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SAMMENDRAG 

Sagene B1 lå på en flate som utgjorde et nord-sør gående eid, 48-50 moh. Under ut-
gravningen, ble gjort 12 673 funn av kvarts, flint, bergart og bergkrystall. Totalt sett er 
kvarts det dominerende råstoffet på lokaliteten, og kvartsen er redusert på samme måte 
som flinten. Blant kvartsfunnene er det to tangespisser, ensidige flekkekjerner og flek-
ker. Flintfunnene består blant annet av skiveøkser, lansettmikrolitter, tangespisser, 
høgnipenspisser, mikrostikler, ensidige kjerner og flekker. En øks og økserelatert avfall 
utgjør funnene av metarhyolitt.  
 
Lokaliteten ble tilnærmet totalgravd. Det ble påvist og undersøkt to ildsteder, samt en 
steinpakning med tre tilhørende stolpehull som er tolket som et gulvlag. Syv funnområ-
der ble skilt ut, hvorav ett lå på en hylle i terrenget, rundt fire meter høyere enn lokali-
tetsflaten. Høyde over havet og typologiske og teknologiske trekk ved materialet tyder 
på en datering til slutten av tidligmesolitikum, nærmere bestemt til tiden 8800–8700 
f.Kr. Med utgangspunkt i det innsamlede funnmaterialet, kan ingen besøk fra seinere 
perioder av steinalderen spores.  
 
På bakgrunn av funnspredning og funnsammensetning, er lokaliteten tolket som spor 
etter ett eller flere opphold innenfor et kort tidsrom, med fire samtidige hushold. Spor 
etter ukyndig flintslagning indikerer at husholdene har bestått av både barn og voksne.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV 
TIDLIGMESOLITTISK LOKALITET 

  

HØRDALEN OG ODDERSLAND ØSTRE, 50/1, 2 OG 3, 
ARENDAL, AUST-AGDER  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Lokaliteten Sagene B1 ble undersøkt som en del av prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal i 
2014. Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er vedtak om arkeologisk utgrav-
ning av 7. juli 2014 (Gundersen 2014) i forbindelse med reguleringsplan for ny firefelts 
motorvei mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Reguleringsplanen strekker seg 
fra Oddersbekk i Tvedestrand kommune i nord til avkjøringen ved Harebakken i Arendal 
kommune i sør. Planen 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 vedtatt av kommune-
styret 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. Sagene 
B1 (Id 161300) er frigitt ved krav om gransking av kulturminnet i henhold til Kulturmin-
nelovens § 10 første ledd.   
 
Fylkeskommunens registreringer ga totalt 107 funn fra Sagene B1. Funnene er gjort i 
12 prøvestikk av totalt 32 prøvestikk spredt på hele flaten. Et av de positive prøvestikke-
ne er gjort på en høyereliggende hylle i terrenget. Lokaliteten er topografisk avgrenset. 
Funnmateriale består av flint, kvarts og bergart. 
 
Mye av flintmaterialet er brent. I flintmaterialet er flere stykker med retusj, deriblant en 
tangespiss som kan understøtte dateringen til TM. Det som fra registreringen er katalog-
ført som en zonhovenspiss er en mikrostikkel. Kjernefragmenter av flint forekommer i 
materialet. I tillegg til flint er kvarts og bergart samlet inn under prøvestikkingen. Kvart-
sen er hvit eller gjennomsiktig av god kvalitet. Bergartsavslaget er i metarhyolitt. 

  



50/1,2 og 3, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 6 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Undersøkelsen på Sagene B1 ble startet opp 28/4 2015 og fortsatte helt frem til 8/9 
2015 (tabell 1). Undertegnede hadde også ansvar for Sagene B5 og Kvastad A5-6, og 
personalet ble flyttet mellom disse avhengig av prioriteringer og utgravningenes forløp. 
Det var derfor ikke sammenhengende utgravningsvirksomhet på lokalitetene, men flere 
korte opphold når arbeid ble utført på en av de andre lokalitetene.  

Tabell 1: Ansatte på Sagene B1.  

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Synnøve Viken Utgravningsleder 28/4-8/9 2015 37,25 

Silje Hårstad Ass. feltleder 28/4-7/9 2015 46,6 

Ronny Kvarsnes Feltassistent 28/4-7/9 2015 39 

Eystein Østmoe Feltassistent 28/4-12/6 2015 7,9 

Eirin Beenberg Feltassistent 28/4-7/9 2015 26,8 

Kristine Ødeby Feltassistent 14/7-7/9 2015 35 

Frida E. Norstein Feltassistent 14/7-20/8 2015 26,4 

Wenche N. Kristiansen Feltassistent 14/7-6/8 2015 16,5 

Kim Darmark Utgravningsleder 28/4 og 30/4 2015 1,8 

Annette M. Strandli Feltassistent 30/4 2015 0,8 

Linnea S. Johannessen Utgravningsleder 6/8, 3/9 og 8/9 2015 2,3 

Magnus Tangen Assisterende feltleder 31/8-1/9 2015 2 

Justin Kimball Feltassistent 31/8-1/9 2015 2 

Erlend  Feltassistent 31/8 2015 1 

Sum 245,35 

 

Til sammen ble det benyttet 245,35 dagsverk i felt på Sagene B1. I beregningen er ikke 
utgravningsleders administrative oppgaver medregnet. Tidsbruken er kun faktisk tid 
benyttet i felt. I tillegg til arbeidsoppgavene ført opp i Tabell 2 kommer utgravningsle-
ders planlegging av utgravningen, gjennomgang av funn, dokumentasjon og andre ad-
ministrative oppgaver. For det øvrige feltpersonalet kommer også føring av reisereg-
ninger, førstehjelpskurs, bygging av såld, innkjøp av utstyr og andre overordnede opp-
gaver på prosjektet i tillegg til førte dagsverk. 
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Tabell 2: Oversikt over fordeling av tidsbruk i felt på 
Sagene B1. 

Sagene B1 - resultat dagsverk 

   

Arbeidsoppgaver Dagsverk Ukeverk 

Oppstart 4 0,80 

Intrasis/GIS 6,1 1,22 

Såldestasjon 1,5 0,30 

Prøveruter 21,6 4,32 

Ruter&lag 182,75 36,55 

Avtorving 6,5 1,30 

Flateavdekking 3 0,60 

Administrasjon  0,00 

Dokumentasjon 18,3 3,66 

Formidling 1,1 0,22 

Avslutning 0,5 0,10 

Totalt 245,35 49,07 
 

Tabell 3: Oversikt gravde 
m

2
 og m

3
 på Sagene B1 

Sagene B1 - beregninger 

  

Beregning Resultat 

Antall kvadranter 1191 

Kvm 281,5 

Kubikk 44,66 

Kvm pr dagsverk 1,46 

Kubikk pr dag i felt 0,18 
 

 

 

 

Figur 1: Grafisk fremstilling av tidsbruk i felt på Sagene B1. 
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 BESØK OG FORMIDLING  3

I prosjektplanen er det satt av 30 % av en av utgravningslederenes samlede arbeidstid til 
formidling. Birgitte Bjørkli har vært formidlingsansvarlig for prosjektet. Figur 4 viser de 
formidlingstiltak som er gjennomført i 2015. 

Tabell 4: Oversikt over formidling 2015 

Dato Forum Tema 

30.1.2015 Norark.no «Arkeologi midt i et kvarts-eldorado. Om 
strategier og problemstillinger knyttet til et 
lokalt råstoff». Synnøve Viken 

5.3.2015 Norark.no «På sporet av yngre steinalder i Aust-Agder». 
Annette Solberg 

4.5.2015 Fotograf fra AAKS/Kuben  Dokumentasjon av utgravningssituasjon til 
utstillingen «Utgravning underVEIs» 

19.5.2015 Aust-Agder Fylkeskommune Omvisning på Kvastad 

21.5.2015 Vitensenteret Sørlandet Omvisning på Kvastad 

23.5.2015 Tvedestrandsposten «Her bosatte de seg for 8.800 år siden» 

26.5-12.6 2015 Universitetet i Oslo Feltkurs på lokaliteten Krøgenes D2 

28.5.2015 NRK Sørlandet «Steinaldermennesker bodde midt på E18». 
Presentasjon av prosjektet og utstillingen 
«Utgravning underVEIs». Avisartikkel og TV-
innslag. 

28.5.2015 ablikk.no «Hentet steinalderfunn til ny utstilling» 

31.5.2015 Helgearrange-
ment/familiearrangement 
Vitensenteret Sørlandet 

Utendørsarrangement med gravekasser, flint-
knakking og informasjonsstand. Foredrag om 
prosjektet v. Birgitte Bjørkli. 

26.-31.5.2015 AAKS (Aust-Agder Kulturhistoriske 
Senter)/Kuben. 

Utstillingsåpning «Utgravning UnderVEIs». 
Samarbeidsutstilling mellom KHM og AAKS. 
Presentasjon av utgravningsprosjektet og 
resultater fra fjorårets sesong. 

15.-19.6.2015 Skoler i nærområdet Skolegraving i samarbeid med Aust-Agder 
Fylkeskommune på lokaliteten Krøgenes D2. 

3.7.2015 Arendals Tidende «Arkeologisk funn på siste skoledag» 

23.7.2015 KHM Omvisning med Steinar Solheim og Lucia 
Koxvold fra E18 Rugtvedt-Dørdal. 

5.8.2015 Vitenklubb Arkeologidag på lokaliteten Krøgenes D2 

5.8.2015 KHM Omvisning med seksjonsleder Anne Lene 
Melheim, prosjektkoordinator Ingar M. Gun-
dersen og kunstner Nina Torp. 

11.8.2015 Statens vegvesen Region Sør Omvisning på Kvastad og Sagene 

12.8.2015 Åpen dag Åpen dag på årets lokaliteter på Kvastad. 

19.8.2015 Austre Moland og Arendal historielag Omvisning på Sagene B1 

26.8.2015 AAKS/Kuben Publikumskveld med presentasjon knyttet til 
«utgravning underVEIs». 

24.8-28.8 2015 Skoler i nærområdet Skolegraving i samarbeid med Aust-Agder 
Fylkeskommune på lokaliteten Krøgenes D2. 

5.9.2015 Vitensenteret Sørlandet LAB-DAG. Laboratoriedag for barn, med fokus 
på arkeologi og steinalder. 

7.9-10.9 Digitalt feltmuseum Direkteoverføringer fra felt til skoleklasser ved 
KHM. Samarbeid med Publikumsseksjonen og 
Dokumentasjonssekssjonen KHM. 
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12.9.215 NRK P2, Museum «Steinalder underveis» 

14.-18.9.2015 MESO 2015, Beograd Presentasjon av prosjektet, Lars Sundström 

14.-18.9.2015 MESO 2015, Beograd Poster «Uniformity & Oddities», Kim Dar-

mark/Synnøve Viken 

14.-18.9.2015 MESO 2015, Beograd Poster «Big project - Big data», Lars 

Sundström 

14.-18.9.2015 MESO 2015, Beograd Poster «Production and raw material strate-

gies», Birgitte Bjørkli/Linnea S. Johannessen 

6.-8.11.2015 Det Norske Arkeologimøtet (NAM), 
Trondheim 

Presentasjon av prosjektet i form av postere 

fra MESO og foredrag (Annette Solberg og 

Linnea S. Johannessen). 

30.10.2015 Tvedestrand Historielag Foredrag om årets sesong. Lars Sundström 

 Dei gav oss ein arv, årbok nr. 15, 2015. 
Austre Moland Historielag  

 «Ferdsel, haugbrott og dyrking» Jessica L. 

McGraw. «Arkeologer finner tilbake over 

10 000 år på Sagene» Anders A. Engelskjønn. 

 Nicolay Arkeologisk Tidsskrift «Utgravningene langs nye E18 Tvedestrand-

Arendal» Birgitte Bjørkli. 

 Aust-Agder Fortidsminneforenings 
Årbok 

«Utgravningene langs nye E18 Tvedestrand-

Arendal» Birgitte Bjørkli. 

 Facebookside  «Arkeologiske utgravninger langs E18 Tvede-

strand-Arendal» 

 Instagramprofil  «arkeologie18» 

 Statens vegvesen og Aust-Agder fyl-
keskommune sine hjemmesider 

Informasjon om prosjektet  

 Digitalt museum Utvikling av Sit-Sim App basert på utgravning-
ene på Krøgenes i 2014. Samarbeid med Es-
pen Uleberg, dokumentasjonsseksjonen og 
Gunnar Liestøl, Institutt for Media og kom-

munikasjon. 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Sagene (Område B) ligger langs en kort elvestrekning som forbinder Molandsvannet 
med Langgangsvannet i Arendal kommune. Det ble registrert ni lokaliteter i området, 
hvorav åtte boplasser skal undersøkes nærmere (jf. Tabell 5, Eskeland 2014, Mjærum & 
Lønaas 2014). Fem av boplassene ligger i nærheten av vannet, mens tre boplasser ligger 
i en dalgang ca. 700 meter nord for Langgangsvannet. Det er spor etter kvartsbryting og 
rydding av stein ved flere av lokalitetene (Mjærum & Lønaas 2014:6). Boplassene ligger 
fra 39-56 moh. og er de høyst liggende boplassene på prosjektet.  

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

Lokalitets Id Boplassnavn moh. Ansvarlig År 

58587 Sagene B3 26-29 - 2016 

161298 Sagene B5 45-47 Synnøve Viken 2015 

161300 Sagene B1 48-54 Synnøve Viken 2015 

171070 Sagene B2 56 Kim Darmark 2015 

171073 Sagene B4 54 - 2016 

176195 Sagene B8 39 Kim Darmark 2015 

176196 Sagene B6 48 - 2016 

176197 Sagene B7 50 - 2016 

 
Lokalitetene på Sagene (figur 2) er fordelt på gårdene Hørdalen (50/3), Oddersland østre 
(50/1) og Fløistad (11/5, 11, 12). Fra tidligere var det registrert en boplass fra yngre 
steinalder (Id58587) ved Kjærhølen på gården Hørdalen (50/3). Her har det over lang tid 
vært samlet inn flint fra jordet (C30399-30404 og C35808). Flintredskapene i form av 
nøstvedtøkser og en bergartsmeisel tyder på aktivitet her i senmesolitikum, men det 
forekommer også tangespisser og flekker i materialet som kan indikere aktivitet i yngre 
steinalder. Boplassen skal undersøkes ved prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Fra går-
den Fløistad (11/5) er det funnet en rekke artefakter som tykknakkete flintøkser og 
flintmeisler (C30352 og 30355) og en skafthullsøks i bergart (C30355) fra yngre steinal-
der. Fra nabogårdene er det samlet inn mye littisk materiale fra både eldre og yngre 
steinalder.   

Lokaltopografi og jordsmonn, Sagene B1 
Flaten lokaliteten lå på utgjorde et nord-sørgående eid, der terrenget skrånte bratt ned i 
nordlig ende og noe slakere i sørlig ende. Flaten lå mellom 48-50 moh. Fra nordlig ende 
av lokaliteten var det utsikt mot Molandsvannet og åsene som omkranset det. Mot sør 
sank terrenget ned mot Sagene B5, men også fra sørlig ende av lokaliteten var det god 
utsikt over en lun vik med en mindre holme utenfor da lokaliteten var i bruk. 
  
