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SAMMENDRAG 

Aust-Agder fylkeskommune registrerte lokaliteten i 2013. Dette ga totalt 13 funn fordelt 
på fem positive prøvestikk, og tre løsfunn, spredt over en flate på 144 kvm. Lokaliteten 
lå på en liten smal hylle langs et av utløpene av Låmyr ut i Årdalen. Hyllen var avgrenset 
av bratt skrent og berg i bakkant, utrast skrent i forkant, skråning i sørlig ende, og en 
steinur i nordlig ende. Den utraste skrenten går ned i et sandtak, og det er uvisst hvor 
mye av lokaliteten som kan ha rast ut i forbindelse med denne virksomheten. 
 
I forbindelse med utgravningsprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal ble det totalt gjort 
145 funn. Flint dominerer ved siden av noe kvarts, men det forekom også litt bergkrys-
tall, kvartsitt og metarhyolitt. Ingen redskaper ble identifisert, utover 4 funn med retusj 
og bruksspor. 
 
Basert på foreløpige strandlinjekurver kan lokaliteten tidligst ha vært tilgjengelig noe før 
8300 BC. Tre fra en kullflekk påtruffet under graving ble C14-datert til 2210-2030 f.Kr. 
(3747 ± 29 BP). 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV 
UTRAST AKTIVITETSOMRÅDE 

  

KVASTAD, 22/1, ARENDAL, AUST-AGDER  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Lokaliteten Kvastad A3 ble undersøkt som en del av prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal 
i 2015. Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er vedtak om arkeologisk ut-
gravning av 7. juli 2014 (Gundersen 2014) i forbindelse med reguleringsplan for ny fire-
felts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Reguleringsplanen strekker 
seg fra Oddersbekk i Tvedestrand kommune i nord til avkjøringen ved Harebakken i 
Arendal kommune i sør. Planen omfatter en 200 m bred korridor for ny E18 samt tilfør-
selsveier, kryss- og riggområder, deponier og anleggsveier. Planen omfatter også tilfør-
selsvei på 3,5 km fra ny E18 ved Longum til Krøgenes. Reguleringsplanen ble vedtatt av 
kommunestyret i Arendal og Tvedestrand henholdsvis den 22. mai 2014 og 10. juni 2014 
(Mjærum 2014).  
 
De arkeologiske registreringene ble gjennomført av Aust-Agder fylkeskommune fra 
2012-2014 (Eskeland 2013, 2014). Til sammen ble det registrert 118 automatisk fredete 
kulturminner, hvor av 34 steinalderlokaliteter og fire lokaliteter fra jernalder ble dispen-
sert av Riksantikvaren 23. april 2014 med vilkår om arkeologiske undersøkelser. Kvastad 
A3 (Id 172658) er frigitt ved krav om gransking av kulturminnet i henhold til Kulturmin-
nelovens § 10 første ledd.   
 
Fylkeskommunens registreringer ga totalt 13 funn fra Kvastad A3 fordelt på fem positive 
prøvestikk, og tre løsfunn. De positive prøvestikkene var spredt over en flate på 144 
kvm. Funnene består i hovedsak av flint med innslag av metarhyolitt og kvarts. To flek-
ker ble skilt ut i materialet. Det er ingen diagnostiske funn i materialet som kan gi en 
typologisk datering av lokaliteten. Høyden over havet på flaten gir imidlertid en estimert 
datering til mellommesolitikum. 
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 DELTAGERE, TIDSROM 2

De innledende undersøkelsene på Kvastad A3 ble startet opp 21.5.2015 og fortsatte 
frem til 12.6.2015. Utgravningsleder hadde også ansvar for Kvastad A2 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 Kvastad A3. 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Birgitte Bjørkli Utgravningsleder 21.5-12.6 1,00 

Fredrikke Danielsen Ass. feltleder 21.5-12.6 8,00 

Linn Trude Lieng Andreadakis Ass. feltleder 21.5-12.6 10,00 

Karoline Kurland Feltassistent 21.5-12.6 8,65 

Hanne Greger Feltassistent 8.6-12.6 4,50 

Justin J.L. Kimball Feltassistent 21.5-10.6 7,55 

Ronny Kvarsnes Feltassistent 27.5-12.6 2,00 

Eystein Østmoe Feltassistent 27.5-12.6 2,00 

Annette Strandli Feltassistent 28.5-12.6 2,85 

Jani Causevic Feltassistent 10.5-12.6 2,80 

Sum 49,35 

 

