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SAMMENDRAG 
Krøgenes D8 er tolket som en lokalitet med spor etter korte besøk i steinalder og eldre 
jernalder. Strandlinjekurven indikerer en eldste mulig datering til tidligmesolitikum (ca. 
9250-8300 f. Kr.). Det ble ikke gjort diagnostiske funn som tyder på aktivitet på stedet i 
denne perioden, men funn av bearbeidet flint og kvarts viser at det har vært aktivitet på 
lokaliteten i steinalder. Keramikkfragmenter med negledekor viser at lokaliteten også 
har vært i bruk i eldre jernalder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV 
LOKALITET MED AKTIVITETSSPOR FRA STEIN-
ALDER OG JERNALDER 

  

KRØGENES TJERN, 509/11, ARENDAL, AUST-AGDER  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Lokaliteten Krøgenes D8 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 D8 (Id 161276) er frigitt ved krav om gransking av kulturminnet i henhold til Kultur-
minnelovens § 10 første ledd.   
 
Fylkeskommunens registreringer ga totalt 11 funn fra Krøgenes D8. Funnene består av 
tre keramikkfragmenter (JA), to flintstykker, ett stykke bergart og fem kvartsstykker. 
Bare ett av kvartsstykkene vurderes å være av tilstrekkelig god kvalitet til at det kan eg-
ne seg for produksjon av redskaper. Også bergartsavslaget er svært usikkert. Lokaliteten 
ble påvist gjennom tre positive prøvestikk. Det er usikkert om det ble gravd negative 
prøvestikk på stedet. Forekomsten av det som i dag bedømmes å være jernalderkera-
mikk (gjennombrente og sandmagrede små fragmenter) indikerer at lokaliteten sann-
synligvis har vært i bruk under denne perioden og at den derfor vil egne seg til søk etter 
strukturer etter trinn 1. Det er usikkert hvorvidt de to, små flintstykkene representerer 
aktivitet på stedet i steinalder, eller om disse også kan knyttes til aktivitet i yngre perio-
der. 
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 DELTAGERE, TIDSROM 

De innledende undersøkelsene på Krøgenes D8 ble startet opp 11/8 2014 og fortsatte 
helt frem til 25/9 2014. Undertegnede hadde også ansvar for Krøgenes D3, D6 og lokali-
tetene C1 og C2 på Hesthag og personalet ble flyttet mellom disse avhengig av priorite-
ringer og utgravningenes forløp. Det var derfor ikke sammenhengende utgravningsvirk-
somhet på lokalitetene, men flere korte opphold når arbeid ble utført på en av de andre 
lokalitetene.  

Tabell 1: Ansatte på Krøgenes D8. 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Synnøve Viken Utgravningsleder 11-13/8 2014 2,65 

Silje Hårstad Ass. feltleder 11-13/8 2014 2,85 

Siw Bjørgen Feltassistent 12-13/8 2014 1,5 

Jo-Simon F. Stokke Utgravningsleder 25/9 2014 0,5 

Stian Pedersen Gravemaskinfører 25/9 2014 0,5 

Sum 8 

 

Til sammen ble det benyttet 8 dagsverk i felt på Krøgenes D8. I beregningen er ikke ut-
gravningsleders administrative oppgaver medregnet. Tidsbruken er kun faktisk tid be-
nyttet i felt. I tillegg til arbeidsoppgavene ført opp i Tabell 2 kommer utgravningsleders 
planlegging av utgravningen, gjennomgang av funn, dokumentasjon og andre administ-
rative oppgaver. For det øvrige feltpersonalet kommer også føring av reiseregninger, 
førstehjelpskurs, bygging av såld, innkjøp av utstyr og andre overordnede oppgaver på 
prosjektet i tillegg til førte dagsverk. 
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Tabell 2: Oversikt over fordeling av tidsbruk i felt på Krøge-

nes D8 

Krøgenes D8 - resultat dagsverk   

   

Arbeidsoppgaver Dagsverk Ukeverk 

Oppstart 1 0,20 

Intrasis/GIS 0,2 0,04 

Såldestasjon 0 0,00 

Prøveruter 5,5 1,10 

Ruter&lag 0 0,00 

Avtorving 0 0,00 

Flateavdekking 1 0,20 

Administrasjon 0 0,00 

Dokumentasjon 0 0,00 

Formidling 0 0,00 

Avslutning 0,3 0,06 

Totalt 8 1,60 
 

Tabell 3: Oversikt gravde m2 og m3 på 
Krøgenes D8 

Krøgenes D8 - beregninger 

  