I østlig og vestlig kant var det bergnabber/høydedrag som avgrenset flaten. Den østlige 
bergnabben utgjorde en utstikkende tange da lokaliteten var i bruk og havet stod inntil 
47 meter høyere enn i dag. Det som i dag er et elveløp fra Molandsvannet var da et 
sund. Lokaliteten Sagene B2 lå på den andre siden av dette sundet. På det vestlige høy-
dedraget var det et funnførende område på en berghylle som lå omtrent fire meter 
høyere enn lokalitetsflaten. Fra denne berghyllen har man hatt god oversikt over lokali-
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teten og utsikt mot nord, øst og sør. Lokaliteten var godt skjermet mot øst og vest. Før 
utgravningen startet var det plantefelt for gran på flaten, og undergrunnen bestod av 
sand med grus og noe stein. Det var større rasstein i utkanten av flaten mot øst og vest. I 
sørlig ende av lokaliteten var det mer blandet skog med innslag av løvtrær, her var det 
bløtere og utvaskingslaget var fraværende.  
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Figur 2: Delområdet Sagene i forhold til de andre lokalitetene som ble undersøkt innenfor delområdet 
Sagene i 2015-sesongen på E18 Tvedestrand-Arendal prosjektet. Kart: L. S. Johannessen 
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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. 
 
I denne rapporten er målet å berøre disse overgripende problemstillingene gjennom å 
bryte de ned til mer spesifikke problemstillinger som er tilpasset de forutsetningene 
som er tilstede på lokaliteten. Disse problemstillingene er: 
 

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

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

- Inneholder det littiske materialet typologisk entydige artefakter som kan datere 

lokaliteten?  

- Hvordan forholder strukturene seg til det littiske materialet? 

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

- Hvordan forholder Sagene B1 seg topografisk til andre kjente lokaliteter i nær-

området? 
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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-
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.  

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.  
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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 Synnøve Viken og Silje Hårstad. Innmålingen i Trinn 3 ble gjennomført av Linnea 
S. Johannessen og Synnøve Viken. 
 
Dronefoto ble tatt under utgravningen av lokaliteten. Disse er lagret i fotobasen på 
samme Cf-nummer som bildene fra utgravningen. 
 
Dokumentasjon ble også utført ved hjelp av fotogrammetri. Basert på ortofoto av mo-
dellene ble struktur A451586 tegnet i plan og profil (se vedlegg 11.6). Bildene modellene 
var basert på er lagret på Cf35182 i Kulturhistorisk museum sin fotobase. 
 
Cf35182 

  

Modell_06082015 Sagene struktur A451586, topp av lag 2 plan 

  

 

Modell_31082015 Sagene struktur A451586, profil C451683 plan og profil 

  

 

Modell_01092015_B Sagene struktur A451586, profil C456535 
og C456437 

plan og profil 
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5.4 UTGRAVNINGENS FORLØP 

I trinn 1 ble det gravd til sammen 74 kvadranter, dette inkluderer de fem prøverutene 
som ble utvidet. Prøverutene ble gravd i 30-50 cm dybde, og hovedvekten av funnene 
ble gjort i de øverste 15-20 cm. Funnspredningen etter trinn 1 viste at det var minst fire 
funnkonsentrasjoner spredt med jevne mellomrom langs flaten. Enkelte av konsentra-
sjonene var avgrenset av negative prøveruter rundt.  
 
Etter avtorvingen av lokaliteten ble det, basert på funnspredningen etter trinn 1, gravd i 
kvadranter og 15 cm lag i trinn 2. På denne måten håpet vi å fange opp hovedvekten av 
funn, få et finmasket inntrykk av funnkonsentrasjonene og avdekke strukturer under 
gravingen av lag 1. Det ble tidlig klart at strukturer dukket opp i bunn av lag 1. Det ble i 
første omgang åpnet områder rundt de utvidede rutene fra trinn 1, og på steder der det 
ble påvist konsentrasjoner av overflatefunn under avtorvingen; et område helt nord og 
et område helt sør på lokaliteten. En av problemstillingene vi ønsket å besvare var om 
funnene stammet fra ett opphold på lokaliteten, eller om konsentrasjonene stammet fra 
flere ulike opphold. Hypotesen det ble arbeidet ut i fra var at konsentrasjonene ikke ville 
være overlappende dersom de stammet fra ett opphold. Dersom konsentrasjonene fløt 
mer over i hverandre ville det øke sannsynligheten for at flere opphold hadde funnet 
sted på lokaliteten. Hovedinnsatsen under trinn 2 ble derfor lagt i å grave størst mulig 
del av sadelen i lag 1, både rundt de påviste konsentrasjonene og mellom disse. Største-
delen av funnene ble gjort i de øverste 15 cm, og graving av lag 1 ble derfor prioritert for 
å kunne se på den interne boplassorganiseringen.  
 
Det ble i tillegg undersøkt et mindre område på berghyllen der det ble gjort spredte 
funn under trinn 1. En liten konsentrasjon ble påvist her under trinn 2. Det ble ikke på-
vist strukturer på berghyllen, men en ansamling av større stein ved bergkanten mot øst 
kan indikere rydding av flaten der funnene ble påvist. 
 
Den vertikale funnspredningen ble testet ved at det ble gravd to ruter i lag 2 sentralt i de 
to mest funnrike konsentrasjonene. Forholdet mellom funnmengde i lag 1 og lag 2 var i 
disse rutene henholdsvis seks funn i lag 2 mot 422 funn i lag 1 og tre funn i lag 2 mot 320 
i lag 1. Vi regner derfor med at hovedvekten av alle funn på lokaliteten er samlet inn 
gjennom graving i lag 1. 
 
Det ble påvist seks strukturer på lokalitetsflaten under graving i trinn 2. To av strukture-
ne var ildsteder. Det var én stående stein nord for begge de to ildstedene. Helt nord på 
lokaliteten ble det i tillegg påvist en stor steinpakning med mye skjørbrent stein. På sør-
siden av strukturen var det tre semisirkulære ansamlinger med større stein, hvorav noen 
av steinene var stående. Disse tre steinansamlingene ble tolket som stolpehull.  
 
Alle strukturer ble snittet og dokumentert før prøver ble samlet inn. Steinpakningen ble 
dokumentert ved hjelp av fotogrammetri, før det ble gravd to sjakter gjennom den. Den 
ene sjakten gikk gjennom det bredeste partiet i steinpakningen, og denne ble gravd i 
kvadranter og lag. Den andre sjakten ble spadd ut, uten sålding av masser. Denne sjak-
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ten snittet to av stolpehullene og steinpakningen. Sjaktprofilene ble også dokumentert 
med fotogrammetri. 
 
Siden det ikke var synlig kull i strukturene ble det samlet inn store makroprøver fra pro-
filene. Prøvene fikk fortløpende prøvenummer. Etter flottering av makroprøvene ble det 
plukket ut kull til datering fra samtlige prøver. Det ble også samlet inn en lipidprøve fra 
den store steinpakningen. 
 
Trinn 3 (flateavdekkingen) ble gjort etter at strukturene var ferdig dokumentert. Maski-
nen fjernet da gradvis masser ned til steril grunn, slik at eventuelle dypere strukturer 
eller funn kunne oppdages underveis. Det ble gjort funn av flint og kvarts under flateav-
dekkingen, men det ble ikke påvist flere strukturer. Det meste av flaten var gravd i trinn 
2, og alle funnkonsentrasjonene var avgrenset. Dette sannsynliggjør at alle strukturer og 
funnkonsentrasjoner ble påvist og undersøkt under trinn 2. 
 
Det ble gravd totalt 79 kvadranter i trinn 1. Disse ble gravd til 30-50 cm dybde. Totalt 
263 m2 ble gravd i ruter og lag i trinn 2. Tilsammen tilsvarer dette ca. 45 m3.  

5.5 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

De littiske funnene dateres typologisk til tidligmesolitikum. Likevel viste steingarden som 
gikk tvers over den sørlige enden av lokaliteten, samt funn av et bryne og noen krittpi-
pestilker at det har vært aktivitet på stedet også i historisk tid. Dette innebærer at detal-
jerte funnspredningsanalyser ikke nødvendigvis gjenspeiler en uforstyrret forhistorisk 
situasjon. Mer storskala funnspredningsanalyser kan imidlertid ha et stort vitenskapelig 
potensiale.  
 
Lokaliteten ligger i et plantefelt, der gran var plantet ut for rundt 50 år siden. Det var 
likevel ikke synlige spor av moderne forstyrrelser som har påvirket undergrunnen, og 
podsolprofilen var intakt. Det kan imidlertid ikke utelukkes at naturlige prosesser som 
rotvelt og telehiv har virket inn på funnspredningen. I vestlig kant av lokaliteten var det 
et belte med større stein av hodestor størrelse. Steinuren var antagelig et resultat av 
rasmasser fra åsen mot vest. Funnene syntes å «respektere» steinurens avgrensing, og 
raset/rasene har trolig skjedd i forkant av aktiviteten på stedet i steinalderen. 
 
Det stod mye vann i de gravde områdene mot slutten av utgravningen. Det var derfor 
enkelte ruter som ikke kunne graves. Flateavdekkingen ble også utfordrende av at det 
stod vann på lokaliteten. Den første dagen med flateavdekking ble det gravd drene-
ringsgrøfter i nordenden av lokaliteten. Da halve lokaliteten var avdekket var under-
grunnen flytende, og lokaliteten måtte tørke over helgen før trinn 3 ble fullført. 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

6.1.1 ILDSTEDER OG STÅENDE STEINER 

Det ble påvist to ildsteder under gravingen i trinn 2 (Figur 3-6). Ildstedene var synlige 
som ansamlinger med skjørbrent stein. Ildstedene var i tillegg synlig ved rødfarget jord i 
og rundt steinansamlingen. Nord for begge ildstedene var det én stående stein. De stå-
ende steinene var av tilnærmet lik størrelse og form, og i begge tilfeller var 20-25 cm av 
steinene synlig over bakkenivå.  
 

 

Figur 3: Ildsted A454792 og stående stein i plan. Bilde tatt mot øst. (CF34809_034) 

 

Figur 4: Ildsted A454996 og stående stein i plan. Bilde tatt mot øst. (CF34809_047) 
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Figur 5: Ildsted A454792 og stående stein i profil. Bilde tatt mot øst. (CF34809_044) 

 

 

Figur 6: Ildsted A454996 og stående stein i profil. Bilde tatt mot sørvest. (CF34809_061) 

6.1.2 STEINPAKNING OG STOLPEHULL 

Helt nord på lokalitetsflaten ble det avdekt en større steinpakning (figur 7) bestående av 
knyttnevestore og større stein. De større steinene lå i utkanten (mot sør og øst) av 
steinpakningen. Mot vest og nord ble steinpakningen avgrenset av større jordfaste stein. 
Mye av steinen i steinpakningen var skjørbrent, og det var flere tolkningsforslag til den-
ne.  
 
Lokaliseringen helt i enden av lokalitetsflaten, kunne tyde på at steinpakningen hadde 
en funksjon knyttet til sjønære aktiviteter. Tanken var at det kunne være en struktur 
knyttet til båtproduksjon, da tilgang på både vann og varme er viktig for å kunne bear-
beide og spenne ut treverk. Mangelen på redskaper i tilknytning til strukturen som kun-
ne tilsi en slik funksjon var imidlertid påtagende.  
 
Det ble etter hvert synlig at det var tre mulige stolpehull i sørlig kant av strukturen. Et 
mulig overbygg ga nye rom for tolkninger. Igjen var det lokaliseringen i umiddelbar nær-
het til antatt strandlinje som ga ideen om at dette kunne være en struktur med et over-
bygg for tørking eller røyking av spekk eller kjøtt. Slakt av sel burde foregå ved stranden, 
og det å kunne henge opp kjøttet eller spekket på en konstruksjon der ville vært gunstig 
(i alle fall i vårt perspektiv).  
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Figur 7: Steinpakning A451586 og stolpehullene. Bilde tatt mot vest. (Cf34809_072) 

Steinpakningen ble undersøkt gjennom graving av to sjakter. Den ene sjakten fulgte 
koordinatsystemet S-N og var 50 cm bred. Steinlaget ble gravd i et lag for seg for å un-
dersøke om funnene fortsatte ned i steinlaget. Det ble deretter gravd ytterligere ett lag 
under strukturen. Jordmassene under steinpakningen var tydelig mer rødfarget enn 
jordmassene utenfor strukturen. Om dette skyldes nedbrytning av organisk materiale, 
varmepåvirkning eller anrikning av jordmassene under steinpakningen er uvisst, men 
det ble tatt ut en lipidprøve der fargingen av jorden var kraftigst. Den andre sjakten ble 
gravd utenom koordinatsystemet i SØ-NV retning og uten sålding av massene, men funn 
som var synlige ble samlet inn og skjørbrent stein ble veid. Den andre sjakten snittet 
også to av stolpehullene, for å undersøke om at det var være synlige spor av stolper el-
ler nedgravninger i disse som var vinklet mot steinpakningen. 
 
Stolpehullene var synlige som semisirkulære ansamlinger med større stein, hvorav noen 
av steinene stod på høykant. I to av stolpehullene var det et synlig fyllskifte i plan. Under 
snitting av stolpehullene var det ingen synlige fyllskifter som kunne antyde nedgrav-
ninger eller stolper, men i det ene stolpehullet var teksturen og strukturen i jordmasse-
ne annerledes i det som ble tolket som nedgravningen enn utenfor. 
 
Det ble til slutt funnspredningen og funnsammensetningen i strukturen som ga oss den 
tolkningen som er regnet som mest sannsynlig. Funnene viser en klar konsentrasjon i 
steinpakningen, med en smal funntom stripe rundt. Det ser med andre ord ut til at det 
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har vært en tildekket overbygning over steinpakningen; en hyttetuft. Steinpakningen 
utgjør et areal på 8,8 m2. Når stolpehullene også regnes med blir tuften rundt 10 m2.  

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble til sammen gjort 12 673 funn på Sagene B1 hvorav 5375 (42,4 %) er av flint, 34 
(0,3 %) er av bergkrystall, 7193 (56,7 %) er av kvarts, 70 (0,6 %) er av bergart, 1 (0,0 %) 
er av sandstein. I tillegg foreligger det 6 vitenskapelige prøver. Totalt 298 funn av alle 
råstoff er sekundærbearbeidet, noe som gir en redskapsandel på 2,3 %. Andelen sekun-
dærbearbeidet flint er på 5,4 %. 

