2016 Agderposten (lokalavis) «Har gravd ut 38 boplasser» og «Fant festplass 
fra jernalderen under nye E18» 

Organiserte omvisninger 

Dato Deltakere/sted Ansvarlig 

03.06.2016 Elever i 10.-klassetrinnet ved Stuenes skole, 
Hesthag C6 

Gaute Reitan 

10.06.2016 Kulturavdelingen, Aust-Agder fylkeskommu-
ne, Hesthag-lokalitetene 

Lars Sundström 

 
18.06.2016 

«Situasjoner» - kunstutstilling i felt med 
omvisning på Hesthag-lokalitetene C4 og C5, 
demonstrasjon av flintknakking 

Nina Torp, prosjektstaben, UPS/KHM 

22.06.2016 Nye Veier A/S, Hesthag C1 og C6 Lars Sundström, Gaute Reitan 

30.06.2016 Nye Veier A/S og Formannskapet i Arendal 
kommune, Hesthag C1 og C6 

Lars Sundström, Gaute Reitan 

Presentasjoner, foredrag, seminarer og konferanser 

Dato Sted, publikum, tema Ansvarlig 

 
11.04.2016 

Stein- og bronsealdergruppemøte ved KHM, 
innlegg om tidlig jordbruk ved Kvastad 

Lars Sundström/Jo-Simon F. Stokke 

20.04.2016 Arendal gamle rådhus, i samarbeid med 
Arendal historielag, foredrag om prosjektets 
foreløpige utgravningsresultater 

Lars Sundström 

29.09.2016 Seminar ved KHM, presentasjon av resulta-
ter fra NGUs landhevingsstudier i sammen-
heng med utgravningsprosjektet  

Anders Romundset 

 
04.11.2016 

Det Norsk Arkeologmøtet (NAM) i Bergen, 
innlegget «[…] den berømte matematiske 
nøyaktighet. C14 og andre dateringsmeto-
der. Eksempler og utfordringer i steinalder-
forskningen» 

 
Gaute Reitan 

19.01.2017 Seminar om Digitalt feltmuseum ved KHM, 
presentasjon av erfaringer gjort ved utprø-
ving ved E18 Tvedestrand-Arendal 

Linnea S. Johannessen/ 
Birgitte Bjørkli 

 
 
Mars 2017 

Steinalderkonferansen i Bergen, innleggene 
«Hva 16 funnkonsentrasjoner kan fortelle 
om tidligmesolittisk landskapsbruk og bo-
setningsmønster» og «Tidligmesolittiske 
besøk i Aust-Agder – steinteknologi, råstoff-
bruk og landhevingsforløp» 

Synnøve Viken, Linnea S. Johannessen, Lars 
Sundström, Gaute Reitan 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektets utgravningsobjekter er gruppert innenfor fire ulike 

delområder, fra A nord i traseen (Kvastad i Tvedestrand kommune) til D i sør (Krøgenes i 

Arendal kommune). Hesthag og Mørland (delområde C) ligger i Arendal mellom Hest-

hagfjell og Trælfjell. To fylkesveier går gjennom området, Fv124 Dalenveien og Fv140 

Otterslandveien. Til sammen registrerte Aust-Agder fylkeskommune 21 tidligere ukjente 

lokaliteter i området i forbindelse med den nye E18. Lokalitetene ligger delvis i jord-

brukslandskap og delvis i utmark med løvskog. Av de registrerte lokalitetene i dette om-

rådet var ni lokaliteter avsatt til undersøkelse (Eskeland 2013, Mjærum & Lønaas 2014). 

To av lokalitetene er fra jernalder, mens seks er registrert som steinalderlokaliteter (jf. 

Error! Reference source not found.3). Lokalitetene ligger fra 22-56 moh. Tidligere lå 

området ved Hesthag i kontakt med havet via en lengre fjordarm som strakk seg inn-

lands forbi Saltrød og Mjærefjør og demmet opp Totjenn. Det er trolig at denne vann-

veien forbandt området til kysten i Aust-Agder. Ved en simulering av høyden på vann-

stand over dagens havnivå, er det en differanse på kun 1 meter som enten binder områ-

det ved Hesthag via en vannførende vei til kysten (9 moh.) eller stenger den av ved to 

mindre eid (8 moh.).  
 

Tabell 3: Lokaliteter undersøkt av E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet på Hesthag og Mørland. 

Lokalitets Id Boplassnavn moh. Ansvarlig År 

170171 Hesthag C1 22 Synnøve Viken/Gaute Reitan 2014/2016 

170172 Hesthag C2 26 Synnøve Viken 2014 

170177 Hesthag C3 38 Gaute Reitan 2016 

170178 Hesthag C6 39 Gaute Reitan 2016 

170189 Hesthag C5 37 Synnøve Viken 2016 

170190 Hesthag C4 34 Synnøve Viken 2016 

170382 Hesthag C7 - Jessica McGraw  2014 

170383 Hesthag C7 - Jessica McGraw 2014 

172322 Mørland C8 56 Gaute Reitan 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 registrert flere gravminner og boset-

ningsspor fra jernalder (se rapport ved McGraw 2015; Eskeland 2013). Fra steinalderen 

er det tidligere levert inn en rettegget flintøks av mellomneolittisk type fra gården Hest-

hag (47/2), som finnes i museets gjenstandsbase (C28274). Fra dalgangen nord fra den 

her omtalte Hesthag C1 er det funnet og innlevert flere storredskaper av flint og stein, 

særlig fra siste del av neolitikum (yngre steinalder). Det kan også nevnes at det ved fyl-

keskommunens registrering ble identifisert et lag tolket som et fossilt dyrkningslag  i 

skråningen øst for Otterslandveien, bare noen titalls meter nord for Hesthag C6. De på-
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viste kulturminnene her (ID 170232) er ikke nærmere undersøkt, men en kullprøve fra 

laget har gitt datering til siste del av yngre steinalder, 1890–1740 f.Kr. (Eskeland 

2013:257). 
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Figur 1: Oversiktskart for E18 Tvedestrand-Arendal prosjektet med ny veitrasé og delområder markert.  