Til sammen ble det benyttet 49,35 dagsverk i felt på Kvastad A3. I beregningen er ikke 

utgravningsleders formidlingsoppgaver medregnet. Tidsbruken er kun faktisk tid benyttet 

i felt. I tillegg til arbeidsoppgavene ført opp i Tabell 2 kommer utgravningsleders plan-

legging av utgravningen, gjennomgang av funn, dokumentasjon og andre administrative 

oppgaver. For det øvrige feltpersonalet kommer også føring av reiseregninger, første-

hjelpskurs, bygging av såld, innkjøp av utstyr og andre overordnede oppgaver på prosjek-

tet i tillegg til førte dagsverk. 
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Tabell 2: Oversikt over fordeling av tidsbruk i felt på 
Kvastad A3. 

Kvastad A3 - resultat dagsverk 

   

Arbeidsoppgaver Dagsverk Ukeverk 

Oppstart 1,5 0,30 

Intrasis/GIS 1,85 0,37 

Såldestasjon 1,9 0,38 

Prøveruter 22,4 4,48 

Ruter&lag 13,25 2,65 

Avtorving 4,25 0,85 

Flateavdekking 0,00 0,00 

Administrasjon 2,7 0,54 

Dokumentasjon 1,5 0,30 

Formidling 0,00 0,00 

Avslutning 0,00 0,00 

Totalt 49,35 9,87 
 

Tabell 3: Oversikt gravde m
2
 og 

m
3
 på Kvastad A3. 

Kvastad A3 - beregninger 

  

Beregning Resultat 

Antall kvadranter 233 

Kvm 58,25 

Kubikk 5,825 

Kvm pr dagsverk 1,18 

Kubikk pr dags-

verk 

0,12 

 

 

 

 

Figur 1: Grafisk fremstilling av tidsbruk i felt på Kvastad A3. 
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 BESØK OG FORMIDLING  3

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

formidling. Birgitte Bjørkli har vært formidlingsansvarlig for prosjektet. Tabell 4 viser de 

formidlingstiltak som er gjennomført i 2015. 
 

Tabell 4: Oversikt over formidling 2014 

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

Kvastad (Område A) er det nordligste området med lokaliteter fra steinalderen og ligger 
i Tvedestrand kommune (fig. 2). Fylkeskommunen registrerte 21 steinalderlokaliteter i 
området, hvorav ni skal undersøkes (jf. tabell 5 og figur 1, Eskeland 2014, Mjærum & 
Lønaas 2014). Området er preget av slake sandflater og bratt, sørøstvendt skogsterreng 
og veksler mellom plantet barskog, hogstflater og myrområder (Mjærum & Lønaas 
2014:6). Det ser ikke ut til at boplassene er forstyrret av jordbruk, men to av lokalitetene 
er skåret av en vei fra nyere tid og det har vært drevet et sandtak sentralt i den store 
ansamlingen av boplasser inntil moderne tid. Lokalitetene ligger fra 30-58 moh. og har 
noen av de høyest liggende boplassene på prosjektet.  
 

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

Lokalitets Id Boplassnavn moh. Ansvarlig År 

172665 Jordkjenn A8 53,7 Kim Darmark 2015 

172344 Kvastad A1 47,8/53 Annette Solberg 2015 

172658 Kvastad A3 4,2 Birgitte Bjørkli 2015 

170971 Kvastad A7 55,4 Kim Darmark 2015 

172657 Kvastad A9 53,9 Kim Darkmark 2015 

172664 Kvastad A2 44,5/48 Birgitte Bjørkli 2015 

172667 Kvastad A5/6 45,7/47,4 Synnøve Viken 2015 

172345 Kvastad A4 52,1 Annette Solberg 2015 

 
Alle lokalitetene ved Kvastad ligger på gården Kvastad (22/1) foruten A8 som ligger på 
gården Jordkjenn (21/18). På gården Kvastad (22/1) er det tidligere funnet en rekke 
gravminner fra jernalder. Fra steinalder er det levert inn en tykknakket flintøks fra yngre 
steinalder (C8753). Øksen ble funnet av gårdens eier i det nevnte sandtaket på midten 
av 1800-tallet. Fra gården Jordkjenn (21) ble det i 1883 levert inn til Oldsakssamlingen 
tangespisser i flint av type A og B2 samt en skiferspiss med dekor (C30321). Funnene er 
fra yngre steinalder. Det er følgelig forutsetning for å finne aktivitet på lokalitetene fra 
både eldre og yngre steinalder i området. Det er ikke tidligere registrert steinalderlokali-
teter i området. 