Beregning Resultat 

Antall kvadranter 38 

Kvm 9,50 

Kubikk 0,95 

Kvm pr dagsverk 1,73 

Kubikk pr dag i 

felt 

0,12 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figur 1: Grafisk fremstilling av tidsbruk i felt på Krøgenes D8 
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 BESØK OG FORMIDLING  

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

Tabell 4: Oversikt over formidling 2014 

Dato Forum Tema 

12.8.2014 NRK Sørlandet   «E18-utbygging kan løse steinaldergåte» 

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

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

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

25.9.2014 Reportasje i Agderposten Kommunikasjon i nåtid gjenspeiler fortid» 

29.9.2014 Reportasje i Agderposten «Håp i hengende forskersnøre».   

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

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

30.9.2014 Aust-Agder fylkeskommune - Kulturav-
delinga 

Omvisning på Krøgeneslokalitetene. Birgitte Bjørkli 

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

07.10.2014 Aust-Agder Kulturhistoriske senter 
(AAKS) 

Besøk og omvisning på Krøgeneslokalitetene. 
Birgitte Bjørkli 

14.10.2014 Vitensenteret Sørlandet Omvisning på Krøgeneslokalitetene. Birgitte Bjørkli 

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

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

22.10.2014 Prosjektledelsen på E18 Bamleprosjektet 
KHM 

Besøk og omvisning på Krøgeneslokalitetene. 
Lars Sundstrøm 

8.8.2014 Harald A. Halvorsen, Vitensenteret Sør-
landet 

Strategi for samarbeid om formidling under hele 
prosjektperioden 

18.8 og 
15.9.2014 

Peter Bjerregaard KHM Planleggingsmøte Kollaps 

25.8.2014 Marianne Eldorhagen og Annette Booth, 
AAKS 

Møte om samarbeidsstrategier KHM og AAKS. 
Planleggingsmøte. Kulturhistorisk vinkling 

29.8.2014 Seminar KHM Utstillingsmetodikk 

10.10.2014 Harald A. Halvorsen og Kine Wangerud, 
Vitensenteret Sørlandet 

Samarbeidsstrategi KHM og VS. Planleggingsmøte. 
Naturvitenskaplig innfallsvinkel 

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

Planleggingsmøte Kollaps + Urban gardening 

27.9.2014 Forskningstorget i Arendal Stand med informasjon og aktiviteter 

01.10.2014 Nils Ole Sundet, Vest-Agder fylkeskom-
mune 

Samarbeid om skoleformidling i 2015 og 2016. 
Planleggingsmøte 

02.10.2014 Vitensenteret Sørlandet Publikumshelg våren 2015. Planleggingsmøte 

16.10.2014 Arkeologisk aften/publikumskveld på 
Vitensenteret Sørlandet 

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

17.10.2014 Utstillings- og Publikumsseksjonen KHM Planlegging av Kollapsutstillingen KHM 

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

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

Kolonisering. Workshop publikumsdeltakelse 

05.12.2014 Seminar KHM Kollaps 

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

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

07.11.2014 Norsk Arkeologmøte i Stavanger Innlegg resultatbørsen. Ved Lars Sundstrøm 

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

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

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

15.12.2014 Seksjonsmøte AS Oppsummering av feltsesongen 

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

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

 Facebookgruppe «Arkeologiske utgravninger langs E18 Tvedestrand-
Arendal» 

 Instagramprofil (bilder) «arkeologie18» 

 Statens vegvesens hjemmeside 
Aust-Agder fylkeskommune 

Informasjon om oppstart 

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

Krøgenes (område D) ligger i Arendal på nordvestsiden av Tromøysundet. Til sammen 
ble det registrert 25 boplasser innenfor delområdet, hvor av ni skal undersøkes (jf. Ta-
bell 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 fra 14-45 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 moderne tid. Terrenget 
består av kuperte åser og heilandskap adskilt av mindre dalganger med våtmarksområ-
der og bekker. Det er varierende grad av løsmasser på de ulike boplassene og vegeta-
sjonen består hovedsakelig av plantet gran, furu samt løvtrær som bjørk og eik.  