Illustrasjon: Linnea Syversætre Johannessen 
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Figur 2: Oversiktskart for Hesthag (område C) med lokaliteter undersøkt i 2016 markert nord og vest for 

Totjenn og Røydalsbekken. Gravhaugene og hulveiene på Hesthag C7 lå rett nord for C1 og vest for 

C3/C6, mens C8 ligger utenfor kartutsnittet. Illustrasjon: Linnea Syversætre Johannessen. 
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Hesthag C6 lå sør for Fv140 Otterslandveien og nord for en markert knaus. Terrenget falt 

slakt fra knausen med eksponert berg (43 moh.) ned mot Otterslandveien (37 moh.) i 

nord. Fra knausen var det stupbratt fall mot oppdyrket parti i sør. Fra lokalitetsflaten falt 

terrenget også bratt mot øst, mens det mot vest falt slakt over via en svakt markert 

brink med større blokksteiner. Hesthag C6 var således naturlig avgrenset og målte om 

lag 25 m i retning nord-sør og ca. 20 m øst-vest. Knausen har gitt god skjerming mot vind 

fra fjordsiden i sør. 

Hesthag C3 lå også sør for Fv140 Otterslandveien og vest for den nevnte brinken med 

store blokksteiner på vestre del av Hesthag C6. Hesthag C3 lå sørvestvendt i slakt hel-

lende terreng ca. 38–36 moh. med brattere fall nedenfor.  

Begge lokalitetene var bevokst med spredte, større eike- og rogntrær med undervegeta-

sjon av gras og lyng. Videre var begge lokalitetene delvis forstyrret av en traktorvei som 

tok av fra Fv140 Otterslandveien og skar over Hesthag C6 lengst nordvest og over Hest-

hag C3 på den sentrale og vestre delen. Ingen av de to lokalitetene bar synlige preg av å 

ha blitt dyrket i nyere tid. Undergrunnen besto av grusblandet sand, og i tynne lag oppå 

berg. 

De to lokalitetene behandles altså her samlet som følge av deres romlige nærhet og om 

lag samme høyde over havet. 
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Fig. 3: Maskinell avtorving på Hesthag C6 like sør for Fv140 Otterslandveien. Legg merke til 

berg/blokkstein sentralt i bildet, som sammen med en liten høydeforskjell gjorde at C6 og C3 ble 

behandlet som to ulike lokaliteter. Hesthag C3 til høyre på bildet, ned mot såldestasjonen i skogkanten 

lengst til høyre. Legg også merke til traktorveien som har forstyrret begge lokalitetene. Bilde tatt mot 

sør-sørøst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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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 teknologiske/typologiske/ kronolo-

giske 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-

ningshistorien 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. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG -STRATEGI  

Hesthag C3 og -C6 ble undersøkt i tre trinn, i likhet med prosjektets øvrige lokaliteter: 
Trinn 1: Denne innledende delen av undersøkelsen innebar at prøveruter på 0,5 x 0,5 m2 
ble gravd for hver fjerde meter basert på positive prøvestikk ved de fylkeskommunale 
registreringene. Lokaliteten ble ikke avtorvet innen graving av prøverutene. Prøverutene 
ble gravd i alle retninger innenfor lokalitetsavgrensingen eller til det funnførende områ-
det var avgrenset gjennom funntomme prøveruter. Prøverutene ble gravd uten å ta 
hensyn til vertikal funnfordeling, det vil si at alle funn fra samme 0,5 x 0,5 m2-rute  ble 
samlet inn som én graveenhet uavhengig av hvor dypt funnene ble gjort. Alle prøveruter 
med mer enn fem funn eller ruter med keramikkfunn ble deretter utvidet til 1 x 1 m2 
store ruter. På Hesthag C6 ble 11 prøveruter på 0,5 x 0,5 m utvidet til hele 1 x 1 m-ruter. 

Ut fra resultatene fra trinn 1 ble lokalitetenes kunnskapspotensial vurdert. Funnene fra 
undersøkelsens trinn 1 på Hesthag C3 var få. Det ble derfor prioritert å bruke ressurser 
på en nærmere undersøkelse av Hesthag C6, ikke minst på bakgrunn av enkelte funn av 
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keramikk og mulige neolittiske funn som kunne belyse forhold nevnt under punkt 3 i 
problemstillingene. Undersøkelsen av lokaliteten gikk så videre til det såkalte trinn 2. 
 
 Trinn 2: I dette trinnet er målet å fremskaffe den mest verdifulle informasjonen fra hver 
og en lokalitet fra både antikvarisk og vitenskapelig perspektiv. For eksempel kan lav 
funnvariasjon, men store funnmengder innebære at undersøkelser utover trinn 1 ikke er 
nødvendig. Lav funnfrekvens og stor variasjon i materialet kan derimot kreve mer funn-
graving og undersøkelser. Når det gjelder rutestørrelse så foretrekker vi oftest større 
ruter om det ikke vurderes som viktig å fange funnenes utbredelse i detalj. Undersøkel-
se 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 finnes forutsetninger for en ver-
tikal sortering av funn som er kulturhistorisk relevant. I stedet handler det ofte om kraft-
fulle naturlige sorteringsprosesser for eksempel frost/tining, rotvelter, røtter og så vide-
re som har fordelt funnene i de øverste lagene. På flere av de undersøkte lokalitetene 
har det også vært dyrket mark i nyere tid. Trinn 2 ble innledet med maskinell fjerning av 
torvlaget på lokaliteten. 

På Hesthag C6 ble 103,5 m2 utgravd manuelt som del av trinn 2. På vestre del av lokali-

teten var løsmasselagene tynne, og etter graving av mekanisk oppdelte lag 1 og 2 ble 

større felt med grunnfjell eksponert, særlig i vestre del av det konvensjonelt utgravde 

området. 

 
Trinn 3: Denne delen av undersøkelsen omfattet  en maskinell flateavdekking av de 
øverste lagene for å undersøke om det fantes strukturer som ikke ble oppdaget ved den 
konvensjonelle gravingen i trinn 2. Trinn 3 er dermed viktig for å finne materiale som 
kan dateres ved C14-analyser.  

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 
behandling 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 geografisk nord-
sør-retning. Rutene har fått navn etter koordinatets siste to eller tre sifre, avhengig av 
flatens størrelse. Samme rutesystem ble benyttet i både Trinn 1 og 2. 
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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. 
 
