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SAMMENDRAG 
Lokaliteten Krøgenes D1 fordelte seg på tre ulike terrasser mellom 16 og 22 moh. i nordøstvendt, slakt 

hellende terreng. Ved utgravingen ble de tre terrassene behandlet som en enhet, til tross for høydeforskjel-

lene. Prøverutegraving i undersøkelsens trinn 1 viste at funnfrekvensen var høy på den midtre av de tre 

terrassene, men svært lav på de to andre. Utgravingen av Krøgenes D1 ble derfor konsentrert til den midtre 

og største terrassen, 19–20 moh. Det flate kurven i landhevingsforløpet viser at Krøgenes D1 har ligget 

nært sjøkanten over en lengre periode fra seinmesolitikum, gjennom tidligneolitikum og til og med mel-

lomneolitikum. Ved utgravingen av lokaliteten ble det samlet inn ca. 7000 funn (C59688), hvorav drøyt 

halvparten av flint. Funnmaterialet rommer en hel del diagnostiske redskaper, blant annet flekkeredskaper 

av flint, pilspisser av både flint og kvarts samt flere økser og et fiskesøkke av bergart. Både seinmesolittis-

ke, tidligneolittiske og mellomneolittiske gjenstandstyper foreligger blant funnene. Videre var tettheten av 

strukturer stedvis svært høy, og et tyvetall kullholdige nedgravinger ble dokumentert og undersøkt på den 

midtre terrassen på lokaliteten. Til sammen ti kullprøver fra Krøgenes D1 er C14-datert. Ni av C14-

resultatene bekrefter en langvarig bruk av stedet mens lokaliteten lå henvendt til en smal, grunn fjordarm: 

fem prøver er datert til seinmesolitikum (ca. 4600–4000 f.Kr.), to til tidligneolitikum (ca. 3950–3550 f.Kr.), 

én til overgangen tidligneolitikum–mellomneolitikum A (ca. 3500–3100 f.Kr.) og én til mellomneolitikum 

B (ca. 2600–2450 f.Kr.). Den siste C14-dateringen til eldre jernalder (ca. 330–530 e.Kr.) kan ikke ses i 

sammenheng med det innsamlede funnmaterialet, men skal knyttes til seinere aktiviteter på stedet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV 
STEINALDERBOPLASS FRA SENMESOLITIKUM 
OG YNGRE STEINALDER 

  

KRØGENES, 511/6, ARENDAL, AUST-AGDER  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Lokaliteten Krøgenes D1 ble undersøkt som en del av prosjektet E18 Tvedestrand-
Arendal i 2014. Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er vedtak om arkeolo-
gisk 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 Harebak-
ken i Arendal kommune i sør. Planen omfatter en 200 m bred korridor for ny E18 samt 
tilførselsveier, kryss- og riggområder, deponier og anleggsveier. Planen omfatter også 
tilførselsvei på 3,5 km fra ny E18 ved Longum til Krøgenes. Reguleringsplanen ble ved-
tatt 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. Krøge-
nes D1 (Id 160617) er frigitt ved krav om gransking av kulturminnet i henhold til Kultur-
minnelovens § 10 første ledd.   
 
Fylkeskommunens registrering ga totalt 235 funn fordelt på 11 av totalt 24 gravde prø-
vestikk på Krøgenes D1. Funnene var fordelt på tre ulike terrasser fra 16-22 moh. På 
bakgrunn av positive prøvestikk og lokaltopografiske forhold ble lokaliteten anslått å 
være om lag 900 m2 stor (Eskeland 2013). 
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 DELTAGERE, TIDSROM 2

De innledende undersøkelsene på Krøgenes D1 ble startet opp 13. august og ble avslut-
tet 23. oktober. Personalet som gjennomførte undersøkelsen av D1, undersøkte i sam-
me tidsrom også to andre lokaliteter på Krøgenes, D5 og D9. Mannskapet flyttet mellom 
disse tre avhengig av prioriteringer og utgravningenes forløp. Det var derfor ikke sam-
menhengende utgravningsvirksomhet på lokalitetene, men flere korte opphold når ar-
beid ble utført på en av de andre lokalitetene.  
 
Til sammen ble det benyttet 158,35 dagsverk i felt på Krøgenes D1. Disse dagsverkene 
omfatter kun faktisk tid benyttet i felt på lokaliteten. I tillegg til arbeidsoppgavene ført 
opp i Tabell 1 kommer prosjektmedarbeiders planlegging av utgravningen, gjennomgang 
av funn, dokumentasjon og andre administrative oppgaver. For det øvrige feltpersonalet 
kommer også føring av reiseregninger, førstehjelpskurs, bygging av såld, innkjøp av ut-
styr og andre overordnede oppgaver på prosjektet i tillegg til førte dagsverk. 
 
Ved utgravningen av Krøgenes D1ble det i snitt gravd 0,12 m3 per dagsverk. Dette er om 
lag som gjennomsnittlig utgravd volum per dagsverk for samtlige av prosjektets under-
søkte boplasser i 2014-sesongen (jf. Tabell 3).  
 

Tabell 1: Ansatte på Krøgenes D1.  

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Annette Solberg Prosjektmedarbeider 13.08-23.10 17,7 

Joachim Åkerstrøm Assisterende feltleder 13.08-23.10 31,15 

Eirin S. Beenberg Feltassistent 13.08-23.10 20,2 

Julia Kotthaus Feltassistent 13.08-12.09 5,9 

Knut Ivar Austvoll Feltassistent 01.09-23.10 23,5 

Jani Causevic Feltassistent 13.08-12.09 16 

Elisabeth F. Swensen Feltassistent 01.-23.10 14,2 

Svein V. Nielsen Feltassistent 06.-23.10 15,5 

Eystein Østmo Feltassistent 25.-26.08 3,6 

Silje Hårstad Ass. feltleder 25.08-04.09 4,6 

Frida E. Norstein Feltassistent 10.09 2 

Kjersti Tidemansen Feltassistent 10.09 1,8 

Tone Bergland Feltassistent 10.09 0,5 

Jo-Simon F. Stokke Utgravningsleder GIS 17.-18.09 1,7 

Sum 158,35 

 



511/6, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 7 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Tabell 2: Oversikt over fordeling av tidsbruk i 
felt på Krøgenes D1. 

 

Tabell 3: Oversikt gravde m
2
 og 

m3 på Krøgenes D
1
. 

 

 

 

 

Figur 1: Grafisk fremstilling av tidsbruk i felt på Krøgenes D1. 
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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 var formidlingsansvarlig for prosjektet før Gaute Reitan kom 

inn i prosjektet i forkant av feltsesongen 2016. Figur 4 viser de formidlingstiltak som er 

gjennomført i 2014. For formidling ved prosjektet som helhet, se artikkel av Reitan (kap. 

1.8) i prosjektpublikasjonen. 

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 - Kulturavde-
linga 

Omvisning på Krøgeneslokalitetene. Birgitte Bjørkli 

7.9.2014 Fortidsminneforeningen i Vest Agder Guidet søndagstur på Krøgeneslokalitetene. 
Svein S. 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. 
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Flintknakking ved Svein S. 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 

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

Krøgenes (delområde D) ligger i Arendal på nordvestsiden av Tromøysundet. Til sammen 
ble det registrert 25 boplasser innenfor dette delområdet, hvor av ni skal undersøkes (jf. 
Tabell 5, Eskeland 2013, Mjærum & Lønaas 2014). Boplassene ligger langs en dalgang 
som strekker seg nordover fra industrifeltet på Krøgenes. De frigitte lokalitetene som 
skal graves ut, ligger innenfor en radius på 650 meter og mellom ca. 14 og 45 moh. 
Krøgenes er i dag preget av skogsmark hvor det tidligere har vært drevet noe jordbruk i 
form av potetåkrer og rydding av stein i sirlige steingjerder som strekker seg over hele 
området. Det finnes også flere kvartsbrudd i dalgangen som har vært i bruk inntil mo-
derne tid. Terrenget består av kuperte åser og heilandskap adskilt av mindre dalganger 
med våtmarksområder og bekker. Det er varierende grad av løsmasser på de ulike bo-
plassene og vegetasjonen består hovedsakelig av plantet gran, furu samt løvtrær som 
bjørk og eik.  
 
Krøgenes-lokalitetene ligger fordelt på gårdene Krøgenes (511/6), Krøgenes tjern 
(511/67), Krøgenes skog (511/109), Kystveien 257A (511/102), Dybergåsen (511/5) og 
gnr. 509/357. Det var ikke tidligere registrert noen automatisk fredete kulturminner i 
dette området (Eskeland 2014:22). Det foreligger heller ingen funn fra disse gårdene i 
museets gjenstandsbase. Området var derfor særskilt interessant ved funn av flere bo-
plasser innenfor ett lite område på flere ulike høyder over havet. 
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Figur 2: Oversiktskart for E18 Tvedestrand-
Arendal prosjektet med ny veitrasé og delområder 
markert. Delområdene er kalt A til D fra nord til 
sør, derav lokalitetsnavnene, f.eks. Kvastad D1.  
Illustrasjon: Linnea Syversætre Johannessen 

 

Figur 3: Oversiktskart over delområde D ved 
Krøgenes. Illustrasjon: Linnea Syversætre Johann-
essen 

 

Tabell 5: Oversikt over boplasser som skal undersøkes ved Krøgenes in-
nenfor prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal 

Lokalitets Id Boplassnavn moh. Ansvarlig År 

159965 Krøgenes D7 19-20 Birgitte Bjørkli 2014 

159966 Krøgenes D2 22-23 Birgitte Bjørkli 2014 

159969 Krøgenes D5 14 Annette Solberg 2014 

160617 Krøgenes D1 16-22 Annette Solberg 2014 

161275 Krøgenes D10 19 Birgitte Bjørkli 2014 

161276 Krøgenes D9 16 Annette Solberg 2014 

161278 Krøgenes D8 39 Synnøve Viken 2014 

161292 Krøgenes D6 40 Synnøve Viken 2014 

161295 Krøgenes D3 38-42 Synnøve Viken 2014 

170350 Stea D4 28-32 - 2016 

172500 Mørland D11 56 - 2016 

 
Krøgenes D1 ligger i dalsiden og strekker seg fra 15-22 moh. Lokaliteten er fordelt over 
tre terrasser, der den laveste ligger på 15-16 moh., mellomste på 19-20 moh. og den 
høyeste på 22 moh. Den laveste terrassen er preget av jordbruksaktivitet i nyere tid og 
løsmasser fra de høyereliggende terrassene gjennom stor vannføring i midtpartiet av 
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lokaliteten. Området er avgrenset av en bekk i øst og av berg i dagen mot sør og vest. 
Under den fylkeskommune registreringen ble det registrert funn på flaten samt en dyrk-
ningsprofil. Trekull tatt ut fra et av prøvestikkene ble C14-datert til bronsealder.  
 
Den mellomste terrassen strekker seg langs hele dalsiden innenfor lokalitetsavgrens-
ningen og var avgrenset i nedkant av et steingjerde som lå oppå en naturlig bergrygg. 
Terrassen er delt i to av en bergknaus og et større våtområde i midtpartiet. Under ut-
gravningen ble det skilt ut tre funnområder som er definert som søndre, midtre og nord-
re flate. Søndre flate ligger på en sadel avgrenset av berg i dagen mot øst, vest og sør og 
ligger på 19 moh. Under registreringen ble det funnet en mellomneolittisk slipt berg-
artsøks på søndre flate. Midtre flate ligger inntil våtmarksområdet i skråningen på 19-20 
moh. og er avgrenset av berg i dagen mot øst og vest. Nordre flate ligger helt lengst i 
nord på en sadel som fortsetter nordover utenfor lokalitetsavgrensningen. Flaten ligger 
på 19-20 moh. og er avgrenset av berg i dagen i vest og øst.  
 
Den øverste terrassen ligger på en liten forhøyning i landskapet som topografisk avgren-
ses av berg i dagen. Vest for forhøyningen ligger ett mindre myrparti. Det ble gjort funn 
av flint på alle tre Alle terrassene har ligget tett opp mot den forhistoriske fjordarmen 
som i yngre steinalder strakk seg innover ved Krøgenes. I yngre steinalder har området 
vært et utpreget skjørgårdslandskap som ga god skjerming mot vær og vind. Jordsmon-
net på lokaliteten består hovedsakelig av rødbrun sand ned til silting undergrunn uten 
noe podsolering. 

 

Figur 4: Oversikt over lokaltopografi for Krøgenes D1 og funnkonsentrasjonene A, B og C på den 
midtre av de tre terrassene. Illustrasjon: Linnea Syversætre Johannessen 
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Figur 5: Krøgenes D1 før utgravning med laveste 
terrasse i front. Bilde tatt mot vest fra bekken 

(Cf34823_001). Foto: Annette Solberg 

 

Figur 6: Mellomste terrasse med steingjerdet som 
ligger langs bergryggen i nedkant av terrassen. 
Nordre flate i front og søndre i bakkant med sål-

destasjon. Bilde tatt mot sør (Cf34823_004). 

Foto: Joachim Åkerstrøm 

 

Figur 7: Søndre flate ved graving av prøveruter i 
trinn 1. Steingjerdet delte sadelen i to og såldesta-
sjonen var plassert i ytterkanten av sadelen. Bilde 

tatt mot nordøst (Cf34823_006). Foto: Annette 
Solberg 

 

Figur 8: Midtre flate etter graving av prøveruter i 

trinn 1. Bilde tatt mot nord (Cf34823_009). Foto: 
Joachim Åkerstrøm 
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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-
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. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG STRATEGI FOR PROSJEKTET 

Trinn 1: Den innledende undersøkelsen gjennom-
føres på alle lokaliteter. Undersøkelsen innebærer 
at prøveruter på 0,5 x 0,5 m2 graves for hver fjer-
de meter basert på positive prøvestikk ved de 
fylkeskommunale registreringene. Lokalitetene 
blir ikke avtorvet innen graving av prøverutene. 
Prøverutene graves i alle retninger innenfor loka-
litetsavgrensingen 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 funnfordeling, det vil si at 
alle funn fra 0,5 x 0,5 m2 rutene legges sammen i 
en graveenhet. Når dette trinnet er fullført er 
6,25% av lokalitetens funnførende flate (flaten 
med mer enn fem funn) undersøkt. Ved at prøve-

Figur 9: Alle løsmasser fra prøverutene 
vannsåldes gjennom 4 mm såld, her utfø-
res arbeidet av (f.v.) Eirin, Jani og Julia 

(Cf34823_003). Foto: Joachim Åkerstrøm  
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rutene 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 verdifulle informasjonen fra hver 
og en lokalitet fra både antikvarisk og vitenskapelig perspektiv. Ut ifra resultatene fra 
trinn 1 vurderes kunnskapspotensialet ved hver av lokalitetene og det utformes en un-
dersøkningsstrategi for hver av dem designet for å optimalisere undersøkelsen. For ek-
sempel kan lav funnvariasjon, men store funnmengder innebære at undersøkelser ut-
over trin 1 ikke er nødvendig. Lav funnfrekvens og stor variasjon i materialet kan der-
imot kreve mer funngraving og undersøkelser. Når det gjelder rutestørrelse så foretrek-
ker vi oftest større ruter om det ikke vurderes som viktig å fange funnenes utbredelse 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 finnes forut-
setninger for en vertikal sortering av funn som er kulturhistorisk relevant. I stedet hand-
ler det ofte om kraftfulle naturlige sorteringsprosesser for eksempel frost/tining, rotvel-
ter, røtter og så videre som har fordelt funnene i de øverste lagene. På flere av de un-
dersøkte 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 digitalt og dokumenteres i 
plan og profil. Prøver for naturvitenskapelige analyser tas ut fra strukturene der det er 
forutsetning for å samle inn ukontaminert materiale.  

5.3 DIGITAL DOKUMENTASJON 

Trimble: 
Det ble brukt en Trimble S6 3″ Robotic totalstasjon og TSC3 
målebok ved innmåling på den enkelte lokalitet. Dokumenta-
sjonssystemet Intrasis (Version 3.1.0) ble brukt til behandling 
og analyse av innmålt data i felt. Til videre databearbeiding, 
analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10.1 
benyttet.  
 
Dataflyten mellom TPS til Intrasis-programmet foregikk ved 
at målepunktene ble lagret som Trimble RAW-filer på måle-
boka. Her ble de konvertert til Intrasis-format (.isd) før eks-
port til bærbar PC. Eksport skjer via USB-pinne til PC. Videre 
bearbeiding og analyse av data skjer i Intrasis, ESRI ArcMap 
10.0 og Notepad-program(tekstprogram). 
 
På steinalderlokalitetene ble det satt ut rutesystem for kon-
vensjonell steinaldergraving, med hjelp av totalstasjon. Rute-
systemet ble satt ut på reelle koordinater basert på UTM-

Figur 10: Jo-Simon F. Stokke 
måler inn topografi på Krøge-
nes D1 (Cf34823_077). Foto: 
Elisabeth F. Swensen 
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kartprojeksjonen. Rutene har fått navn etter koordinatens tre til fire siste sifre, avhengig 
av flatens størrelse. 
 
Fastmerker ble satt ut av landmåler i regi av SVV. Disse var i koordinatsystemet WGS 84 
UTM sone 32N og hadde fast markering i form av bolt i fjell, unntaksvis på stubbe. Fast-
merkene ble brukt til den daglige etableringen av totalstasjonen, som forteller hvor to-
talstasjonen befinner seg innenfor den gitte kartprojeksjonen. Minimum tre fastmerker 
ble satt ut ved hver lokalitet, der hvor det var mulig ble fastmerkene satt ut for å dekke 
et større areal(åpent mellom lokaliteter). 
 
Som ledd i digitaliseringen av feltdokumentasjonen ble funn, strukturer og prøver ført 
fortløpende i egne skjema på iPad i felt. 
 
Utsetting av rutesystemet samt innmåling under Trinn 1 og avslutningsvis i Trinn 3, ble 
gjennomført av utgravningsleder GIS. Den daglige innmåling og feltdokumentasjon un-
der Trinn 2 ble gjennomført av prosjektmedarbeider og assisterende feltleder.  
 