Tabell 6: Alle steinfunn fra Sagene B1 fordelt på råstoff og kategori 

U.nr. Hovedkategori Antall % Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

1 Øks 9 0,2 Skiveøks 9 

2 Pilspiss 36 0,7 Enegget 4 

Høgnipen 17 

Tangespiss 11 

Tangefragment 4 

3 Mikrolitt 19 0,4 Lansett 16 

Skjevtrekant 1 

A-typisk 2 

4 Mikrostikkel 110 2,0 Av flekke 80 

Av mikroflekke 27 

Fragmentert 3 

5 Stikkel 3 0,0  3 

6 Flekke 54 1,0 Med retusj 54 

8 Mikroflekke 7 0,1 Med retusj 7 

10 Avslag 7 0,1 Med retusj 7 

12 Fragment 37 0,7 Med retusj 37 

14 Splint 6 0,1 Med retusj 6 

Sum sekundærbearbeidet flint 288 5,4  

Primærtilvirket flint 

7 Flekke 755 14,0  738 

Med rygg 17 

9 Mikroflekke 243 4,5  239 

Med rygg 4 

11 Avslag 822 15,3  822 

13 Fragment 2274 42,3  2274 

15 Splint 940 17,5 Med slagbule 158 

Uten slagbule 782 

16 Kjerne 
 

9 0,2 Plattformkjerne 9 

17 3 0,0 Bipolar kjerne 3 

18 1 0,0 Uregelmessig kjerne 1 

19 40 0,7 Kjernefragment 40 

Sum primærtilvirket flint 5087 94,6  

Sum, flint 5375 100  

Varmepåvirket flint 3228 60,0  

Flint med cortex 684 12,7  

Prosentandel av alle steinfunn  42,4  
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Sekundærbearbeidet bergkrystall 

20 Flekke 1 2,9 Med retusj 1 

Sum sekundærbearbeidet bergkrystall 1 2,9  

Primærtilvirket bergkrystall 

21 Avslag 16 55,9  16 

22 Fragment 13 38,2  13 

23 Splint 1 2,9 Uten slagbule 1 

24 Kjerne 1 2,9 Bipolar kjerne 1 

25 Råstoff 2 5,9 Ubearbeidede krystaller 2 

Sum primærtilvirket bergkrystall 33 97,1  

Sum, bergkrystall 34 100  

Bergkrystall med naturlig utside 25 73,5  

Prosentandel av alle steinfunn  0,3  

 

Sekundærbearbeidet kvarts 

26 Pilspiss 2 0,0 Tangespiss 2 

27 Flekke 1 0,0 Med retusj 1 

30 Avslag 1 0,0 Med retusj 1 

32 Fragment 4 0,0 Med retusj 4 

Sum sekundærbearbeidet kvarts 8 0,1  

Primærtilvirket kvarts 

28 Flekke 48 0,7  48 

29 Mikroflekke 3 0,0  3 

31 Avslag 1164 16,2  1164 

33 Fragment 5932 82,5  5932 

34 Kjerne 24 0,3 Plattformkjerne 24 

35 1 0,0 Bipolar kjerne 1 

36 8 0,1 Uregelmessig kjerne 8 

37 2 0,0 Kjerneforarbeid 2 

38 3 0,0 Kjernefragment 3 

Sum primærtilvirket kvarts 7185 99,9  

Sum, kvarts 7193 100  

Kvarts med naturlig utside 193 2,7  

Prosentandel av alle steinfunn  56,8  

 

Sekundærbearbeidet bergart 

39 Øks 1 1,4 Av metarhyolitt 1 

Sum sekundærbearbeidet bergart 1 1,4  

Primærtilvirket bergart 

40 Knakkestein 12 16,9  12 

41 Avslag 42 59,2 Av metarhyolitt 42 

42 Fragment 15 21,1 Av metarhyolitt 15 

43 Ukjent 1 1,4 Sandstein med slipespor 1 

Sum primærtilvirket bergart 70 98,6  

Sum, bergart 71 100  

Bergart med naturlig utside 4 5,7  

Prosentandel av alle steinfunn  0,6  

SUM, ALLE STEINFUNN 12673 100  
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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 2015 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.  
 
Katalogiseringsstrategi, Sagene B1 
Problemstillingene som rettes til materialet fra Sagene B1 forutsetter innblikk i reduk-
sjonssekvensene og råstoffstrategiene på lokaliteten.  
 
Primær-/sekundæravslag og -flekker ble derfor skilt ut, i tillegg til diagnostiske avslag 
som for eksempel bipolare avslag, kjerneprepareringsavslag og vingeavslag. Lengde og 
breddemål ble gjort på alt flekkematerialet.  
 
Kvartsmaterialet ble katalogisert ved kun å skille ut tydelige avslag, flekker, redskaper og 
kjerner, mens det resterende materialet ble lagt under fragmentkategorien. Flekker ble 
skilt ut da det var tydelige flekkekjerner i kvarts på lokaliteten.  
 
Alle funn ble veid for å samle data om fragmenteringsgrad og råstofftilgang.  

6.2.2 FUNNMATERIALE AV FLINT 

Av flinten er 94,5 % primærbearbeidet og 5,5 % sekundærbearbeidet. En stor andel av 
flinten, 60 %, er skilt ut som varmepåvirket. I det som er klassifisert som brent kan det 
finnes flint som er påvirket av frost som kan gi lignende frakturer som ild. 12,7 % av flin-
ten har rest av cortex. Den lave andelen cortex kan indikere at ferdigproduserte kjerner 
eller ferdig rensede knoller har blitt ført inn på lokaliteten. I funnområde F ser det imid-
lertid ut til at en knoll har blitt renset og bearbeidet til en kjerne. 

6.2.3 FUNNMATERIALE AV BERGKRYSTALL 

Av bergkrystallen er ett funn sekundærbearbeidet. Det var problematisk å skille mellom 
bergkrystall og gjennomskinnelig melkekvarts. Skillet mellom de to ble ytterligere for-
vansket av at det ble funnet melkekvartslignende bergkrystaller og kvarts med fasettert 
cortex/utside. Det var bare funn som sikkert kunne identifiseres å ha blitt slått av rene, 
gjennomskinnelige bergkrystaller som har blitt katalogisert som bergkrystall. Dette med-
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fører at 73,5 % av det som er katalogisert som bergkrystall også har cortex. Etter katalo-
giseringen ble det tydelig at bergkrystallen var konsentrert i ett område sentralt på sa-
delen. Det kan derfor dreie seg om noen få krystaller som ble bearbeidet på stedet. 

6.2.4 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. 
 
Kvartsen fra Sagene B1 holder en jevnt god kvalitet, og spenner fra helt hvit og tett, til 
gjennomskinnelig melkekvarts. Det er interessant at kvartsen reduseres på samme måte 
som flinten på lokaliteten, noe som er tydelig gjennom funn av topolige flekkekjerner, 
flekker og plattformkjerner.  
 
Av kvartsen er 0,1 % sekundærbearbeidet. Dette tilsvarer åtte funn. To tangespisser i 
kvarts med er blant disse funnene.  

6.2.5 FUNNMATERIALE I BERGART 

6.2.5.1 Metarhyolitt 

En øks som ble funnet ved det ene ildstedet er tilvirket på samme måte som skiveøkser. 
Ellers består materialet av 57 avslag og fragmenter.  

6.2.5.2 Øvrig bergart 

De resterende bergartsfunnene er 12 knakkesteiner av ulike typer bergart. Alle knak-
kesteinene har bruksspor på en eller flere sider. 

6.2.6 FUNNMATERIALE I SANDSTEIN 

En avflatet, rund stein av sandstein (Figur 8) har slipte furer på 
den ene flate siden. Furene er ikke spesielt dype. Sannsynligvis 
har steinen blitt brukt til å slipe/spisse til gjenstander som er 
laget av mykere materialer enn steinen; eksempelvis bein eller 
tre. 
 
 

Figur 8: Sandstein med 
slipte furer C59674/43. 
Foto: S. Viken 
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6.3 REDSKAPER, FLEKKER OG KJERNER 

6.3.1 ØKSER 

Ni funn er katalogisert som skiveøkser (Figur 10). To av disse er samme øks, men ble 
funnet i ulike kvadranter, og ble derfor katalogisert hver for seg. Denne øksen var så 
sterkt varmepåvirket og fragmentert at det bare var mulig å sette sammen deler av den. 
Videre er to av øksene øksefragmenter – et eggoppskjerpingsavslag og en nakke. En av 
øksene har bearbeidede kanter, mens de andre øksene i tillegg er tynnet på dorsalsiden. 
To av øksene er karakterisert som oppbrukte under katalogiseringen. Begge ble funnet i 
samme rute. Disse øksene ser ut til å ha blitt forsøkt bearbeidet etter at de har blitt øde-
lagte. Disse vil diskuteres under kapittel 8.2.6 og under kapittel 8.2.8. 
 
Det foreligger også en øks i metarhyolitt (Figur 9). Denne øksen er tilvirket på samme 
måte som skiveøkser, men er større og tilnærmet jevnbred fra nakke til egg. Øksen har 
tilhugde kanter i tillegg til at den er tynnet på dorsalsiden.  
 

 

Figur 9: Øks i metarhyolitt C59674/39. Illustrasjon: S. Viken.  
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Figur 10: Skiveøkser C59674/1. Fjerde rad er «oppbrukte» økser. Illustrasjon: S. Viken 
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6.3.2 PILSPISSER, MIKROLITTER OG MIKROSTIKLER 

 

Figur 11: Alle hele/tilnærmet hele pilspisser. Tangespisser (a-g). En tangespiss (a) er katalogisert som a-
typisk. Eneggede spisser (h-k). Høgnipenspisser (l-y). Illustrasjon: S. Viken. 

38 gjenstander er katalogisert som pilspisser, hvorav 36 er av flint (Figur 11). Av disse er 
17 høgnipenspisser, 11 tangespisser, fire eneggede spisser og fire pilspisser er ubestem-
te siden de er fragmenterte. Blant tangespissene i flint har ti stk. odden i distalenden og 
proksimalenden ser ut til å ha blitt fjernet ved mikrostikkelteknikk. En enegget tange-
spiss har odden i proksimalenden, også her ser det ut som mikrostikkelteknikk er benyt-
tet for å fjerne proksimalenden av flekken. På de resterende spissene er dette vanskelig 
å bedømme. I tillegg foreligger det to tangespisser i kvarts (Figur 14). 
 

Høgnipenspissene ser ut til å ha blitt laget både på avslag, flekker og fragment; to av 
høgnipenspissene er laget på tvers av slagbulen på avslag, og har dermed fått en karak-
teristisk form med avrundet og tykt midtparti og smal odd og basis (Figur 11 p og v). 
Blant høgnipenspissene har syv uretusjert odd. Videre har tre spisser brukket, mens syv 
har avspaltninger fra odden (skuddskader). For ti av høgnipenspissene er det dermed 
vanskelig å bestemme om de har hatt uretusjert egg eller om de har vært helretusjerte.  
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Figur 12: Mikrolitter. Lansetter (a-h). Rombisk lansett (i) og skjevtrekant (j). Illustrasjon: S. Viken. 

Nitten gjenstander er katalogisert som mikrolitter (Figur 12). Herunder 16 lansetter, en 
skjevtrekant og to uspesifiserte mikrolitter. Blant lansettene er det en variant som skiller 
deg ut. Denne ser ut som en blanding av en lansett og en rombisk mikrolitt (Figur 12 i). 
Retusjen er ensidig og parallell i basis og odd. Mikrolitten er ikke geometrisk nok til å 
kalles en rombisk mikrolitt, og retusjen i det som tolkes som basis (distalenden) stopper 
ved midten av flekken i stedet for at den fortsetter helt over flekken som den gjør på 
rombiske mikrolitter. Under katalogiseringen ble den lagt inn som lansett, men det er 
kanskje mest nærliggende å kalle denne formen for mikrolitt en «dobbeltlansett». En 
slik mikrolitt ble også funnet på lokaliteten Kvastad A5-6 (C59669/1). Waraas (2001:49) 
kaller lignende mikrolitter rombiske lansetter.  

 
Mikrolittene er produsert med mikrostikkelteknikk, der proksimalenden har blitt fjernet 
ved et retusjert innhakk eller ved et innhakk tildannet ved stikkelavslag der ønsket 
bruddflate skal være. Også flere av tangespissene kan være tilvirket ved hjelp av mikros-
tikkelteknikk. 
 
Hele 110 funn ble katalogisert som mikrostikler (Figur 13). Syv av mikrostiklene har 
«feilbrudd»; der flekken har brukket nedenfor det retusjerte innhakket. Det lave antallet 
mikrolitter sammenlignet med mikrostikler viser at det har blitt produsert langt flere 
mikrolitter på lokaliteten en de som ble deponert der. Det kan nødvendigvis hende at 
mange mikrolitter var ugjenkjennelige eller usikre på grunn av sterk varmepåvirkning og 
fragmentering. Ni av disse har blitt katalogisert som usikre mikrolitter under kategoriene 
flekke med retusj/fragment med retusj/mikroflekke med retusj. Det er få distale mikros-
tikler i materialet; bare 12 av 110 er katalogisert som distale. Dette kan skyldes at mikro-
littene i hovedsak ser ut til å ha blitt laget på lett hengslede flekker, eller flekker slått av 
topolige flekkekjerner. Dette kan ha vært gunstig siden disse flekkene er bredere i dis-
talenden og er rettere enn flekker som har et normalt utløp eller er slått av konis-
ke/enpolede kjerner. Dette kan i sin tur ha gjort mikrolittene lettere å skjefte, og gitt en 
jevnere skjærende egg. 
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Figur 13: Mikrostikler representert ved alle hele mikrostikler fra fire ruter. Dorsal- og ventralside er 
avbildet. A) 473x 158y. B) 474x 157y. C) 474x158y. D) 475x 157y. E) Mikrostikler med «feilbrudd». Er 
disse to mikrostikler eller redskaper? Illustrasjon: S. Viken. 

6.3.3 ØVRIG REDSKAPSMATERIALE 

Få redskapstyper utenom øks, pilspisser og mikrolitter er definert i det sekundærbear-
beidede materialet. Åtte funn er katalogisert som skrapere. I denne kategorien er det 
fragmenter, avslag og flekker med konveks kantretusj eller enderetusj. To kniver laget 
på avslag og flekke er også skilt ut. I tillegg foreligger det en flekke som er lagt inn som 
skraper/kniv, og flere usikre skrapere. To borspisser er laget på en flekke og et fragment. 
Tre stikler er laget på flekker og en mikroflekke. Den ene stikkelen har tilhørende stik-
kelavslag.  
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De resterende redskapene består av avslag/flekker/fragment med retusj. En av de retu-
sjerte flekkene er en primærflekke i bergkrystall. Flere flekker og avslag har bare retusj 
på en liten del av kanten. Dette gjør det vanskelig å forstå hva slags redskap det kan 
dreie seg om.  
 
Åtte kvartsgjenstander er sekundærbearbeidet (Figur 14). To av disse er tangespisser. 
De resterende seks funnene utgjøres av fragmenter med retusj, et avslag med retusj og 
en flekke med retusj. Det ene fragmentet med retusj er tolket som et flerbruksredskap, 
og kan ha fungert som både stikkel, skraper og kniv. 
 
De 12 knakkesteinene varierer i størrelse fra et største mål på 5,05 cm til 9,3 cm med 
gjennomsnittslengde 7 cm. I vekt varierer de fra 109,1 gram til 408,5 gram. Gjennom-
snittsvekten er 215,3 gram. 
 