  
Figur 2: Oversikt over Kvastad A3s beliggenhet i planområdet. Illustrasjon: Linnea S. Johannessen/KHM. 

 
Lokaltopografi og jordsmonn, Kvastad A3 
Kvastad A3 lå på en liten smal hylle langs et av utløpene av Låmyr ut i Årdalen (fig. 1 og 
5). Et søkk og en sandhaug delte hyllen inn i en nordlig hovedflate og en mindre sørlig 
flate. Hyllen var avgrenset av bratt skrent og berg i bakkant, utrast skrent i forkant , 
skråning i sørlig ende, og en steinur i nordlig ende. Før avskoging besto lokalitetens ve-
getasjon av plantet gran sentralt, småeik og rogn i begge ender, og ellers lite underskog. 
 
Den strategrafiske laginndeling bestod primært av en meget tynn og svakt definert 
podsolprofil: ca 5-10 cm tynn torv; deretter 5-10 cm utvaskningslag. Anrikningslag gikk 
raskt over i gulbrun grov sand, med mye grus og stein over hele lokaliteten. Opp mot 
skråningen i bakkant av lokaliteten var det mye utrast materiale. 
  

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

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

4. Tilrettelegge for framtidige studier av storskalaanalyser av bosetningshisto-

rien og regionalitet langs Sør- og Østlandskysten.  

De kultur- og naturhistoriske undersøkelsene vil åpne for at man kan studere boset-
nings-historien gjennom kronologiske studier, få bedret forståelse av strandlinjeutvik-
lingen og undersøke boplassorganisering innenfor et lite, avgrenset område gjennom 
praktisk talt hele steinalderen. Dette vil kunne frembringe et kunnskapsnivå som kan 
sidestilles med det man har i Oslofjordområdet og som er sjelden i europeisk arkeologi. I 
tillegg vil undersøkelsene utfylle kunnskapsgapet mellom Lista og Oslofjordsområdet, og 
gi et helt nytt grunnlag for regionale studier av tradisjonsgrenser. 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG STRATEGI FOR PROSJEKTET 

Trinn 1: Den innledende undersøkelsen gjennomføres på alle lokaliteter. Undersøkelsen 
innebærer at prøveruter på 0,5 x 0,5 m² graves for hver fjerde meter basert på positive 
prøvestikk ved de fylkeskommunale registreringene. Lokalitetene blir ikke avtorvet in-
nen graving av prøverutene. Prøverutene graves i alle retninger innenfor lokalitetsav-
grensingen eller til det er helt funntomt. Alle prøveruter med mer enn fem avslag utvi-
des så ruten til slutt er 1 x 1 m2. Rutene graves uten å ta hensyn til vertikal funnforde-
ling, det vil si at alle funn fra 0,5 x 0,5 m2 rutene legges sammen i en graveenhet. Når 
dette trinnet er fullført er 6,25% av lokalitetens funnførende flate (flaten med mer enn 
fem funn) undersøkt. Ved at prøverutene graves relativt tett og jevnt fordelt over hele 
lokaliteten får vi en bra kontroll på hvorvidt kulturlag eller andre strukturer forekommer 
på lokalitetene. 
 
Trinn 2: I dette trinnet er målet å fremskaffe den mest verdifulle informasjonen fra hver 
og en lokalitet fra både antikvarisk og vitenskapelig perspektiv. Ut ifra resultatene fra 
trinn 1 vurderes kunnskapspotensialet ved hver av lokalitetene og det utformes en un-
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 
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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 S6 3″ Robotic totalstasjon og TSC3 målebok ved innmåling på 
den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.0) ble brukt til be-
handling og analyse av innmålt data i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publise-
ring av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10.1 benyttet.  
 
Dataflyten mellom TPS til Intrasis-programmet foregikk ved at målepunktene ble lagret 
som Trimble RAW-filer på måleboka. Her ble de konvertert til Intrasis-format (.isd) før 
eksport til bærbar PC. Eksport skjer via USB-pinne til PC. Videre bearbeiding og analyse 
av data skjer i Intrasis, ESRI ArcMap 10.0 og Notepad-program(tekstprogram). 
 