Rutenetteutsetting, samt innmåling under Trinn 1, ble gjennomført av utgravningsleder-
GIS. Den daglige innmålingen under Trinn 2, samt feltdokumentasjonen, ble gjennom-
ført av prosjektmedarbeider og assisterende feltleder. Innmålingen i Trinn 3 ble gjen-
nomført av utgravningsleder-GIS. 
 
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodata-
base-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I 
tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og even-
tuell distribusjon. 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble ikke påvist noen strukturer verken på Hesthag C3 eller Hesthag C6.  

6.2 FUNNMATERIALE FRA HESTHAG C6, C59687 

Tabell 4: Oversikt over funn fra Hesthag C6, katalogisert under C59687 i KHMs funndatabase. 

U.nr. Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

1 Pilspisser 2 Hjerteformet 2 

2 Skraper 1 Skjeformet 1 

3 Pilspiss 1 A-pil, av regelmessig smalflekke 1 

4 Flekke m/retusjert sidekant 4 - 4 

5 Mikroflekke m/retusjert sidekant 2 Mulig mikrostikkel 1 

- 1 

6 Avslag m/div. retusj 13 - 13 

 

7 

 

Fragment m/div. retusj 

 

6 

Med huggesøm, nakke av kjerneøks? 1 

Med kantretusj 4 

Med steil retusj 1 

8 Splint m/retusj 2 - 2 

Sum, sekundærbearbeidet flint 31  31 

Primærtilvirket flint 

9 Flekker 6 Flekker (> 12 mm) 3 

Smalflekker (8–12 mm) 3 

10 Mikroflekker 17 - 17 

11 Avslag 117 - 117 

12 Fragmenter 167 (hvorav to med mulige slipespor?) 167 

13 Splinter 147 Med slagbule 42 

- 105 

14 Kjerne 1 Uregelmessig kjerne 1 

15 Kjerne 1 Bipolar kjerne 1 

16 Kjernefragmenter 10 Av div. kjernetyper 10 

Sum, primærtilvirket flint 466  466 

Totalsum flint 497  497 

Bergkrystall 

17 Avslag m/retusj 1 - 1 

18 Mikroflekker 2 - 2 

19 Avslag 10 - 10 

20 Fragmenter 9 - 9 

21 Kjerner 1 Fragment av plattformkjerne 1 

Sum bergkrystall 23  23 

Kvarts 

22 Pilspisser 1 Hjerteformet 1 

23 Avslag m/div. retusj 6 - 6 

24 Fragmenter m/div. retusj 1 - 1 

25 Flekker 5 Flekker (> 12 mm) 1 

Smalflekker (8–12 mm) 4 

26 Mikroflekker 8 - 8 

27 Avslag 381 - 381 

28 Fragmenter 528 - 528 

29 Kjerner 11 Div. plattformkjerner 11 

30 Bipolare kjerner 1 - 1 
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31 Kjernefragmenter 4 Div. kjernetyper 4 

Sum kvarts 946  946 

Bergart 

32 Slipeplater 4 Fragmenter av 4 

33 Fragmenter 1 - 1 

Sum bergart 5  5 

Sum andre littiske råstoff enn flint 974  974 

Keramikk og organisk materiale 

34 Keramikk 334 Div. skår, ulike kar 334 

35 Bein 6 Brente bein fra gravde ruter 6 

36 Kullprøver 9 Brente hasselnøttskall fra gravde ruter 9 

Sum keramikk og organisk materiale 349  349 

Totalsum alle funn inkl. prøver 1820  1820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 FUNNMATERIALE FRA HESTHAG C3, C59684 

Tabell 5: Alle funn fra Hesthag C3 

U.nr. Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Antall 
Flint 

1 Avslag m/retusj 1 Tange av pilspiss? 1 

2 Fragment m/retusj 1 - 1 

3 Flekker 4 - 4 

4 Avslag 13 - 13 

5 Fragmenter 24 - 24 

6 Splinter 8 - 8 

7 Kjerne 1 Fragment av kjerne med plattformkant 1 

Sum flint 52  52 

Øvrige råstoff 

8 Avslag, kvarts 8 - 8 

9 Fragmenter, kvarts 42 - 42 

10 Kjerne, kvarts 1 Bipolar kjerne 1 

11 Knakkestein, bergart 1 - 1 

12 Slipeplate, bergart (sandstein) 1 Fragment av slipeplate 1 

Sum, øvrige råstoff 53  53 

Totalsum, alle funn 105  105 

6.3 TYPOLOGISKE TREKK VED FUNNMATERIALET FRA HESTHAG C6 

Opprinnelig ble Hesthag C3 og Hesthag C6 antatt å ha vært strandbundne lokaliteter. Ut 

fra den nylig utarbeidede strandlinjekurven tilsa høyden over havet at begge lokalitete-

ne var fra omkring overgangen tidligmesolitikum-mellommesolitikum eller eldste del av 

mellommesolitikum, ca. 8000 f.Kr. Da C3 lå marginalt lavere, åpnet det for at Hesthag C3 

kunne være noe yngre enn Hesthag C6 (jf. artikkel av Romundset i prosjektpublikasjo-

nen). Overgangen fra tidlig- til mellommesolitikum er fra tidligere lite undersøkt i Sørøst-

Norge. 

Også i denne delen av rapporten legges det særlig vekt på Hesthag C6. 
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Den eldste delen av mellommesolitikum er så langt kjent som en periode hvor en kom-

binert produksjon av både flekker og mikroflekker fra koniske eller tilnærmet koniske 

kjerner utgjør en sentral del av den teknologiske strategien. Imidlertid representerer 

bipolare kjerner den vanligste kjernekategorien. Flekker og mikroflekker har dannet ut-

gangspunkt for en rekke småredskaper som kniver, skrapere og mikrolitter. Omkring 

8000 f.Kr. øker bruken av lokale bergarter til økser og meisler. Sammen med dette fore-

kommer også slipeplater av sandstein, men både bergartsøkser og slipeplater utgjør 

marginale innslag i boplassinventar fram til ca. 7000 f.Kr. (Reitan 2016). Fra og med be-

gynnelsen av neolitikum, ca. 3900 f.Kr., inngår ikke lenger mikroflekker som målrettet 

del av redskapsproduksjonen. 