 

Figur 14: Redskaper i kvarts. Tangespisser (a-b). Spissen t.v. mangler oddpartiet. Fragment med retusj 
(c-d, g-h), avslag med retusj (e) og flekke med retusj (f). Fragmentet lengst mot høyre (h) er et flerbruks-
redskap. Illustrasjon: S. Viken. 
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6.3.4 FLEKKEMATERIALE 

Til sammen 19,7 % (1058 stk.) av flintmaterialet er katalogisert som flekker og mikro-
flekker. Ved en klassifisering av flekkene ut fra bredde, der man deler dem inn som hen-
holdsvis makroflekker (> 12 mm), smalflekker (8-12 mm) og mikroflekker (inntil 8 mm) 
fordeler materialet seg på følgende vis:  
 
mikro 251 23,7% 

smal 453 42,8% 

makro 354 33,5% 

Sum 1058 100% 

 
Flekkematerialet er relativt fragmentert med få hele flekker. Bare 85 av 808 flekker er 
hele, mens 40 av 250 mikroflekker er hele. Videre er 5,7 % av flekkene og mikroflekkene 
sekundærbearbeidet. 
 
I tillegg foreligger det 49 flekker og tre mikroflekker i kvarts. En av flekkene er retusjert. 
Bare to av flekkene og en av mikroflekkene er hele. Proksimalender (38 stk.) er sannsyn-
ligvis overrepresentert i flekkematerialet i kvarts sammenlignet med medial/distaldeler, 
siden vi under katalogiseringen var særlig kritiske til hva som ble katalogisert som flek-
ker i kvartsmaterialet. Antallet kvartsflekker bør derfor regnes som et minimum, snarere 
enn et reelt tall for lokaliteten. Med funn av ni flekkekjerner i kvarts, bør antallet flekker 
ha vært høyere.    

6.3.5 KJERNER OG KJERNEFRAGMENTER 

Blant flintkjernene (Figur 15) er det ni plattformkjerner, en uregelmessig kjerne, tre bi-
polare kjerner og 40 kjernefragmenter. 
 
Av plattformkjernene er seks av kjernene ensidige. Kjernene har en eller to plattformer. 
Fire av kjernene kan sikkert sies å være topolige, men flere av kjernene kan ha vært to-
polige på et tidligere stadium. Seks av plattformkjernene kan i tillegg defineres som flek-
kekjerner, men flere av plattformkjernene har rester av negative avspaltninger som kan 
antyde at de har vært flekkekjerner; dette gjelder også den uregelmessige kjernen.  
 
Videre har seks av kjernene rest av cortex/utside. Mulig vannrullet cortex på tre av kjer-
nene tilsier at disse kan være laget på strandflintknoller. Flere av kjernene bærer også 
spor av å ha vært understøttet. Felles for alle kjernene er at de er oppbrukte, enten i 
form av at de er små og vanskelige å redusere videre, eller i form av mange hengsel-
brudd og vanskelige vinkler. Tre av kjernene var i tillegg kraftig brent istykker og måtte 
limes sammen igjen. 
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Figur 15: Kjerner i flint. Uregelmessig kjerne (a) fra berghyllen. Bipolare kjerner (b-d). Plattformkjerner 
med en eller to plattformer (e-l). Illustrasjon: S. Viken. 
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Blant kjernefragmentene er det 24 plattformavslag/-fragment og 16 sideavslag/-
fragment. Plattformen fornyes ved plattformavslag der hele eller deler av plattformen 
slås av toppen av kjernen. Ingen av plattformavslagene har den karakteristiske hengs-
lingen som ofte observeres når plattformene fasetteres. Plattformen på kjernene er 
også slette. I tillegg ser det ut til at plattformkanten i noen tilfeller er preparert/fjernet 
ved et slag på langs av fronten på kjernen. Dette gir et ryggflekkelignende langt avslag. 
Dette er bemerkelsesverdig, da det på grunn av vinkelen på disse avslagene må ha øde-
lagt plattformen. Kan dette ha blitt gjort på topolige kjerner for å vinkle de til å bli enpo-
lede mot slutten av kjernereduksjonen? Det foreligger seks slike plattformkantavslag, 
hvorav to ser ut til å stamme fra samme kjerne på bakgrunn av flinttype. 
 
Når det gjelder de 35 kvartskjernene er 24 katalogisert som plattformkjerner, åtte som 
uregelmessige kjerner, en som bipolar kjerne og to som kjerneforarbeid. Kjerneforar-
beidene er knoller av kvarts som har blitt forsøkt bearbeidet til kjerner, men som har 
blitt forkastet på et tidlig stadium.  
 
Blant plattformkjernene i kvarts er syv katalogisert som topolige flekkekjerner (Figur 16), 
to som flekkekjerner og en kjerne er katalogisert som flersidig. Videre har minst fem av 
kjernene spor etter å ha vært understøttet. 
 
Det foreligger tre kjernefragmenter i kvarts; alle er sidefragmenter. 
 

 

Figur 16: Topolig kjerne i kvarts. Kjernen har negativer etter flekker. Illustrasjon: S. Viken. 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 

Seks prøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgård Museum.  

P.nr S.nr Strukturtype Lag D cm Beskrivelse Vedart 

100 454792 Ildsted 4 30-37 Samlet inn fra grålig sjikt i 
profil. Plukket ut kull fra 
makro (0,15 gram) 

Ask: 1 YS 
Ubest.: 1 

102 454996 Ildsted 2-3 10-20 Mørk brunt lag midt i 
ildsted. Kull samlet inn fra 
prøven (0,15 gram). 

Ubest.: 4 

106 451586 Steinpakning 3 15-20 Mørk sandsiltjord. Kull 
samlet inn fra prøven 
(0,15 gram) 

Kongleskjell: 1 

108 456132 Stolpehull 2 5-15 Samlet inn kull fra prøven 
(0,15 gram) 

Furu: 4 YS, 2 G 

109 456141 Stolpehull 2 5-15 Samlet inn kull fra prøven 
(0,9 gram) 

Furu: 10 YS 

110 456149 Stolpehull 2 5-15 Samlet inn kull fra prøven 
(0,1 gram) 

Løvtre: 1 

7.2 DATERING 

Fire prøver ble sendt til Uppsala universitet for C14 datering (Tabell 7). Én datering er fra 
ildstedet i funnområde E. De tre resterende dateringene er fra boligstrukturen i funn-
område A; to dateringer fra stolpehull og én datering fra steinpakningen. 

Tabell 7: C14-dateringer fra Sagene B1. «YG» står for yngre grein, «EG» for eldre grein, «YS» for yngre 
stamme, «K» for kvist, «A» for annet, eksempelvis bark eller nøtteskall. 

Kontekst Prøvenr. Dat. materiale C14-år BP Kal. alder (2 σ) Lab.ref. Bestemte vedarter i prøven 

A456141 P109 Trekull, furu/Pinus, 
yngre stamme  

7954±32 BP 7040–6690 f.Kr. Ua-52869 10 biter, hvorav alle furu (Pinus), YS 

A456149 P110 Trekull, løvtre  5150±58 BP 4060–3780 f.Kr. Ua-52923 1 bit, løvtre 

A456132 P108 Trekull, furu/Pinus, 
gren 

3352±27 BP 1740–1530 f.Kr. Ua-52868 6 biter, hvorav alle furu (Pinus), 4 
YS, 2 G 

A454792 P100 Trekull, ask/Fraxinus, 
yngre stamme 

2254±43 BP 400–200 f.Kr. Ua-52866 2 biter, hvorav 1 ask (Fraxinus) YS, 
1 indet. 

A451586 P106 Kongleskjell 1766±47 BP 130–390 e.Kr. Ua-52867 1 bit, kongleskjell 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

8.1 KRONOLOGI OG STRANDFORSKYVNING 

8.1.1 DATERING UT IFRA C14-DATERINGER 

Dateringene er sprikende, og kan ikke knyttes til funnmaterialet fra lokaliteten. Date-
ringen til 130-390 e.Kr. fra steinpakningen er, i mangel på trekull, gjort på et kongle-
skjell, som etter all sannsynlighet ikke kan knyttes til menneskelig aktivitet. Stolpehulle-
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ne har fått særdeles ulike dateringer, henholdsvis til 7040-6690 f.Kr., 4060-3780 f.Kr. og 
1740-1530 f.Kr. Det antas derfor at dateringene ikke kan knyttes til strukturen stolpehul-
lene har vært en del av. Dateringene sår samtidig tvil rundt hvorvidt steinansamlingene 
er rester av stolpehull, eller om de kan være dannet ved at mindre trær har vokst der og 
samlet stein ved røttene. Plasseringen av disse sirkulære steinansamlingene ved stein-
pakningen taler imidlertid for at de har fungert som stolpehull eller støtter for stolper, 
mens funnspredningen og funnsammensetningen i steinpakningen taler for at den er et 
gulvlag fra en tidligmesolittisk boligkonstruksjon.  
 
Ildstedet som ble datert til 400-200 f.Kr. lå i en markant funnkonsentrasjon. Dette er 
typisk på tidligmesolittiske lokaliteter i Midtnorge (Bjerck 2008a:223, Bjerck 2008b:559-
561, Breivik og Callanan 2016). Det finnes altså en tydelig kobling mellom ildstedene og 
konsentrasjoner av bearbeidet stein. Ingen ildsteder ble påvist utenfor funnkonsentra-
sjonene. Ildstedene er derfor, i likhet med de øvrige strukturene fra Sagene B1, tolket 
som samtidige med funnmaterialet.  
 
Dateringsprøven fra ildstedet stiller spørsmål ved prøveinnsamlingsmetoden som blir 
benyttet i tilfeller der det ikke er synlig kull tilhørende strukturer. Det antas i slike tilfel-
ler at kullet er vasket nedover i undergrunnen og i beste fall blir synlig som grålige sjikt i 
den sterile undergrunnen. Dette var tilfellet ved snittingen av dette ildstedet på Sagene 
B1. Det var også synlige røtter i dette gråere sjiktet, og prøven ble samlet inn fra en an-
tatt god kontekst i et område med mindre røtter. Dateringen til førromersk jernalder 
(500-1 BC) har ingen forbindelse med funnmaterialet fra lokaliteten, og det antas derfor 
at metoden med å samle inn makroprøver fra undergrunnen under strukturer er lite 
egnet for å fange opp daterbart materiale på tidligmesolittiske lokaliteter beliggende i 
områder med surt jordsmonn på Øst- og Sørøstlandet. 

8.1.2 DATERING PÅ BAKGRUNN AV STRANDLINJE, TYPOLOGI OG TEKNOLOGI 

Basert på foreløpige strandlinjekurver kan Sagene B1 tidligst ha vært tilgjengelig i tidlig-
mesolitikum (9500-8300 f.Kr.), rundt 8800 f.Kr. da havet stod inntil 47 meter høyere enn 
i dag. Lokaliteten var da skjermet mot øst og vest, plassert innerst på et nes (Figur 17). 
Den relativt plane flaten har da utgjort et nord-sørgående eid med havnemuligheter i 
nord- og sørenden. Om man antar at boplassen har ligget i umiddelbar nærhet til samti-
dig strandsone, viser den bratte strandlinjekurven for perioden, kombinert med lokal-
topografien, at funnene kan stamme fra ett eller flere opphold innenfor en periode på 
under 100 år. Lokaliteten mistet deretter den fordelaktige lokaliseringen med flere hav-
nemuligheter, ettersom havnivået sank raskt. Ved slutten av tidligmesolitikum har loka-
litetsflaten ligget 10 meter høyere enn samtidig strandlinje, på en høyde med stor av-
stand til samtidig strandsone fra den sørlige enden, og en svært bratt skråning ned til 
strandsonen fra den nordlige enden av lokaliteten.  
 
Prosjektilene, de ensidige kjernene og skiveøksene daterer også aktiviteten på stedet til 
tidligmesolitikum (se for eksempel Jaksland 2014). Ettersom tidligmesolittiske funnin-
ventar viser store fellestrekk gjennom hele perioden, er det problematisk å tidfeste ma-
terialet fra Sagene B1 mer nøyaktig innenfor perioden basert på typologi. Nyere studier 
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har imidlertid vist at det finnes trender i det tidligmesolittiske materialet som kan være 
av kronologisk betydning. Ved å se på det tidligmesolittiske funnmaterialet fra E18 Brun-
lanesprosjektet har Jaksland og Fossum (2014) observert at andelen eneggede spisser 
viser en jevn nedgang gjennom perioden, mens andelen høgnipenspisser øker fra de 
eldste til de yngste lokalitetene. Samtidig viser andelsforholdet mellom mikrostikler og 
prosjektiler at mikrostiklene øker i antall mot slutten av tidligmesolitikum; noe de setter 
i sammenheng med økt bruk av lansettmikrolitter. Basert på dette, kan man argumente-
re for at de nordligste funnområdene på Sagene B1 som inneholder tangespisser og lan-
setter er eldre enn de sørlige funnområdene som inneholder høgnipenspisser og lanset-
ter. Dette virker imidlertid ikke å være tilfellet (se diskusjon under Error! Reference 
ource not found.), og det nordligste området ligger også noe lavere enn det sørligste 
området på lokaliteten. Prosjektilinventaret fra Sagene B1 består av 51 spisser; herun-
der 17 høgnipenspisser, 11 tangespisser, fire eneggede spisser, 16 lansettmikrolitter og 
én skjevtrekantmikrolitt. Prosjektilsammensetningen og andelen mikrostikler (110 stk.) 
fra Sagene B1 tyder på at overgangen fra eneggede spisser til høgnipenspisser og lanset-
ter må ha skjedd før 8800 f.Kr. (Jf. Darmark og Viken in prep.). Samlet sett tyder funn-
materialet og strandlinjedateringen på at Sagene B1 kan dateres til tidligmesolitikum, 
mer bestemt til perioden 8800-8700 f.Kr. 

 

Figur 17: Lokaliteten Sagene B1 sin beliggenhet ved et havnivå satt til 47 meter høyere enn i dag. Kart: 
L. S. Johannessen. 
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8.2 FUNNSPREDNING OG BOPLASSORGANISERING 

Det ble ikke påvist en kulturell vertikal stratifisering av funnmaterialet. Det kan ikke ute-
lukkes at naturlige prosesser som rotvelt og frost/tining har hatt innvirkning på funn-
spredningen. Mer eller mindre hele lokalitetsflaten var funnførende, men funnspred-
ningen for alle funn (figur 18) viser klare funnkonsentrasjoner som ligger med jevne mel-
lomrom langs hele flaten. Det ble også undersøkt en mindre funnkonsentrasjon på 
berghyllen nordvest for lokalitetsflaten.  
 
For å kunne si mer om den interne boplassorganiseringen har syv funnområder blitt skilt 
ut som Funnområde A - G under katalogiseringen for å lette analysearbeidet. Størrelsen 
på og funntettheten i de ulike konsentrasjonene varierer. Problemstillinger det søkes 
svar på er om det littiske funnmaterialet stammer fra et kort eller langt opphold? Har 
det vært gjentatte besøk på stedet? Når har besøkene funnet sted? Har det vært ulike 
aktivitetssoner på lokaliteten? 
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Figur 18: Spredning av alle funn i lag 1 på Sagene B1 med funnområde A-G markert. Kartproduksjon: L. 
S. Johannessen 
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8.2.1 FUNNOMRÅDE A – EN KNAKKESEKVENS PÅ BERGHYLLEN 

De 110 funnene på berghyllen ser ut til å 
stamme fra to kjerner. Hovedformålet 
med reduksjonen har vært flekkeproduk-
sjon og det ble funnet 17 flekker og 17 
mikroflekker i konsentrasjonen. Den for-
kastede kjernen bærer spor av å ha vært 
en flekkekjerne, men har i sluttfasen blitt 
slått/knust fra flere sider, i en slik grad at 
det kan indikere at en nybegynner har 
fått knakke på kjernen, men sannsynlig-
vis bare etter at kjernen ble ansett som 
oppbrukt av personen som produserte 
flekker.  
 