På steinalderlokalitetene ble det satt ut rutesystem for konvensjonell steinaldergraving, 
med hjelp av totalstasjon. Rutesystemet ble satt ut på reelle koordinater basert på UTM-
kartprojeksjonen. Rutene har fått navn etter koordinatens tre til fire siste sifre, avhengig 
av flatens størrelse. 
 
Fastmerker ble satt ut av landmåler i regi av SVV. Disse var i koordinatsystemet WGS 84 
UTM sone 32N og hadde fast markering i form av bolt i fjell, unntaksvis på stubbe. Fast-
merkene ble brukt til den daglige etableringen av totalstasjonen, som forteller hvor to-
talstasjonen befinner seg innenfor den gitte kartprojeksjonen. Minimum tre fastmerker 
ble satt ut ved hver lokalitet, der hvor det var mulig ble fastmerkene satt ut for å dekke 
et større areal(åpent mellom lokaliteter). 
 
Som ledd i digitaliseringen av feltdokumentasjonen ble funn, strukturer og prøver ført 
fortløpende i egne skjema på iPad i felt. 
 
Utsetting av rutesystemet samt innmåling under Trinn 1 og avslutningsvis i Trinn 3, ble 
gjennomført av utgravningsleder GIS. Den daglige innmåling og feltdokumentasjon un-
der Trinn 2 ble gjennomført av utgravningsleder og assisterende feltleder.  
 

5.4 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Arbeidet på Kvastad A3 startet opp den 28. april med utsetting av prøveruter og sålde-
stasjoner. Gravingen av prøverutene i trinn 1 ble startet 21. mai med fem personer og 
ble avsluttet 12. juni. Totalt ble det gravd 27 prøveruter, samt 21 utvidelsesruter. Det 
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ble ikke påtruffet noen anlegg eller strukturer under trinn 1. Derimot ble det påtruffet 
kull i lag tre i prøveruten lengst nordøst på lokaliteten. 

 

Trinn 1 viste at funnene fordelte seg på to konsentrasjoner, en i nordøst, og en i sørvest, 
hvilket støttet opp under resultatene fra fylkeskommunens registreringer (fig. 5). Fun-
nene lå umiddelbart under torva. 
 

 
Figur 3: Funnspredningen etter fullført trinn 1 på Kvastad A3. Illustrasjon: Linnea S. Johannesen/KHM. 

 
På bakgrunn av resultatene fra trinn 1 ble det avtorvet maskinelt på den nordøstre fla-
ten. Her var de funnførende lagene dekket av 30-40 cm rasmasse fra kanten ovenfor, 
som ble fjernet med torva. Videre ble det avtorvet maskinelt på den sørvestre flaten. 
Totalt ble det avtorvet 257,1 m² (fig. 5). 
 
Totalt gravd åtte m² i trinn 2 lag 1, tre m² i lag 2 (kun nordvestre konsentrasjon). Ved 
den nordøstre konsentrasjonen ble det prioritert å utvide rundt den ene utvidede prø-
veruten fra trinn 1. Funnene avtok raskt rundt, og det ble derfor bestemt å avslutte gra-
vingen her. Ved den sørvestre konsentrasjonen ble det forsøkt å koble de to mest funn-
førende prøverutene fra trinn 1 gjennom gravde ruter, samt noe rundt de to rutene. 
Også her avtok funnene raskt. Likevel ble det bestemt å grave i lag 2 i de mest funnfør-
ende av rutene i lag 1. Da funnene også vertikalt avtok raskt, ble det bestemt å avslutte 
gravingen (fig. 4 og 5). 



 

Figur 4: Hanne Greger utfører graving av trinn 2 på sørvestre flate på Kvastad A3 (t.v.) og ferdig gravd 
trinn 2, sørvestre flate på Kvastad A3, tatt mot nordvest (t.h.). Foto: Linn Trude Lieng Andre-
adakis/KHM. 

 
Etter fullført graving av aktivitetsområdetne på lokaliteten ble store deler maskinelt fla-
teavdekket den 4. september. Det ble ikke funnet ytterligere funn eller strukturer. Totalt 
ble et område på 266,2 m2 flateavdekket (fig. 5). 
 

Figur 5: Kart over Kvastad A3 med utgravd område. Kart: Linnea S. Johannesen/KHM. 