Tabell 5: Oversikt over boplasser som skal undersøkes ved Krøgenes innenfor prosjek-
tet 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 

161273 Krøgenes D10 19 Birgitte Bjørkli 2014 

161275 Krøgenes D9 16 Annette Solberg 2014 

161276 Krøgenes D8 39 Synnøve Viken 2014 

161278 Krøgenes D6 40 Synnøve Viken 2014 

161292 Krøgenes D3 38-42 Synnøve Viken 2014 

170350 Stea D4 28-32 - 2016 

172500 Mørland D11 56 - 2016 

 
Krøgeneslokalitetene ligger fordelt på gårdene Krøgenes (511/6), Krøgenes tjern 
(511/67), Krøgenes skog (511/109), Kystveien 257A (511/102) og Dybergåsen (511/5). 
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 gjen-
standsbase. Området var derfor særskilt interessant ved funn av flere boplasser innen-
for ett lite område på flere ulike høyder over havet. 
 
Lokaltopografi og jordsmonn 
Krøgenes D8 lå 39 moh. på en ca. 15 meter lang utstikker i vestlig retning fra en mindre 
flate. Utstikkeren dannet en ca. 4 meter bred og 12 meter lang sadel i NØ-SV retning. 
Flaten var avgrenset av bergnabber i bakkant mot norvest og i forkant mot sør-sørvest. 
Flaten helte svakt mot nordøst og endte i en bratt skrent mot vest. I østlig kant gikk en 
skogsveg på tvers av lokaliteten. Øst for vegen var det en høy bergknaus. Lokaliteten var 
på denne måten skjermet mot nord, øst og sør. Dersom lokaliteten var strandbundet 
under bruksfasen har den hatt to mulige havner; en i sørøst der skogsvegen gikk, og en i 
vest der det var en bratt skråning. I dalsøkket vest for lokaliteten var det et mindre bek-
kefar. 
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Prøverutene viste en tydelig podsolprofil med kraftige utvaskingslag noen steder. Jord-
massene bestod av sandjord med innslag av grus og stein. Mye av steinen var forvitret. 
 

 

Figur 2: Lokaliteten før avtorving. Sett mot SV (Foto satt sammen av Cf34830_001, Cf34830_002 og 
Cf34830_003) 
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Figur 3: Lokaliteten Krøgenes D8 sin beliggenhet i forhold til de øvrige undersøkte lokalitetene på 
Krøgenes. Kart: L. S. Johannessen 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

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 gjennomføres på alle lokaliteter. Undersøkelsen 
innebærer at prøveruter på 0,5 x 0,5 m2 graves for hver fjerde meter basert på positive 
prøvestikk ved de fylkeskommunale registreringene. Lokalitetene blir ikke avtorvet in-
nen graving av prøverutene. Prøverutene graves i alle retninger innenfor lokalitetsav-
grensingen eller til det er helt funntomt. Alle prøveruter med mer enn fem avslag utvi-
des så ruten til slutt er 1 x 1 m2. Rutene graves uten å ta hensyn til vertikal funnforde-
ling, 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 prøverutene graves relativt tett og jevnt fordelt over hele 
lokaliteten får vi en bra kontroll på hvorvidt kulturlag eller andre strukturer forekommer 
på lokalitetene.  
 
Trinn 2: I dette trinnet er målet å fremskaffe den mest 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-
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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 naturviten-
skapelige analyser tas ut fra strukturene der det er forutsetning for å samle inn ukonta-
minert materiale.  
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5.3 DIGITAL DOKUMENTASJON 

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

I trinn 1 ble det gravd prøveruter på 50 x 50 cm på hver fjerde meter. Det ble i tillegg 
åpnet ruter rundt to kvadranter der det var funn av henholdsvis mer enn fem bearbei-
dede stein og mer enn ett keramikkfragment.  
 
Etter trinn 1 ble lokaliteten vurdert som interessant for søk etter strukturer ved hjelp av 
flateavdekking (trinn 3). Lokaliteten ble i trinn 3 maskinelt flateavdekket i søk etter 
strukturer. Maskinen fjerner da jorden gradvis ned til steril grunn. Det ble ikke gjort no-
en funn under flateavdekkingen. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Utviding av prøveruter t.v. Siw Bjørgen (bak) utvider prøveruten med mer enn fem funn av slått stein. 
Silje Hårstad utvider prøveruten med funn av keramikk. Sålding av masser t.h. (Cf34830_007 og Cf34830_008). 