To gjenstander er sekundærbearbeidet (1,8 %); en flekke med retusj og et fragment med 
retusj. Fragmentet med retusj ser ut til å være en skraper med rett egg.  

8.2.2 FUNNOMRÅDE B – ET INNENDØRS- OG ET UTENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE 

Dette funnområdet består av to funn-
konsentrasjoner, henholdsvis en i tuf-
ten og en utenfor tuften. Det er en klar 
konsentrasjon i steinpakningen som er 
tolket som gulvlag i en tuft. Rundt kon-
sentrasjonen er det et belte av funn-
tomme kvadranter, som er tolket som 
resultat av et overbygg i form av en 
teltduk (Jf. Grøn 2000b:177). En kon-
sentrasjon av varmepåvirket flint i tuf-
ten indikerer at det har vært et innen-
dørs ildsted. Dette ble ikke påvist i un-

dersøkelsen av tuften, men kan ha 
vært særlig vanskelig å påvise da stein-
pakningen i hovedsak bestod av potet- 

til knyttnevestor skjørbrent stein.  En knakkestein, et sannsynlig oppskjerpingsavslag fra 
skiveøks og en kvartskjerne var blant de åtte funnene i sjakten som ble spadd ut i sørøst-
lig del av tuften.  

 
I tuften ble det funnet en stor kvartskjerne. Denne er tolket som intensjonelt plassert – 
kanskje med tanke på retur til lokaliteten. Et større avslag fra denne kjernen ble funnet 
fire meter lengre sør, i konsentrasjonen utenfor tuften. Det har ikke blitt gjort flere for-
søk på sammenføying av materiale mellom disse konsentrasjonene, men avslaget og 
kjernen kan indikere at aktiviteten i de to konsentrasjonene bør ses i sammenheng; som 
et innendørs- og et utendørs aktivitetsområde.  

Figur 19: Kristine Ødeby graver på berghyllen. 
(Cf_34809_037) 

Figur 20: Ronny Kvarsnes og Silje Hårstad renser opp 
steinpakningen i funnområde B. (Cf_34809_024) 
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Lav andel sekundærbearbeidet (0,78 %) kan bero på den høye graden av kvartsbearbei-
ding i funnområdet. Mer enn halvparten (1377 av 2169 funn) av funnmengden er kvarts-
fragmenter. Kvartsen på lokaliteten er i forsvinnende liten grad sekundærbearbeidet. I 
tillegg var mye av flinten i området varmepåvirket. Det ble funnet to ensidige flekke-
kjerner i flint, seks plattformkjerner i kvarts og tre uregelmessige kvartskjerner i områ-
det. Forekomst av mange kjerner og få redskaper kan også bety at hovedaktiviteten i 
dette området var knakking – med produksjon av flekker/emner til redskaper i flint og 
kvarts, samt noe utbytting av brukte mikrolitter og produksjon av nye. Ulike fragment 
med retusj kan tyde på at flere redskaper har blitt brukt og forkastet her. Et sannsynlig 
oppskjerpingsavslag fra skiveøks ble også funnet tilknytning til tuften i sjakt 2. 
 
Bearbeiding av metarhyolitt forekommer, men i liten grad. 

8.2.3 FUNNOMRÅDE C – FLEKKEPRODUKSJON OG KVARTSBEARBEIDING VED ILDSTED 

Området består av to konsentrasjoner – 
en med flint og flekker i vest, en rundt 
ildsted med mye kvarts i øst. 
 
Flekker, knakkesteiner, primær-og sekun-
dæravslag, kjerner og kjernepreparerings-
avslag, samt ryggflekker viser at kjerneut-
forming og flekkeproduksjon har foregått 
her. Flekker og plattformkjerner i kvarts 
viser at dette har blitt gjort med både 
kvarts og flint. 

 
Andelen sekundærbearbeidet (1,23 %) er 
relativt høy, til tross for at i overkant av 
2500 av 3727 funn er av kvarts. Variert 

redskapsbruk og -produksjon reflekteres i det sekundærbearbeidede materialet. I områ-
det ble det funnet fire mikrolitter, en skraper, en kniv, to skrapere/kniver, et bor, et 
«multitool» (stikkel/kniv/skraper/bor?), og flere retusjerte flekker. I tillegg ble det fun-
net seks tangespisser i flint og en tangespiss i kvarts her. Seks mikrostikler viser at mik-
rolitter/tangespisser også har blitt tilvirket her.  
 
Bearbeiding av metarhyolitt forekommer i liten grad. Kanskje bearbeiding av emner til 
økser, eller preparering av økser. 
 
 
 
 

Figur 21: Funnområde C med ildsted i forgrunnen. 
Området med flekkeproduksjon i flint er ved bøtte-
ne i bakgrunnen. Foto tatt mot vest (Cf_34809_084) 
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8.2.4 FUNNOMRÅDE D – BERGKRYSTALL OG TANGESPISSER 

Dette er det eneste funnområdet der 
bergkrystall har blitt slått. Det er et gene-
relt problem på boplasser med høy andel 
kvarts av god kvalitet at det er vanskelig å 
skille mellom kvarts og bergkrystall. Det er 
derfor bare funn av helt ren, gjennomsik-
tig kvarts, helst med rest av krystallfa-
sett/cortex, som er katalogisert som berg-
krystall. Funnene av bergkrystall stammer 
sannsynligvis fra reduksjonen av en eller 
et fåtall krystaller. Dersom formålet med 

reduksjonen var å produsere flekker har 
flekkene blitt ført ut av lokaliteten. Unnta-
ket er en primærflekke i bergkrystall med 

retusj. Bergkrystallen ser ut til å ha blitt utnyttet «opportunistisk», i alle fall mot slutten 
av reduksjonen, ved hjelp av bipolar teknikk, noe som har resultert i et flertall avslag og 
fragmenter, samt en bipolar kjerne. 
 
To flintkjerner, flere kjerneprepareringsavslag og to ryggflekker viser at flekkeproduk-
sjon i flint har foregått her. Det er ikke tegn til flekkeproduksjon i kvarts, men en platt-
formkjerne i kvarts har blitt redusert her. 
 
Andelen sekundærbearbeidet (5,64 %) er høy med 12 mikrostikler, 11 pilspisser, en øks, 
to skrapere, to mikrolitter, en stikkel og flekker med retusj. Halvparten av tangespissene 
ble funnet i dette området; og i likhet med funnområde C der resten av tangespissene 
ble funnet, ble det også her funnet en i kvarts. Blant pilspissene er det i tillegg en høgn-
ipenspiss og tre tanger. Dette er den eneste høgnipenspissen som er funnet nord for 
funnområde E.  
 
Sett under ett vitner materialet om en variert redskapsbruk og –produksjon i området. 

8.2.5 FUNNOMRÅDE E – PRODUKSJON OG UTSKIFTING AV PILSPISSER OG MIKROLITTER 

VED ILDSTED  

Området har en relativt høy andel sekun-
dærbearbeidet (3,32 %). Med funn av syv 
lansetter, er dette det området som har 
flest mikrolitter. I tillegg ble det funnet fem 
høgnipenspisser her. Det er påfallende at 
lansetter og høgnipenspisser ved flere til-
feller ble funnet sammen i dette området 
og at tangespisser er fraværende.  

Figur 22: Funnområde D. Foto tatt mot øst 
(Cf34809_079). 

Figur 23: Funnområde E med ildsted i forgrunnen. 
Foto tatt mot øst (Cf34809_081). 
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Ved ildstedet ble det funnet en øks i metarhyolitt. Denne er påfallende lik en øks som 
ble funnet under registreringen av Kvastad A5-6 (C59669). Øksen fra registreringen er 
katalogisert som kjerneøks, men disse øksene er produsert på samme måte som skive-
økser, med tynning av dorsalsiden, og hugging av sidekantene. Også en skiveøks i flint 
ble funnet ved ildstedet. Denne ble først oppdaget under katalogiseringen, siden den 
var brent og fragmentert. Sammenføyning av fragmentene viste egg og tilhugde side-
kanter. Det som her er katalogisert som to skiveøkser er i realiteten en øks, funnet i to 
ulike kvadranter. Resten av det sekundærbearbeidede materialet utgjøres av 34 mikros-
tikler, to stikler, en skraper og ellers et avslag og flere flekker med retusj. 
 
En ensidig plattformkjerne, flekker, ryggflekker, kjerneprepareringsavslag (syv platt-
formavslag og fem sideavslag) i flint, samt 36 splinter med slagbule viser at det har blitt 
produsert flekker her. Kvartsbearbeidingen i området er begrenset, med funn av en 
plattformkjerne og en flekke i tillegg til avslag og fragmenter. Utenom øksen i metarhyo-
litt ble det også funnet 18 avslag og to fragmenter i denne bergarten. 
 
Det er også verdt å nevne at fem av totalt 11 knakkesteiner ble funnet i dette området.  
 
Funnmaterialet vitner om variert redskapsbruk i dette området. Man kan også se for seg 
at produksjon, utskifting og omskjefting av pilspisser har foregått i tilknytning til ildste-
det.  

8.2.6 FUNNOMRÅDE F – EN OPPLÆRINGSSITUASJON? 

Andelen sekundærbearbeidet (3,25 %), utgjøres av 46 mikrostikler, to skrapere, et bor, 
to mikrolitter, 13 pilspisser, fire skiveøkser og avslag, flekker og fragmenter med retusj. I 
tillegg til de fire øksene ble det funnet et oppskjerpingsavslag fra skiveøks. To knakke-
steiner ble funnet; en i den nordlige delen og en i den sydlige delen av området. 
 
To av øksene er katalogisert som «oppbrukt». Dette beror på at de mangler eggpartiet 
og har blitt omhugget etter at de ble ødelagte. Disse oppbrukte øksene regnes som 
sluttresultatet av at nybegynnere/noviser har fått knakke på ødelagte skiveøkser.  
 

Høgnipenspissene og mikrostiklene vitner om 
produksjon og utskifting av spisser. Det er usik-
kert om mikrostiklene kan stamme fra produk-
sjon av høgnipenspisser, siden disse er kraftig 
retusjerte, og de vi finner i tillegg ofte har ska-
det odd. Dersom mikrostiklene representerer 
produksjon av lansetter/tangespisser, har disse 
blitt ført ut av funnområdet.  
 

Flere primær-/sekundæravslag, to sekundær-
flekker, syv kjerneprepareringsavslag og syv 
ryggflekker viser at det har blitt produsert kjer-

Figur 24: Funnområde F og G lå i sørenden av 
lokaliteten. Foto tatt mot sørøst 
(Cf34809_088). 
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ner på delvis rensede flintknoller. Flekkeproduksjonen har også foregått i dette områ-
det, og to overløpne flekker kan vitne om at mindre erfarne knakkere kan ha deltatt i 
denne produksjonen (Eigeland 2015:177 ).  
 
I overkant av 1500 av 2832 funn er av kvarts. Blant disse funnene er det fire plattform-
kjerner og tre uregelmessige kjerner og to kjerneforarbeid i kvarts. Kjerneforarbeidene 
er testede kvartsknoller hvor det bare er slått noen få avslag før knollene ble forkastet. 
Hvorvidt disse knollene ville ha blitt testet av erfarne flinthuggere, eller om de også bør 
regnes som produkter etterlatt av nybegynnere/noviser er usikkert. 

8.2.7 FUNNOMRÅDE G – EN KNAKKEEPISODE OG UTKAST? 

Fire flintfunn er sekundærbearbeidet i funnområdet (1,26 %). To mikrostikler, en flekke 
med retusj og et fragment med retusj. Det ble også funnet en knakkestein her.  
 
Tre kjerneprepareringsavslag ble funnet i området, men det er usikkert om særlig flint-
funnene representerer en liten knakkeplass eller om de heller bør tolkes som utkast fra 
funnområde F. Dette bør testes via sammenføyningsforsøk mellom konsentrasjonene.  
 
I området er en høy andel av funnene i kvarts, med drøyt 260 av 318 funn. Blant kvarts-
funnene er det en uregelmessig kjerne som bærer preg av å ha vært understøttet og fire 
flekker. Ellers avslag og fragmenter. Knakkesteinen ble funnet i tilknytning til kvartskon-
sentrasjonen, som kan være en kort knakkesekvens, basert på antallet funn. 

8.2.8 HVA FORTELLER DE ULIKE FUNNOMRÅDENE OM BOPLASSEN? 

Først en kort oppsummering av hva funnmaterialet kan fortelle om de ulike funnområ-
dene: 

 Funnområde A: en knakkesekvens og opplæring/nybegynner. 

 Funnområde B: et innendørs og et utendørs aktivitetsområde med knakking som 
hovedaktivitet. Noe utskifting av redskaper. Noe bearbeiding av metarhyolitt in-
nendørs. 

 Funnområde C: flekkeproduksjon i flint og kvarts, variert redskapsbruk og -
produksjon. Noe bearbeiding av metarhyolitt. 

 Funnområde D: flekkeproduksjon i flint, variert redskapsbruk og -produksjon. Ut-
skifting av tangespisser. Reduksjon av bergkrystall. 

 Funnområde E: flekkeproduksjon i flint og noe bearbeiding av kvarts og metar-
hyolitt. Utskifting og produksjon av mikrolitter/spisser. Variert redskapsbruk og -
produksjon. 

 Funnområde F: Kjerne- og flekkeproduksjon i flint og kvarts. Opplæringssituasjo-
ner i flint og kvarts. Variert redskapsbruk og -produksjon. 

 Funnområde G: en kort knakkesekvens i kvarts, og mulig utkast av flintavfall (fra 
funnområde F?). 
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Problemstillingene knyttet til boplassorganiseringen var: 
- Kan det littiske materialet belyse hva slags lokalitetstype det kan være? Stammer 

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

- Hvordan forholder strukturene seg til det littiske materialet? 

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

 
Flere forklaringsmodeller kan undersøkes for å få svar på disse problemstillingene. Her 
foreslås fem ulike scenarioer (Donahue/Fischer 2008:320-322) som kan forklare hva 
funnspredningen representerer:  

1. flere samtidige hushold? 
2. ulike aktivitetsområder for ett hushold? 
3. ulike besøk på lokaliteten? 
4. tilfeldige variasjoner av kassering gjennom bosetningsfasen? 
5. kombinasjoner av flere overstående?  