GPS: 
Det ble brukt en Trimble R10 HD-GNSS med høy CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den 
enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.0) ble brukt til behand-
ling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publise-
ring av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  
 
Dataflyten mellom TPS til Intrasis-programmet foregikk ved at målepunktene ble lagret 
som Trimble RAW-filer på måleboka. Her ble de konvertert til Intrasis-format (.isd) før 
eksport til bærbar PC. Eksport skjer via USB-pinne til PC. Videre bearbeiding og analyse 
av data skjer i Intrasis, ESRI ArcMap 10.0 og Notepad-program(tekstprogram). 
 
All kartdata er satt i koordinatsystem WGS84 UTM sone 32N og er 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. 
 

5.4 UTGRAVNINGENS FORLØP 

5.4.1 TRINN 1 

I trinn 1 ble det gravd 68 prøvekvadranter ned til funntomt nivå, som varierte fra 20-80 
cm under markoverflaten. Til sammen ble det samlet inn 667 funn under dette trinnet i 
utgravningen. Deretter ble alle prøvekvadranter med over 5 funn utvidet til en hel kvad-
ratmetersrute. Til sammen ble 116 kvadranter undersøkt i trinn 1. Funnmaterialet fra 
trinn 1 ga ingen klare indikasjoner på datering av boplassaktiviteten. Funnene viste at 
det har vært utstrakt bruk av bipolar teknikk, men enkelte flekker og flekkeskrapere var 
tilvirket ved sylindrisk flekketeknologi som indikerte bruk i neolitikum. På laveste terras-
se ble det påvist ett mulig dyrkingslag. Datering fra registreringen i dette området dater-
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te aktivitet i området til bronsealder, men hva som er datert er usikkert. Videre under-
søkelser var derfor nødvendig for å kunne stadfeste bruksfaser og aktivitet.  
 
Basert på funnspredningen og strukturer i prøverutene fra trinn 1 ble det prioritert å 
undersøke søndre og nordre flate på den mellomste terrassen (19-20 moh.). Til tross for 
mye funn og et ildsted i prøveruten på midtre flate ble denne flaten nedprioritert til for-
del for de andre funnområdene, ettersom det var svært vått i området. Det ble også 
funnet funn på øverste og laveste terrasse i trinn 1, men på øverste terrasse var funnene 
få og det var mye berg rett under torva i prøverutene som minsket muligheten for struk-
turer slik som på det ble påvist på mellomste terrasse. På laveste terrasse var det mye 
omrotete masser på grunn av moderne dyrkingsaktivitet og nedsig av løsmasser og funn 
fra midtpartiet (jf. Kap. 5.5). Strukturer ble følgelig prioritert på Krøgenes D1. 
 

 

Figur 11 Søndre flate etter utvidelse av prøveruter 
med >5 funn. Bilde tatt mot øst (Cf34823_010). 
Foto: Joachim Åkerstrøm 

 

Figur 12: Julia graver prøveruter i trinn 1 på nord-
re flate. Bilde tatt mot sør (Cf34823_007). Foto: 
Annette Solberg 

5.4.2 TRINN 2 

I trinn 2 ble det satt opp en øst-vestprofil på søndre flate og området avtorvet og steing-
jerdet fjernet. Deretter ble det gravd en sjakt stratigrafisk på nordsiden av profilen. Sjak-
ten gjorde imidlertid ikke utstrekning av strukturer eller deres funksjon tydeligere. Lag 1 
på søndre flate ble gravd stratigrafisk i 2-12 cm lag i et område på totalt 51 m2. Laget 
utgjør restene av ett mulig pløyelag. Ved fjerning av lag 1 kom det til syne en rekke 
strukturer og fyllskifter over hele den søndre flaten. Det var ikke mulig å skille ut noen 
spesifikke strukturer, foruten et ildsted. På grunn av usikker utstrekning på fyllskiftene 
var det ikke mulig å fortsette å grave stratigrafisk eller undersøke strukture-
ne/fyllskiftene innenfor ruter og lag. Det ble derfor bestemt å grave lag 2 mekanisk i ett 
10 cm lag i kvartinger (50x50 cm) for på den måten å få mer finkornet funnfordeling. Lag 
2 inneholdt særdeles lite funn og undersøkelsene ble avsluttet. Resterende område ble 
fjernet manuelt i ett 10 cm lag uten å sålde løsmassene.  
 
I trinn 2 ble også nordre flate avtorvet samt området mellom nordre og søndre flate. 
Steingjerdet ble også helt fjernet fra mellomste terrasse. Deretter ble det gravd en sjakt 
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på nordre flaten som bestod av totalt 6 m2. Rutene ble ikke gravd i lag, men ned til funn-
tomt nivå ca. 30 cm under avtorvet flate. Det ble samlet inn store mengder funn fra ru-
tene som forhåpentligvis kan si noe om datering, råstoffbruk og teknologi. Området ble 
ikke prioritert på grunn av ulike geologiske prosesser i området som hadde påvirket den 
vertikale og horisontale funnspredningen.  
 
Store mengder regn i begynnelsen av oktober vasket frem mye funn i den midtre delen 
av det avtorvete området på D1. Funnene lå spredt rundt ett ildsted funnet under de 
innledende undersøkelsene. Det ble derfor bestemt å gjøre en rask undersøkelse i om-
rådet siste uken i felt. Rutene ble gravd i ett 10 cm mekanisk lag i en flate på 26 m2. 

 

Figur 13: Søndre flate etter avtorving. Bilde tatt 
mot nord (Cf34823_015). Foto: Joachim Åkerstrøm 

 

 

Figur 14: Eirin og Knut Ivar graver en sjakt langs 
øst-vestprofilet på søndre flate. Bilde tatt mot 
sørvest (Cf34823_023). Foto. Annette Solberg 

 

Figur 15: Elisabeth og Knut Ivar graver i lag 1 på 
søndre flate. Bilde tatt mot sørøst (Cf34823_041). 
Foto: Joachim Åkerstrøm 

 

Figur 16: Opprensing på søndre flate før fotografe-
ring med fototårn. Lag 2 er fjernet. F.v. Lars, Svein, 
Knut Ivar, Elisabeth og Synnøve. Bilde tatt mot 
nordvest (Cf34823_047). Foto: Joachim Åkerstrøm 

5.4.3 TRINN 3 

I trinn 3 ble alle strukturer snittet og dokumentert på mellomste terrasse. Ved avslut-
tende flateavdekking på og rundt søndre flate ble det funnet ytterligere to ildsteder ned 
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mot den antatte forhistoriske strandkanten 18 moh. Ved flateavdekking på nordre flate 
ble det avdekket flere fyllskifter, men kun tre av disse er tolket som ildsteder, de øvrige 
er avskrevet. Flateavdekkingen på midtre flate avdekket en kokegrop øverst i feltet og et 
ildsted. Strukturene som ble påvist ved flateavdekking ble dokumentert og snittet fort-
løpende.  
 
Avslutningsvis ble det anlagt en sjakt gjennom myra på øverste terrasse og her ble det 
funnet en nøstvetøks i overgangen mellom myra og undergrunnen. Det ble også anlagt 
en sjakt på laveste terrasse for å dokumentere det mulige dyrkingslaget og ta ut en prø-
veserie for eventuelle analyser.  
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Figur 17: Nordre flate ferdig avtorvt og en sjakt er 
påbegynt. Bilde tatt mot sør (Cf34823_043). Foto: 
Joachim Åkerstrøm 

 
Figur 18: Sjakt gjennom dyrkingslaget på laveste 
terrasse. Bilde tatt mot vest (Cf34823_069). Foto: 
Elisabeth F. Swensen 

 
Figur 19: Dokumentasjon av strukturer på søndre 
flate en regnfull dag. F.v. Joachim, Elisabeth, knut 
Ivar og Svein. Bilde tatt mot vest (Cf34823_055). 
Foto: Annette Solberg 

 
Figur 20: Båtopptrekket ved søndre flate avdekket 
og et ildsted påtruffet. I bakgrunnen graves det på 
midtre flate. Bilde tatt mot (Cf34823_090). Foto: 
Joachim Åkerstrøm 

 
Figur 21: Flateavdekking på nordre flate og fortlø-
pende dokumentasjon av strukturer. F.v. Annette, 
Knut Ivar, Elisabeth og Svein. Bilde tatt mot sør 
(Cf34823_079). Foto: Joachim Åkerstrøm 

 
Figur 22: Annette og Stian graver en sjakt gjennom 
myra oppe på øverste terrasse. Nøstvetøksen ble 
funnet rett foran Annette. Bilde tatt mot nord 
(Cf34823_087). Foto: Joachim Åkerstrøm 
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5.5 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Topografien og de forhistoriske etterlevningene på Krøgenes D1 var påvirket av flere 
moderne inngrep og geologiske prosesser. I nyere tid etter nærmere bestemt på 1700-
tallet ble svenske fiskere langs sørlandskysten sysselsatt utenfor fiskesesongen til å byg-
ge steingjerder og dyrke poteter i utmarka. Dette har ført til landskapet rundt Krøgenes 
er preget av kilometer på kilometer med steingjerder på kryss og tvers i utmarka samt 
flere mindre potetåkre på passende flater. På Krøgenes D1 var det også bygget et stein-
gjerde som lå langs den naturlige bergryggen i nedkant av mellomste terrasse og tvers 
over nordre og søndre sadel. De øverste 15 cm på søndre flate virket omrotete og hu-
musholdige og ble tolket som matjord fra et gammelt pløyelag i forbindelse med dyrking 
av poteter. Dette laget ble derfor fjernet ved avtorving slik at kun 5 cm av laget lå igjen. 
Resterende pløyelag ble fjernet som lag 1. I ettertid er det tydelig når man sammenlig-
ner prøverutene fra trinn 1 med rutene gravd i trinn 2 at de fleste funnene på søndre 
flate lå i pløyelaget som ble delvis fjernet ved avtorving. Dette kan påvirke oppfatningen 
av funnspredningen noe, men trinn 1 undersøkelsen viste også at funntettheten var 
sammenfallende mellom gravde ruter i trinn 1 og 2.  
 

 

Figur 23: I området mellom søndre og midtre flate 
var det under hele graving veldig vått i undergrun-
nen. Regskyllet i begynnelsen av oktober førte til 
økt vannføring i området. Joachim og Annette 
øverst i bildet. Bilde tatt mot vest (Cf34823_085). 
Foto: Svein Vatsvåg Nielsen 

 

Figur 24: Bekken i dalgangen øst for Krøgenes D1 
ble oversvømt på grunn av mye regn i begynnel-
sen av oktober. Bilde tatt mot sør (Cf348…_). 
Foto: Joachim Åkerstrøm 

På nordre flate hadde geologiske prosesser i form av rasmasser fra oversiden av berg-
veggen i vest og vannsig i området ført til oppsamling av løsmasser inn mot steingjerdet. 
Dette medførte at løsmasser og funn var omrotete og forflyttet over tid. Steingjerdet 
har ført til lignende prosesser langs hele mellomste terrasse, men oppbygningen av 
masser var størst i nord og minst i sør. I midtpartiet av dalsiden var det et naturlig tilsig 
av vann fra myra oppe på øverste terrasse. Steingjerdet førte til at vannet samlet seg på 
flaten innenfor steingjerdet her og det var derfor svært vått mellom søndre og midtre 
flate (se figur 22). Ved å fjerne steingjerdet ble dreneringen noe bedre, men vannet fort-
satte å samle seg her. I begynnelsen kom det mye regn som forsterket denne effekten 
og oversvømte midtpartiet. Regnskyllet i oktober ga økt vannføring og skylte frem mye 
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funn på midtre flate, noe som førte til at vi prioriterte å grave den tørreste sadelen. Det 
våteste området ble ikke undersøkt utover prøveruter i trinn 1.  
 
Vannføringen i midtpartiet av dalsiden har tydelig forflyttet mye funn og løsmasser fra 
midtre flate ned til den laveste terrassen. Det ble påvist en del littiske funn på laveste 
terrasse som med stor sannsynlighet er seget ned hit fra mellomste terrasse ved stor 
vannføring. I tillegg ble det påvist et forhistorisk dyrkingslag på laveste terrasse overlei-
ret av et 20-40 cm tykt lag med matjord trolig fra den gang området ble benyttet som 
potetåker. Dyrking og tilsig av løsmasser har dermed ført til omroting og forstyrrelser på 
laveste terrasse. Det ble følgelig ikke prioritert å undersøke laveste terrasse utover trinn 
1 og dokumentasjon av dyrkingsprofilen. 
 
Regnet førte også til større vannføring i bekken i bunnen av dalgangen mellom Krøgenes 
D1, D5 og D5 (se figur 23). Bekken oversvømte dalbunnen og tok to ganger med seg 
gangbruen som var konstruert over bekken for å komme til Krøgenes D1. Bedre hånd-
verk førte etter hvert til at brua stod selv om bekken steg og oversvømte konstruksjo-
nen.  
 
Gravingen i trinn 1 på Krøgenes D1 ble stoppet ved to episoder på grunn av kvalme og 
svimmelhet hos en av feltassistentene etter å ha gravd prøveruter på søndre flate. Ved-
kommende ble sendt til legevakten i frykt for forgiftning. Det ble satt inn egne HMS til-
tak på lokaliteten med bruk av gassmåler ved videre graving på søndre flate. Gassmåle-
ren ga imidlertid ikke noe utslag. En biolog fra Universitetet i Agder tok også ut prøver 
fra området for å påvise eventuelle farlige sporer, men det ble ikke påvist noen farlige 
stoffer.  Kvalme og svimmelheten oppstod i begge tilfeller ved graving i prøveruter med 
strukturer og skyldes trolig soppsporer i undergrunnen som vedkommende har reagert 
på. Etter avtorving var det ingen flere episoder og det var enighet mellom prosjektledel-
sen og tiltakshaver om at videre graving kunne skje uten bruk av gassmåler med forbe-
hold om at de ansatte forlater stedet umiddelbart hvis noe lignende skulle skje igjen. 
Ingen flere episoder ble registrert og arbeidet fortsatte resten av sesongen uten pro-
blemer.   
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

[NB! En ny gjennomgang av dokumentasjonen i forbindelse med etterarbeidet har ført til 
enkelte omfortolkninger av de identifiserte strukturene, men uten å bli revidert i denne 
rapporten. Se artikkel om lokaliteten av Reitan i prosjektpublikasjonen.] 
 
Det ble til sammen avdekket og skilt ut 20 strukturer fordelt som følger: 15 ildsteder, tre 
kokegroper, en grøft og et mulig stolpehull eller fyllskifte. På nordre flate ble det skilt ut 
fem strukturer, hvor av to ble avskrevet og tre ble definert som ildsteder (S207073, 
S207098 og S207120). På midtre flate ble det under trinn 1 påvist et ildsted (S206352) 
og under konvensjonell graving ytterligere et ildsted (S207811). Ved flateavdekking i 
trinn 3 ble det funnet en kokegrop (S208268) helt øverst i midtre felt.  
På søndre flate var situasjonen en helt annen. Her var det strukturer og fyllskifter som 
gikk over og i hverandre over store deler av flata. Det var imidlertid flest strukturer sen-
tralt på flata, noe som førte til at etter hvert som lag 1 og 2 ble fjernet ble strukturene 
omdefinert og målt inn på nytt. Strukturene har følgelig flere Id-nummere, men dette er 
kommentert i strukturlisten (se vedlegg 11.1).  Totalt ble det funnet 12 ildsteder, to 
kokegroper, en grøft og et mulig stolpehull/fyllskifte. Samtlige strukturer – med unntak 
av tre ildsteder (S203533/S203665/S203677) – ble snittet etter at lag 2 var fjernet. 
Strukturene er følgelig ca. 20 cm dypere enn den dybden som er markert på tegninger 
og i beskrivelsene nedenfor. Det ble funnet littiske gjenstander i samtlige strukturer. 
 

 

Figur 25: Oversikstbilde av søndre flate med alle frem rensede strukturer etter at lag 1 er fjernet. Bilde 
er tatt med fototårn og mot øst (Cf34823_038). Foto: Joachim Åkerstrøm. 
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6.1.1 ILDSTEDER 

S203533 – søndre flate 
Ildstedet lå i lag 1 og ble fjernet ved formgraving. Ildstedet var tydelig avgrenset mot 
undergrunnen og fyllmassene bestod av mørkbrun/sort kullholdig sand. Det ble tatt ut 
en kullprøve i plan.  

Mål: L=ca. 100 cm, B=ca. 100 cm, D=5-10 cm. 
C14-datering: 1641±30 BP 

S203665 – søndre flate 
Strukturen lå mellom S203533 og S204344. Fyllskiftet ble fjernet ved graving i lag 2. Tro-
lig er strukturen et enkeltstående ildsted eller en del av de to nærliggende strukturene. 
Det var ikke mulig å definere dette i felt. Massene var i likhet med strukturene rundt 
kullholdige og mørkgrå til sorte. Strukturen hadde oval form. 

Mål: L=ca. 150 cm, B=ca. 120 cm, D=5-10 cm 

S203677 – søndre flate 
Strukturen lå helt inn mot bergveggen som avgrenset søndre flate i vest. Strukturen be-
stod av et fem cm tykt lag med kull og hadde oval form. Laget lå under 20-40 cm tykke 
løsmasser som hadde rast ned fra terrassen ovenfor. Strukturen er mer sannsynlig et 
fyllskifte enn et ildsted slik det ble tolket i felt. Strukturen ble kun dokumentert ved 
oversiktsbilde med fototårn. Det ble tatt ut en kullprøve i plan.  

Mål: L=ca. 240 cm, B=ca. 120 cm, D=5-10 cm 

S204344 – søndre flate 
Strukturen ble påtruffet under graving 
av prøveruter i trinn 1. Fyllmassene be-
stod av et mørkt kullholdig lag med en 
noe ujevn form. Det var ikke stein i 
selve strukturen, men i undergrunnen 
rundt. Strukturen ble tolket som et ild-
sted etter at det var renset helt fram 
ved graving av lag 1. 
 