Figur 5: Lokaliteten slik den så ut etter trinn 3 (Cf34830_016). 
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5.5 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Skogsvegen/stien øst på lokaliteten kan ha påvirket massene i undergrunnen noe. Loka-
liteten virket ellers uforstyrret, men naturprosesser som bioturbasjon og frost kan ha 
hatt innvirkning på funnspredning og bevaringsforhold. Mye av steinen i undergrunnen 
var tydelig forvitret. 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort 12 funn på lokaliteten. Fem av funnene var av flint og tre funn av kvarts. I 
tillegg ble det funnet fire keramikkskår. 
 

6.1.1 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-

U.nr. Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

3 Flekke 1 Med retusj  1 

Sum sekundærbearbei-

det flint 

 

1 

   

1 

Primærbearbeidet flint 

4 Avslag 1   1 

5 Fragment 2   2 

6 Splint 1   1 

Sum primærbearbeidet 

flint 

4   4 

 

Primærbearbeidet kvarts 

7 Avslag 1   1 

8 Splint 2   2 

Sum primærbearbeidet 

kvarts 

3   3 

SUM LITTISK MATE-

RIALE 

8   8 
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lien 2013). I det følgende presenteres noen prioriteringer som ligger til grunn for katalo-
giseringen:  

 
1. Primære og sekundære avslag 

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

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

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

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

5. Kvarts 
Lokalitetene vi har gravd så langt på E18 Tvedestrand-Arendal viser at kvarts ut-
gjør en betydelig andel av funnmaterialet. Kvaliteten på kvartsen varierer i mid-
lertid mye. Etter rådføring med Kjel Knutsson, som deltok på workshop og fikk se 
på kvartsmaterialet, besluttet vi at det ikke var interessant å skille mellom frag-
ment og splint i kvartsmaterialet. Vi skal heller ikke skille ut flekker/mikroflekker 
i kvarts med mindre vi har kjerner i materialet som viser at det har vært en be-
visst flekkestrategi på stedet. Det er mulig å særbehandle kvartsmateriale fra lo-
kaliteter der man kan se en stor grad av utnyttelse av høykvalitets kvarts, slik til-
fellet var på Krøgenes D3 i 2014.  

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

Det ble funnet fire keramikkfragmenter. Tre av disse hadde dekorelement. Sannsynligvis 
er dekoren negleinntrykk, og keramikken kan i så fall dateres til eldre jernalder. 

6.1.3 FUNNMATERIALE AV FLINT 

Det ble funnet fem flintgjenstander på lokaliteten. Ett flekkefragment var sekundærbe-
arbeidet.  

6.1.4 FUNNMATERIALE AV KVARTS 

En relevant problemstilling når det gjelder kvarts er det store antallet nyere tids kvarts-
brudd i Aust-Agder. Under gravningen ble det allerede i trinn 1 lagt vekt på hvor og i 
hvilken kontekst kvartsen ble funnet. Der det forekom klare avslag av kvarts i samme lag 
som slått flint ble kvartsen ansett som spor etter forhistorisk aktivitet på lik linje med 
flinten på stedet. Kvartsen som ble funnet måtte ha skarpe kanter og være av en slik 
kvalitet at den kunne egne seg til redskapsproduksjon for at den skulle bli samlet inn. 
Kantete stykker med naturlige spalteflater eller mye sprekker ble vurdert som henholds-
vis naturlig spaltet og naturlig forekommende kvarts. 
 
Det ble gjort tre funn av slått kvarts på lokaliteten; et avslag og to splinter. 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

7.1 KRONOLOGI OG STRANDFORSKYVNING 

Strandlinjekurven indikerer en eldste mulig datering til tidligmesolitikum (ca. 9250-8300 
f. Kr.). Det ble ikke gjort diagnostiske funn som tyder på aktivitet på stedet i denne pe-
rioden, men funn av bearbeidet flint og kvarts viser at det har vært aktivitet på lokalite-
ten i steinalder. 
 
Keramikkfragmenter med negledekor viser at lokaliteten også har vært i bruk i eldre 
jernalder. 

7.2 TOLKNING 

Den begrensede funnmengden antyder at det dreier seg om korte besøk i både steinal-
der og jernalder. 

 SAMMENDRAG 

Krøgenes D8 er tolket som en lokalitet med spor etter korte besøk i steinalder og eldre 
jernalder. Strandlinjekurven indikerer en eldste mulig datering til tidligmesolitikum (ca. 
9250-8300 f. Kr.). Det ble ikke gjort diagnostiske funn som tyder på aktivitet på stedet i 
denne perioden, men funn av bearbeidet flint og kvarts viser at det har vært aktivitet på 
lokaliteten i steinalder. Keramikkfragmenter med negledekor viser at lokaliteten også 
har vært i bruk i eldre jernalder. 
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 VEDLEGG 

10.1 TILVEKSTTEKST, C59695/1-8 

Boplassfunn fra steinalder fra KRØGENES D8, (511/109), ARENDAL K., AUST-

AGDER.  