Blant funnene fra Hesthag C6 utgjør sekundærbearbeidet flint ca. 6 % av alle flintfunne-

ne. Flint utgjør 33 % av alle littiske funn, mens kvarts og bergkrystall samlet utgjør 65 %. 

Av alle funn samlet, inkludert bein og prøvemateriale, utgjør keramikk ca. 18 %. 

En del av funnene fra Hesthag C6 passer med det ovenfor beskrevne bildet av den eldste 

delen av mellommesolitikum: Det foreligger både mikroflekker og flekker fra lokaliteten. 

Et fragment av en mikroflekkekjerne er mest sannsynlig også fra en konisk eller semiko-

nisk kjerne. Videre ble det funnet et stykke flint som kan være nakken på en brukket 

kjerneøks av flint, mens et fragment av en mikroflekke med retusj kan være en mikros-

tikkel. Som det framgår av tabell 4 ovenfor, utgjør kvartsfunn om lag en halvpart av alle 

de innsamlede funnene fra Hesthag C6. Til dels betydelige mengder kvarts er et trekk 

som kjennetegner mange av områdets undersøkte mesolittiske boplasser. Et antall mik-

roflekker av kvarts og bergkrystall på Hesthag C6 tyder på at også disse råstoffene har 

inngått i den samme teknologiske strategien som flinten, men storparten av kvartsfun-

nene er udiagnostiske avslag eller fragmenter. 

En del funn er tolket som yngre enn mellommesolittiske. Blant dem er en brukket pil-

spiss av type A, laget av en regelmessig smalflekke av flint. A-piler laget av smalflekker 

regnes som særlig typisk for siste del av seinmesolitikum og tidligneolitikum (ca 4500–

3300 f.Kr.). A-piler ble også produsert og brukt gjennom mellomneolitikum (3300–2300 

f.Kr.), men da hovedsakelig med utgangspunkt i bredere, kraftigere flekker.  

Flekkematerialet fra lokaliteten er lite. Det tyder på at noen intensiv masseproduksjon 

av flekker/smalflekker/mikroflekker ikke har funnet sted på Hesthag C6. Det skal likevel 

påpekes at et par brede flintflekker er påfallende regelmessige, med to langsgående 

åser/rygger. Begge er midtfragmenter, men synes å være slått fra relativt store flintkjer-

ner. Det kan ikke fastslås om disse er slått fra store, koniske kjerner, eller om de er slått 

fra sylindriske kjerner med to motstående plattformer. Det holdes her som sannsynlig at 

flekkene er tidlig- eller mellomneolittiske og at disse kan kobles til den nevnte A-pilen.  
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Ytterligere en fase er representert gjennom en serie av littiske funn: En stor skjeformet 

skraper, to hjerteformede pilspisser av flint og en av kvarts. Et sigd-lignende, flateretu-

sjert redskap til ukjent bruk skal også regnes blant disse. Disse gjenstandstypene intro-

duseres i seinneolitikum, fra ca. 2300 f.Kr., men bruken av dem vedvarer gjennom eldre 

bronsealder, dvs. ca. 1700 til ca. 1100 f.Kr. Flateretusjering eller bifacial produksjon av 

småredskaper er karakteristisk for dette avsnittet. Det kreves grundigere deltaljanalyser 

av avfallsmaterialet, men det framholdes som sannsynlig at både korte, vingeformete 

avslag og deler av splintmaterialet (hvorav en tredjedel har slagbulen bevart) kan rom-

me rester etter slik bearbeiding og redskapsproduksjon. 

Med over 330 skår (totalt ca. 730 g) utgjør keramikk en sentral del av det innsamlede 

materialet fra Hesthag C6. Med et gjennomsnittlig tverrmål på bare 2,1 cm framstår 

keramikkmaterialet som svært fragmentert. Som følge av fragmenteringsgraden er det 

problematisk å rekonstruere både karfasong og -størrelse, men det er på det rene at 

flere kar er representert. Der hvor det er mulig å rekonstruere, viser det seg at mun-

ningsdiameteren har vært variert mellom ca. 11 og 25 cm. Generelt synes halsen på de 

ulike karene å ha vært relativt kort og rett til kraftig utsvingt, munningskanten oftest 

svakt fortykket og avrundet, men enkelte munningskanter er flate. Omkring 10 % av alle 

skårene har dekor. Dekoren synes i hovedsak å være begrenset til hals og skulder på 

karene. Dekoren omfatter svakt synlige, smale linjer, hull (uten spor etter slitasje fra 

tråd til oppheng e.l.) og pålagt list. Det vanligste dekorelementet er imidlertid serier av 

små inntrykk, trolig påført våt leire med en form for kam, samt snorstempel. Ett rands-

kår har en form for inntrykk oppå munningskanten. 

Keramikkfunnene ble antatt å kunne kobles til de seinneolittiske gjenstandstypene. 

Seinneolittisk keramikk er svært lite kjent i Norge. Imidlertid kjennes det nære parallel-

ler til keramikken fra Hesthag C6 fra bl.a svenske kontekster datert til seinneolitikum, 

både når det gjelder hals-/munningsprofiler og dekorelementer. Keramikken på Hesthag 

C6 kunne ikke knyttes til nedgravninger e.l. med daterbart organisk innhold. Den anslåt-

te dateringen til seinneolitikum ble likevel bekreftet gjennom direktedatering av to skår: 

Sot som har trengt inn i godset ved selve produksjonsbrenningen ble ekstrahert og C14-

datert med resultater til 2136–1950 f.Kr. (3660 ± 30 BP, Beta-448124) og 1906–1743 

f.Kr. (3500 ± 30 BP, Beta-448125).   

Da begge skårene ga C14-resultat til seinneolitikum, antas det at alle skårene er samtidi-

ge. Det ble ikke gjort funn som sikkert kan sies å være yngre enn seinneolitikum. Kera-

mikkskårene fantes nokså jevnt spredt over store deler av den undersøkte flaten på lo-

kaliteten.  
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Figur 4: Utvalgte diagnostiske flintfunn fra Hesthag C6: Skjeformet skraper (a), sigd-lignende, flateretu-

sjert gjenstand til ukjent bruk (b), A-pil (c), hjerteformete pilspisser (d-e), smalflekke med retusjert 

sidekant (f), midtfragment av brede, regelmessige flekker (g-h), mulig nakke av kjerneøks. Foto: 

G.Reitan/S. Viken/KHM. 
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Figur 5: Utvalgte keramikkskår fra Hesthag C6. Skår «t» er et av de to som er direktedatert på sot i god-

set til seinneolitikum. Foto: G.Reitan/S. Viken/KHM.  
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Figur 6: Spredning av flintfunn på Hesthag C6. Legg merke til at den skjeformete skraperen ble funnet 

inntil de store blokksteinene lengst vest på lokaliteten. Svarte prikker er bergkrystall.  
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Figur 7: Spredning av keramikk på Hesthag C6. 