 

5.5 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Langs hele lokalitetens østre side er det tegn på sterk erosjon. En uviss mengde av lokali-
teten er rast ut i et stort santak mellom Låmyr og Langangveien. Sandtaket ble påbegynt 
allerede mot slutten av 1800-tallet, og er lite dokumentert. Det er derfor vanskelig å 
bestemme hvor stor del av lokaliteten som er borte. 
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Det er også usikkerhet knyttet til om sandhaugen som skiller de to flatene er naturlig 
eller moderne utkast fra sandtaket. Ingen funn eller strukturer i tilknytning til den. Fla-
teavdekningen viste ingen laginndeling annerledes en den på lokaliteten for øvrig. Det er 
derfor meget mulig at dette er en naturlig formasjon. 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble ikke observert noen laginndeling eller kontekster som ikke var et resultat av na-
turlige prosesser. Dette tyder på at lokaliteten har ligget uforstyrret av senere tids dyrk-
ning og lignende, men òg at lokaliteten mangler strategrafiske kontekster knyttet til ak-
tivitet i steinalderen. 
 
Under graving av trinn 1, ble det i rute 716x4010y avdekket en kullflekk (struktur 
100396, figur 6) på vestre flate. Denne lå under 40cm med rasmasser. Flekken ble renset 
frem i plan, og fortonet seg da som et utydelig uregelmessig mørkebrunt lag med flere 
store kullbiter. Ettersom laget manglet form og kullbitene var i overkant godt bevarte, 
ble det bestemt å ikke snitte laget. Kullprøve 285 ble tatt ut for videre analyser, og det 
øvrige av flekken gravd ut med det mekaniske laget. Det ble ikke observert skjørbrent 
stein på lokaliteten. 
 

 

Figur 6: Foto av kullflekk 100396 på Kvastad A3, tatt mot nord. Foto: Linn Trude Lieng Andrea-
dakis/KHM. 
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6.2 FUNNMATERIALET 

Gjenstandsmaterialet er klassifisert i henhold til katalogiseringsmalen ved Kulturhisto-
risk museum som baserer seg på Torben B. Ballin (1996) og Knut Helskog et al. (1976). 
Funnene fra Kvastad A3 ble katalogisert av Jo-Simon Frøshaug Stokke. 
 
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.  
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Vi gjennomførte en workshop hvor Mikkel Sørensen fikk se gjennom flekke- og 
kjernematerialet fra lokalitetene vi gravde i 2014, og i de tilfeller teknologi kunne 
gjenkjennes ble dette skrevet inn under «variant»-feltet. 
 

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

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

Dokumentasjonsgraden måtte nødvendigvis justeres fra lokalitet til lokalitet, avhengig 
av problemstillinger, funnmengde og potensialet i funnmaterialet.  
 
Katalogiseringsstrategi, KVASTAD A3 
Katalogiseringen av materialet fra Kvastad A3 ble gjennomført i to faser. Først ble alt 
materialet sortert og kategorisert, deretter ble funnene lagt inn i gjenstandsbasen. Det-
te gjorde at materialet ble enhetlig kategorisert før det ble lagt inn og det bør følgelig 
forekomme kun mindre avvik i katalogiseringen.  

 Det er ikke gjort inngående analyser av teknikk under katalogiseringsarbeidet på 
grunn av svært begrenset tid til å gjennomføre arbeidet.  

 Funn fra Trinn 1 holdt adskilt. 
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Det ble totalt samlet inn 145 funn på lokaliteten, hvorav 84 flint, ett bergkrystall, 54 
kvarts, ett kvartsitt, fire metarhyolitt og ett i annen bergart. 
 
Av dette materialet tilhører 38 nordøstre og 101 sørvestre flate, seks er løsfunn. 
 

Tabell 6: Samtlige funn gjort ved Kvastad A3, fordelt på råstoff. 

 
Råstoffordeling 
58 % av det totale materialet var av flint, 37 % av kvarts, 3 % bergart, 1 % bergkrystall og 
1 % kvartsitt. Dette er sammenlignbart med de nærliggende lokalitetene A2, A4 og A5/6 
(C59666, C59668 og C59669), hvor kvarts utgjør en stor andel av materialet, og flint ned 
mot 50 %. 
 