Mål: L=126 cm, B=74 cm, D=22 cm 

 

Figur 26: Ildsted S204344 i profil. Bilde tatt mot vest 
(Cf34823_056). Foto: Knut Ivar Austvoll 

 

Figur 27: S204344 i plan og profil. 
Tegnet av Knut Ivar Austvoll 
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S204387 – søndre flate 
Klart avgrenset struktur i plan med rund 
form. Fyllmassene bestod av kullholdig 
sand med noe grus. Rødbrent sand un-
der fyllmassene. Strukturen ble tolket 
som et ildsted. 

Mål: L=100 cm, B=92 cm, D=18 cm 

 
 

Figur 28: S204387 i profil. Bilde tatt mot sør 
(Cf34823_067). Foto: Knut Ivar Austvoll 

 

S204354 – søndre flate 
I plan fremstod strukturen etter graving 
av lag 1 og 2 som en stor ujevn struktur. 
Fyllmassene bestod av kullholdig sand 
med noe grus og nevestore steiner. Noe 
mer brun og grå i ytterkantene. Det ble 
anlagt tre snitt (a-c) i strukturen for å se 
om vi kunne få en bedre oppfatning av 
strukturen.  

Mål i plan: L=260 cm, B=190 cm 

Etter snitting ble det tydelig at det var 
tre ulike strukturer som dermed ble 
definert som ildsteder. To av ildstedene 
hadde rund form og den minste var 
oval.  S204354a var henholdsvis 18 cm 
dyp, S204354b var 16 cm og S204354c 
var 14 cm dyp. 

  

 

Figur 31: S204354 i plan etter graving av lag 1 og 2. 
Bilde tatt mot øst (Cf34823_050). Foto: Elisabeth F. 
Swensen 

 

Figur 29: S204387 i plan og profil. 
Tegnet av Svein V. Nielsen 

Figur 30: Ildsted S204354a til venstre med må-
lestokk og S204354b til høyre. Bilde tatt mot 
sørvest (Cf34823_065). Foto: Svein V. Nielsen. 
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S206352 – midtre flate 
Strukturen bestod av mørk gråsort kull-
holdig sand og silt og ble tolket som et 
ildsted eller mulig kokegrop, ettersom 
det var mye stein i plan. Det er imidler-
tid mye rasmasser i skråningen der 
strukturen ligger, men ved snitting ble 
det klart at steinene hovedsakelig ligger 
i det øverste laget og endelig definisjon 
av strukturen ble derfor et ildsted.  Ild-
stedet ble påtruffet ved graving av prø-
veruter i trinn 1.  

Mål: L=145 cm, B=ca. 86 cm, D=26 cm 
C14-datering: 4005±34 BP 

 

Figur 33: S206352 i profil. Bilde tatt mot sør 
(Cf34823_088). Foto: Elisabeth F. Swensen 

 

Figur 34: S206352 i plan og profil. 
Tegnet av Elisabeth F. Swensen 

Figur 32: S204354 i plan og profil. 
Tegnet av  Svein V. Nielsen.  
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S207073 – nordre flate 
Mørk brunsort kullholdig siltig sand. 
Ujevn avgrensning i plan og profil. Noe 
usikkert definert som ildsted.  

Mål: L=116 cm, B=84 cm, D=12 cm 

S207098 – nordre flate 
Mørk brunsort kullholdig siltig sand. 
Ujevn avgrensning i plan og profil. Noe 
u s i k k e r t  d e f i n e r t  s o m  i l d s t e d .  

Mål: L=100 cm, B=100 cm, D=10 cm 

 

 

Figur 35: F.v. S207073 og S207098 i plan. Bilde tatt 
mot vest (Cf34823_076). Foto: Elisabeth F. Swensen 

 

Figur 36: S207073 (t.v.) og S207098 (t.h.) i plan og profil. Tegnet av Elisabeth F. Swensen 

S207120 – nordre flate 
Mørk brunsort kullholdig siltig sand. 
Ujevn avgrensning i plan og profil. Noe 
usikkert definert som ildsted. To fyllskif-
ter i området avskrevet som natur. 

Mål: D=20 cm 

 

 

Figur 37: S207120 i plan og profil. Tegnet av 
Elisabeth F. Swensen 

 

Figur 38: S207120 i plan. Mye vannsig i området gjor-
de opprensingsarbeidet vanskelig. Bilde tatt mot nord 
(Cf34823_081). Foto: Elisabeth F. Swensen 
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S207811 – midtre flate 
Strukturen ble påtruffet ved flateav-
dekking i trinn 3 på midtre flate og tol-
ket som et ildsted. Fyllmassene bestod 
av mørkebrun kullholdig sand.  

Mål: L=70 cm, B=58 cm, D=24 cm 

 

 

Figur 39: S207811 i plan og profil. Tegnet av Knut Ivar 
Austvoll 

S207828 – søndre flate 
Strukturen ble påtruffet ved flateav-
dekking i trinn 3 i båtopptrekket nord-
øst for søndre flate ned mot laveste 
terrasse. Strukturen var tydelig avgren-
set mot undergrunnen og bestod av 
sort kullholdig sand. Strukturen ble 
tolket som et ildsted.  

Mål: L=102 cm, B=70 cm, D=14 cm 
 

Figur 40: S207828 i profil. Bilde tatt mot vest 
(Cf34823_092). Foto: Joachim Åkerstrøm 

 

S207849 – søndre flate 
Strukturen ble påtruffet ved flateav-
dekking i trinn 3 i båtopptrekket nord-
øst for søndre flate ned mot laveste 
terrasse. Strukturen var tydelig avgren-
set mot undergrunnen og bestod av 
mørkbrun kullholdig sand. Strukturen 
ble tolket som et ildsted.  

Mål: L=86 cm, B=74 cm, D=16 cm 
 

 

 

Figur 43: S207849 i plan. Bilde tatt mot vest 
(Cf34823_093). Foto: Joachim Åkerstrøm 

 

Figur 41: S207828 i plan og profil. 
Tegnet av Joachim Åkerstrøm 

Figur 42: S207849 i plan og profil. 
Tegnet av Joachim Åkerstrøm 
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6.1.2 KOKEGROPER 

S204327 – søndre flate 
Strukturen ligger i den sentrale delen av 
søndre flate omkranset av flere andre 
strukturer og fyllskifter. I motsetning til de 
øvrige strukturene i området inneholdt 
denne mye stein og skjørbrent stein og 
hadde en tydelig kullrand i bunn av struk-
turen. Strukturen var også betydelig dype-
re enn de øvrige. Det ble funnet en A-spiss 
av flint under snitting.  

Fyllmassene bestod av kullholdig sand med 
en del småstein og grus. I Plan hadde strik-
turen en tydelig kullrand rundt et lysere 
midtparti med rødbrent sand og grus. 

Mål: L=176 cm, B=105 cm, D=40 cm 
C14-datering: 5339±37 BP 

 

Figur 44: S204327 i plan. Bilde tatt mot nord 
(Cf34823_033). Foto: Elisabeth F. Swensen  

 

Figur 45: S204327 i profil. Bilde tatt mot nord 
(Cf34823_060). Foto: Elisabeth F. Swensen 

 

Figur 46: S204327 i plan og profil. Tegnet av Svein V. Nielsen 
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S204413 – søndre flate 
Strukturen lå helt i sør på søndre flate 
og var i plan før fjerning av lag 2 tolket 
som to strukturer. Etter fjerning av lag 
2 ble det imidlertid klart det er en 
kokegrop. Strukturen er trolig skadet i 
det øverste laget av geologiske proses-
ser som rasmasser fra dalsiden og 
vannsig fra øverste terrasse. Strukturen 
inneholdt 40,2 kg skjørbrent stein og 
hadde tydelig kullrand.  

Mål: L=135 cm, B=85 cm, D=28 cm 
C14-datering: 4883±40 BP 

 

 

Figur 47: S204413 i plan. Bilde tatt mot øst 
(Cf34823_054). Foto: Elisabeth F. Swensen 

 

Figur 48: S204413 i plan og profil. Tegnet av Joachim Åkerstrøm 

S208268 – midtre flate 
Strukturen ble påtruffet på midtre flate 
ved flateavdekking i trinn 3. Strukturen 
bestod av sort kullholdig humus, sand 
og silt. Strukturen ble tolket som en 
kokegrop. 

Mål: L= cm, B=… cm, D=… cm 
 

 

Figur 49: S208268 i plan. Bilde tatt mot vest 
(Cf34823_098). Foto: Elisabeth F. Swensen 

 

Figur 50: S208268 i profil. Bilde tatt mot vest 
(Cf34823_103). Foto: Elisabeth F. Swensen 

 

 

Figur 51: S208268 i plan og profil. Tegnet av Elisabeth 
F. Swensen/ Svein V. Nielsen 
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6.1.3 STOLPEHULL/FYLLSKIFTE 

S204397 – søndre flate 
I plan var strukturen utflytende og bestod 
av mørkbrun kullholdig humus og 
sand/grus. Strukturen lå helt inntil berg-
veggen som avgrenser den søndre flaten i 
vest og var overlagret av utraste løsmasser 
fra øverste terrasse.  
 
Det ble anlagt to snitt gjennom strukturen, 
en mot nord og en mot vest. I den nordre 
profilen var det en 32 cm dyp nedgravning 
med form som et mulig stolpehull. Det er 
usikkert hvorvidt det her er et stolpehull 
eller en fyllskiftning.  

Mål: L=112 cm, B=96 cm, D=32 cm 
 

 

Figur 52: S204397 i plan. Bilde tatt mot øst 
(Cf34823_051). Foto: Elisabeth F. Swensen 

 
 
  

Figur 53: S204397 mulig 
stolpehull i nordre profil. 
Bilde tatt mot nord 
(Cf34823_058). Foto: Elisa-
beth F. Swensen 

Figur 54: S204397 i plan og profil. 
Tegnet av Elisabeth F. Swensen 
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6.1.4 GRØFT 

S204424 – søndre flate 
På søndre flate ble det avdekket en stor grøft som krysset nærmest hele flaten. Grøfta 
bestod av kullholdig sand med noe grus, nevestore steiner og en del skjørbrent stein. 
Grøfta ble skåret av sjakta som ble anlagt i øst-vest og i profilen kunne vi dokumentere 
er klart avgrenset nedgravning med avrundet bunn. Strukturen var tydelig fra ca. 16 cm 
under markoverflata og ned til 54 cm under markoverflata. Under grøfta i østvest-
profilet ble det funnet flere fragmenter av bergartsøkser og en bergartskniv. Det er to-
talt 44 funn som er direkte relatert til grøfta, hvor av 18 flint, 24 kvarts, en kvartsitt og et 
skiferfragment. Av distinkte gjenstander er det en bipolar kjerne og et avslag med retusj. 
Det er usikkert hvilken funksjon grøfta har hatt, men den er tydelig knyttet til den forhis-
toriske aktiviteten på flata.  

Mål: L=620 cm, B=250 cm, D=10-36 cm 
C14-datering: 5082±40 BP 

 

Figur 56: Søndre flate etter fjerning av lag 2. Grøfta strekker seg tydelig over nærmest hele flata i 
sørøst-nordvestlig retning. Bilde tatt mot øst (Cf34823_048). Foto: Joachim Åkerstrøm 

 

Figur 55: S204424 i plan og profil. 
Tegnet av Knut Ivar Austvoll 
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Figur 57: Grøft S204424 i plan. Bilde tatt mot øst 
(Cf34823_052). Foto: Elisabeth F. Swensen 

 

Figur 58: S204424 i profil. Bilde tatt mot vest 
(Cf34823_068). Foto: Knut Ivar Austvoll 

 

6.2 FUNNMATERIALE 

[NB! I forbindelse med etterarbeidet er funnmaterialet blitt gjennomgått på nytt, og de-
ler av funnmaterialet er omklassifisert, men uten å revidere i tabellene i denne rappor-
ten, og heller ikke i Gjenstandsbasen. For oversikt, se funntabell i artikkel om Krøgenes 
D1 i prosjektpublikasjonen.] 
 
Det littiske materialet er klassifisert i henhold til katalogiseringsmalen ved Kulturhisto-
risk museum som baserer seg på Torben B. Ballin (1996) og Knut Helskog et al. (1976). 
Funnene fra Krøgenes D1 ble katalogisert av Joachim Åkerstrøm og Jo-Simon Frøshaug 
Stokke. 
 
Det ble totalt samlet inn 7095 littiske funn på lokaliteten (se figur 6 og 7), hvor av 3845 
flint, 3173 kvarts, 46 bergart, 16 sandstein, seks kvartsitt, tre bergkrystall og to skifer 
samt to hasselnøttskall.  
 
Det fremkom totalt 145 redskaper av flint (3,8% av flintmaterialet), åtte redskaper av 
kvarts (0,3% av kvartsmaterialet), 40 redskaper av bergart (87% av bergartsmaterialet), 
et redskap av skifer (50% av skifermaterialet) og 16 redskaper av sandstein (100% av 
sandsteinsmaterialet). Fragmenter av redskaper er inkludert i redskapskategorien og 
flekker med bruksspor. Det vil si at redskapsprosenten i sin helhet lå på 2,9%.  
  

Tabell 6: Fordeling av littiske funn på råstoff. 

Råstoff Antall funn % av totalen Redskaps-% 

Flint 3845 54,2% 3,78% 
Kvarts 3173 44,7% 0,25% 
Bergart 46 0,7% 87% 
Sandstein 16 0,2% 100% 
Kvartsitt 6 0,8‰ 0% 
Bergkrystall 3 0,4‰ 0% 
Skifer 2 0,3‰ 50% 
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Tabell 7: Oversikt over funnmateriale fra Krøgenes D1. (NB! Undernummer 35-37 utgår.) 

U.nr. Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

1 Øks 1 Slipt flintøks Fragment 1 

2 Pilspiss 15 A-spiss  2 

3   Tverrspiss  7 

4   Enegget  6 

5 Flekke 19 Sideskraper  3 

5   Flekkeskraper  1 

5   Flekkekniv  3 

5   m. retusj  10 

7   m. bruksspor  2 

8 Mikroflekke 2 Bor  1 

8   m. retusj  1 

10 Avslag 60 m. overflateretusj  2 

10   m. retusj  58 

12 Fragment 49 Skraper  9 

12   Bor  1 

12   m. retusj  39 

Sum sekundærbearbeidet flint 145 

Primærbearbeidet flint 

6 Flekke 51 m. rygg  5 

7 Flekke    46 

9 Mikroflekke 15   15 

11 Avslag 1369   1369 

13 Fragment 1144   1144 

14 Splint 1055   977 

14   m. slagbule  78 

15 Kjerne 53 Håndtakskjerne  2 

16   Sylindrisk kjerne  3 

17   Plattformkjerne  4 

18   Bipolar kjerne  38 

19   Uregelmessig kjerne  6 

20 Kjernefragment 9   4 

20   m. plattformkant  1 

20   Plattformavslag  2 

20   Sidefragment  5 

20   Plattformkjerne  1 

Sum primærbearbeidet flint 3700 

 

Primærbearbeidet bergkrystall 

21 Avslag 2   2 

22 Fragment 1   1 

Sum primærbearbeidet bergkrystall 3 

 

Sekundærbearbeidet kvarts 

23 Pilspiss 4 Tangespiss  1 

24   Tverrspiss  3 

26 Avslag 3 m. retusj  2 

26   Skraper  1 
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28 Fragment 1 m. retusj  1 

Sum sekundærbearbeidet kvarts 8 

Primærbearbeidet kvarts 

25 Flekke 5   5 

27 Avslag 1007   1009 

29 Fragment 2122   2122 

30 Kjerne 29 Plattformkjerne  6 

31   Bipolar kjerne  10 

32   Uregelmessig kjerne  11 

33 Kjerne 2   2 

Sum primærbearbeidet kvarts 3165 

 

Primærbearbeidet kvartsitt 

34 Avslag 6   6 

Sum primærbearbeidet kvartsitt 6 

 

Sekundærbearbeidet bergart 

38 Øks 12 Nøstvetøks Hornfels 1 

39   Tynnakket, slipt fragment Smalsiden bevart  1 

39   Firesidig øks Rettegget 2 

39   Firesidig øks Avrunde egg 1 

39   Trinnøks?  1 

39   Slipt fragment  5 

39   Fragment  1 

40 Kniv 7 Rettegget Slipt egg 2 

40 Avslag  Slipt  2 

40 Fragment  Slipt  3 

41 Slipeplate 16   16 

44 Knakkestein 5   5 

Sum sekundærbearbeidet bergart 40 

Primærbearbeidet bergart 

42 Avslag 5   5 

43 Kjerne 1 Plattformkjerne  1 

Sum primærbearbeidet bergart 6 

 

Sekundærbearbeidet skifer 

45 Pilspiss 1 Spissoval Odden bevart 1 

Sum sekundærbearbeidet skifer 1 

Primærbearbeidet skifer 

46 Fragment 1   1 

Sum primærbearbeidet skifer 1 

 

Sekundærbearbeidet sandstein 

47 Kniv 5 Rettegget Slipt egg 5 

47 Ukjent 1 Helslipt gjenstand Mulig bryne 1 

48 Slipeplate 6   6 

48 Slipestein 1   1 

Sum sekundærbearbeidet sandstein 16 

 

49 Råstoff 4 Pimpstein  4 

SUM LITTISK MATERIALE 7095 
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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.  

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 
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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.  

Dokumentasjonsgraden måtte nødvendigvis justeres fra lokalitet til lokalitet, avhengig 
av problemstillinger, funnmengde og potensialet i funnmaterialet.  

6.2.2 FLINT 

Totalt ble det samlet inn 3845 funn av flint, hvor av 145 redskaper og resterende 3700 
funn er produksjonsavfall. 50,3% av flinten var varmepåvirket og 19,6% hadde cortex. 
For analyser av flekke- og kjernematerialet se kapittel 6.2.8 og 6.2.9.  
 