Figur 8: Spredning av kvarts og bergkrystall på Hesthag C6. 
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 TOLKNING AV FUNNENE FRA HESTHAG C6 OG HESTHAG C3 7

Det ble, som nevnt ovenfor, ikke identifisert noen nedgravninger med bevart, organisk 

materiale på noen av de to Hesthag-lokalitetene som omtales her. Imidlertid ble det 

samlet inn både brente bein og brente hasselnøttskall fra de manuelt gravde rute-

ne/lagene på Hesthag C6. Da det er usikker relasjon mellom disse små organiske ele-

mentene og de littiske funnene ble det dog ikke prioritert å sende noen av dem inn til 

C14-datering. To C14-resultater foreligger likevel, fra de to keramikkskårene som nevnt 

ovenfor, begge med seinneolittiske resultater. 

 

Figur 9: Undersøkt område på Hesthag C6 ved første bruksfase tidlig i mellommesolittisk tid, ca. 8200–

8000 f.Kr. Havnivå rekonstruert til 38 m over dagens.  

 
Funnene fra Hesthag C3 er fåtallige, lite diagnostiske og uten typologisk daterbare gjen-

stander. Funnene fra Hesthag C3 kan tolkes som spor etter perifere aktiviteter i tilknyt-

ning til Hesthag C6. Dersom bruken av Hesthag C3 har vært strandbundet, men uten 

noen direkte tilknytning til Hesthag C6, kan funnene tenkes å være spor etter ett eller få 

svært kortvarige opphold og marginalt yngre enn dem fra Hesthag C6.  

På Hesthag C6 ble det ikke gjort funn av typiske tidligmesolittiske gjenstander, så som 

skiveøkser eller ensidige kjerner med en eller to poler. Mikroflekker, en mulig mikrostik-

kel og en mulig nakke fra en kjerneøks av flint, samt mikroflekker av kvarts og bergkrys-
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tall er likevel funn som kan plasseres i en tidlig del av mesolitikum. Beliggenheten 39–41 

moh. tilsier ut fra lokale landhevings- og strandlinjeforhold at denne lille, svakt hellende 

og godt skjermede flaten ikke ble tilgjengelig tørt land før omkring 8000 f.Kr. eller mar-

ginalt tidligere. Den eldste bruken fant sted mens lokaliteten lå ved sjøkanten, og de 

typologisk eldste funnene kan fint stemme over ens med en strandlinjedatering til eldste 

del av mellommesolittisk tid, altså omkring 8000 f.Kr. 

Imidlertid ble det også gjort en del andre funn som ikke passer med en slik datering. 

Blant dem er en A-pil av en regelmessig flintflekke, som tyder på en langt seinere bruks-

fase på stedet. Ut fra typologisk-teknologiske trekk kan denne spissen troligst dateres til 

eldste del av neolitikum. Muligens kan også enkelte flekker kronologisk knyttes til pil-

spissen. Bruken av stedet i denne perioden har etter alt å dømme vært svært kortvarig, 

kanskje i forbindelse med en eller et fåtall jaktturer.  

En tredje fase er representert ved blant annet pilspisser, en skjeformet skraper og et 

betydelig keramikkmateriale, sannsynligvis også produksjonsavfall fra flateretusjering 

(bifacial redskapsproduksjon). Direktedateringer av to keramikkskår plasserer denne 

fasen i seinneolittisk tid, ca. 2100–1800 f.Kr. Denne C14-dateringen av keramikken pas-

ser godt med den typologiske dateringen av de nevnte redskapene. Seinneolitikum reg-

nes som perioden hvor jordbruksøkonomien etableres i hele Sør-Norge. De mange løs-

funnene av seinneolittisk karakter fra bl.a. Ottersland-gårdene styrker dette inntrykket 

lokalt (jf. Kilhavn 2013). Et fossilt dyrkningslag ble ved Aust-Agder fylkeskommunes re-

gistrering identifisert i skråningen øst for Fv140 Otterslandveien, bare noen titalls meter 

nord for Hesthag C6. En kullprøve fra laget ble datert til andre halvdel av seinneolitikum 

(1884–1695 f.Kr./3470 ± 30 BP, Beta-360080), altså om lag samtidig med dateringene av 

keramikken fra Hesthag C6 (Eskeland 2013).  

Det kan imidlertid påpekes at keramikkmaterialet fra Hesthag C6 lå jevnt spredt ut over 

store deler av den undersøkte flaten, og ikke i konsentrasjoner. Videre er mange av skå-

rene kraftig forvitret. Det kan ikke utelukkes at keramikken har vært utsatt for en form 

for mekanisk slitasje, eksempelvis jordbearbeiding. Sikre tegn til jordbruk ble ikke identi-

fisert på Hesthag C6, heller ikke fra seinere perioder. Likevel er det nærliggende å tolke 

de seinneolittiske funnene fra Hesthag C6 som perifere spor etter en nærliggende, 

uidentifisert gårdsbosetting. Selv om det ikke ble identifisert spor etter noe dyrkningslag 

på lokaliteten, kan det ikke utelukkes at keramikken er blitt bevisst spredt utover stedet 

som boplassavfall som en måte å øke fruktbarheten i de sanddominerte massene på 

stedet (jf. Rønne 2003 om Stensrød ved Svinesund). Det er i alle fall nærliggende å se 

det seinneolittiske dyrkningslaget nord for Hesthag C6 og de seinneolittiske funnene fra 

Hesthag C6 i sammenheng. For nærmere informasjon, se artikkel av Reitan, Sundström 

& Stokke i del 3 i prosjektpublikasjonen.  
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Figur 10: Avtorvet areal, flateavdekket areal og gravde ruter (tils. 16 m

2
) på Hesthag C3. Vestre ytter-

kant av Hesthag C6 lå helt øverst til høyre i dette utsnittet. 