 
Dersom funnspredningen gjenspeiler samtidige hushold (1) burde det være et ildsted 
per hushold. Bare to ildsteder ble påvist, men spredningen av varmepåvirket flint (Figur 
25) viser at det sannsynligvis har vært flere ildsteder på lokaliteten. I de konsentrasjone-
ne ildsteder i form av ansamlinger med skjørbrent stein ikke ble påvist kan det ha vært 
ildsteder der det bare har blitt brent ved uten at det har blitt bygd opp ildsteder ved 
hjelp av stein. Steinene skal magasinere varme og er derfor ikke nødvendige i åpne ild-
steder uten overbygg (Bjerck 2008:237). Hver husholdning burde også ha en form for 
overbygg for ly. Dersom man følger resonnementet ovenfor, burde ildstedene innendørs 
inneholde steiner for varmemagasinering. Sett i kombinasjon med funnspredningen, kan 
det ha vært overbygg over begge ildstedene som ble påvist, da funnspredningen rundt 
begge disse har likhetstrekk med funnspredningen i steinpakningen/tuften. Om disse 
overbyggene har vært heldekkende, eller halvåpne, er imidlertid usikkert, og vil avhenge 
av blant annet hvilken tid på året oppholdet fant sted.  
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Figur 25: Spredningen av varmepåvirket flint viser tydelige konsentrasjoner rundt de påviste ildstedene, 
men også tydelige konsentrasjoner i områder uten påviste ildsteder. Kartproduksjon: L. S. Johannes-
sen/S. Viken. 

Funnspredningen kan også være resultat av ulike aktivitetsområder for ett hushold (2). 
Om så var tilfelle, burde dette vises i forskjeller i funn- og redskapssammensetning mel-
lom de ulike konsentrasjonene. Enkelte konsentrasjoner (Funnområde A, B utenfor tuf-
ten og G) ser ut til i hovedsak å ha vært knakkeplasser, men alle funnområdene har et 
element av utskifting/preparering eller produksjon av redskaper. I tillegg finnes pilspis-
ser og flekker/avslag/fragment med retusj i alle funnkonsentrasjonene (funnområde A 
har bare en sannsynlig skraper og en retusjert flekke). Alt i alt tegner funnspredningen 
et bilde av flere selvstendige hushold, snarere enn ulike aktivitetsområder for ett hus-
hold.  
 
Ved flere ulike opphold på lokaliteten (3) burde funnkonsentrasjonene være mindre 
«ryddige», og forholde seg mer til de beste delene i.e. de høyestliggende, tørreste og 
mest steinfrie delene av flaten. Det burde dermed være flere tegn til delvis overlap-
ping/forskyvning av funnkonsentrasjoner, siden man ikke ville ha knakket eller hatt ild-
steder på nøyaktig samme plass som ved tidligere besøk. Funnspredningen viser imidler-
tid tydelige funnkonsentrasjoner spredt med jevne mellomrom på hele flaten. Om besø-
kene hadde vært kronologisk ulike, burde ikke høgnipenspisser blitt funnet i sørenden 
av lokaliteten og tangespisser i nordre del av lokaliteten.   
 
Dersom funnkonsentrasjonene var resultat av tilfeldige kasseringer (4) gjennom bruks-
fasen av lokaliteten, burde det ikke være et tydelig skille mellom hvor tangespissene ble 



50/1,2 og 3, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 47 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

funnet og hvor lansettene og høgnipenspissene ble funnet, og konsentrasjonene burde 
være mer sammenflytende enn de er.  
 
Dette sannsynliggjør forklaringsmodell 5; funnspredningen er resultat av flere samtidige 
hushold, men noen av konsentrasjonene kan være resultat av ulike aktivitetsområder 
for husholdene. Eksempelvis kan knakkeplassene ha vært steder der de ulike husholde-
ne har sittet sammen og arbeidet. Det samme kan være tilfelle i område E, der et stort 
antall mikrolitter/spisser har blitt byttet ut og produsert. Funnområde F er også interes-
sant i så måte – her kan en eller flere erfarne knakkere ha arbeidet mens nybegynne-
re/noviser har sittet ved siden av og forsøkt å lære seg denne helt nødvendige kunnska-
pen. Funnområdet ligger i utkanten av lokalitetsflaten, og flint- og kvartsavfallet viser at 
det er spor etter både en eller flere erfarne knakkere og nybegynnere/noviser. Plasse-
ringen av denne opplæringssituasjonen i utkanten av lokaliteten kan ha vært hensikts-
messig med tanke på å formidle kunnskap uforstyrret (Jf. Dugstad 2010). Spor etter ny-
begynnere/noviser er først og fremst synlig i form av to «oppbrukte» skiveøkser. Disse 
øksene ser ut til å ha blitt tilvirket av en kyndig knakker, men har blitt omhugget etter at 
de ble ødelagte. Flere hengselbrudd, slag fra dårlige vinkler, usymmetrisk resultat og 
mangel på strategi i reduksjonen tyder på at denne omhuggingen er utført av nybegyn-
nere/noviser (Eigeland 2015:177). Det er også funnet spor etter en nybegynner på berg-
hyllen. Kjernen som ble funnet der er avrundet og har mange knusespor (Eigeland 
2015:177), men har negative avspaltninger fra tidligere i reduksjonen som viser at dette 
har vært en flekkekjerne. Her dreier det seg sannsynligvis om en nybegynner/novise 
som har overtatt kjernen i sluttfasen. 
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8.2.8.1 Råstoffsammensetning og -bruk 

 

Figur 26: Råstoffsammensetningen i de ulike funnområdene og råstoffsammensetningen for lokaliteten. 

Områdene som skiller seg mest ut i råstoffsammensetningen (Figur 26) er funnområde A 
og G. Dette er de to konsentrasjonene som inneholder færrest funn, henholdsvis 110 og 
318. Funnområde E stikker frem som det området som har høyest andel flint. Det er 
bare i funnområde A, D og E at flint er det dominerende råstoffet. Område B og C er 
nokså like når det gjelder råstoffsammensetning. Kvarts dominerer i nord (FOB og FOC) 
og sør (FOF og FOG), mens flint dominerer sentralt på lokaliteten (FOD og FOE). Det er 
likevel sammenfall i spredningen av flint og kvarts (Figur 27-28), i det at begge råstoff 
finnes i konsentrasjonene, men i ulikt omfang. 
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Figur 27: Funnspredning for flint. Kartproduksjon: L. S. Johannessen/S. Viken 

 

Figur 28: Funnspredning for kvarts. Kartproduksjon: L. S. Johannessen/S. Viken 
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Figur 29: Funnspredning for metarhyolitt. Kartproduksjon: L. S. Johannessen/S. Viken 

Metarhyolitt (Figur 29) ble funnet i områdene B, C og E, men i et lite omfang.  Totalt ble 
det funnet 42 avslag og 15 fragmenter i tillegg til en øks. Avfallet i metarhyolitt gjenspei-
ler derfor ikke en utbredt bruk av dette råstoffet, noe som tyder på at man har bearbei-
det ferdige emner eller hugget om eksisterende økser i dette råstoffet. Sammenføy-
ningsforsøk viste at avslagene og fragmentene kan stamme fra produksjon/preparering 
av en øks/økser som ikke ble funnet på lokaliteten. Et interessant spørsmål tilknyttet 
dette råstoffet er hvor menneskene på Sagene B1 fikk tak i det. De nærmeste kjente 
forekomstene av metarhyolitt er i Vestfold/Telemark. Om råstoffet også finnes i Aust-
Agder er et åpent spørsmål, men den lille mengden metarhyolitt på lokalitetene tilknyt-
tet E18 Tvedestrand-Arendal prosjektet kan antyde at råstoffet ikke er lokalt. 
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Figur 30: Funnspredning for bergkrystall. Kartproduksjon: L. S. Johannessen/S. Viken 

Spredningen av bergkrystall (Figur 30) viser en liten konsentrasjon vest i funnområde D. 
Funnene representerer reduksjon av en eller et fåtall krystaller. Én ubearbeidet krystall 
ble funnet i funnområde F. 
 

Kvarts er totalt sett det dominerende råstoffet på lokaliteten. 
Ser man mer detaljert på de ulike funnområdene er kvartsen 
tydelig konsentrert til funnområdene B og C i nord og F og G i 
sør. Dette er de mest strandnære sonene på lokaliteten. Sen-
tralt på flaten er det flint som dominerer. Viser dette at 
kvarts har en funksjonsforskjell i forhold til flint, eller kan den 
massive avfallsmengden reduksjon av kvarts gir ha ført til at 
denne aktiviteten fant sted i utkanten av lokaliteten? Som 
vist tidligere kan også en del av aktiviteten i funnområde F 
knyttes til opplæring/nybegynnere.   
 
Kvartsen er redusert på samme måte som flint, i hovedsak fra 
plattformkjerner. Tydelig flekkeproduksjon i kvarts skiller 
kvartsbruken på lokaliteten fra seinere lokaliteter på prosjek-
tet, der bipolar reduksjon av kvarts er langt vanligere (Viken 

2014). En topolig flekkekjerne (Figur 31) demonstrerer særlig tydelige likhetstrekk med 
flekkekjerner i flint. Det foreligger også to tangespisser i kvarts. Tangespissene ble fun-
net i samme område som tangespissene i flint, men med tanke på det massive kvarts-
materialet fra boplassen viser de to tangespissene at bruken av sekundærbearbeidede 

Figur 31: Topolig flekkekjerne 
i kvarts. Foto: S. Viken 
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kvartsprosjektiler ikke er utbredt. Kanskje bør de to tangespissene snarere ses på som et 
resultat av at menneskene på Sagene B1 har eksperimentert for å finne ut hvilke reds-
kaper råstoffet egnet seg best til. En manglende tilpasning av teknologi til råstoffet 
kvarts kan også bety at kvarts bare har blitt brukt en kort periode av menneskene på 
Sagene B1.  

8.2.8.2 Funnfordeling og funnspredning 

 

Figur 32: Oversikt over fordelingen mellom avslag, flekker og mikroflekker i hvert funnområde. 

Den prosentvise fordelingen mellom avslag, flekker og mikroflekker av flint i de ulike 
funnområdene (Figur 32) viser at område A og G skiller seg mest ut. Det er også i disse 
områdene det er færrest funn, og funnene i områdene er tolket som henholdsvis en 
kortvarig knakkesekvens og mulig utkast. Det prosentvis høye antallet avslag i forhold til 
flekker i funnområde A kan skyldes at de fineste flekkene ble tatt med videre for red-
skapsproduksjon/emner, eller at nybegynneren som fikk overta kjernen bare klarte å 
produsere avslag. Funnområde F har også en relativt stor andel avslag i forhold til flek-
ker sammenlignet med de øvrige funnkonsentrasjonene. I dette tilfellet kan det skyldes 
innledende utforming av kjerner fra delvis rensede knoller, eller det kan komme av at 
det også i dette området har foregått en form for opplæring av nybegynnere/noviser. I 
funnområde E er det flekkeandelen som er høyere enn i de lignende funnområdene B, C 
og D. Dette stemmer godt med inntrykket av funnområde E som et sted der produksjon 
og utskifting av mikrolitter/spisser er særlig fremtredende. 
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Figur 33: Funnspredning for tange- og høgnipenspisser. Kartproduksjon: L. S. Johannessen/S. Viken 

Et interessant trekk i funnspredningen er forskjellen i distribusjon av tangespisser og 
høgnipenspisser (Figur 33). Tangespissene finnes i funnområde C og D, mens høgnipen-
spissene finnes i område E og F, med unntak av en høgnipenspiss som er funnet sør i 
funnområde D. Antyder denne forskjellen i distribusjon funksjonsforskjeller mellom 
høgnipen/tangespisser, eller reflekterer det individuelle preferanser? Også på lokalite-
ten Pauler 1 på Brunlanesprosjektet i Vestfold ble høgnipenspissene og tangespissene 
funnet i hver sine områder på lokaliteten. Tolkningen der var at det måtte dreie seg om 
funksjonsforskjell (Åhrberg 2012:121), uten at de ulikartede funksjonene ble utdypet. Er 
for eksempel høgnipenspissene snarere drillbits/borspisser enn pilspisser, eller brukes 
høgnipenspissene i en annen form for jakt enn tangespissene? Høgnipenspissene på 
Sagene B1 mangler propellretusj, og har i flere tilfeller skuddskadet odd. De er derfor 
tolket som pilspisser. En konsentrasjon av høgnipenspisser ble funnet i funnområde E 
sammen med lansetter. De små høgnipenspissene virker velegnet til å penetrere skinnet 
i det pilen treffer byttedyret, men mangler en skjærende egg. Laterale elementer funge-
rer som skjærende egger som medfører at pilene penetrerer dypere inn i dyret og lager 
et dypt sår (Yaroshevich et al. 2013:3). Slik sett kan det ha vært nødvendig med et late-
ralt element som har fungert som en skjærende egg på piler med høgnipenspisser som 
odd. Her kan lansettmikrolittene ha vært viktige. Spredningen av lansettmikrolitter viser 
at disse forekommer på hele lokaliteten, riktignok med en konsentrasjon til områdene 
med flest høgnipenspisser. Variasjonen i størrelse og form på tangespissene tilsier at 
også noen av disse spissene ville vært mer effektive med et lateralt element på pilen. 
Dersom lansettene har vært brukt i pilskaft kombinert med odder i form av høgnipen-
spisser/tangespisser, kan forskjellen i distribusjon av høgnipenspisser og tangespisser 
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indikere individuelle preferanser snarere enn funksjonsforskjell. Kanskje har enkelte 
foretrukket høgnipenspissene siden disse kan lages på både fragmenter, avslag og flek-
ker, mens man benytter flekker under produksjon av tangespisser.  

 

Figur 34: Funnspredning for mikrostikler. Kartproduksjon: L. S. Johannessen/S. Viken 

Lansettmikrolittene og flere av tangespissene ser ut til å ha blitt produsert ved hjelp av 
mikrostikkelteknikk. Det ble imidlertid funnet langt flere mikrostikler enn mikrolitter og 
tangespisser på lokaliteten. Spisser og mikrolitter må dermed ha blitt ført ut av lokalite-
ten. Flere kan selvsagt også ha blitt bortskutt eller brent i stykker. Spredningen av mik-
rostikler (Figur 34) viser at de er mest fremtredende i funnområde E og F og at de ellers 
finnes i mindre omfang på resten av lokalitetsflaten. 
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 SAMMENDRAG 9

Sagene B1 lå på en flate som utgjorde et nord-sør gående eid, 48-50 moh. Under ut-
gravningen, ble gjort 12 673 funn av kvarts, flint, bergart og bergkrystall. Totalt sett er 
kvarts det dominerende råstoffet på lokaliteten, og kvartsen er redusert på samme måte 
som flinten. Blant kvartsfunnene er det to tangespisser, ensidige flekkekjerner og flek-
ker. Flintfunnene består blant annet av skiveøkser, lansettmikrolitter, tangespisser, 
høgnipenspisser, mikrostikler, ensidige kjerner og flekker. En øks og økserelatert avfall 
utgjør funnene av metarhyolitt.  
 
Lokaliteten ble tilnærmet totalgravd. Det ble påvist og undersøkt to ildsteder, samt en 
steinpakning med tre tilhørende stolpehull som er tolket som et gulvlag. Syv funnområ-
der ble skilt ut, hvorav ett lå på en hylle i terrenget, rundt fire meter høyere enn lokali-
tetsflaten. Høyde over havet og typologiske og teknologiske trekk ved materialet tyder 
på en datering til slutten av tidligmesolitikum, nærmere bestemt til tiden 8800–8700 
f.Kr. Med utgangspunkt i det innsamlede funnmaterialet, kan ingen besøk fra seinere 
perioder av steinalderen spores.  
 