U.nr. Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

2 Flekke 2 Med bruksspor  2 

4 Avslag 2 Med retusj  2 

6 Fragment 1 Med retusj  1 

Sum sekundærbearbeidet flint 5 

Primærtilvirket flint 

2 Flekke 2   2 

3 Mikroflekke    9 

5 Avslag    18 

7 Fragment    20 

8 Splint    25 

9 Kjerne 5 Bipolar kjerne  1 

10   Uregelmessig kjerne  1 

11   Kjernefragment Plattformkjerner 3 

Sum primærtilvirket flint 79 

 

Primærtilvirket bergkrystall 

12 Splint 1   1 

Sum primærtilvirket bergkrystall 1 

 

Primærtilvirket kvarts 

13 Avslag 20   20 

15 Fragment 33   33 

15 Kjerne 1 Uregelmessig kjerne  1 

Sum primærtilvirket kvarts 54 

 

Primærtilvirket kvartsitt 

16 Kvartsitt 1 Knakkestein  1 

Sum primærtilvirket kvartsitt 1 

Primærtilvirket bergart 

17 Metarhyolitt 3 Avslag  3 

18 Metarhyolitt 1 Fragment  1 

19 Bergart 1 Knakkestein  1 

Sum primærtilvirket bergart 5 

SUM FUNNMATERIALE 145 
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Flint 
54 % av flinten ble katalogisert som varmepåvirket. Blant dette materialet kan det finnes 
flint som er påvirket av frost, som kan gi lignende frakturer som varme. Den høye ande-
len kan være, men er ikke nødvendigvis en indikasjon på et nærliggende ildsted. 
 
10 % av flintmaterialet hadde rester av cortex. Den lave andelen cortex kan indikere at 
ferdigproduserte kjerne eller rensede knoller ble ført inn på aktivitetsområdet. Dette må 
ses i sammenheng med nærheten til de øvrige boplassene på Kvastad.  
 
Det forekommer en relativt stor variasjon flinttyper, som derfor ikke tegner noe tydelig 
mønster. Det er mulig at dette bør tilskrives ulike bevaringsforhold innad på lokaliteten. 
 
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 A3 holder en jevnt god kvalitet, fra melkehvit og tett til grålig og glassaktig. 
Det ble ikke observert noe varmepåvirkning av kvartsen. 
 
Bergkrystall 
Grunnet den utstrakte forekomsten av kvarts på mange lokaliteter ved Kvastad, var det 
ofte vanskelig å skille mellom bergkrystall og glassaktig kvarts. Kun gjennomskinnelige 
bergkrystaller ble katalogisert på A3. Øvrige bergkrystallslignende funn ble definert som 
kvarts. Det ene funnet hadde ikke spor av naturlig overflate, og kan derfor være kvarts 
av meget høy kvalitet, snarere enn slått av krystallstaver. 
 
Metarhyolitt 
Metarhyolitt representerer en liten, men i denne sammenheng viktig, funnkategori, da 
den kan være av kronologisk betydning. Dette vil bli diskutert i kapittel 8. Råstoffet er 
båndet og tett, grått med et meget svakt rødskjær. 
 
Redskaper, flekker og kjerner 
Fem funn var sekundærbearbeidet, som utgjør 3% av det totale materialet. Samtlige av 
disse var i flint. 
 
To skrapere er de eneste videre klassifiserte av det sekundærbearbeide materialet. Det 
foreligger også to flekker med bruksspor, sannsynligvis benyttet som kniver, og et frag-
ment med retusj. Denne har for lite retusj og er for uregelmessige til å la seg klassifisere. 
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Det ble funnet to knakkesteiner. Én i meget har kvartsitt, og én meget liten i en annen 
type bergart. Begge har tydelige bruksspor. 
 
Fire flekker, samtlig i flint, med svak kurvatur eller rette. Det er vanskelig å si av hva 
slags kjerne de er slått. 
 
Det foreligger ni mikroflekker fra A3, samtlige i flint, ingen hele. De fleste mikroflekkene 
har svak kurvatur eller er rette. 
 
Det ble funnet en bipolar kjerne og en uregelmessig kjerne, og tre kjernefragment. Kun 
én av kjernene har rest etter cortex på seg. 
 
Blant kjernefragmentene er det et plattformavslag, et sideavslag, og et bunnavslag. 
Plattformen fornyes ved plattformavslag der hele eller deler av plattformen slås av top-
pen av kjernen. Plattformavslaget har den karakteristiske hengslingen som ofte observe-
res når plattformene fasetteres. Sideavslaget er av en flekkekjerne, og inkluderer en del 
av plattformen. Bunnavslaget er av en enpolig flekkekjerne. 
 