 
Figur 11: Hesthag C6 flateavdekkes. I bakgrunnen til høyre driftsbygningene på Øvre Hesthag. Et sein-

neolittisk dyrkningslag ble ved fylkeskommunens registrering identifisert i skråningen øst for Fv140 

Otterslandveien til høyre i bildet. Bilde tatt mot nord. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Figur 12: Det ble ikke identifisert strukturer eller noe dyrkningslag på Hesthag C6. Det er likevel sann-

synlig at de seinneolittiske funnene herfra skal tolkes inn i jordbruksøkonomiske rammer. Her bilde av 

nord-sørgående profilbenk mot sør-sørøst. Foto: G. Reitan/KHM. 

 
Figur 13: Eksempler på seinneolittisk keramikk fra Sør-Sverige. Etter Holm et al. 1997:Fig. 6.23, s. 250. 

Sammenlign med skår fra Hesthag C6 på fig. 5 ovenfor.  
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Figur 14: Ytterligere eksempler på seinneolittisk keramikk fra Sør-Sverige. Etter Holm et al. 

1997:Fig.6.12, s. 233. Sammenlign med skår fra Hesthag C6 på fig. 5 ovenfor.  
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Figur 15: Seinnelittisk keramikk fra Sverige. Se likhetene mellom karet nr. 115 og det C14-daterte skår 

«t» fra Hesthag C6 på fig. 5 ovenfor. Etter Stilborg 2002:80. 

 
Figur 16: Hesthag C6 t.v. for berg/blokksteiner midt i bildet og Hesthag C3 t.h. klare for maskinell flate-

avdekking. Legg merke til traktorveien. Bilde tatt mot sørøst. Foto: G. Reitan/KHM.  
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 VEDLEGG 9

TILVEKSTTEKST, C59684/1-12 
Boplassfunn fra eldre steinalder/yngre steinalder fra HESTHAG C3, av HESTHAG (47/2), 
ARENDAL K., AUST-AGDER. 
Funnomstendighet: Funn innkommet ved arkeologisk utgravning i forbindelse med E18 
Tvedestrand-Arendal prosjektet i perioden 2014-2016. 
Orienteringsoppgave: 
Projeksjon: 
LokalitetsID: 170177. 
Funnet av: Lars Sundstrøm. 
Funnår: 2016. 
Katalogisert av: Synnøve Viken. 
 
1) avslag med retusj av flint. Avslag med retusj i proksimalenden. kan ligne på en tange, 
men usikkert pga flere brudd som gjør det vanskelig å bestemme formen på den evt 
pilspissen. Mål: 1,5 cm (Stm.). Vekt: 0,2 gram. 
2) fragment med retusj av flint. Mål: 1,1 cm (Stm.). Vekt: 0,2 gram. 
3) 4 flekker av flint. Mål: B=1,5 (Stm.) Vekt: 2,15 g gram. 
4) 13 avslag av flint. Vekt: 4,4 gram. 
5) 24 fragmenter av flint. Vekt: 12,1 gram. 
6) 8 splinter av flint. Vekt: 0,8 gram. 
7) kjernefragment av flint. Avslag med deler av plattformkant. Vekt: 2,6 gram 
8) 8 avslag av kvarts. Vekt: 100,6 gram. 
9) 42 fragmenter av kvarts. Vekt: 56 gram. 
10) bipolar kjerne av kvarts. Mål: 1,5 cm (Stm.). Vekt: 0,6 gram. 
11) knakkestein av bergart. Mål: 6,0 cm (Stm.). Vekt: 137,9 gram. 
12) slipeplate av sandstein. Del av slipeplate med to slipte sidekanter og slipt overside. 
Brutt av langs to kanter, og spaltet underside. Fasett i overgangen mellom den ene side-
kanten og oversiden. Mål: 13,5 cm (Stm.). Vekt: 190 gram. 
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TILVEKSTTEKST, C59687/1-36 
Boplassfunn fra eldre steinalder/yngre steinalder fra E18 TVEDESTRAND-

ARENDAL/HESTHAG C6, av HESTHAG (47/2), ARENDAL K., AUST-AGDER. 

Funnomstendighet: Funn innkommet ved arkeologisk utgravning i forbindelse med E18 

Tvedestrand-Arendal prosjektet i perioden 2014-2016. 

LokalitetsID: 170178. 

Funnet av: Lars Sundstrøm. 

Funnår: 2016. 

Katalogisert av: Gaute Reitan. 

 

1) 2 hjerteformede pilspisser av flint. Begge er ikke fullstendig flatehogd. Begge har 

største bredde i basis. Agnorene ca. 3-4 mm lange på den minste spissen, mens den 

største har tydelig konkav basis og svakt markerte agnorer. Mål, minste spiss: Stb. 11,8 

mm. L: 1,8 cm. Vekt: 0,4 gram. Mål, største spiss: Stb. 12,8 mm., stt. 4,7 mm. L: 2,1 cm. 

Vekt: 1,3 gram. 

2) skjeformet skraper av flint. Laget av kraftig avslag. Grependen ca 4-4,5 cm lang med 

tresidig tverrsnitt som følge av grov tilhogging. Finere retusj langs sidekantene her. Res-

ter etter steil retusj i den konvekse skraperenden. Forsøkt oppskjerpet med grove av-

slag. Ikke retusj på ventralsiden. Mål: Stt. 14,1 mm, stb. 31,0 mm. L: 8,1 cm. Vekt: 35,9 

gram. 

3) pilspiss, a-spiss, av flint. Gjenstandsdel: tange. Laget av regelmessig smalflekke. Tang-

en jevnt ca. 5 mm bred og 1,4 cm lang. Mål: Stb. 8,1 mm. L: 2,3 cm. Vekt: 0,5 gram. 

4) 4 flekker med retusjert sidekant av flint.Mål: Stb. 14,6 mm.. L: 3,3 cm Vekt: 4,8 gram. 

5) 2 mikroflekker med retusjert sidekant av flint. Mål: Stb. 6,6 mm. Vekt: 0,2 gram. 

6) 11 avslag med diverse retusj av flint. Mål: Stm: 5,3 cm. Vekt: 26,6 gram. 