På bakgrunn av funnspredning og funnsammensetning, er lokaliteten tolket som spor 
etter ett eller flere opphold innenfor et kort tidsrom, med fire samtidige hushold. Spor 
etter ukyndig flintslagning indikerer at husholdene har bestått av både barn og voksne.  
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 VEDLEGG 11

11.1 SKJEMATISK OVERSIKT OVER FUNN I DE ULIKE FUNNOMRÅDENE 

11.1.1 FUNNOMRÅDE A 

Materiale Gjenstand Form Variant Antall 

flint avslag/fragment     33/18 

flint Flekke/mikroflekke     16/17 

flint flekke med retusj   1 

flint fragment med retusj skraper 1 

flint kjerne kjernefragment sidefragment 1 

flint kjerne uregelmessig kjerne   1 

flint Splint/- med slagbule     14/8 

 Sum 110 

11.1.2 FUNNOMRÅDE B 

Materiale Gjenstand Form Variant Antall 

bergart Avslag/fragment     13/8 

flint Avslag/fragment    Ett sekundæravslag 56/287 

flint Flekke/mikroflekke     56/11 

flint flekke med retusj   2 

flint fragment med retusj   9 

flint kjerne kjernefragment plattform 3 

flint kjerne plattformkjerne ensidig flekkekjerne 2 

flint mikrolitt   2 lansetter, 1 skjevtrekant 3 

flint mikrostikkel   
 

2 

flint Splint/- med slagbule     65/7 

flint splint med retusj   1 

kvarts Avslag/fragment     249/1377 

kvarts Flekke/mikroflekke     7/1 

kvarts kjerne kjernefragment sidefragment 1 

kvarts kjerne plattformkjerne   6 

kvarts kjerne uregelmessig kjerne   3 

 Sum 2169 

11.1.3 FUNNOMRÅDE C 

Materiale Gjenstand Form Variant Antall 

bergart Avslag/fragment     9/5 

bergart knakkestein     3 

flint Avslag/fragment    2 primær- og 1 sekundæravslag 165/502 

flint avslag med retusj kniv 1 

flint Flekke/mikroflekke   
 4 ryggflekker, 2 sekundærflekker 
1 ryggmikroflekke, 1 sekundærmikroflekke 143/49 

flint Flekke/mikroflekke med retusj  1 bor, 1 skraper/kniv 17/3 
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flint fragment med retusj  1 skraper 6 

flint kjerne bipolar kjerne   2 

flint kjerne kjernefragment 7 plattform, 1 sidefragment 8 

flint kjerne plattformkjerne   2 

flint mikrolitt    3 lansetter 4 

flint mikrostikkel   
 

6 

flint pilspiss tangespiss   6 

flint Splint/ - med slagbule     186/35 

kvarts Avslag/fragment     403/2131 

kvarts Flekke/mikroflekke     28/2 

kvarts flekke med retusj   1 

kvarts fragment med retusj multitool 1 

kvarts kjerne bipolar kjerne   1 

kvarts kjerne plattformkjerne   7 

kvarts pilspiss tangespiss   1 

        3727 

11.1.4 FUNNOMRÅDE D 

Materiale Gjenstand Form Variant Antall 

bergkrystall Avslag/fragment     16/13 

bergkrystall flekke med retusj primærflekke 1 

bergkrystall kjerne bipolar kjerne   1 

bergkrystall råstoff     1 

bergkrystall splint   med slagbule 1 

flint Avslag/fragment    1 sekundæravslag, 1 vingeformet 78/209 

flint Flekke/mikroflekke   
 2 sekundærflekker, 2 ryggflekker 
1 sekundærmikroflekke 69/36 

flint Flekke/mikroflekke med retusj  1 skraper 5/1 

flint fragment med retusj   7 

flint kjerne kjernefragment plattform 2 

flint kjerne kjernefragment sidefragment 3 

flint kjerne plattformkjerne   2 

flint mikrolitt   lansett 2 

flint mikrostikkel     12 

flint pilspiss    1 høgnipen, 7 tangespisser 11 

flint Splint/ - med slagbule     56/21 

flint splint med retusj   2 

flint stikkel   på mikroflekke 1 

flint øks skiveøks   1 

kvarts Avslag/fragment     48/212 

kvarts avslag med retusj   1 

kvarts fragment med retusj skraper? 1 

kvarts kjerne plattformkjerne   1 

kvarts pilspiss tangespiss   1 
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        815 

 

11.1.5 FUNNOMRÅDE E 

Materiale Gjenstand Form Variant Antall 

bergart Avslag/fragment     18/2 

bergart knakkestein     5 

bergart øks     1 

flint Avslag/fragment    3 primæravslag, 5 sekundæravslag, 2 stikkelavslag 229/700 

flint Avslag/fragment med retusj  1 skraper 1/5 

flint Flekke/mikroflekke   2 overløpne, 1 sekundærflekke, 4 ryggflekker 255/66 

flint Flekke/mikroflekke med retusj   7/1 

flint kjerne kjernefragment 7 plattform, 5 sideavslag 12 

flint kjerne plattformkjerne ensidig 1 

flint mikrolitt   lansett 7 

flint mikrostikkel   
 

34 

flint pilspiss   høgnipen 5 

flint Splint/ - med slagbule     259/36 

flint stikkel 
  

2 

flint øks skiveøks 1 øks, fragmentert 2 

kvarts Avslag/fragment     55/254 

kvarts flekke     1 

kvarts kjerne plattformkjerne   1 

    
1959 

11.1.6 FUNNOMRÅDE F 

Materiale Gjenstand Form Variant Antall 

bergart knakkestein     2 

flint Avslag/fragment   
2 primæravslag, 6 sekundæravslag, 3 økseavslag, 1 
avslag med rygg (stikkelavslag?) 230/468 

flint avslag med retusj 1 stikkelavslag, 1 skraper 2 

flint Flekke/mikroflekke   
 2 overløpne, 2 sekundærflekker, 7 ryggflekker 
3 ryggmikroflekker 165/50 

flint flekke med retusj  1 mikrostikkel/tange, 1 pilspiss/lansett 12 

flint fragment med retusj  1 bor, 1 skraper, 1 mikrostikkel/tange 8 

flint kjerne bipolar kjerne   1 

flint kjerne kjernefragment 3 plattformavslag, 4 sidefragment 7 

flint kjerne plattformkjerne ensidig 1 

flint mikrolitt    1 lansett 2 

flint mikrostikkel     46 

flint pilspiss   11 høgnipen 13 

flint 
Splint/ - med slag-
bule     175/44 

flint splint med retusj   3 

flint øks skiveøks  2 «oppbrukte», 1 oppskjerpingsavslag 5 
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kvarts Avslag/fragment     285/1300 

kvarts flekke     3 

kvarts fragment med retusj lansett? 1 

kvarts kjerne   kjerneforarbeid 2 

kvarts kjerne plattformkjerne   4 

kvarts kjerne 
uregelmessig 
kjerne   3 

    
2832 

 

11.1.7 FUNNOMRÅDE G 

Materiale Gjenstand Form Variant Antall 

bergart knakkestein     1 

flint Avslag/fragment     11/14 

flint flekke     16 

flint flekke med retusj   1 

flint fragment med retusj mikrostikkel? 1 

flint kjerne kjernefragment 1 plattformavslag, 2 sidefragment 3 

flint mikrostikkel   
 

2 

flint Splint/ - med slagbule     4/2 

kvarts Avslag/fragment     58/200 

kvarts flekke     4 

kvarts kjerne uregelmessig kjerne understøttet 1 

        318 

 

11.2 STRUKTURLISTE 

Struktur 
nr. 

Type Kontekst Kvadrant Lag Snit-
tet 

Form
gra-
vet 

Prøver Teg-
ning 

Sign. Dato 

454792 Ildsted Ved stående 
stein 

476X 157y 
SV/NV 

2 X  100, 101 
(103, 104 
nord for 
stående 
stein) 

1 FEN/
EB 

21.08.
15  

454996 Ildsted Ved stående 
stein 

459X 
158Y 
SØ/SV  

2 X  102 2 SH 24.08.
15  

456149 Stolpe-
hull 

Ved steinpak-
ning 451586 

505X 153y 
SV 

2 X  110 3 SH 28.8.1
5 

456141 Stolpe-
hull 

Ved steinpak-
ning 451586 

505X 154y 
NV 

2 X  109 3 SH 28.8.1
5 

456132 Stolpe-
hull 

Ved steinpak-
ning 451586 

506X 155y 
SV/NV 

2 X  108 3 SH 28.8.1
5 
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451586 Stein-
pakning 

  Flere 2 X  105, 106, 
107 

Foto-
to-
gram
metri 

JJLK   

 

11.3 LISTE OVER TEGNINGER 

Teg-
ning
nr Motiv/strukturnummer Målestokk 

Teg-
net 
av Dato Kommentar 

1 
Ildsted 454792 og stående stein A454635 plan 
og profil 1:10 

FEN/
EB 

21/8 
2015   

2 Ildsted 454996 og stående stein plan og profil 1:10 SH 
24/8 
2015   

3 
Stolpehull 456149, 456141 og 456132 plan, 
og stolpehull 456149 profil. Profil: C456723 

1:20 plan, 
1:10 profil SH 

28/8 
2015   

4 
Grått sjikt ved stående stein 454635 og ild-
sted 454792, profil  1:10  KØ 

31/8 
2015 

Fortsettelse nordover i 
forhold til tegning nr 1 

 

11.4 PRØVER 

Prø-
venr. 

Prøve-
type 

Struk-
turnr 

Strukturty-
pe 

Kv
adr
ant 

Lag Dybde cm Beskrivelse 

100 Mak-
ro/kull 

454792 Ildsted   4 30-37 Samlet inn fra grålig sjikt i profil. En 
del røtter kom til syne under innsam-
lingen. Plukket ut kull fra makro 
(0,15gram) 

101 Mak-
ro/kull 

454792 Ildsted   2 5-10 Samlet inn fra rødbrunt-gult lag i 
profil. Kull samlet inn fra makro (0,15 
gram) 

102 Mak-
ro/kull 

454996 Ildsted   3 10-20 Mørk brunt lag midt i ildsted. Kull 
samlet inn fra prøven (0,15 gram). 

103 Mak-
ro/kull 

454792 Ved ståen-
de stein 

  2 0-8 cm Grått lag samlet inn fra profil. Kull 
samlet fra prøven (0,2 gram) 

104 Mak-
ro/kull  

454792 Nord for 
stående 
stein 

  2 0-2 cm Grått lag samlet inn fra profil. Kull 
samlet fra prøven (0,55gram) 

105 Lipid 451586 Steinpak-
ning 

  2 10-15 Mørk sandsiltjord 

106 Mak-
ro/kull 

451586 Steinpak-
ning 

  3 15-20 Mørk sandsiltjord. Kull samlet fra 
prøven (0,15 gram) 

107 Mak-
ro/kull 

451586 Steinpak-
ning 

      Samlet inn kull fra prøven (0,1 gram) 

108 Mak-
ro/kull 

456132 Stolpehull   2 5-15 Samlet inn kull fra prøven (0,15 
gram) 

109 Mak-
ro/kull 

456141 Stolpehull   2 5-15 Samlet inn kull fra prøven (0,9 gram) 

110 Mak-
ro/kull 

456149 Stolpehull   2 5-15 Samlet inn kull fra prøven (0,1 gram) 
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11.5 TILVEKSTTEKST, C59674/1-45 

 
TILVEKSTTEKST, C59674/1-45 

 
Boplassfunn fra eldre steinalder fra SAGENE B1, av ODDERSLAND ØSTRE (50/1,2,3), 

ARENDAL K., AUST-AGDER. 

Funnomstendighet: Funn innkommet ved arkeologisk utgravning i forbindelse med E18 
Tvedestrand-Arendal prosjektet i perioden 2014-2016. Lokaliteten ble undersøkt i tids-
rommet 28/4 - 8/9 2015. Det ble påvist og undersøkt to ildsteder, samt en steinpakning 
med tre tilhørende stolpehull som er tolket som et gulvlag. Syv funnområder ble skilt ut, 
hvorav ett lå på en hylle i terrenget, rundt fire meter høyere enn lokalitetsflaten. Under 
utgravningen, ble gjort 12 673 funn av kvarts, flint, bergart og bergkrystall. Totalt sett er 
kvarts det dominerende råstoffet på lokaliteten. Høyde over havet og typologiske og 
teknologiske trekk ved materialet tyder på en datering til slutten av tidligmesolitikum. 
På bakgrunn av funnspredning og funnsammensetning, er lokaliteten tolket som spor 
etter ett eller flere opphold innenfor et kort tidsrom, med fire samtidige hushold. Spor 
etter ukyndig flintslagning indikerer at husholdene har bestått av både barn og voksne.  
 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten Sagene B1 lå på et nord-sør gående sadelformet eid. 
Terrenget skrånte i nord bratt ned mot elva som gikk fra Bramshølen i Molandsvannet til 
Kjærshølen. I sør skrånte terrenget ned mot lokaliteten Sagene B5 (id 161298). I vestlig 
kant av lokaliteten steg terrenget bratt. I østlig kant av lokaliteten var det et mindre 
høydedrag. 
 
Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6504911,219, Ø: 142116,464 
LokalitetsID: 161300.  
Funnet av: Synnøve Viken 
Funnår: 2015. 
Katalogisert av: Synnøve Viken. 