Redskaper av flint 
Totalt ble det samlet inn 145 redskaper av flint, hvor av et slipt øksefragment, 15 pilspis-
ser, 19 flekker med retusj, to mikroflekker med retusj, 60 avslag med retusj og 49 frag-
menter med retusj.  
 
Det slipte øksefragmentet og veier kun 0,25 g, og det er ikke mulig å definere typen øks 
nærmere enn til slipt flintøks. Det ble funnet tre typer pilspisser, hvor av to A-spisser, 
syv tverrspisser og seks eneggete spisser. De eneggete spissene og tverrspissene tyder 
på en datering av boplassaktiviteten til tidligneolitikum. De to A-spissene kan imidlertid 
tyde på aktivitet i tidligneolitikum og/eller mellomneolitikum A. Begge A-spissene ble 
funnet på søndre flate. 
 
Det ble samlet inn totalt 70 flekker, hvor av 17 var retusjert og to hadde bruksspor (27% 
av flekkematerialet). I tillegg ble det til sammen funnet 17 mikroflekker, hvor av to har 
retusj (11,7% av mikroflekkematerialet). En mikroflekke er brent, men retusjeringen 
tyder på at den har vært anvendt som bor. Tre av flekkene med retusj er store flekke-
kniver med tydelig retusjert egg og bruksspor. Tre av flekkene har retusjerte sidekanter 
og er definert som sideskrapere, mens ytterligere en flekke har enderetusj og er definert 
som flekkeskraper. Det er ikke mulig å definere de øvrige retusjerte flekke-
ne/mikroflekkene til spesifikke redskapstyper på grunn av fragmenteringsgraden, men 
de fleste fragmentene har retusjert sidekant. Sideskrapere er foreslått av Ballin 
(1996:55), basert på enkelte boplasser, som en distinkt redskapstype for tidligneolittiske 
boplasser. Sideskraperne er kjennetegnet ved en eller flere retusjerte sidekanter med 
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mer enn 1,5 cm lang og grov steil retusj. Sideskrapere er i de senere år samlet inn fra 
flere tidligneolittiske boplasser i Sør-Norge, blant annet ved Helganesprosjektet på 
Karmøy (Solberg 2014). Sideskraperne fra Krøgenes D1 har store likhetstrekk med disse 
skraperne. 
 
Det ble til sammen funnet 60 avslag (4,2% av avslagsmaterialet) og 49 fragmenter (4,2% 
av fragmentmaterialet) med retusj. To av avslagene er overflateretusjert og er tolket 
som emner. Videre er seks avslag skilt ut som sideskrapere, to som endeskrapere og 18 
skrapere. Av fragmentene med retusj er et fragment skilt ut som bor og ni som skrapere. 
I tillegg er et fragment trolig et tangefragment fra en A-spiss, men dette er noe usikkert 
og er følgelig ikke skilt ut i gjenstandsbasen som pilspiss. De øvrige avslagene og frag-
mentene med retusj er ikke definert til en spesifikk redskapstype. 

6.2.3 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.  
 
På Krøgenes D1 ble det samlet inn 3173 funn av kvarts som er definert som bearbeidet 
av mennesker og ikke natur. Av disse ble det påvist åtte redskaper. Kvartsen utgjør 
44,7% av det totale funnmaterialet og er følgelig et betydelig innslag i funnmaterialet på 
alle undersøkelsesflatene. Det ble totalt samlet inn åtte redskaper fordelt som følger: to 
tangespisser, tre tverrspisser, en skraper, tre avslag med retusj og et fragment med re-
tusj. Det ble også funnet fem flekker og 29 kjerner av kvarts, men for nærmere analyser 
av flekker og kjerner se kapittel 6.2.8 og 6.2.9. 

6.2.4 BERGART 

Det ble til sammen funnet 46 gjenstander av bergart (0,7% av funnmaterialet), hvor av 
40 redskaper (87% av bergartsmaterialet). Redskapene er fordelt innenfor kategoriene 
øks, kniv, slipte avslag/fragment, slipeplate og knakkestein.  
 
Totalt ble det funnet tre hele økser og ni fragmenterte økser. De tre hele øksene er hen-
holdsvis en firesidig bergartsøks, en nøstvetøks av hornfels og en mulig trinnøks. Sist-
nevnte øks er svært forvitret og i tillegg brent, noe som fører til at nesten hele øksas 
opprinnelige overflate er borte. Opprinnelig overflate er bevart på to steder og med 
utgangspunkt i disse og øksas form er det rimelig å anta at øksa er en prikkhugget trinn-
øks som dateres til senmesolitikum. Nøstvetøksa er sterkt forvitret, men er ellers intakt. 
Øksa ble funnet under sjakting gjennom myra på øverste terrasse. Den lå akkurat i over-
gangen fra bunnen av myra til undergrunnen og kan trolig knyttes til en aktivitetsfase på 
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øverste terrasse i senmesolitikum. Den firesidige øksa ble funnet på søndre flate. Denne 
øksa har rett nakke og egg samt rette smalsider. Bredsidene og eggen er helslipt, mens 
smalsidene er grovt tilhugde. Øksa er 8 cm lang og bredsiden 3,5 cm, mens smalsidene 
er 2,5 cm brede på det tykkeste. Ytterligere en øks av samme type ble funnet på søndre 
flate, men denne er noe mer fragmentert. Øksa har samme form, men det er slått av 
fragmenter fra smalsidene. Øksa er 8.7 cm lang. En øks av samme type ble også funnet 
på søndre flate under den fylkeskommunale registreringen.  
 
Det ble videre funnet et slipt fragment fra en tynnakket bergartsøks samt seks slipte og 
to uslipte øksefragmenter. Det er ikke mulig å definere øksefragmentene til noen dis-
tinkt typer bergartsøks. Et av de slipte fragmentene har både deler av egg, bredsiden og 
en smalside bevart. Fragmentet er 6,3 cm lang med største mål for smalsiden 1 cm og 
for bredsiden 3,7 cm. Fragmentet har et firesidig tverrsnitt med rett smalside og avrun-
det egg. Med utgangspunkt i eggens avrunding har øksen trolig vært dobbelt så bred og 
lang. Øksen har vært relativ flat og helslipt, og er trolig av en sen type som dateres til 
mellomneolitikum B eller senneolitikum. Det er funnet ytterligere tre fragmenter av en 
og samme bergartsøks som har samme brede form. Denne er imidlertid mye mer frag-
mentert og uten bevart egg og smalsider. Øksa ser ut til å ha vært stor og av samme 
type sen bergartsøks og dateres til mellomneolitikum B eller senneolitikum. Øksa ble 
funnet på midtre flate og er sammen med nøstvetøksa de eneste bergartsøksene funnet 
utenfor søndre flate. I tillegg til de nevnte øksene er det funnet fem øksefragmenter 
som ikke kan defineres nærmere. 
 
Det er følgelig samlet inn to økser fra senmesolitikum fra henholdsvis øverste terrasse 
og søndre flate. De retteggete firesidige øksene er av mellomneolittisk type og er samt-
lige funnet på søndre flate, mens en bredere og flatere type nærmere Vestlandsøks av 
type C er funnet på både midtre og søndre flate.  
 
Det ble funnet to kniver av bergart som er av typen retteegget med tydelig slipt egg, 
hvor av en kniv er hel, mens den andre er et fragment. I tillegg er det funnet et slipt 
fragment og et slipt avslag som trolig er fragmenter av bergartskniver. Det siste slipte 
bergartsavslaget er noe usikkert hvorvidt det er fra en kniv eller en øks. Det siste slipte 
bergartsfragmentet er slipt på tre sider og har en mulig slipt egg. Gjenstanden ble derfor 
katalogisert som slipt fragment, men i ettertid ser jeg at dettetrolig bør tolkes som en 
slipestein med tre slipeflater.  
 
Det ble totalt funnet 16 slipeplater og fem knakkesteiner. 14 slipeplatefragmenter er 
funnet i en og samme rute på nordre flate og er fra samme slipeplate. Fragmentene er 
katalogisert som bergart, men er av sandstein. Et lite slipeplatefragment av bergart ble 
funnet på søndre flate. I tillegg ble et fragment funnet i det våte området mellom 
søndre og midtre flate. Denne er også av sandstein og ikke bergart. Det ser altså ut til å 
ha vært minst tre slipeplater i bruk på lokaliteten. Tre av knakkesteinene er funnet på 
søndre flate og to av dem på midtre felt.   
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6.2.5 SANDSTEIN 

Det ble samlet inn til sammen 16 funn av sandstein, hvor av samtlige er redskaper i form 
av fem kniver, seks fragmenter av slipeplater, en slipestein og et mulig bryne. Det mulige 
brynet er i gjenstandsbasen definert som ukjent helslipt gjenstand. Det er usikkert hvil-
ken funksjon gjenstanden har hatt, men den er tydelig slipt og intensjonelt tilvirket av 
mennesker. Gjenstandens form og slipningsgrad tyder på at den har blitt brukt som bry-
ne eller muligens som skaftglatter. Det er imidlertid ingen kjente paralleller som kan gi 
noen klarer definisjon av gjenstanden. Slipesteinen har derimot kun to slipte sider og er 
ikke helslipt slik som det mulige bryne. Slipesteinen kan imidlertid ha hatt en lignende 
funksjon som skaftglatter.  
 
De fem knivene er av typen retteggete sandsteinskniver med slipt egg. Retteggete kniver 
i sandstein og bergart er funnet på flere boplasser langs norskekysten (for eksempel 
Bergsvik 2006, Bjerck 2008, Solberg 2014). Knivene har i disse tilfellene blitt funnet i 
mellomneolittiske kontekster fra overgangen mellomneolitikum A og B. De har derfor 
blitt typologisk datert til sen mellomneolitikum A og utover i mellomneolitikum B. Red-
skapene er tradisjonelt tolket som godt egnet for bearbeiding av beinredskaper.  
 
Det ble funnet seks fragmenter av slipeplater som kan skilles ut i tre ulike typer: en 
mørkgrå sandstein (et fragment), en lys beige sandstein (et fragment) og en lysbrun 
sandstein (fire fragmenter). Samtlige sandsteinsfragmenter ble funnet ved midtre flate i 
tilgrensende ruter. Et av slipeplatefragmenten i lysbrun sandstein har slipefurer på baks-
iden. Slike slipefurer er vanlige på boplasser der det er produsert slipte skiferspisser eller 
redskaper i bein. 

6.2.6 BERGKRYSTALL OG KVARTSITT 

Det ble totalt samlet inn seks avslag av kvartsitt samt et fragment og to avslag av berg-
krystall. Det ble imidlertid ikke funnet noen redskaper i dette råstoffet. Til sammen ut-
gjør de dermed bare en promille av det totale funnmaterialet.  
 
Det er usikkert hvorvidt bergkrystallen i realiteten er glassaktig kvarts, ettersom det fo-
rekommer så få funn av «bergkrystall». I feltsesongen 2014 ved Krøgenes ble det funnet 
mye kvarts på lokalitetene spesielt ved Krøgenes D3 (Viken 2015). I dette materialet var 
de tydelig at kvartsens farge og tekstur kunne variere mye i en og samme rute fra blant 
annet melkehvit til glassaktig til grov hvit kvarts. På den lille lokaliteten Krøgenes D9 
(Solberg 2015a) som ligger rett ovenfor dalgangen vest for Krøgenes D1 ble det funnet 
en del glassaktig kvarts som fort kunne blitt definert som bergkrystall hvis det ikke had-
de vært så mye kvarts i området. Bergkrystallen funnet på Krøgenes D1 har imidlertid en 
eller flere sider med tydelig krystall og er derfor skilt ut fra kvartsen som bergkrystall. 
 
Det er tre ulike typer kvartsitt: en lys hvit kvartsitt med grønnskjær (3 avslag), en hvit 
kvartsitt med gråskjær (et avslag) og en grov grå kvartsitt (to avslag).  



511/6, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 41 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

6.2.7 SKIFER 

Det ble totalt funnet to funn av skifer, hvor av en odd fra en spissoval skiferspiss. Det er 
følgelig ikke mulig å definere type spiss nærmere enn til spissoval. Det andre funnet er 
et fragment av skifer uten nærmere definisjon eller funksjon. Skiferfragmentet ble fun-
net på midtre flate, mens skiferspissen ble funnet i grøften (S204424) på søndre flate. 

6.2.8 FLEKKER OG MIKROFLEKKER 

Det ble funnet til sammen 75 flekker og 17 mikroflekker (samtlige flekker uavhengig av 
råstoff). Av disse er 17 flekker med retusj, to flekker med bruksspor, to mikroflekker 
med retusj og fem flekker med rygg. Det er gjort en enkel bestemmelse av teknologi 
som viser følgende: 

 Minst 13 flekker og tre mikroflekker har fasetert plattform, mens åtte flekker og 
to mikroflekker har jevn plattform. 

 Minst 13 flekker og fire mikroflekker har rett vinkel, mens syv flekker og tre mik-
roflekker har jevn krumning og kun en mikroflekke har sterk krumning. 

 18 flekker og tre mikroflekker har tydelig slagbule, men ikke veldig utpreget, 
mens syv flekker mangler slagbule. I tillegg er det en flekke med dobbel slagbule. 

 Ni flekker og en mikroflekke er skilt ut som sikkert tilvirket med indirekte teknikk. 
 
Det ser følgelig ut til at flekkene er tilvirket ved indirekte teknikk eller bruk av myke 
knakkesteiner. Flekkene har generelt rett vinkel noe som kan tyde på at de er tilvirket på 
sylindriske flekkekjerner. Som neste kapittel vil vise foreligger det sylindriske flekkekjer-
ner fra lokaliteten (se kap. 6.2.10). Materialet viser at det ikke er utpregete slagbuler 
eller leppedannelser på flekkene, noe som kan henspille på bruk av myke knakkesteiner. 
Det kreves imidlertid en nærmere studie av steinteknologien for å kunne si noe mer 
spesifikt. Flekkematerialet er også relativt lite (utgjør kun 1,3% av funnmaterialet) og 
gjenspeiler ikke nødvendigvis hovedaktiviteten på stedet.  
 

 

Figur 59: Fordeling av flekker og mikroflekker etter lengde 
(blå) og bredde (rød), alle råstoff inkludert. Standardavvik 
for flekkebredde er 0,4 cm (markert med grått) og gjen-
nomsnittlig bredde er 1 cm. Illustrasjon: Annette Solberg 

 

Figur 60: Hele flekker og bevart gjenstandsdel av 
fragmenterte flekker fordelt på bredde. Alle rå-
stoff inkludert. Gjennomsnittlig bredde er 1 cm. 
Illustrasjon: Annette Solberg 

 
En analyse av flekkematerialet fordelt på bredde viser at flekkene i gjennomsnitt er 1 cm 
brede og har et standardavvik på 0,4 cm. 72,4% av flekkene har en bredde som ligger 
innenfor standardavviket, noe som er relativt lite. Det ser følgelig ikke ut til å ha vært en 
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regulær flekkeproduksjon på stedet. Det er ingen systematikk i fragmenterinsgraden, 
ettersom flekkematerialet i hovedsak består av hele flekker (se figur 60). For flekkered-
skapene er imidlertid situasjonen en annen. Her er nesten samtlige flekkeredskaper 
fragmenter, noe som trolig skyldes bruk.   

6.2.9 KJERNER OG KJERNEFRAGMENTER 

Det ble til sammen funnet 84 kjerner og ni kjernefragmenter, hvorav 53 kjerner og ni 
kjernefragmenter av flint samt 29 kjerner av kvarts og en plattformkjerne av bergart (jf. 
Tabell 8). Det er samlet inn flest bipolare kjerner (52,2% av kjernematerialet) på 
lokaliteten, men det ble også funnet to håndtakskjerner, tre sylindriske kjerner og 11 
plattformkjerner som tyder på flere teknikker og bruksfaser på lokaliteten. Utgravninger 
langs Oslofjorden har i de senere år vist at håndtakskjerner og bipolare kjerner ofte 
opptrer sammen på senmesolittiske boplasser (for eksempel Solheim 2013:255-275). 
Bipolare kjerner opptrer imidlertid også sammen med sylindrisk flekketeknologi på 
tidlig-/mellomneolittiske boplasser (for eksempel Solberg 2014). På Krøgenes D1 kan 
følgelig de bipolare kjernene være etterlevninger fra både senmesolittisk og neolittisk 
aktivitet.  
 

 Tabell 8: Fordeling av kjerner basert på råstoff og form. 

Kjerne Flint Kvarts Bergart Sum Andel 
Håndtakskjerne 2   2 2,2% 
Sylindrisk kjerne 3   3 3,2% 
Plattformkjerne 4 6 1 11 11,9% 
Bipolar kjerne 38 10  48 52,2% 
Uregelmessig kjerne 6 11  17 18,5% 
Udefinert  2  2 2,2% 
Kjernefragmenter 9   9 9,8% 
Totalt 62 29 1 92 100% 
Andel 67,4% 31,5% 1,1%  100%  

 
Sammenstillingen av kjerner fordelt på største mål (se figur 61) og vekt (se figur 62) viser 
at samtlige bipolare kjernene er under 3,8 cm og veier mindre enn 13,3 g, mens de to 
håndtakskjernene veier kun 0,65 og 0,7 g. Også de tre sylindriske kjerne er jevne i 
størrelse og er fra 3 til 3,3 cm lange og veier fra 3 til 6,5 gram. Plattformkjerner og 
uregelmessige kjerner er imidlertid representert langs hele skalaen både i størrelse og 
vekt. 11 kvartskjerner (38% av kvartskjernene) veier over 20 g mot for kun to flintkjerner 
(3,2% av flintkjernene). Reduksjonen av flintkjernene har følgelig vært større  enn for 
kvartskjernene. Dette kan skyldes det lokalie råstofftilgangen med flere kvarstbrudd i 
området og dermed enkel tilgang til kvarts, mens flint kun forekommer som små 
strandknoller eller er hentet inn fra tørre flintforekomster i Sør-Skandinavia.    
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Figur 61: Fordeling av kjerner etter største mål. Gjen-
nomsnittlig største mål er 2,8 cm. Illustrasjon: Annette 
Solberg 

 

Figur 62: Fordeling av kjerner etter vekt. Gjen-
nomsnittsvekt er 11,5 g. Illustrasjon: Annette 
Solberg 

Foruten tre sylindriske flekkekjerner og fem ryggflekker er det ingenting som tyder på 
utbredt flekke- og mikroflekkeproduksjon på lokaliteten. I motsetning til Krøgenes D5 
(Solberg 2015a) er flekkene mer irregulære og varierer mer i størrelsen. 
Mikroflekkematerialet er også lite og kan enten være fra den senmesolittiske aktiviteten 
på øverste terrasse eller tilfeldig tilvirket ved preparering av de sylindriske kjernene.  
 