En uregelmessig kjerne i kvarts ble også funnet. 
 

 

Figur 7: Foto av samtlige kjerner fra Kvastad A3. Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 

Prøve 285 fra kullflekk 100396 ble sendt inn til vedartsanalyse. Denne viste at trekullet 
stammet fra furugren og stamme (Pinus) med 10årsringer (Salvig og Mikkelsen 2015: 3). 

7.2 DATERING 

Kullprøve 285 fra struktur 100396 gav en datering til senneolitikum. Det er usikkert 
hvorvidt dette kun daterer ildstedet eller også aktiviteten som gjenstandsfunnene re-
presenterer. 
 
A-nr Strukturtype P.nr Daterbart materiale Ukalibrert BP Kal. f.Kr/e.Kr. (2σ) Lab. ref. 

100396 Kullflekk 285  Pinus (G) 3747 ± 29 BP 2210-2030 f.Kr. Ua-52881 

Tabell 7: Radiologiske datering fra Kvastad A3. 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

8.1 KRONOLOGI OG STRANDFORSKYVNING 

Basert på foreløpige strandlinjekurver kan lokaliteten tidligst ha vært tilgjengelig noe før 
8300 f.Kr. 
 
C14-dateringen av strukturen til senneolitikum er ikke i overenstemmelse med strand-
linjedatering. Funnmaterialet er derimot intetsigende nok til å åpne for også en slik da-
tering. Det kan også være snakk om flere aktivitetsfaser på lokaliteten, da bruk av me-
tarhyolitt og kjernematerialet tyder på en betydelig tidligere fase. 
 
Rundt 8300 f.Kr., ved et havnivå 42 meter over dagens, har det strukket seg en smal 
fjordarm fra Eydehavn og inn til Kvastad. Lokaliteten har da ligget strategisk til ved inn-
løpet av denne fjordarmen til Kvastad. 
 

8.2 FUNNSPREDNING OG BOPLASSORGANISERING 

Det begrensede funnmaterialet og den nesten totale mangelen på redskaper, gjør en-
hver tolkning av aktivitet og romlig spredning høyst usikker. Likevel kan man ane noen 
mønstre i råstoffordelingen. Den sørvestre funnkonsentrasjonen bestod av 74 flint, 23 
kvarts og tre bergart. Den nordøstre bestod av seks flint, 30 kvarts og bergkrystall og et 
bergart (figur 7). 
 
 

 

Figur 8: Kart over spredningen av alle funn på Kvastad . Kart: Linnea S. Johannessen/KHM. 



22/1, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 24 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 
Indikerer denne fordelingen en forskjell i aktivitet mellom de to konsentrasjonene? Det 
kan se ut som om man har bearbeidet flint på den sørvestre og kvarts på den nordøstre 
(figur 8 og 9). Knakkestein finnes ved begge. Påfallende er det også at den store er knak-
kesteinen er funnet med kvartsen og den lille med flinten. Denne fordelingen med 
mindre konsentrasjoner av kvarts adskilte fra hovedkonsentrasjonen, finner man igjen 
blant annet på det nærliggende lokalitetene Kvastad A4 og A2 (C59666 og C59668). 
 
 

 

Figur 9: Kart over spredningen av flintfunn på Kvastad A3. Kart: Linnea S. Johannessen/KHM. 
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Figur 10: Spredningen kvartsfunn på Kvastad A3. Kart: Linnea S. Johannessen/KHM. 

 
De kraftige avslagene av metarhyolitt som fremkom under graving og fylkeskommunens 
registrering åpner for tilvirkning av bergartsøks ved lokaliteten (figur 10). 
 