1) ni skiveøkser av flint. Mål: L=7 cm (Stm.) B=5,25 cm (Stm.).Vekt: 237,85 
2) 16 pilspisser av flint, høgnipen. Mål: L=2,2 cm (Stm.) B=0,7 cm (Stm.) Vekt: 3,9 gram 
2) 10 pilspisser av flint, tangespiss. Mål: L=4,4 cm (Stm.) B=1,4 Vekt: 8,95 gram 
2) åtte pilspisser av flint. Gjenstandsdel: tange. Mål: L=2 cm (Stm.) B=1,15 cm (Stm.) 
Vekt: 2,75 
2) to pilspisser av flint. Gjenstandsdel: basis. Mål: L=1,4 B=0,5 Vekt: 0,6 gram 
3) 19 mikrolitter av flint. Mål: L=5,9 (Stm.) B=1,55 (Stm.) Vekt: 16,1 
4) 110 mikrostikler av flint. Mål: B=1,55 cm (Stm.) L: 2,4 cm (Stm.). Vekt: 34,95 gram. 
5) tre stikler av flint. Mål: B=1,3 L: 5,0 cm. Vekt: 8,25 gram. 
6) 53 flekker med retusj av flint. Mål: B=3 cm (Stm.) L: 8,5 cm (Stm.). Vekt: 85,5 gram. 
7) 755 flekker av flint. Mål: B=3,45 cm (Stm.) L: 10,4 cm (Stm.). Vekt: 824,45 gram. 17 av 
flekkene er ryggflekker. 
8) syv mikroflekker med retusj av flint. Mål: B=0,8 cm (Stm.) L: 2,0 cm (Stm.). Vekt: 1,2 
gram. 
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9) 243 mikroflekker av flint. Mål: B=0,8 cm (Stm.) L: 3,4 cm (Stm.). Vekt: 37,45 gram. 
10) syv avslag med retusj av flint. Mål: Stm: 4,6 cm. Vekt: 25,95 gram. 
11) 822 avslag av flint. Vekt: 779,85 gram. 
12) 37 fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 3,1 cm. Vekt: 37,6 gram. 
13) 2274 fragment av flint. Vekt: 1143,55 gram. 
14) seks splint med retusj av flint. Mål: Stm: 1 cm. Vekt: 0,85 gram. 
15) 940 splint av flint. Vekt: 72,4 gram. 158 av splintene har slagbule. 
16) ni plattformkjerner av flint. Mål: Stm: 5,8 cm. Vekt: 201,2 gram. 
17) tre bipolare kjerner av flint. Mål: Stm: 2,9 cm. Vekt: 9,55 gram. 
18) en uregelmessig kjerne av flint. Mål: Stm: 3,5 cm. Vekt: 29 gram. 
19) 40 kjernefragment av flint. Mål: Stm: 6 cm. Vekt: 141,4 gram. 
20)  en flekke med retusj av bergkrystall. Mål: B=1,05 L: 3,1 cm. Vekt: 1 gram. 
21) 16 avslag av bergkrystall. Vekt: 10,9 gram. 
22) 13 fragment av bergkrystall. Vekt: 8 gram. 
23) en splint av bergkrystall. Vekt: 0,0 gram. Med slagbule. 
24) en bipolar kjerne av bergkrystall. Mål: Stm: 2,6 cm. Vekt: 2,65 gram. 
25) to råstoff av bergkrystall. Mål: Stm: 2,8 cm. Vekt: 10,05 gram. 
26) to pilspisser av kvarts, tangespiss. Mål: B=0,8 cm (Stm.) L: 2,1 cm (Stm). Vekt: 0,85 
gram. 
27) en flekke med retusj av kvarts. Gjenstandsdel: distal. Mål: B=1,25 L: 2,5 cm. Vekt: 1,8 
gram. 
28) 48 flekker av kvarts. Mål: B=2,65 cm (Stm.) L: 9 cm (Stm.). Vekt: 169,4 gram. 
29) tre mikroflekker av kvarts. Mål: B=0,7 cm (Stm.) L: 3,3 cm (Stm.). Vekt: 0,8 gram. 
30) et avslag med retusj av kvarts. Mål: Stm: 2,8 cm. Vekt: 2,05 gram. 
31) 1164 avslag av kvarts. Vekt: 10374,65 gram. 
32) fire fragment med retusj av kvarts. Mål: Stm: 5,2 cm. Vekt: 15,35 gram. 
33) 5932 fragment av kvarts. Vekt: 12224,5 gram. 
34) 24 plattformkjerner av kvarts. Mål: Stm: 14,9 cm. Vekt: 6886,75 gram. 
35) en bipolar kjerne av kvarts. Mål: Stm: 2,6 cm. Vekt: 3,9 gram. 
36) åtte uregelmessige kjerner av kvarts. Mål: Stm: 8,4 cm. Vekt: 1688,65 gram. 
37) to kjerner av kvarts. Mål: Stm: 10,8 cm. Vekt: 933,9 gram. Kjerneforarbeid. 
38) tre kjernefragment av kvarts. Mål: Stm: 6,6 cm. Vekt: 216 gram. 
39) en øks av bergart, metarhyolitt.  Mål: Egg: 3,8 midt: 4 nakke: 3 L: 9,6 cm. Vekt: 
125,25 gram. Spissovalt - rombisk tverrsnitt. Tverregget. Huggesøm langs langsidene, 
tynnet på undersiden. En større avspaltning fra eggen langs en sidekant. Nokså jevn-
bred. "Skivemeisel" 
40) 12 knakkesteiner av bergart. Mål: Stm: 9,3 cm. Vekt: 2583,2 gram. 
41) 42 avslag av bergart, metarhyolitt. Vekt: 142,15 gram. 
42) 15 fragment av bergart, metarhyolitt. Vekt: 76,5 gram. 
43) en ukjent av sandstein. Mål: Stm: 9,8 cm. Vekt: 415,75 gram. Rund sandstein med 
slipte spor. til å slipe beingjenstander? 
44) en prøve lipid, av organisk materiale.  
45) 10 prøver kull, av organisk materiale. Vekt: 6 gram 
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11.7 FOTOLISTE 

Filnavn Motivbeskrivelse Sett mot Navn Opptaksdato Strukturnr 

Cf34809_001 Oversiktsbilder B1 før trinn 1 NØ Synnøve Viken 30.04.2015   

Cf34809_002 Oversiktsbilder B1 før trinn 1 SØ Synnøve Viken 30.04.2015   

Cf34809_003 Oversiktsbilder B1 før trinn 1 N Synnøve Viken 30.04.2015   

Cf34809_004 Oversiktsbilder B1 før trinn 1 N Synnøve Viken 30.04.2015   

Cf34809_005 Oversiktsbilder B1 før trinn 1 NV Synnøve Viken 30.04.2015   

Cf34809_006 Oversiktsbilder B1 før trinn 1 NV Synnøve Viken 30.04.2015   

Cf34809_007 Oversiktsbilder B1 før trinn 1 SØ Synnøve Viken 30.04.2015   

Cf34809_008 Arbeidsbilde trinn 1   Synnøve Viken 06.05.2015   

Cf34809_009 Arbeidsbilde trinn 1   Synnøve Viken 06.05.2015   

Cf34809_010 Arbeidsbilde trinn 1   Synnøve Viken 08.05.2015   

Cf34809_011 Arbeidsbilde avtorving   Synnøve Viken 11.06.2015   

Cf34809_012 Arbeidsbilde avtorving   Synnøve Viken 11.06.2015   

Cf34809_013 Arbeidsbilde opprensing   Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_014 Arbeidsbilde opprensing   Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_015 Oversikt etter avtorving NØ Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_016 Oversikt etter avtorving Ø Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_017 Oversikt etter avtorving N Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_018 Oversikt etter avtorving N Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_019 Oversikt etter avtorving Sø Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_020 Oversikt etter avtorving Sø Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_021 Oversikt etter avtorving S Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_022 Oversikt etter avtorving N Synnøve Viken 12.06.2015   

Cf34809_023 Arbeidsbilde 451586, motorsag   Synnøve Viken 05.08.2015 451586 

Cf34809_024 Arbeidsbilde 451586   
Frida E. Nors-
tein 05.08.2015 451586 

Cf34809_025 Arbeidsbilde 451586, fotogrammetri   Synnøve Viken 06.08.2015 451586 

Cf34809_026 Arbeidsbilde 451586, fotogrammetri   Synnøve Viken 06.08.2015 451586 

Cf34809_027 
Arbeidsbilde. Frida E. Norstein graver frem 
mulig ildsted   Synnøve Viken 06.08.2015   

Cf34809_028 Stående stein ved ildsted S Synnøve Viken 06.08.2015   

Cf34809_029 Lagbilde Sageneteam   
Linnea S. Jo-
hannessen 06.08.2015   

Cf34809_030 Frida E. Norstein har funnet skiveøks   Synnøve Viken  18.08.2015   

Cf34809_031 Kristine Ødeby har funnet tangepil   Synnøve Viken  18.08.2015   

Cf34809_032 Topp av lag 2 i funnområde E N Synnøve Viken  18.08.2015   

Cf34809_033 Topp av lag 2 i funnområde E Ø Synnøve Viken  18.08.2015   

Cf34809_034 S AI454792 plan Ø 
Frida E. Nors-
tein 20.08.2015 454792 

Cf34809_035 S AI454792 plan Ø 
Frida E. Nors-
tein 20.08.2015 454792 

Cf34809_036 Arbeidsbilde Kristine Ødeby Ø 
Frida E. Nors-
tein 20.08.2015   

Cf34809_037 Arbeidsbilde Kristine Ødeby Ø 
Frida E. Nors-
tein 20.08.2015   

Cf34809_038 Arbeidsbilde/oversiktsbilde Ø 
Frida E. Nors-
tein 20.08.2015   

Cf34809_039 Arbeidsbilde/oversiktsbilde Ø 
Frida E. Nors-
tein 20.08.2015   

Cf34809_040 Arbeidsbilde/oversiktsbilde Ø 
Frida E. Nors-
tein 20.08.2015   

Cf34809_041 Arbeidsbilde/oversiktsbilde Ø 
Frida E. Nors-
tein 20.08.2015   

Cf34809_042 S AI454792 profil (nordenden) Ø Eirin S. Been- 21.08.2015 454792 
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berg 

Cf34809_043 S AI454792 profil (nordenden) Ø 
Eirin S. Been-
berg 21.08.2015 454792 

Cf34809_044 S AI454792 profil  Ø 
Eirin S. Been-
berg 21.08.2015 454792 

Cf34809_045 S AI454792 profil (sørenden) Ø 
Eirin S. Been-
berg 21.08.2015 454792 

Cf34809_046 S AI454792 profil (sørenden) Ø 
Eirin S. Been-
berg 21.08.2015 454792 

Cf34809_047 S AI454996 plan Ø Silje Hårstad 24.08.2015 454996 

Cf34809_048 S AI454996 plan V Silje Hårstad 24.08.2015 454996 

Cf34809_049 Arbeidsbilde. Kristine veier skjørbrent stein   Silje Hårstad 24.08.2015   

Cf34809_050 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_051 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_052 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_053 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_054 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_055 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_056 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_057 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_058 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_059 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_060 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 24.08.2015   

Cf34809_061 S AI454996 profil SV Silje Hårstad 24.08.2015 454996 

Cf34809_062 S AI454996 profil østre del SV Silje Hårstad 24.08.2015 454996 

Cf34809_063 S AI454996 profil vestre del SV Silje Hårstad 24.08.2015 454996 

Cf34809_064 Utgravd område hylle Ø Silje Hårstad 25.08.2015   

Cf34809_065 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 27.08.2015   

Cf34809_066 Oversvømmelse   Synnøve Viken 27.08.2015   

Cf34809_067 Oversiktsbilde   Synnøve Viken 27.08.2015   

Cf34809_068 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 27.08.2015   

Cf34809_069 Oversikt/arbeidsbilde   Synnøve Viken 27.08.2015   

Cf34809_070 
Oversikt s AS456132, AS456141, AS456149 
og 451586 NNV Silje Hårstad 28.08.2015 

451586, 
456132, 
456141 og 
456149 

Cf34809_071 
Oversikt s AS456132, AS456141, AS456149 
og 451586 NØ Silje Hårstad 28.08.2015 

451586, 
456132, 
456141 og 
456149 

Cf34809_072 
Oversikt s AS456132, AS456141, AS456149 
og 451586 V Silje Hårstad 28.08.2015 

451586, 
456132, 
456141 og 
456149 

Cf34809_073 
Oversikt s AS456132, AS456141, AS456149 
og 451586 NV Silje Hårstad 28.08.2015 

451586, 
456132, 
456141 og 
456149 

Cf34809_074 AS456141 plan NNV Silje Hårstad 28.08.2015 456141 

Cf34809_075 AS456149 plan NNV Silje Hårstad 28.08.2015 456149 

Cf34809_076 AS456132 plan NV Silje Hårstad 28.08.2015 456132 
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Cf34809_077 AS456141 plan V Silje Hårstad 28.08.2015 456141 

Cf34809_078 Oversikt s AS456132, AS456141 og AS456149 VNV Silje Hårstad 28.08.2015 

456132, 
456141 og 
456149 

Cf34809_079 Oversikt funnområde D Ø Synnøve Viken 31.08.2015   

Cf34809_080 Ildsted 454792 og stående stein Ø Synnøve Viken 31.08.2015 454792 

Cf34809_081 Område med ildsted og stående stein Ø Synnøve Viken 31.08.2015 454792 

Cf34809_082 
Arbeidsbilde 451586. Fotogrammetri og 
opprensing   Synnøve Viken 31.08.2015 451586 

Cf34809_083 Oversikt ildsted 454996 og stående stein S Synnøve Viken 31.08.2015 454996 

Cf34809_084 Oversikt ildsted 454996  og stående stein V Synnøve Viken 31.08.2015 454996 

Cf34809_085 Oversikt ildsted 454996 og stående stein Ø Synnøve Viken 31.08.2015 454996 

Cf34809_086 Oversikt ildsted 454996 og stående stein Ø Synnøve Viken 31.08.2015 454996 

Cf34809_087 Oversikt ildsted 454996 og stående stein Ø Synnøve Viken 31.08.2015 454996 

Cf34809_088 Oversikt Sø Synnøve Viken 31.08.2015   

Cf34809_089 A1454792 forlenget nordende plan Ø Kristine Ødeby 31.08.2015 454792 

Cf34809_090 A1454792 forlenget nordende profil Ø Kristine Ødeby 31.08.2015 454792 

Cf34809_091 Arbeidsbilde. Trangt i innspurten   Synnøve Viken 31.08.2015   

Cf34809_092 Arbeidsbilde. Trangt i innspurten   Synnøve Viken 31.08.2015   

Cf34809_093 Pilspiss   Eirin Beenberg 01.09.2015   

Cf34809_094 AI456149 snitt i profil NØ Silje Hårstad 01.09.2015 456149 

Cf34809_095 Genialt hevertsystem over flere nivåer   Silje Hårstad 02.09.2015   

Cf34809_096 Prøveuttak AI456132 NØ Silje Hårstad 02.09.2015 456132 

Cf34809_097 Prøveuttak AI456141 VSV Silje Hårstad 02.09.2015 456141 

Cf34809_098 Prøveuttak AI456149 NØ Silje Hårstad 02.09.2015 456149 

Cf34809_099 Oversikt etter trinn 2 Ø Synnøve Viken 03.09.2015   

Cf34809_100 Oversikt etter trinn 2 Øsø Synnøve Viken 03.09.2015   

Cf34809_101 Oversikt etter trinn 2 Ø Synnøve Viken 03.09.2015   

Cf34809_102 Oversikt etter trinn 2 Øst Synnøve Viken 03.09.2015   

Cf34809_103 Oversikt etter trinn 2 S Synnøve Viken 03.09.2015   

Cf34809_104 Arbeidsbilde trinn 3   Synnøve Viken 04.09.2015   

Cf34809_105 Oversikt etter flateavdekking   Synnøve Viken 07.09.2015   

Cf34809_106 Oversikt etter flateavdekking   Synnøve Viken 07.09.2015   

Cf34809_107 Oversikt etter flateavdekking   Synnøve Viken 07.09.2015   

Cf34809_108 Oversikt etter flateavdekking   Synnøve Viken 07.09.2015   
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11.8.2 C14-DATERING 
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11.9 KART 

 
Kart som viser delområdet Sagene sin beliggenhet i forhold til de andre berørte delom-
rådene på E18 Tvedestrand-Arendal prosjektet. Kart: L. S. Johannessen 
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Kart som viser Sagene B1 sin beliggenhet ved et havnivå satt til 47 meter over dagens. 
Kart: L. S. Johannessen 
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Kart produsert i Intrasis som viser utgravde områder og lokaltopografiske elementer på 
Sagene B1. Kart: L. S. Johannessen 
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11.10 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Alle originale tegninger er arkivert.  
 
Fotogrammetribilder som lå til grunnlag for dokumentasjon av steinpakning A451586 er 
lagt inn i fotobasen ved KHM. 