6.2.10 ORGANISK MATERIALE 

Det ble funnet to forkullede hasselnøttskall under graving av en prøverute på søndre 
flate i trinn 1. Hasselnøttskallene ble sendt inn til C14-analyse som ga datering til 
1579±33 ukal. BP, altså folkevandringstid (400-550 e. Kr.). Hasselnøttene kan følgelig 
ikke settes i sammenheng med de littiske funnene på lokaliteten.    
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble sendt inn 21 prøver med trekull til vedartsanalyser til Moesgård museum. Resul-
tatene viser at prøvene i stor grad inneholder furu (Pinus). 55% av trekullet er fra furu. 
De øvrige tresortene som ask (Fraxinus), eik (Quercus), or (Alnus), vier (Salix), lind (Tilia) 
og poppel (Populus), med unntak av bjørk (Betula), utgjør hver i underkant av 10% av 
trekullmaterialet. Fordelingen av type tresort per prøve er noe mer ujevn med furu re-
presentert i de fleste prøvene, mens de øvrige tresortene kun forekommer enkeltvis her 
og der. Den kan imidlertid være interessant at vier kun er funnet i grøfta på søndre flate 
og bjørk i det mulige stolpehullet.  
 

 

Figur 63: Resultater fordelt på tresort basert på Moesgård museums vedartsanalyser.   
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Figur 64: Fordeling av ulike tresorter påvist på lokaliteten i 
vedartsanalysene. Illustrasjon: Annette Solberg 

7.2 DATERING 

Det ble totalt sendt inn elleve kullprøver til C14-analyser ved Ångströmlaboratoriet, 
Uppsala Universitet.  
 

Tabell 9: C14-dateringer fra Krøgenes D1 

S-nr. Strukturtype Prøvenr. Dat.vedart C14 (BP) C13 ‰ Kalibrert 2σ  Lab.ref. 

204387 
207098 
204327 

Ildsted 
Ildsted 
Ildsted 

P26 
P46 
P14 

Ask 
Furu 
Furu 

5694±32 
5351±31 
5339±37 

-24,6 
-25,4 
-26,2 

4620–4450 f.Kr. 
4330–4050 f.Kr. 
4320–4040 f.Kr. 

Ua-53108 
Ua-53109 
Ua-50976 

207811 Ildsted P52 Furu 5334±31 -24,5 4260–4040 f.Kr. Ua-53110 
204397 Stolpehull P16 Bjørk 5249±32 -28,1 4230–3970 f.Kr. Ua-53107 
204424 Grøft P58 Selje/vier 5082±40 -25,3 3970–3780 f.Kr. Ua-50979 
204413 Ildsted P28 Or 4883±40 -23,9 3770–3530 f.Kr. Ua-50977 
203549 Grøft P2 Furu 4559±31 -24,9 3490–3100 f.Kr.  Ua-53106 
206352 Kokegrop P49 Ask 4005±34 -26,6 2620–2460 f.Kr. Ua-50978 
203533 Ildsted P9 Ask 1641±30 -26,6 330–540 e.Kr. Ua-50975 
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Figur 65: C14-dateringer til steinalder fra Krøgenes D1 framstilt i et OxCal-diagram (OxCal v4.2). De to 
nederste er fra prøver innsendt av Aus-Agder fylkeskommune etter registreringene. En datering til eldre 
jernalder (P9 fra S203533) er utelatt fra diagrammet, jf. Tab. 9. 

C14-dateringene tyder på at det har vært aktivitet i tre ulike faser på Krøgenes D1. I ak-
tivitetsfase i overgangen fra senmesolitikum til tidligneolitikum (jf.   
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Tabell 10), her representert med tre C14-dateringer. Den daterte aktiviteten er tilknyttet 
to ildsteder og en grøft på søndre utgravningsflate på den midtre terrassen. Deretter har 
det vært noe aktivitet i mellomneolitikum B i skråningen på mellomste terrasse, også 
definert som midtre utgravningsflate. Og til slutt en aktivitetsfase i overgangen fra ro-
mertid til folkevandringstid representert ved to C14-dateringer fra henholdsvis et ildsted 
på søndre utgravningsflate og et forkullet hasselnøttskall i samme området. 
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Tabell 10: Kronologisk oversikt for Sør-Norge (etter Melvold & Persson 2014:53, Glørstad 2006). 

Hovedperiode Underperiode Forkortelse 14C-år  Kalibrert alder 

Eldre steinalder  

Tidligmesolitikum TM 10 000-9000 BP 9500-8300 f. Kr. 

Mellommesolitikum MM 9000-7500 BP 8300-6350 f. Kr. 

Senmesolitikum SM 7500-5000 BP 6350-3800 f. Kr. 

Yngre steinalder  

Tidligneolitikum TN 5000-4500 BP 3800-3300 f. Kr. 

Mellomneolitikum A MNA 4500-4100 BP 3300-2700 f. Kr. 

Mellomneolitikum B MNB 4100-3800 BP 2700-2350 f. Kr. 

Senneolitikum SN 3800-3500 BP 2350-1800 f. Kr. 

Bronsealder 
Eldre bronsealder EBA 3500-3000 BP 1800-1200 f. Kr. 

Yngre bronsealder YBA 3000-2440 BP 1200-500 f. Kr. 

Eldre jernalder 
Førromersk jernalder FRJ 2440-2010 BP 500-0 e. Kr. 

Romertid RT 2010-1680 BP 0-400 e. Kr. 

Yngre jernalder 

Folkevandringstid FT - 400-550 e. Kr. 

Merovingertid MT - 550-800 e. Kr. 

Vikingtid VT - 800-1000 e. Kr 

Middelalder  MA - 1000-1537 e. Kr. 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

8.1 FUNNSPREDNING OG BOPLASSORGANISERING 

Undersøkelsene i trinn 1 påviste fem ulike aktivitetsområder på Krøgenes D1. To av dis-
se ble ikke prioritert undersøkt, ettersom aktivitetsområdet på øverste terrasse ga lite 
funn og aktiviteten på laveste terrasse var forstyrret av moderne aktivitet og samtidig 
skyldes geologiske prosesser som nedsig fra midtpartiet av lokaliteten. Det ble følgelig 
utført undersøkelser på tre aktivitetsflater omtalt som nordre, midtre og søndre flate. I 
et forsøk på å systematisere funnene herfra og undersøke eventuelle forskjeller i krono-
logi og boplassaktivitet/organisering mellom de ulike flatene er de delt inn i tre romlige 
grupper. Romlig gruppe 1 er søndre flate og romlig gruppe 2 midtre flate, mens den 
nordligste flaten er romlig gruppe 3. 

8.1.1 ROMLIG GRUPPE 1 – SØNDRE FLATE 

På søndre flate ble det gravd 65 m2 i to lag, altså 20 cm dypt, noe som tilsvarer et gravd 
volum på 13 m3. Til sammen ble det samlet inn 2803 funn (jf. Tabell 1Tabell 11), det vil 
altså si 216 funn per gravde kubikkmeter.  

Tabell 11: Antall funn samlet inn fra søndre flate fordelt på råstoff.  

Råstoff Antall % 

Flint 1199 42,8 % 

Kvarts 1573 56,1 % 

Bergart 25 0,9 % 

Sandstein 2 0,1 % 
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Bergkrystall 2 0,1 % 

Kvartsitt 2 0,1 % 

Skifer 0 0,0 % 

Pimpstein 0 0,0 % 

Totalt  2803 100,0 % 

 
Tabell 11 og Figur 66 viser at flint og kvarts i hovedsak er benyttet som råstoff på søndre 
flate. Det forekommer også noen artefakter i bergart og sandstein, men dette er først og 
fremst redskaper (jf. Tabell 12). Innslaget av bergkrystall og kvartsitt er minimalt på lo-
kaliteten og trolig er dette kvalitative variasjoner i kvarts snarere enn faktisk bergkrystall 
og kvartsitt. Det forekommer noe mer kvarts på boplassflaten enn flint. Også redskaps-
materialet fra søndre flate viser at kvarts er benyttet på lik linje med flint til produksjon 
av pilspisser (se Tabell 12). Det er ingen kronologiske ulikheter i pilspissmaterialet, noe 
som indikerer at bruk av kvarts og flint har vært benyttet her i samme bruksperiode.  

 

Figur 66: Råstoffordeling på søndre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

Nedenfor er en oversikt over diagnostiske funn som typologisk kan bidra til å datere 
boplassaktiviteten på Krøgenes D1. Det som skiller seg ut på søndre flate er stor varia-
sjon i redskaps- og kjernematerialet. Samtlige tangespisser av type A er funnet på denne 
boplassflaten, samt fragmentet av den slipte tynnakkete flintøksen og de firsidige slipte 
bergartsøksene. I tillegg ble alle de tre sideskraperene i materialet samlet inn her og to 
av tre flekkekniver. Også de slipte knivene i bergart og en i sandstein ble funnet på 
søndre flate.  
 

42,8 % 

56,1 % 

0,9 % 
0,1 % 0,1 % 

0,1 % 

Søndre flate 

Flint Kvarts Bergart Sandstein Bergkrystall Kvartsitt
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Tynnakkete flintøkser, tangespisser, sideskrapere og sylindriske flekkekjerner er en tek-
nologisk endring som skjer ved overgangen til tidligneolitikum. De firsidige øksene og de 
slipte knivene i bergart og sandstein finnes derimot i stor grad på boplasser fra siste del 
av tidligneolitikum og i mellomneolitikum (Bergsvik 2006, Bjerck 2008, Solberg 2015). 
Håndtakskjerner er imidlertid en teknikk som vi i stor grad forbinder med senmesoliti-
kum (Solheim 2013:255-275). Studier av bipolar teknikk har de senere årene vist at den-
ne teknologien i stor grad er i bruk i varierende grad gjennom hele steinalderen. Det ser 
imidlertid ikke ut til at målet med teknikken er råstoffmaksimering, men derimot ulike 
reduksjonsstrategier (Eigeland 2015:377-378).  Analysene til Lotte Eigeland tyder på at 
det først er i tidligneolitikum at bipolar teknikk brukes til hovedsakelig avslagsproduk-
sjon og mengden bipolare kjerner øker betraktelig på boplassene. Mengden bipolare 
kjerner på Krøgenes D1 sammen med det øvrige funninventaret på søndre flate indike-
rer dermed typologisk datering av boplassflaten til overgangen fra senmesolitikum til 
tidligneolitikum og ned i mellomneolitikum A.  

Tabell 12: Utskilte diagnostiske funn samlet inn på søndre flate 

Kategori Form Materiale Antall 

Pilspiss Tangespiss (A-spiss) Flint 2 

 Tangespiss (A-spiss) Kvarts 1 

 Tverrspiss Flint 3 

 Tverrspiss Kvarts 2 

 Enegget spiss Flint 4 

Øks Tynnakket, slipt Flint 1 

 Firsidig, slipt Bergart 3 

 Slipt øksefragment Bergart 7 

Andre redskaper Flekkekniv Flint 1 

 Slipt kniv Bergart 2 

 Slipt kniv Sandstein 1 

 Sideskraper Flint 3 

Slipeplater Slipeplate Bergart 1 

Kjerner Sylindrisk kjerne Flint 2 

 Håndtakskjerne Flint 1 

 Plattformkjerne Flint 2 

 Plattformkjerne Kvarts 3 

 Bipolar kjerner Flint 11 

 Bipolar kjerne Kvarts 6 

Sum    56 
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Figur 67: Fordeling av diagnostiske redskaper fra søndre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

 

Figur 68: Fordeling av diagnostisk kjernemateriale fra søndre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

De typologiske trekkene i funnmaterialet fra søndre flate sammenfaller godt med tre 
C14-dateringer fra boplassflaten som daterte aktiviteten til overgangen fra senmesoliti-
kum til tidligneolitikum. På søndre flate ble det til sammen skilt ut 14 strukturer som 
delvis overlappet hverandre. Strukturene er tolket som ildsteder, samt en grøft som 
strakk seg over store deler av boplassflaten og et mulig stolpehull. Det var imidlertid 
vanskelig å skille ut enkeltstrukturer, ettersom de lå tett og overlappende. De tre stein-
alder dateringene som foreligger kan gi en indikasjon på dateringsramme for boplassak-
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tiviteten. Funnmaterialet indikerer derimot at boplassflaten også har vært i bruk ned i 
mellomneolitikum A, altså inntil 1000 år eldre enn hva C14-dateringene antyder. Andre 
strukturer på flaten kan derfor være yngre enn de tre strukturene som er datert. I tillegg 
viste to C14-dateringer fra et ildsted og innsamlet hasselnøttskall at det også har vært 
aktivitet på flaten i overgangen fra romertid til folkevandringstid. For å kunne få et hel-
hetlig bilde av aktivitetene og bruksfasene på søndre flate vil det være nødvendig å C14-
datere samtlige strukturer på flaten. 

Tabell 13: Relevante C14-dateringer fra boplassflaten 

S.-nr. Struktur C14 (BP) Kalibrert f. Kr. 

204327 Ildsted 5339±37 4245-4067 f. Kr. 
204424 Grøft 5082±40 3954-3804 f. Kr. 
204413 Ildsted 4883±40 3697-3642 f. Kr. 

 
Vi kan følgelig konkludere med at søndre boplassflate har vært benyttet en rekke ganger 
over en lengre periode fra senmesolitikum og inn i mellomneolitikum A, samt i eldre 
jernalder. Det er imidlertid ikke mulig å skille ut spesifikke aktiviteter eller aktivitetsom-
råde, ettersom langvarig og gjentatt bruk av flaten, samt dyrking i historisk tid har ført til 
forstyrrelser av den opprinnelige funnfordelingen på boplassflaten.   
 

8.1.2 ROMLIG GRUPPE 2 – MIDTRE FLATE 

På midtre flate ble det gravd 25 m2 i ett lag, altså 10 cm dypt, noe som tilsvarer et gravd 
volum på 2,5 m3. Til sammen ble det samlet inn 2514 funn (jf. Tabell 14), det vil altså si 
1006 funn per gravde kubikkmeter.  

Tabell 14: Antall funn samlet inn fra midtre flate fordelt på råstoff. 

Råstoff Antall % 

Flint 1182 47,0 % 

Kvarts 1301 51,8 % 

Bergart 9 0,4 % 

Sandstein 12 0,5 % 

Bergkrystall 1 0,0 % 

Kvartsitt 3 0,1 % 

Skifer 2 0,1 % 

Pimpstein 4 0,2 % 

Totalt =  2514 100,0 % 
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Figur 69: Råstoffordeling på midtre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

Tabell 14 og Figur 69 viser at flint og kvarts i hovedsak er benyttet som råstoff på midtre 
flate. Det forekommer også noen artefakter i bergart og sandstein, men dette er først og 
fremst redskaper (jf. Tabell 15). Funninventaret på denne flaten skiller seg ikke spesifikt 
fra søndre flate, foruten funnet av en skiferspiss, samt fraværet av A-spisser, sideskrape-
re og diagnostiske økser. Funnmaterialet på midtre flate indikerer at flaten har vært 
benyttet i tidligneolittisk tid og trolig inn i mellomneolitikum A. Det foreligger en C14-
datering fra midtre flate som daterer aktiviteten til 2569-2478 f. Kr., det vil si mellomne-
olitikum B. Typologisk datering og C14-dateringen indikerer dermed at det har vært bruk 
av midtre flate i to faser.  

Tabell 15: Utskilte diagnostiske funn samlet inn på midtre flate 

Kategori Form Materiale Antall 

Pilspiss Tverrspiss Flint 2 

 Tverrspiss Kvarts 1 

 Spissoval spiss Skifer 1 

 Enegget spiss Flint 1 

Øks Slipt øksefragment Bergart 3 

Andre redskaper Slipt kniv Sandstein 4 

Slipeplater Slipeplate Bergart 1 

 Slipeplate Sandstein 6 

Kjerner Sylindrisk kjerne Flint 1 

 Plattformkjerne Flint 2 

47,0 % 

51,8 % 

0,4 % 0,5 % 0,0 % 
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 Plattformkjerne Kvarts 1 

 Plattformkjerne Bergart 1 

 Bipolar kjerner Flint 21 

 Bipolar kjerne Kvarts 4 

Sum   49 

 

 

Figur 70: Fordeling av diagnostiske redskaper fra midtre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

 

 

Figur 71: Fordeling av diagnostisk kjernemateriale fra midtre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

Funnmengden per kubikkmeter er betydelig større her enn på søndre flate. Dette kan 
enten indikere større aktivitet på midtre flate enn på søndre eller at det har vært ulike 
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aktiviteter ved de to flatene. I motsetning til søndre flate er det betydelig færre struktu-
rer på midtre flate som kan relateres til funnene. Kanskje har midtre flate vært benyttet 
til knakking og redskapsproduksjon, mens søndre flate har vært aktivitetsområde for 
matlaging og boligstrukturer? Det er også betydelig flere slipeplater på midtre flate 
sammenlignet med søndre, noe som kan indikere at det har vært mer bearbeiding av 
redskaper her enn på søndre. Det er også større variasjon i kjernematerialet på søndre 
flate enn på midtre, der bipolare kjerner dominerer materialet på midtre flate. Kanskje 
tyder dette på spesialisert knakkevirksomhet på søndre flate? 

8.1.3 ROMLIG GRUPPE 3 – NORDRE FLATE 

På nordre flate ble det gravd 10 m2 i to lag, altså 20 cm dypt, noe som tilsvarer et gravd 
volum på 2 m3. Til sammen ble det samlet inn 1647 funn, det vil altså si 824 funn per 
gravde kubikkmeter.  