 

Funnomstendighet: Funn innkommet ved arkeologisk utgravning i forbindelse med E18 

Tvedestrand-Arendal prosjektet i perioden 2014-2016. Utgravningen av Krøgenes D8 

fant sted i perioden 11/8 - 25/9 2014. Det ble gjort til sammen 12 funn av keramikk, flint 

og kvarts. Høyden over havet (39 moh.) indikerer en datering til begynnelsen av mel-

lommesolitikum for det littiske materialet. Krøgenes D8 er tolket som en lokalitet med 

spor etter korte besøk i steinalder og eldre jernalder.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå ca. 50 meter sør for lokaliteten Krøgenes D3, og 

rundt 20 meter vest for grusvegen opp til Krøgenesåsen. Flaten lokaliteten lå på dannet en 

ca. 4 meter bred og 12 meter lang flate i NØ-SV retning. Flaten var avgrenset av berg-

nabber i bakkant mot NV og i forkant mot S-SV. Flaten skrånte svakt mot NØ og endte i 

en bratt skrent mot V. I østlig kant gikk en skogsveg på tvers av lokaliteten. Øst for vegen 

er det en høy bergknaus.  

 

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6482122, Ø: 489121. 

LokalitetsID: 161278. 

Funnet av: Synnøve Viken. 

Funnår: 2014. 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 

 

1) tre skår fra kar med dekor av keramikk. Gjenstandsdel: buk. Antatt Jernalder. Inntrykk 

av uidentifisert instrument. Mål: Tykkelse: 0,5 cm (Stm.). Vekt: 8,1 gram. 

2) ett skår fra kar av keramikk. Gjenstandsdel: buk. Mål: Tykkelse: 0,5 cm (Stm.). Vekt: 

2,3 gram. 

3) en flekke med retusj av flint. Mål: B=0,8 cm, L=1,5 cm. Vekt: 0,4 gram. 

4) ett avslag av flint. Vekt: 2 gram. 

5) to fragment av flint. Vekt: 0,5 gram. 

6) en splint av flint. Vekt: 0,3 gram. 

7) ett avslag av kvarts. Vekt: 0,4 gram. 
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10.2 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Opptaksdato 

Cf34830_001.JPG Lokalitet før graving Sørvest Synnøve Viken 11.08.2014 

Cf34830_002.JPG Lokalitet før graving Sørvest Synnøve Viken 11.08.2014 

Cf34830_003.JPG Lokalitet før graving Sørvest Synnøve Viken 11.08.2014 

Cf34830_004.JPG Lokalitet før graving Nordøst Synnøve Viken 11.08.2014 

Cf34830_005.JPG Lokalitet før graving Nordøst Synnøve Viken 11.08.2014 

Cf34830_006.JPG Lokalitet før graving Nordøst Synnøve Viken 11.08.2014 

Cf34830_007.JPG Arbeidsbilde, sålding   Synnøve Viken 13.08.2014 

Cf34830_008.JPG Arbeidsbilde, prøverutegraving   Synnøve Viken 13.08.2014 

Cf34830_009.JPG Arbeidsbilde, metallsøking   Synnøve Viken 13.08.2014 

Cf34830_010.JPG Oversikt etter trinn 3 Nordøst Synnøve Viken   

Cf34830_011.JPG Oversikt etter trinn 3 Nordøst Synnøve Viken   

Cf34830_012.JPG Oversikt etter trinn 3 Sørvest Synnøve Viken   

Cf34830_013.JPG Oversikt etter trinn 3 Sør/Sørvest Synnøve Viken   

Cf34830_014.JPG Fotostangbilde etter trinn 3 Nordøst Stokke, Jo-Simon Frøshaug   

Cf34830_015.JPG Fotostangbilder etter trinn 3 Nordøst Stokke, Jo-Simon Frøshaug   

Cf34830_016.JPG Fotostangbilder etter trinn 3 Nordøst Stokke, Jo-Simon Frøshaug   
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10.3 KART 

Kart over delområdet Krøgenes med lokaliteten Krøgenes D8 sin beliggenhet i forhold til de øvrige lokali-
tetene 
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10.4 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Det er ikke arkivert originaldokumentasjon utover foto. 