7) 6 fragmenter med diverse retusj av flint. Mål: Stm: 2,7 cm. Vekt: 11,4 gram. 

8) 2 splinter med retusj av flint. Mål: Stm: 1,0 cm. Vekt: 0,35 gram. 

9) 6 flekker av flint. Mål: Stb. 13,6 mm. Vekt: 2,5 gram. 

10) 14  mikroflekker av flint. Mål: Stb. 7,8 mm. Vekt: 3,5 gram. 

11) 117 avslag av flint. Vekt: 69,8 gram. 

 12) 186 fragment av flint. Vekt: 102,4 gram. 

13) 138 splinter av flint, hvorav 42 med slagbule. Vekt: 13,9 gram. 

14) uregelmessig kjerne av flint. Mål: Stm: 3,0 cm. Vekt: 17,9 gram. 

15) 2 bipolare kjerner av flint. Mål: Stm: 2,3 cm. Vekt: 3,2 gram. 

16) 10 kjernefragmenter av flint. Mål: Stm: 2,4 cm. Vekt: 9,3 gram. 

17) avslag med kantretusj av bergkrystall. Mål: Stm: 1,9 cm. Vekt: 0,2 gram. 

18) 2 mikroflekker av bergkrystall. Mål: 6,9 mm (Stb.). Vekt: 0,2 gram. 

19) 8 avslag av bergkrystall. Vekt: 9,9 gram. 
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20) 7 fragmenter av bergkrystall. Vekt: 2 gram. 

21) fragment av plattformkjerne av bergkrystall. Mål: Stm: 2,1 cm. Vekt: 1,3 gram. 

22) hjerteformet pilspiss av kvarts, glassaktig. Rette, symmetriske sidekanter som møtes 

i en spiss. Tydelig retusjert langs kantene, men ikke flateretusjert. Svakt innbuet basis, 

svakt markerte agnorer; uvisst om dette skyldes at agnorene er skadet eller om basis 

ikke har vært mer innbuet. Mål: Stb. 14,0 mm, stt. 3,4 mm. L: 2,1 cm. Vekt: 0,9 gram. 

23) 5 avslag med diverse retusj av kvarts. Mål: Stm: 3,1 cm. Vekt: 8,7 gram. 

24) fragment med kantretusj av kvarts. Mål: Stm: 1,3 cm. Vekt: 0,5 gram. 

25) 5 flekker av kvarts. Mål: Stb. 18,1 mm. Vekt: 8,5 gram. 

26) 8 mikroflekker av kvarts. Mål: Stb. 7,4 mm. Vekt: 1,8 gram. 

27) 381 avslag av kvarts. Vekt: 969,8 gram. 

28) 528 fragmenter av kvarts. Vekt: 793,4 gram. 

29) 11 plattformkjerner av kvarts. Mål: Stm: 11,9 cm. Vekt: 753,5 gram. 

30) bipolar kjerne av kvarts. Mål: Stm: 1,7 cm. Vekt: 1,1 gram. 

31) 4 kjernefragment av kvarts. Mål: Stm: 6,1 cm. Vekt: 81,9 gram. 

32) 4 slipestein/slipeplater av sandstein/bergart. Mål: Stm: 6,0 cm. Vekt: 61,8 gram. 

33) fragment av bergart. Vekt: 0,6 gram. 

34) 334 skår av kar av keramikk. Mål: Stt. 8,6 mm. Stm: 1,3 cm. Vekt: 723,6 gram. To 

skår er direktedatert på sot ekstrahert fra kjernen i godset med seinneolittiske resulta-

ter. Det ene, fra rute 250x/317y SØ lag 1, ga resultat til 2136–1950 f.Kr. (2 σ) / 3660 ± 30 

BP (Beta-448124), det andre, fra rute 255x/310y SØ lag 2, ble datert til 1906–1743 f.Kr. 

(2 σ) / 3500 ± 30 BP (Beta-448125). 

35) 6 fragmenter av brente bein. Mål: Stm: 1,4 cm. Vekt: 1 gram. Ikke analysert. 

36) 9 kullprøver, av nøtteskall, hassel. Vekt: 2 gram. Ingen C14-daterte. 
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FOTOLISTE, CF34822 (HESTHAG C6) 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Opptaksdato 

Cf34822_0800 oversikt før avtorving N Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0801 oversikt før avtorving NNV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0802 oversikt før avorving NV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0803 oversikt før avorving NV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0804 oversikt før avorving N Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0805 oversikt før avorving NV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0806 oversikt før avorving NNV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0807 oversikt før avorving N Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0808 oversikt før avorving NØ Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0809 oversikt før avorving SØ Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0810 arbeidsbilde trinn 1. Romy Kvarsnes graver   Silje Hårstad 18.05.2016 

Cf34822_0811 
Arbeidsbilde trinn 1. Ronny Kvarsnes og Eystein 
Østmoe graver, Silje Hårstad sålder   Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0812 
Arbeidsbilde trinn 1. Ronny Kvarsnes og Eystein 
Østmoe graver, Silje Hårstad sålder   Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34822_0813 Oversiktsbilde SØ Synnøve Viken 25.05.2016 

Cf34822_0814 Oversiktsbilde SØ Synnøve Viken 25.05.2016 

Cf34822_0815 Oversiktsbilde SØ Synnøve Viken 25.05.2016 

Cf34822_0816 Oversiktsbilde SSØ Synnøve Viken 25.05.2016 

Cf34822_0817 Oversiktsbilde S Synnøve Viken 25.05.2016 

Cf34822_0891 Avtorving med maskin trinn 2 V Gaute Reitan  01.06.2016 

Cf34822_0892 Avtorving med maskin, trinn 2 NV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0893 
Avtorving, trinn 2. John Asbjørn, Solfrid og Annette 
krafser.  SV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0894 Avtorving med maskin, trinn 2. Ø Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0895 
Rensing rundt berg i forbindelse med avtorving, John 
Asbjørn og Solfrid SØ Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0896 Rensing rundt berg i forbindelse med avtorving NØ Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0897 Avtorving, John Asbjørn undersøker materialet NNV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0898 Oversiktsbilde mot C7  NNV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0899 Utkanten av C6 mot bilveien  NNV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0900 Avtorvet bergområdet NNV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0901 Ferdig avtorvet område mot bilvei NNV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0902 Avtorvet bergområdet  NNV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0903 
Store røtter rundt berget kommer tydelig frem etter 
avtorving NV Gaute Reitan 01.06.2016 