Tabell 16: Antall funn samlet inn fra nordre flate fordelt på råstoff. 

Råstoff Antall % 

Flint 1381 83,8 % 

Kvarts 250 15,2 % 

Bergart 15 0,9 % 

Sandstein 1 0,1 % 

Bergkrystall 0 0,0 % 

Kvartsitt 0 0,0 % 

Skifer 0 0,0 % 

Pimpstein 0 0,0 % 

Totalt =  1647 100,0 % 
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Figur 72: Råstoffordeling på nordre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

Tabell 16 og Figur 72 og Figur 69 viser at flint dominerer som råstoff på nordre flate, 
mens kvarts kun utgjør 15%. Det forekommer også noen artefakter i bergart og sand-
stein, men dette er først og fremst redskaper (jf. Tabell 15). Råstoffsammensetningen på 
denne flaten skiller seg dermed ut fra de to øvrige flatene med en tydelig favorisering av 
flint. Funninventaret på denne flaten skiller seg derimot ikke spesifikt fra søndre, for-
uten fraværet av A-spisser, sideskrapere og diagnostiske økser, akkurat som på midtre 
flate. Også her er det en betydelig andel slipeplater og en slipestein i motsetning til 
søndre flate. Det ble funnet få kjerner her, men disse indikerer en bruk av flaten i over-
gangen fra senmesolitikum til tidligneolitikum. Sammensetningen av funn på nordre 
flate tyder på at flaten har vært i benyttet i overgangen fra senmesolitikum til tidligneo-
litikum.  

Tabell 17: Utskilte diagnostiske funn samlet inn på nordre flate 

Kategori Form Materiale Antall 

Pilspiss Tverrspiss Flint 2 

 Enegget spiss Flint 1 

Øks Slipt øksefragment Bergart 1 

Andre redskaper Flekkekniv Flint 2 

Slipeplater Slipeplate Bergart 14 

 Slipestein Sandstein 1 

Kjerner Håndtakskjerne Flint 1 

 Bipolar kjerner Flint 5 

Sum   27 

83,8 % 

15,2 % 

0,9 % 
0,1 % 

Nordre flate 

Flint Kvarts Bergart Sandstein



511/6, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 57 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 73: Fordeling av diagnostiske redskaper fra nordre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

 

 

Figur 74: Fordeling av diagnostisk kjernemateriale fra nordre flate. Illustrasjon: Annette Solberg 

Funnmengden per kubikkmeter er i likhet med midtre flate betydelig større enn på 
søndre flate. Dette kan også her enten indikere større aktivitet på nordre og midtre flate 
enn på søndre eller at det har vært ulike aktiviteter ved de tre flatene. I motsetning til 
søndre flate er det også på nordre flate betydelig færre strukturer som kan relateres til 
funnene. I likhet med midtre flate er det også på nordre flate betraktelig flere slipeplater 
enn på søndre, noe som kan indikere at det har vært mer bearbeiding av redskaper her. 
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I motsetning til søndre og midtre flate er nordre flate dominert av flint med hele 83,8% 
av funnmaterialet. Dette kan indikere at aktiviteten her har vært spesialisert og rettet 
inn mot redskapsproduksjon i flint.  

8.1.4 SAMMENFATNING 

Funninventaret på de tre aktivitetsområdene på mellomste terrasse antyder at område-
ne har vært anvendt innenfor samme periode fra slutten av senmesolitikum og frem til 
mellomneolitikum A. Det er ikke mulig å fastslå med sikkerhet hvorvidt områdene har 
vært benyttet på samme tidspunkt og representerer ulike typer aktivitet eller om de er 
spor etter gjentatt bruk av mellomste terrasse gjennom perioden. Fordelingen av struk-
turer indikerer imidlertid at det har blitt anlagt en rekke strukturer her over en lengre 
periode, mens de to øvrige områdene kun har tre strukturer hver. Samtidig er funn-
mengden på søndre flate betydelig mindre per kubikkmeter enn på midtre og nordre 
flate (jf. Tabell 18)Tabell 18: Fordeling av råstoff mellom de tre romlige gruppene på 
mellomste terrasse.. Dette kan tyde på at bruken av søndre flate har vært relatert til 
andre aktiviteter som for eksempel matlaging og boligstrukturer, mens midtre og nordre 
flate har vært produksjonsområder. På nordre flate dominerer flint funnmaterialet, 
mens på søndre og midtre er det tilnærmet jamført bruk av flint og kvarts (Tabell 18 og 
Figur 75). På alle flater er det innslag av bergartsredskaper og slipeplater, men det er 
klart flest slipeplater på midtre og nordre flate. Det er også større variasjon i redskaps-
materialet på søndre flate, noe som kan antyde redskapsbruk, mens mengden slipepla-
ter og lav redskapsandel på midtre og nordreflate kan indikere redskapsproduksjon (jf. 
Tabell 19 og Figur 76). Det er følgelig flere argumenter for forskjeller i bruk av flatene, 
men usikkerhet knyttet til når de ulike flatene har vært i bruk. 

Tabell 18: Fordeling av råstoff mellom de tre romlige gruppene på mellomste terrasse.  

Råstoff Romlig 
gruppe 1 

Andel Romlig 
gruppe 2 

Andel Romlig 
gruppe 3 

Andel 

Flint 1199 42,8 % 1182 47,0 % 1381 83,8 % 
Kvarts 1573 56,1 % 1301 51,8 % 250 15,2 % 
Bergart 25 0,9 % 9 0,4 % 15 0,9 % 
Sandstein 2 0,1 % 12 0,5 % 1 0,1 % 
Bergkrystall 2 0,1 % 1 0,0 % 0 0,0 % 
Kvartsitt 2 0,1 % 3 0,1 % 0 0,0 % 
Skifer 0 0,0 % 2 0,1 % 0 0,0 % 
Pimpstein 0 0,0 % 4 0,2 % 0 0,0 % 

Totalt  2803 100,0 % 2514 100,0 % 1647 100,0 % 

Gravde m3 13 m3  2,5 m3  2 m3  
Funn pr. m3 216  1006  824  
Strukturer 14  3  3  
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Figur 75: Grafisk fremstilling av råstoff på Krøgenes D1 fordelt på de tre romlige gruppene. Illustrasjon: 
Annette Solberg 

 

Figur 76: Fordeling av diagnostiske funn på de ulike aktivitetsflatene. Illustrasjon: Annette Solberg 
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Tabell 19: Sammenstilling av utskilte diagnostiske funn fra Krøgenes D1 på de tre romlige gruppene.  

Diagnostiske funn Form Søndre 
flate 

% Midtre 
flate 

% Nordre 
flate 

% 

Pilspisser A-spiss, flint 2 6,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

 A-spiss, kvarts 1 3,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

 Tverrspiss, flint 3 9,7 % 2 10,5 % 2 10,0 % 

 Tverrspiss, kvarts 2 6,5 % 1 5,3 % 0 0,0 % 

 Enegget spiss, flint 4 12,9 % 1 5,3 % 1 5,0 % 

 Spissoval spiss, skifer 0 0,0 % 1 5,3 % 0 0,0 % 

Økser Tynnakket, slipt, flint 1 3,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

 Firsidig, slipt, bergart 3 9,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

 Øksefragment, slipt, bergart 7 22,6 % 3 15,8 % 1 5,0 % 

Andre redskaper Flekkekniv, flint 1 3,2 % 0 0,0 % 1 5,0 % 

 Kniv, slipt, bergart 2 6,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

 Kniv, slipt, sandstein 1 3,2 % 4 21,1 % 0 0,0 % 

 Sideskraper, flint 3 9,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Slipeplater Slipeplate, bergart 1 3,2 % 1 5,3 % 14 70,0 % 

 Slipeplate, sandstein 0 0,0 % 6 31,6 % 0 0,0 % 

 Slipestein, sandstein 0 0,0 % 0 0,0 % 1 5,0 % 

Sum =  31 100 % 19 100 % 20 100 % 

        

Kjerner Sylindrisk kjerne, flint 2 8,0 % 1 3,3 % 0 0,0 % 

 Håndtakskjerne, flint 1 4,0 % 0 0,0 % 1 16,7 % 

 Plattformkjerne, flint 2 8,0 % 2 6,7 % 0 0,0 % 

 Plattformkjerne, kvarts 3 12,0 % 1 3,3 % 0 0,0 % 

 Plattformkjerne, bergart 0 0,0 % 1 3,3 % 0 0,0 % 

 Bipolar kjerne, flint 11 44,0 % 21 70,0 % 5 83,3 % 

 Bipolar kjerne, kvarts 6 24,0 % 4 13,3 % 0 0,0 % 

Sum =  25 100 % 30 100 % 6 100 % 
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Figur 77: Fordeling av diagnostiske kjerner på de ulike aktivitetsflatene. Illustrasjon: Annette Solberg 

 

8.2 KRONOLOGI OG STRANDFORSKYVNING 

C14-dateringene viser at strukturene på søndre flate er anlagt i perioden 4245-3642 f. 
Kr., det vil si fra overgangen senmesolitikum til tidligneolitikum. På midtre flate ble et 
ildsted datert til 2569-2478 f. Kr., med andre ord mellomneolitikum B (jf. Kap. 7.2). C14-
dateringene tyder altså på at det har vært aktivitet på mellomste terrasse fra slutten av 
senmesolitikum og frem til mellomneolitikum B. Den typologiske dateringen av boplass-
flatene antyder at hovedaktiviteten har funnet sted i tidligneolitikum og inn i mellomne-
olitikum A. Det høye antall overlappende strukturer på søndre flate indikerer også at det 
har vært gjentagende bruk av flaten over lang tid.  
 
Den typologiske dateringen tar utgangspunkt i funnene av firsidige slipte bergartsøkser, 
fragment av en tynnakket slipt flintøks, sideskrapere, sylindriske flekkekjerner, A-spisser, 
eneggete spisser og tverrspisser, slipte sandsteins- og bergartskniver, samt en spissoval 
skiferspiss. Samtlige funn er tradisjonelt funnet på tidligneolittiske og mellomneolittiske 
boplasser (se for eksempel Bergsvik 2006, 2011, Bjerck 2008, Solberg 2015). Overgangen 
fra senmesolitikum til tidligneolitikum er definert ved introduksjonen av en ny materiell 
pakke sammen med en endring i teknikk. Mens håndtakskjerner, koniske kjerner og 
plattformkjerner er vanlige i produksjonen av mikroflekker til komposittredskaper i 
senmesolitikum skjer det rundt 3900/3800 f. Kr. en teknologisk endring. Man begynner 
å tilvirke flekker på sylindriske flekkekjerner som bearbeides videre til for eksempel 
tangespisser og sideskrapere. I samme periode introduseres også de slipte flintøksene 
av spissnakket og tynnakket type med inspirasjon fra Sør-Skandinavia. Utover i tidligneo-
litikum og mellomneolitikum får vi også de karakteristiske slipte bergartsøksene som er 
svært utbredt på Vestlandet. På Vestlandet produseres det også store mengder skifer-
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spisser og slipte kniver i sandstein og bergart fra slutten av tidligneolitikum og utover i 
mellomneolitikum.  

 TOLKNING AV LOKALITETEN KRØGENES D1 (V/GAUTE REITAN) 9

Krøgenes D1 er en av mange identifiserte steinalderlokaliteter innenfor et relativt lite 

område på og ved Krøgenesåsen. Lokaliteten omfatter tre nord-sørgående terrasser mel-

lom 16 og 22 m over dagens havnivå i en østvendt helling. De lokale landhevingsforhol-

dene viser en slakt fallende kurve i den aktuelle perioden. Dette har lagt til rette for 

strandbundne opphold ved en grunn fjordarm på over en periode på hele 2000–2500 år, 

fra siste del av seinmesolitikum og gjennom neolitikum.  

 

De tre terrassene på Krøgenes D1 var atskilt av brattere partier. Det ble gjort funn på alle 

tre terrassene, men undersøkelsen ble konsentrert til den midtre og klart mest funnrike av 

de tre. Denne var ca. 55 m lang og inntil 15 m bred. Særlig karakteristisk for denne delen 

av Krøgenes D1 var et uvanlig stort antall nedgravninger med til dels sterkt kullholdige 

masser, hovedsakelig tolket som kokegroper og ildsteder. Nedgravningene var spredt på 

ulike deler av lokaliteten. C14-dateringer fra dem viser at bruken av lokaliteten spenner 

helt fra overgangen nøstvetfasen-kjeøyfasen, gjennom tidligneolitikum og inn i mellom-

neolitikum A. Én C14-datering har dessuten gitt resultat til mellomneolitikum B. Spred-

ningen av både kokegroper/ildsteder, med flere kokegroper/ildsteder som skjærer inn i 

andre, og flere sentrale redskapsgrupper gir inntrykk av en serie kortvarige besøk. Det ble 

ikke gjort funn av spor etter boligkonstruksjoner. 

 

Drøyt 7000 funn ble samlet inn ved utgravingen av Krøgenes D1. Av dem utgjør flint om 

lag 54 %, kvarts 45 % og ulike bergarter ca. 1 %. Funnene på den grundigst undersøkte 

terrassen fordelte seg på tre ulike konsentrasjoner av ulike størrelser. De tre er kalt A, B 

og C (fra sør til nord). Funnsammensetningen i de to sørligste, A og B, kan beskrives som 

nokså likeartet både når det gjelder råstoff og gjenstandstyper. Fra funnkonsentrasjon C 

er flintandelen langt høyere enn i A og B, men andelen sekundærbearbeidet flint i C er 

tydelig lavere. Dette kan indikere en kronologisk forskjell. 

 

C14-dateringene bekrefter gjentatte besøk på stedet over en lang periode, med resultater 

som spenner over en mer enn to tusen år lang periode fra ca. 4600 til 2500 f.Kr. Da de 
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ulike funnkonsentrasjonene fra de antatt ulike besøkene overlapper hverandre i ustratifi-

serte løsmasser, er det problematisk å skille besøkenes produksjonsavfall sikkert fra hver-

andre. Postdeposisjonelle forstyrrelser av ulike slag kan også ha ført til ytterligere sam-

meblanding av funn fra ulike bruksfaser. Til tross for at C14-resultatene indikerer at loka-

litetens hovedbruksfase var i siste del av seinmesolitikum, synes hovedmengden av funn-

inventaret – ut fra typologiske og teknologiske trekk – å høre hjemme i tidligneolitikum. 

Blant dem er et relativt omfattende øksemateriale av bergart. Foruten en hel nøstvetøks 

består øksematerialet av bergart av fragmenterte, firesidige typer av ulike størrelser. Disse 

er tolket som neolittiske og troligst fra tidligneolitikums første halvdel. Flere av øksene er 

framstilt av sedimentære og antatt sprø bergarter, og må ikke nødvendigvis ha blitt brukt 

til hogst av trær. Særlig kan enkelte av de mindre meislene tenkes å ha blitt brukt til bear-

beiding av jaktbytte. Det øvrige bergartsmaterialet er lite. Til tross for flere fragmenter av 

slipeplater og mulige slipesteiner av sandstein antas det at øksene i hovedsak ble tatt med 

til Krøgenes D1 som ferdige eller tilnærmet ferdige økser. Et fragment med sikre slipe-

spor viser at de som brukte lokaliteten i neolittisk tid også har hatt tilgang på slipte flint-

økser. Det samme gjør trolig et par flintfunn som er tolket som avfall etter tilhogging av 

en uslipt flintøks, eventuelt omhogging av en skadet, slipt flintøks.  

 

Den tallmessig største kategorien av funksjonsbestemte redskaper fra lokaliteten er pil-

spisser. Blant dem er tverrpilene i klart flertall. Av de øvrige sekundærbearbeidede flint-

sakene er majoriteten tolket som skrapere eller kniver. En stor andel av disse er laget av 

flekker, ikke avslag. De relativt mange flekkeredskapene tyder på at flekker klart er blitt 

foretrukket framfor avslag for videre bearbeiding til småredskaper. Dette røper at produk-

sjon av flekker har vært en målrettet strategi i flintbearbeidingen på lokaliteten. Dette 

inntrykket reflekteres ikke i det innsamlede kjernematerialet, da er klart flertall av kjerne-

ne er bipolare. Det antas derfor at kjernene som har vært utgangspunkt for de mest regel-

messige flekkene, er blitt fraktet bort fra lokaliteten da den ble forlatt.   

 

Råstoffmessig gir materialet fra Krøgenes D1 er interessant innblikk ved at nesten en 

halvpart av funnmaterialet er av kvarts. Kvartsfunnene viser at dette råstoffet iallfall til en 

viss grad har inngått i det samme konseptet som flinten, ved at det er blitt produsert både 

pilspisser og flekker av det. Om man holder skiferpiler utenom, er tangepiler og tverrpiler 
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nær utelukkende av flint på andre, tidligere undersøkte lokaliteter langs kysten av Sørøst-

landet.     

 

Det mulige fiskesøkket, pilspissene, skraperne og knivene uttrykker sammen med lokali-

tetens beliggenhet at fiske og fangst av fugl samt land- og sjøpattedyr trolig har dannet 

den erversmessige bakgrunnen for oppholdene på stedet. Krøgenes D1 gir viktige inn-

blikk i kronologiske, teknologiske og typologiske aspekter i det som forskningshistorisk 

har vært en svært sentral del av steinalderen, nemlig overgangen eldre-/yngre steinalder. 

Gjennom sin beliggenhet ved den samtidige strandkanten er den grundig C14-daterte 

Krøgenes D1 dessuten velegnet for å studere bosetningsmønsteret i en fase hvor jordbru-

ket gradvis etableres i Sør-Norge. Raskt etter at landhevingen omdannet den grunne fjor-

den til tørt land, ble området dyrket opp. Stratigrafiske observasjoner og en C14-datering 

tyder på at dette fant sted allerede i seinneolitikum. En kokegrop datert til folkevand-

ringstid kan trolig også knyttes til en mulig dyrkning i området i eldre jernalder.    
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 VEDLEGG 11

11.1 STRUKTURLISTE 

S-nr. Type Snittet Form-
gravet 

Prøver Tegn-
ing 

Beskrivelse/Kommentar 

203500 Kokegrop NEI NEI     Samme som S204413 i lag 1 

203510 Kokegrop NEI NEI     Samme som S204413 i lag 1 

203533 Ildsted NEI JA 9   Fjernet under graving av lag 1 

203549 Grøft JA NEI 1-8 1 Samme som S204424 i lag 1 

203602 Grøft NEI NEI     Fyllskifte over S204344 

203651 Grøft NEI NEI     Samme som S204344 i lag 1 

203665 Ildsted NEI NEI       

203677 Ildsted NEI NEI 10     

203693 Ildsted NEI NEI     Samme som S204387 i lag 1 

204327 Ildsted JA JA 13, 14 2   

204344 Ildsted JA JA 11,12 4   

204387 Ildsted JA JA 25, 26 8   

204397 Stolpehull/ 
fyllskifte 

JA JA 16, 17 6   

204354a Ildsted JA JA 19,20 5   

204354b Ildsted JA JA 21,22 5   

204354c Ildsted JA JA 23,24 5   

204413 Ildsted JA JA 27, 28 3, 9   

204424 Grøft JA JA 29, 30, 
31, 32, 
33, 34 

7   

206352 Ildsted/kokegrop JA JA 49 14   

207073 Ildsted JA JA 48 11   
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207098 Ildsted JA JA 46 11   

207120 Ildsted JA JA 47 12 Plan tegnes fra foto 

207135 Avskrevet JA JA     Avskrevet 

207148 Avskrevet JA JA     Avskrevet 

207811 Ildsted JA JA 52 16   

207828 Ildsted JA JA 50 15   

207849 Ildsted JA JA 51 15   

208268 Kokegrop JA JA 53 17   

11.2 LISTE OVER TEGNINGER 

Nr. Motiv  Struktur Målestokk Tegnet av Dato 

1 Profiltegning fra søndre flate - 1:20 Knut Ivar Austvoll 30.9.14 

2 Plan- og profiltegning S204327 1:20 Svein V. Nielsen 15.10.14 

3 Plantegning (profil i tegning 9) S204413 1:20 Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

4 Plan- og profiltegning S204344 1:20 Knut Ivar Austvoll 15.10.14 

5 Plan- og profiltegning S204354 1:20 Svein V. Nielsen 15.10.14 

6 Plan- og profiltegning S204397 1:20 Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

7 Plan- og profiltegning S204424 1:20 
Knut Ivar Austvoll/ 
Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

8 Plan- og profiltegning S204387 1:20 Svein V. Nielsen 15.10.14 

9 Profiltegning S204413 1:20 Joachim Åkerstrøm 16.10.14 

10 Profil på flata gjennom dyrkningslag - 1:20 
Knut Ivar Austvoll/ 
Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

11 Plan- og profiltegning 
S207073/ 
S207098 1:20 Knut Ivar Austvoll 20.10.14 

12 Profiltegning S207120 1:20 
Annette Solberg/ 
Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

13 
Strukturer sør i nordlig del  
(Avskrevet) - 1:20 Svein V. Nielsen 21.10.14 

14 Plan- og profiltegning S206352 1:20 Elisabeth F. Swensen 21.10.14 

15 Plan- og profiltegning 
S207828/ 
S207849 1:20 

Elisabeth F. Swensen/ 
Joachim Åkerstrøm 22.10.14 

16 Plan- og profiltegning S207811 1:20 Knut Ivar Austvoll 22.10.14 

17 Plan- og profiltegning S208268 1:20 
Elisabeth F. Swensen/ 
Svein V. Nielsen 23.10.14 
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11.3 PRØVER 

Prø-
ve-nr. 

Prøve-
type 

S-nr. Struktur-
type 

Kvadrant Lag Dybde 
cm 

Vekt 
(gr) 

Beskrivelse 

1 Mikro-
morf 

Profil, 
grøft 

Grøft/ 
undergrunn 

777x 140y, SØ 4, 6 40-53   Tatt ut i 
profil 

2 Makro 203549 grøft i Ø-V 
profil 

777x 140y, SØ 4 24-34   Tatt ut i 
profil 

3 Kull 203549 grøft i Ø-V 
profil 

777x 140y, SØ 4 34-35 0,1 Tatt ut i 
profil 

4 Jord 203549 grøft i Ø-V 
profil 

777x 140y, SØ 4 35-37   Tatt ut i 
profil 

5 Jord - grøft i Ø-V 
profil 

777x 140y, SØ 5-6 42-44   Tatt ut i 
profil 

6 Jord - grøft i Ø-V 
profil 

777x 140y, SØ 6 55-57   Tatt ut i 
profil 

7 Makro - Lag 6 777x 140y, SØ 6 52-62   Tatt ut i 
profil 

8 Kull - Lag 6 777x 140y, SØ 6 62-63   Tatt ut i 
profil 

9 Kull 203533 Ildsted 179x 143y, SV  2 10 0,5 Tatt ut i 
plan 

10 Kull 203677 Ildsted 781x 139y, SØ 2 10 0,3 Tatt ut i 
plan 

11 Makro 204344 Mulig ild-
sted 

  1 1-10 
cm 

  Tatt ut i 
profil 

12 Kull 204344 Mulig ild-
sted 

  1 1-12 
cm 

1 Tatt ut i 
profil 

13 Kull 204327 Ildsted     10-15 0,3 Tatt ut i 
profil 

14 Makro 204327 Ildsted     15-20   Tatt ut i 
profil 

15 Makro 204397 Ildsted?    5-15   Tatt ut i 
profil 

16 Makro 204397 Stolpehull?    20-25   Tatt ut i 
profil 

17 Kull 204397 Stolpehull?    20-30 >0 Tatt ut i 
profil 

18 Kull 204397 Ildsted?    10-15 >0 Tatt ut i 
profil 

19 Makro 204354a Ildsted  3-4 5-18   Tatt ut i 
profil 

20 Kull 204354a Ildsted  3 7-20 0,3 Tatt ut i 
profil 

21 Makro 204354
b 

Ildsted  3 5-15   Tatt ut i 
profil 

22 Kull 204354
b 

Ildsted  3 5-10 0,2 Tatt ut i 
profil 
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23 Makro 204354c Ildsted  3 5-10   Tatt ut i 
profil 

24 Kull 204354c Ildsted  3 5-10 >0 Tatt ut i 
profil 

25 Makro 204387 Ildsted  3 1-6   Tatt ut i 
profil 

26 Kull 204387 Ildsted  3 1-15 0,2 Tatt ut i 
profil 

27 Makro 204413 Kokegrop    10-20   Tatt ut i 
profil 

28 Kull 204413 Kokegrop    10-20 2,4 Tatt ut i 
profil 

29 Kull 204424a Groper  3-4 10-15 0,2 Tatt ut i 
profil 

30 Makro 204424 Groper  3-4 5-25   Tatt ut i 
profil 

31 Makro 204424 Groper  3-4 2-22   Tatt ut i 
profil 

32 Kull 204424 Groper  3-4 2-12 0,2 Tatt ut i 
profil 

33 Makro 204424 Groper  3-4 2-20   Tatt ut i 
profil 

34 Kull 204424 Groper  3-4 3-15 0,8 Tatt ut i 
profil 

35 Makro Profil Dyrknings-
profil 

 1-2 30-39   Tatt ut i 
profil 

36 Makro Profil Dyrknings-
profil 

 2-3 39-48   Tatt ut i 
profil 

37 Kull  Profil Dyrknings-
profil 

 2 29-33 0,2 Tatt ut i 
profil 

38 Kull Profil Dyrknings-
profil  

 2 38-40 >0 Tatt ut i 
profil 

39 Kull Profil Dyrknings-
profil 

 3 48-50   Tatt ut i 
profil 

40 Pollen Profil Dyrknings-
profil 

 1 10   Tatt ut i 
profil 

41 Pollen Profil Dyrknings-
profil 

 2 20   Tatt ut i 
profil 

42 Pollen Profil Dyrknings-
profil 

 2 26   Tatt ut i 
profil 

43 Pollen Profil Dyrknings-
profil 

 3 40   Tatt ut i 
profil 

44 Pollen Profil Dyrknings-
profil 

 3 50   Tatt ut i 
profil 

45 Mik-
romorf 

Profil Dyrknings-
profil 

 1,2,
3 

15-45   Tatt ut i 
profil 

46 Kull 207098 Ildsted  1 0-5 0,1 Tatt ut i 
profil 
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47 Kull 207120 Ildsted  1 2-7 0,1 Tatt ut i 
profil 

48 Kull 207073 Ildsted  1 0-5 0,1 Tatt ut i 
profil 

49 Kull 206352 Ildsted/ 
kokegrop 

 1 10-13 0,1 Tatt ut i 
profil 

50 Kull 207878 Ildsted  3 7-12 0,6 Tatt ut i 
profil 

51 Kull 207849 Ildsted  1 0-9 >0 Tatt ut i 
profil 

52 Kull 207811 Stolpehull?  1 5-10 >0 Tatt ut i 
profil 

53 Kull 208268 Kokegrop?  1 5-15 0,3 Tatt ut i 
profil 

54 kull 203549 grøft i Ø-V 
profil 

 4 24-34 1,1 Tatt ut i 
profil 

55 Kull 204327 Ildsted    15-20 0,8 Tatt ut i 
profil 

56 Kull 204397 Stolpehull?    20-25 0,2 Tatt ut i 
profil 

57 Kull 204354
b 

Ildsted  3 5-15 3,3 Tatt ut i 
profil 

58 Kull 204424 Groper  3-4 2-20 3,2 Tatt ut i 
profil 

59 Kull Profil Dyrknings-
profil 

 2-3 39-48 0,5 Tatt ut i 
profil 
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11.4 TILVEKSTTEKST, C59688/1-51 

[NB! Funnmaterialet er i ettertid gjennomgått på nytt og delvis reklassifi-
sert, men uten omnummerering av poser osv. Funngjennomgangen i rapp-
orten og i tilveksten er imidlertid ikke revidert. Isteden henvises det til 
funngjennomgang i artikkel om Krøgenes D1 i prosjektpublikasjonen.] 
 
C59688/1-51 

Boplassfunn fra senmesolitikum/tidligneolitikum/mellomneolitikum fra KRØGENES D1, 
KRØGENES SKOG (511/6), ARENDAL K., AUST-AGDER. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Boplassen ble undersøkt ved prosjektet E18 
Tvedestrand-Arendal i 2014. Funnene indikerer bruk fra senmesolittisk tid og frem til 
mellomneolitikum. Lokaliteten består av fem ulike aktivitetsområder. På den høyeste 
terrassen aktivitet fra senmesolitikum. På mellomste terrasse aktivitet i tre ulike områ-
der fra tidlig- og mellomneolitikum og laveste terrasse dyrkingsspor fra bronsealder. Det 
ble funnet en rekke strukturer i form av ildsteder, kokegroper og grøfter. 

1) ett øksefragment av flint. Fragment av slipt flintøks. Vekt: 0,25 gram. 

2) to pilspisser av flint, A-spisser. Mål: Bredde: 1,0 cm (Stm.), L=3,3 cm (Stm.). Vekt: 1,7 
gram. 

3) syv tverreggete pilspisser av flint. Mål: B=0,9 cm (Stm.). L=2,0 cm (Stm.). Vekt: 3,75 
gram. 

4) seks eneggete pilspisser av flint. Mål: B=1,4 cm (Stm.), L=3,2 cm (Stm.). Vekt: 5,2 
gram. 

5) 18 flekker med retusj av flint. Mål: B=2,4 cm (Stm.), L=6,5 cm (Stm.). Vekt: 38,4 gram. 

6) fire flekker med rygg av flint. Mål: B=1,2 cm (Stm.), L=3,7 cm (Stm.). Vekt: 10,25 gram. 

7) to flekker med bruksspor av flint. Mål: B=1,5 cm (Stm.), L=3,1 cm (Stm.). Vekt: 2,5 
gram. 

7) 45 flekke av flint. Mål: B=2,2 cm (Stm.), L=4,6 cm (Stm.). Vekt: 73,55 gram. 

8) to mikroflekker med retusj av flint. Mål: B=0,8 cm (Stm.), L=2,8 cm (Stm.). Vekt: 1,5 
gram. 

9) 15 mikroflekke av flint. Mål: B=0,6 cm (Stm.), L=2,3 cm (Stm.). Vekt: 3,2 gram. 

10) to avslag med overflateretusj av flint. Mål: 4,9 cm (Stm.). Vekt: 8,2 gram. 

10) ett avslag med retusj av flint. Helretusjerte sidekanter, samt flateretusj på ventral 
side mot spiss. Mål: 7,3 cm (Stm.). Vekt: 14,65 gram. 
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10) 57 avslag med retusj av flint. Mål: 4,3 cm (Stm.). Vekt: 150,45 gram. 

11) ett avslag av flint med fasetert plattform og indirekte teknikk. 

11) 1338 avslag av flint.  

12) åtte fragmenter med retusj av flint, skraper.  

12) 41 fragmenter med retusj av flint. Mål: 2,8 cm (Stm.). Vekt: 59 gram. 

12) ett fragment med retusj av flint, bor. Vekt: 3,05 gram. 

13) 1137 fragmenter av flint.  

14) 78 splint med slagbule av flint. 

14) 888 splint av flint.  

15) to håndtakskjerner av flint. Vekt: 1,35 gram. 

16) tre sylindriske kjerner av flint. Mål: 3,3 cm (Stm.). Vekt: 14,0 gram. 

17) fire plattformkjerner av flint. Mål: 4,6 cm (Stm.). Vekt: 43,9 gram. 

18) 35 bipolare kjerner av flint. Mål: 3,8 cm (Stm.).  

19) seks uregelmessige kjerner av flint. Mål: 4,6 cm (Stm.). Vekt: 126,5 gram. 

20) fire kjernefragment av flint. Vekt: 13,5 gram. 

20) fragment med plattformkant av flint. Vekt: 0,35 gram. 

20) en fragment av plattformkjerne av flint. Vekt: 0,4 gram. 

20) tre kjernefragmenter av flint, sidefragment. Mål: 4,1 cm (Stm.). Vekt: 24,5 gram. 

21) to avslag av bergkrystall. Vekt: 3,3 gram. 

22) ett fragment av bergkrystall. Vekt: 0,35 gram. 

23) en pilspiss av kvarts. Gjenstandsdel: tange. Mål: 1,2 cm (Stm.). Vekt: 0,5 gram. 

24) tre tverreggete pilspisser av kvarts. Mål: B:1,2 cm (Stm.). L: 2,3 cm (Stm.). Vekt: 2,95 
gram. 

25) fem flekker av kvarts. Mål: B=3,0 cm (Stm.), L: 3,2 cm (Stm.). Vekt: 11,5 gram. 

26) tre avslag med retusj av kvarts. Mål: 3,2 cm (Stm.). Vekt: 8,95 gram. 
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27) 982 avslag av kvarts.  

28) ett fragment med retusj av kvarts. Vekt: 0,75 gram. 

29) 2101 fragmenter av kvarts.  

30) seks plattformkjerner av kvarts. Mål: 4,4 cm (Stm.). Vekt: 136,3 gram. 

31) ti bipolare kjerner av kvarts. Vekt: 30,3 gram. 

32) 11 uregelmessige kjerner av kvarts. Vekt: 501,15 gram. 

33) to kjerner av kvarts. Vekt: 46,75 gram. 

34) seks avslag av kvartsitt. Vekt: 13,65 gram. 

35-37) Utgår  på grunn av ny tolking av materialet. 

38) en nøstvetøks av bergart, hornfels. Øksen har slipt egg og er noe forvitret. Mål: 15,1 
cm (Stm.). Vekt: 305,45 gram. 

39) ett fragment fra tynnakket øks av bergart. Slipt, med bevart deler av smalside. Mål: 
2,8 cm (Stm.), L=1,8 cm. Vekt: 11,55 gram. 

39) en firsidig øks av bergart. Kløyvet på langs fra egg til nakke. Prikkhugget smalside og 
helslipt bredside. Mål: 9,0 cm (Stm.), Smalside = 2,2 cm, B=1,8 cm. Vekt: 82 gram. 

39) fire slipte øksefragmenter av bergart. Mål: 7,9 cm (Stm.). Vekt: 230,7 gram. 

39) fem øksefragmenter av bergart. Mål: 9,4 cm (Stm.). Vekt: 157 gram. 

40) to kniver av bergart. Gjenstandsdel: egg. Mål: L=2,1 cm (Stm.). Vekt: 18,25 gram. 

40) to slipte avslag av bergart. Vekt: 6 gram. 

40) to slipte fragmenter av bergart. Mål: 6,8 cm (Stm.). Vekt: 100,1 gram. 

41) 16 slipeplater av bergart. Mål: 13,8 cm (Stm.). Vekt: 492,05 gram. 

42) fem avslag av bergart. Vekt: 20,05 gram. 

43) en plattformkjerne av bergart. Vekt: 10,55 gram. 

44) fem knakkesteiner av bergart. Mål: 7,6 cm (Stm.). Vekt: 1668,25 cm. 

45) en pilspiss av skifer. Gjenstandsdel: odd. Mål: 1,6 cm (Stm.). Vekt: 0,5 gram. 

46) ett fragment av skifer. Vekt: 7,45 gram. 
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47) en slipt kniv av sandstein. Foreligger i to deler. Rektangulær i formen, med flatslipte 
smalsider, tilslipt egg på kortside. Mål: B=5,0 cm, L=9,3 cm. Vekt: 81,0 gram. 

47) syv kniver av sandstein. Mål: 4,9 cm (Stm.). Vekt: 26,6 gram. 

47) en ukjent helslipt gjenstand av sandstein. Sandsteinsfragment i to deler. Myk hel-
slipt sandstein. Mulig bryne. Mål: 7,3 cm (Stm.). Vekt: 0,4 gram. 

48) syv slipeplater av sandstein. Mål: 15,1 cm (Stm.). Vekt: 640,09 gram. 