Cf34822_0904 Sluttfasen av avtorvingen.  S Gaute Reitan 02.06.2016 
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Cf34822_0910 Arbeidsbilde, John Asbjørn, Kine og Solfrid i såldet NNØ Annette Strandli 03.06.2016 

Cf34822_0911 Situasjonsbilde, rutegraving S Annette Strandli 03.06.2016 

Cf34822_0912 Besøk av skoleklasse fra Stuenes skole NNV Annette Strandli 03.06.2016 

Cf34822_0913 Besøk av skoleklasse NNV Annette Strandli 03.06.2016 

Cf34822_0914 Besøk av skoleklasse NNØ Annette Strandli 03.06.2016 

Cf34822_0915 Besøk av skoleklasse, Gaute leder ann NNØ Annette Strandli 03.06.2016 

Cf34822_0916 Besøk av skoleklasse N Annette Strandli 03.06.2016 

Cf34822_0917 Besøk av skoleklasse N Annette Strandli 03.06.2016 

Cf34822_0918 Gaute informerer skoleklassen om arkeologi SØ Solfrid Granum 03.06.2016 

Cf34822_0919 Gaute informerer skoleklassen om arkeologi SSØ Solfrid Granum 03.06.2016 

Cf34822_0920 Gaute informerer skoleklassen om arkeologi S Solfrid Granum 03.06.2016 

Cf34822_0921 Hjerteformet pilspiss funnet av Kine  Ø Gaute Reitan 08.06.2016 

Cf34822_0922 Hjerteformet pilspiss funnet av Kine Ø Gaute Reitan 08.06.2016 

Cf34822_0923 Hjerteformet pilspiss funnet av Kine  Ø Gaute Reitan 08.06.2016 

Cf34822_0924 
Arbeidsbilde. Rutegraving på C6, maskinell avdekking 
på C3. V Gaute Reitan 17.06.2016 

Cf34822_0925 Situasjonsbilde, John Asbjørn sålder Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0926 Situasjonsbilde, John Asbjørn sålder Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0927 Situasjonsbilde, John Asbjørn sålder Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0928 
Situasjonsbilde, Kine og Solfrid sålder mens Måshild 
følger med Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0929 Situasjonsbilde, Kine og Solfrid sålder  Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0930 Situasjonsbilde, Kine og Solfrid sålder  Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0931 Situasjonsbilde, Kine og Solfrid sålder Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0932 Situasjonsbilde, hva har Solfrid funnet i såldet? Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0933 Arbeidsbilde, dokumentasjon og graving N Annette Strandli 21.06.2016 

Cf34822_0936 
Arbeidsbilde, John og Kine sålder, mens Måshild 
vokter feltet   Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0937 
Arbeidsbilde, John og Kine sålder, mens Måshilder 
følger med   Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0938 
Arbeidsbilde, John og Kine sålder. Måshild venter på 
besøk.   Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0939 Arbeidsbilde, John og Kine sålder Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0940 Arbeidsbilde, John og Kine sålder Ø Gaute Reitan 21.06.2016 

Cf34822_0941 Arbeidsbilde, John og Solfrid sålder Ø Gaute Reitan 22.06.2016 

Cf34822_0942 Arbeidsbilde, John og Solfrid sålder Ø Gaute Reitan 22.06.2016 

Cf34822_0943 Arbeidsbilde, John og Solfrid sålder Ø Gaute Reitan 22.06.2016 

Cf34822_0944 Arbeidsbilde, John, Kine og Solfrid sålder Ø Gaute Reitan 22.06.2016 

Cf34822_0945 Nye veier på besøk   
John Asbjørn 
Havstein 22.06.2016 
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Cf34822_0946 Nye veier på besøk   
John Asbjørn 
Havstein 22.06.2016 

Cf34822_0947 Nye veier på besøk   
John Asbjørn 
Havstein 22.06.2016 

Cf34822_0948 Nye veier på besøk   
John Asbjørn 
Havstein 22.06.2016 

Cf34822_0977 Oversikt, arbeidsbilde   Gaute Reitan 29.06.2016 

Cf34822_0978 Oversikt, arbeidsbilde   Gaute Reitan 29.06.2016 

Cf34822_1055 Oversikt avsluttet trinn 2 N Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1056 Oversikt avsluttet trinn 2 NØ Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1057 Oversikt avsluttet trinn 2 N Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1058 Arbeidsbilde trinn 3 Ø Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1059 Arbeidsbilde trinn 3 Ø Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1060 Arbeidsbilde trinn 3 NØ Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1061 Arbeidsbilde trinn 3 S Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1062 Arbeidsbilde trinn 3 S Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1063 Arbeidsbilde trinn 3 S Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1064 Arbeidsbilde trinn 3 SØ Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1065 Arbeidsbilde trinn 3 SØ Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1066 Arbeidsbilde trinn 3 SØ Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1074 Utsnitt profil etter trinn 3 Ø Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1075 Profil etter trinn 3 SØ Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1077 Oversikt avsluttet trinn 3 N Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1078 Ferdig renset profil SØ Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34822_1079 Oversikt avsluttet trinn 3 S Gaute Reitan 06.07.2016 
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FOTOLISTE, CF34819 (HESTHAG C3) 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Opptaksdato 

Cf34819_1047 Oversikt før trinn 1. Hesthag C1 i bakgrunnen NV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34819_1048 Oversikt før trinn 1. NNV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34819_1050 Oversikt før trinn 1. S Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34819_1051 Oversikt før trinn 1. SV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34819_1052 Oversikt før trinn 1.  VSV Synnøve Viken 18.05.2016 

Cf34819_1056 Arbeidsbilde Trinn 1.   Synnøve Viken 24.05.2016 

Cf34819_1065 
Hesthag C3 (til høyre) etter trinn 3. Gravemaskinen 
er i gang på Hesthag C6 S Gaute Reitan 06.07.2016 

Cf34819_1066 
Hesthag C3 (til høyre) etter trinn 3. Gravemaskinen 
er i gang på Hesthag C6 S Gaute Reitan 06.07.2016 
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ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Originale tegninger 

 Originale spredningskart 

 Feltdagbok 