49) fire råstoff av pimpstein. Vekt: 5,25 gram. 

50) to hasselnøttskall av organisk materiale. Vekt: 0,15 gram. 

51) ti prøver, kull av organisk materiale. Vekt: 1,8 gram. 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger fordelt på tre terrasser fra 16 til 22 moh. På 
nederste platå er det en flate preget av moderne dyrking. Denne er avgrenset av en 
bekk i øst og av bergknauser mot sør og vest. Det mellomste nivået ligger på en sadel 
delvis avgrenset av berg i dagen i øst og vest. I nord er det en bergknaus som skaper en 
naturlig avgrensning mellom nordre og søndre del av mellomste platå. Nordre flate lig-
ger 20 moh., mens søndre ligger 19 moh. 

 
Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6481758, Ø: 489125. 
LokalitetsID: 160617. 
Funnet av: Annette Solberg, Arkeologisk seksjonen, KHM. 
Funnår: 2014. 
Katalogisert av: Joachim Åkerstrøm/Annette Solberg. 
  



11.5 TEGNINGER 

11.5.1 TEGNING 1 – ØST-VESTPROFILET PÅ SØNDRE FLATE 
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11.5.2 TEGNING 10 – DYRKNINGSPROFIL PÅ LAVESTE TERRASSE 
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11.5.3 TEGNING 7 – S204424 GRØFT 

 



11.5.4 TEGNING 5 – S204354 ILDSTEDER 
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11.5.5 TEGNING 11 – S207073/S207098 ILDSTEDER 

 
 
 

 



11.5.6 TEGNING 2 – S204327 ILDSTED 

 

11.5.7 TEGNING 3/9 – S204413 ILDSTED 

 



511/6, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 82 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

11.5.8 TEGNING 4 – S204344 ILDSTED 

 
 

11.5.9 TEGNING 8 – S204387 ILDSTED 
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11.5.10 TEGNING 12 – S207120 ILDSTED 

 
 

 

11.5.11 TEGNING 15 – S207828/S207849 ILDSTEDER 
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11.5.12 TEGNING 16 – S207811 ILDSTED 
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11.5.13 TEGNING 14 – S206352 KOKEGROP 

 
 

11.5.14 TEGNING 17 – S208268 KOKEGROP 
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11.5.15 TEGNING 6 – S204397 STOLPEHULL/FYLLSKIFTE 
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11.6 FOTOLISTE 

Bildenr. Motivbeskrivelse Tatt 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34823_001 
Oversiktsbilde av Lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) før avtorving V Elisabeth F. Swensen 6.8.14 

Cf34823_002 

Oversiktsbilde av Krøgenes D1 (C. 
59688) før arkeologiske utgravninger 
med Eirin Beenberg. Ø Elisabeth F. Swensen 6.8.14 

Cf34823_003 
Eirin Beenberg, Julia Kotthaus og Jani 
Causevic ved såldet. 

 
Joachim Åkerstrøm 26.8.14 

Cf34823_004 
Oversiktsbilde av Lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) før avtorving S Joachim Åkerstrøm 26.8.14 

Cf34823_005 

Sørlig sadel på lokalitet Krøgenes D1 
(C. 59688) mot sørvest med Annette 
Solberg, Jani Causevic, Julia Kott-
haus, og Eystein Østmoe. 

 
Joachim Åkerstrøm 26.8.14 

Cf34823_006 

Oversiktsbilde av sørlig sadel og mel-
lomste terasse på lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) med Jani Causevic, 
Joachim Åkerstrøm og Eirin Been-
berg. N Annette Solberg 2.9.14 

Cf34823_007 

Oversiktsbilde fra nordre ende av 
lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) mot 
sør med Julia Kotthaus, Jani Causevic 
og Joachim Åkerstrøm. S Annette Solberg 2.9.14 

Cf34823_008 

Struktur 206352 i plan slik den frem-
kom under trinn 1 på lokalitet 
Krøgenes D1 (C. 59688). V Annette Solberg 10.9.14 

Cf34823_009 

Oversiktsbilde av nordligsadel på 
lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) 
etter trinn 1. N Joachim Åkerstrøm 12.9.14 

Cf34823_010 

Oversiktsbilde av lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) sett fra sørligsadel, og 
mot østreflate før avtorving.  Ø Joachim Åkerstrøm 12.9.14 

Cf34823_011 

Oversiktsbilde av lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) sett fra nordligsadel 
mot sør før avtorving. S Joachim Åkerstrøm 12.9.14 

Cf34823_012 

Oversiktsbilde av vestre flate på 
lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) før 
avtorving sett mot sørvest. S Joachim Åkerstrøm 12.9.14 

Cf34823_013 

oversiktbilde før avtorving av lokali-
tet Krøgenes D1 (C. 59688) fra midt-
reflate mot søndresadel. S Joachim Åkerstrøm 12.9.14 

Cf34823_014 

Avtorving av lokalitet Krøgenes D1 
(C. 59688) sett fra sørlig sadel mot 
nordvest. V Joachim Åkerstrøm 15.9.14 

Cf34823_015 
Lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) 
etter avtorving sett fra sørlig sadel N Joachim Åkerstrøm 20.9.14 
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mot nordlig sadel. Profilbenker går 
N-S og Ø-V. Synlig kvarts og flint på 
flata. 

Cf34823_016 

Oversiktsbilde av sørlig del på den 
sørlige sadelen på Krøgenes D1 (C. 
59688) sett fra vest mot sør. Ø Joachim Åkerstrøm 21.9.14 

Cf34823_017 

Oversiktsbilde av nordre del av den 
sørlige sadelen på lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) sett fra nord mot sør. 
Prøvestikk fra Trinn 1 synlig på flata. S Joachim Åkerstrøm 23.9.14 

Cf34823_018 

Oversiktsbilde av lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) etter avtorving sett fra 
nord mot sør. På venstre side i bilde 
ses steingjerde   S Joachim Åkerstrøm 28.9.14 

Cf34823_019 
Oversiktsbilde av nordre del av 
Krøgenes D1 (C. 59688). N Joachim Åkerstrøm 1.10.14 

Cf34823_020 

Oversiktsbilde av lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) søndresadel etter av-
torving. S Joachim Åkerstrøm 4.10.14 

Cf34823_021 
Oversiktsbilde av lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) fra nord mot sør. S Joachim Åkerstrøm 10.10.14 

Cf34823_022 

Oversiktsbilde av lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) øst-vest gående profil-
benk. Med Knut Ivar Austvoll. Ø Annette Solberg 25.9.14 

Cf34823_023 

Arbeidsbilde fra øst-vest profil på 
lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) med 
Eirin Beenberg og Knut Ivar Austvoll. V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_024 
Oversiktsbilde av øst-vest profil på 
lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) V Annette Solberg 29.06.204 

Cf34823_025 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). A V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_026 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). B V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_027 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). C V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_028 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). D V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_029 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). D V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_030 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). E V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_031 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). F V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_032 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). G V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_033 
Detaljbilde av øst-vest profil på loka-
litet Krøgenes D1 (C. 59688). H V Annette Solberg 26.9.14 

Cf34823_034 Detaljbilde av øst-vest profil på loka- V Annette Solberg 26.9.14 



511/6, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 89 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

litet Krøgenes D1 (C. 59688). I 

Cf34823_035 

Oversiktsbilde sett mot øst av sørlig 
sadel på lokalitet Krøgenes D1 (C. 
59688) etter gravd lag 1 (5 cm.) med 
stein samlet etter rute. Med Elisa-
beth F. Swensen og Knut Ivar Aust-
voll. Ø Joachim Åkerstrøm 3.10.14 

Cf34823_036 

Oversiktsbilde sett mot sør av sørlig 
sadel på lokalitet Krøgenes D1 (C. 
59688) etter gravd lag 1 (5 cm.) med 
stein samlet etter rute. N Joachim Åkerstrøm 3.10.14 

Cf34823_037 
Oversiktsbilde av søndre flate av 
Krøgenes D1 (C. 59688)  

 
Joachim Åkerstrøm 3.10.14 

Cf34823_038 
Oversiktsbilde av søndre flate av 
Krøgenes D1 (C. 59688)  

 
Joachim Åkerstrøm 6.10.14 

Cf34823_039 
Oversiktsbilde av søndre flate av 
Krøgenes D1 (C. 59688)  

 
Joachim Åkerstrøm 6.10.14 

Cf34823_040 
Arbeidsbilde av Elisabeth F. Swensen 
på lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) - Joachim Åkerstrøm 30.9.14 

Cf34823_041 

Arbeidsbilde fra lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) med Elisabeth F. 
Swensen og Knut Ivar Austvoll. SØ Joachim Åkerstrøm 8.10.14 

Cf34823_042 

Oversiktsbilde sett mot nord av 
midtre og nordlig del av lokalitet 
Krøgenes D1 (C. 59688) med Elisa-
beth F. Swensen. NV Joachim Åkerstrøm 8.10.14 

Cf34823_043 
Oversiktsbilde sett mot sør av lokali-
tet Krøgenes D1 (C. 59688). SØ Joachim Åkerstrøm 8.10.14 

Cf34823_044 

Detaljfoto av mikromorfprøvetaking i 
øst-vest gående profil på søndre 
sadel på lokalitet Krøgenes D1 (C. 
59688) S Annette Solberg 9.10.14 

Cf34823_045 

Prøvetaking i øst-vest gående profil 
på søndre sadel på lokalitet Krøge-
nes D1 (C. 59688) med Knut Ivar 
Austvoll. S Annette Solberg 9.10.14 

Cf34823_046 

Oversiktsbilde av søndre sadel på 
lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) 
etter grav d lag 2, sett mot øst med 
stein fra rutene samlet i hauger og 
Knut Ivar Austvoll, Elisabeth F. Swen-
sen og Svein Vatsvåg Nielsen. Ø Annette Solberg 14.10.14 

Cf34823_047 

Arbeidsbilde fra søndre sadel på 
lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688) sett 
mot vest med Svein Vatsvåg Nielsen, 
Lars Sundström, Knut Ivar Austvoll, 
Annette Solberg, Elisabeth F. Swen-
sen og Synnøve Viken. NV Joachim Åkerstrøm 14.10.14 
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Cf34823_048 
Oversiktsbilde av søndre flate av 
Krøgenes D1 (C. 59688)  

 
Joachim Åkerstrøm 14.10.14 

Cf34823_049 
Struktur 204327 i plan fra lokalitet 
Krøgenes D1 (C. 59688). N Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_050 
Struktur 204387 og 204354 i plan fra 
lokalitet Krøgenes D1 (C. 59688). Ø Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_051 
Struktur 204397 i plan fra lokalitet 
Krøgenes D1 (C. 59688). Ø Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_052 
Struktur 204424 i plan fra lokalitet 
Krøgenes D1 (C. 59688). Ø Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_053 
Struktur 204424 i plan fra lokalitet 
Krøgenes D1 (C. 59688). Ø Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_054 

Struktur 204413 i plan fra søndre 
flate på lokalitet Krøgenes D1 (C. 
59688). Ø Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_055 

Arbeidsbilde fra lokalitet Krøgenes 
D1 (C. 59688) med Joachim Åker-
strøm, Elisabeth F. Swensen, Knut 
Ivar Austvoll og Svein Vatsvåg Niel-
sen. V Annette Solberg 15.10.14 

Cf34823_056 
Struktur 204344 i profil mot vest på 
lokalitet Krøgenes D1 (C.59688) V Knut Ivar Austvoll 15.10.14 

Cf34823_057 

Arbeidsbilde med Svein Vatsvåg Ni-
elsen som snitter struktur på lokali-
tet Krøgenes D1 (C. 59688) 

 
Joachim Åkerstrøm 15.10.14 

Cf34823_057 

Arbeidsbilde med Svein Vatsvåg Ni-
elsen som snitter struktur på lokali-
tet Krøgenes D1 (C. 59688)  Joachim Åkerstrøm 15.10.14 

Cf34823_058 
Nordlig profil på struktur 204397 på 
lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688) N Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_059 
Vestlig profil på struktur 204397 på 
lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688) V Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_060 Profil på struktur  N Elisabeth F. Swensen 15.10.14 

Cf34823_061 
Struktur 204354 C på lokalitet D1 
Krøgenes (C. 59688) i profil. SV Svein V. Nielsen 15.10.14 

Cf34823_062 

Struktur 204354 B på lokalitet D1 
Krøgenes (C. 59688) i plan etter 
snitt, med Struktur 204354 C i plan. V Svein V. Nielsen 16.10.14 

Cf34823_063 
Struktur 204354 C på lokalitet D1 
Krøgenes (C. 59688) i profil. V Svein V. Nielsen 16.10.14 

Cf34823_064 
Struktur 204354 B på lokalitet D1 
Krøgenes (C. 59688) i profil. SV Svein V. Nielsen 16.10.14 

Cf34823_065 
Struktur 204354 A og B på lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688) i profil. SV Svein V. Nielsen 16.10.14 

Cf34823_066 
Struktur 204354 C på lokalitet D1 
Krøgenes (C. 59688) i profil. N Knut Ivar Austvoll 16.10.14 

Cf34823_067 Struktur 204387 i profil. S Knut Ivar Austvoll 16.10.14 

Cf34823_068 Struktur 204424 i profil på lokalitet V Knut Ivar Austvoll 16.10.14 
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D1 Krøgenes (C. 59688). 

Cf34823_069 
Profil 207173 på lokalitet D1 Krøge-
nes (C. 59688) V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_070 
Profil 207173 på lokalitet D1 Krøge-
nes (C. 59688) V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_071 
Profil 207173 på lokalitet D1 Krøge-
nes (C. 59688) V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_072 
Profil 207173 på lokalitet D1 Krøge-
nes (C. 59688) V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_073 
Profil 207173 på lokalitet D1 Krøge-
nes (C. 59688) V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_074 
Prøvetaking fra Profil 207173 på 
lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688) V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_075 
Prøvetaking fra Profil 207173 på 
lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688) V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_076 
Struktur 207073 og 207098 på lokali-
tet D1 Krøgenes (C. 59688) i plan. V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_077 

Jo Simon Frøshaug Stokke gjør inn-
måling på lokalitet D1 Krøgenes (C. 
59688) Ø Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_078 

Sjakt på østre flate på lokalitet D1 
Krøgenes (C. 59688) med Profil 
207173. NV Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_079 

Arbeidsbilde fra nordre flate på loka-
litet D1 Krøgenes (C. 59688) med 
Annette Solberg, Knut Ivar Austvoll, 
Elisabeth F. Swensen, og Svein Vats-
våg Nielsen. S Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_080 

Søndre flate på lokalitet D1 Krøgenes 
(C. 59688) etter flateavdekking og 
søk etter strukturer. Ø Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_081 
Struktur 207120 i plan på lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688) N Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_082 
Struktur 207098 i profil på lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688). V Knut Ivar Austvoll 20.10.14 

Cf34823_083 
Struktur 207098 i profil på lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688). V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_084 
Struktur 207073 og 207098 på lokali-
tet D1 Krøgenes (C. 59688) i profil. V Elisabeth F. Swensen 20.10.14 

Cf34823_085 

Arbeidsbilde fra østre flate på lokali-
tet D1 Krøgenes (C. 59688) drenering 
av vann. Med Joachim Åkerstrøm og 
Annette Solberg. V Svein V. Nielsen 21.10.14 

Cf34823_086 

Flateavdekking på vestreflate på 
lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688) med 
Annette Solberg. NØ Joachim Åkerstrøm 21.10.14 

Cf34823_087 
Flateavdekking på vestreflate på 
lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688) med N Joachim Åkerstrøm 21.10.14 
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Annette Solberg. 

Cf34823_088 
Struktur 206352 i profil på lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688). S Elisabeth F. Swensen 21.10.14 

Cf34823_089 
Flateavdekking på vestreflate på 
lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688). V Joachim Åkerstrøm 21.10.14 

Cf34823_090 
Arbeidsbilde med Annette Solberg 
fra lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688). NV Joachim Åkerstrøm 22.10.14 

Cf34823_091 
Arbeidsbilde med Annette Solberg 
fra lokalitet D1 Krøgenes (C. 59688). SØ Joachim Åkerstrøm 22.10.14 

Cf34823_092 
Struktur 207828 i profil på lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688). V Joachim Åkerstrøm 22.10.14 

Cf34823_093 
Struktur 207849 i plan lokalitet D1 
Krøgenes (C. 59688).  Joachim Åkerstrøm 22.10.14 

Cf34823_094 
Struktur 207849 i profil lokalitet D1 
Krøgenes (C. 59688). V Elisabeth F. Swensen 22.10.14 

Cf34823_095 

Søndre flate mot østre flate lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688) etter flate-
avdekking. ØNØ Joachim Åkerstrøm 22.10.14 

Cf34823_096 
Midtre flate før flateavdekking loka-
litet D1 Krøgenes (C. 59688). ØSØ Annette Solberg 22.10.14 

Cf34823_097 

Arbeidsbilde med Svein Vatsvåg Ni-
elsen fra lokalitet D1 Krøgenes (C. 
59688) og maskinen som forlater felt 
for siste gang. Ø Annette Solberg 22.10.14 

Cf34823_098 
Struktur 208268 i plan på lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688). V Elisabeth F. Swensen 23.10.14 

Cf34823_099 
Oversiktsbilde av nordre flate på 
Krøgenes D1 (C. 59688).  Annette Solberg 23.10.14 

Cf34823_100 
Oversiktsbilde av søndre flate av 
Krøgenes D1 (C. 59688)   Annette Solberg 23.10.14 

Cf34823_101 
Oversiktsbilde av midtre og østre 
flate på Krøgenes D1 (C. 59688)   Annette Solberg 23.10.14 

Cf34823_102 
Oversiktsbilde av midtre flate på 
Krøgenes D1 (C. 59688).  Annette Solberg 23.10.14 

Cf34823_103 
Struktur 208268 i profil på lokalitet 
D1 Krøgenes (C. 59688). V Elisabeth F. Swensen 23.10.14 
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11.7 ANALYSERESULTATER (RELEVANTE UTDRAG) 
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