 

Figur 11: Utvalg av funn i metarhyolitt fra Kvastad A3. Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 



22/1, Arendal  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 26 
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 
Tilsynelatende tyder funnkonsentrasjonene på to eller ett enkelt, kortvarig opphold i 
forbindelse med jakt, fiske eller annen forrådsinnsamling. Dette er en ikke uproblema-
tisk tolkning å gjøre utelukkende på bakgrunn av funnmengden. Også selv enkle knakke-
sekvenser kan produsere mye avfall, lengre opphold kan innebære få knakkesekvenser, 
eller deponering av avfall utenfor boplassen. Vurderinger av oppholdets varighet må 
derfor underbygges av knakkesekvenser i materialet, strukturer og boplassorganisering. 
Eigeland og Hansen argumenterer for at korte opphold vil etterlate få eller ingen knak-
kesteiner, og av dårlig kvalitet (Eigeland og Hansen in prep.). På A1 ble det funnet to 
knakkesteiner i det nordre aktivitetsområdet og en i det søndre. De er av alle av meget 
god kvalitet, det vil si glatte, finkornede og harde, og er tydelig, men ikke mye brukt. Kan 
det at de likevel er kasserte vitne om en intensjon om å returnere til lokaliteten? 
 
Flere av lokalitetene på Kvastad kan være samtidige. Området bør derfor ses som en 
helhet, hvor flere mindre enheter til sammen utgjør boplassen, snarere enn én enkelt 
stor lokalitet (Waraas 2001: 107). Plassering i landskapet skiller seg noe fra de øvrige, og 
mulig samtidige, lokalitetene, ved å være plassert i fjordarmens åpning mot hovedfjor-
den (figur 11). Lokaliteten kan ha hatt funksjon som utkikkspost i et større bosetnings-
mønster på Kvastad, som inkluderer A1, A2, A5/6 og muligens flere.  
 

 
Figur 12: Kart over lokaltopografien på Kvastad A3 ved et havnivå satt 42 meter over dagens. Kart: Lin-
nea S. Johannesen/KHM.  
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 SAMMENDRAG 9

 
Aust-Agder fylkeskommune registrerte lokaliteten i 2013. Dette ga totalt 13 funn fordelt 
på fem positive prøvestikk, og tre løsfunn, spredt over en flate på 144 kvm. Lokaliteten 
lå på en liten smal hylle langs et av utløpene av Låmyr ut i Årdalen. Et søkk og en sand-
haug delte hyllen inn i en nordlig hovedflate og en mindre sørlig flate. Hyllen var avgren-
set av bratt skrent og berg i bakkant, utrast skrent i forkant, skråning i sørlig ende, og en 
steinur i nordlig ende. Den utraste skrenten går ned i et sandtak, og det er uvisst hvor 
mye av lokaliteten som kan ha rast ut i forbindelse med denne virksomheten. 
 
Det ble totalt gjort 145 funn. Flint dominerer ved siden av noe kvarts. Men det forekom 
også litt bergkrystall, kvartsitt og metarhyolitt. Ingen redskaper ble identifisert, utover 4 
funn med retusj og bruksspor. 
 
Basert på foreløpige strandlinjekurver kan lokaliteten tidligst ha vært tilgjengelig noe før 
8300 BC. En kullflekk påtruffet under graving ble C14-datert til 2210-2030 f.Kr. (3747 ± 
29 BP).  
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 VEDLEGG 11

11.1 STRUKTURLISTE 

S-nr. Type Snittet Form-
gravet 

Prøver Tegning Beskrivelse/Kommentar 

10039
6 

Kull-
flekk 

Nei Nei 285  Funnet i toppen av lag 4 ved graving av 
trinn 1. 

 

11.2 PRØVER 

Prøve-
nr. 

Prøve-
type 

S-nr. Struktur-
type 

Kvadrant Lag Dyb-
de 
cm 

Vekt 
(gr) 

Beskrivelse 

285 Kull 1003
96 

Kullflekk  4 40 -  

11.3 TILVEKSTTEKST, C59667/2-19 

Boplassfunn fra steinalder fra E18 TVEDESTRAND-ARENDAL, av KVAASTAD 

(22), TVEDESTRAND K., AUST-AGDER. 

 

Funnomstendighet: Funn innkom ved arkeologisk utgravning i forbindelse med E18 Tve-

destrand-Arendal prosjektet i 2015. Det ble totalt gjort 145 funn. Flint dominerer ved 

siden av noe kvarts. Men det forekom også litt bergkrystall, kvartsitt og metarhyolitt. 

Ingen redskaper ble identifisert, utover 4 funn med retusj og bruksspor. Basert på forelø-

pige strandlinjekurver kan lokaliteten tidligst ha vært tilgjengelig noe før 8300 BC. En 

kullflekk påtruffet under graving ble C14-datert til 2210-2030 f.Kr. (3747 ± 29 BP).  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på en liten smal hylle langs av utløpet av Låmyr ut i 

Årdalen, cirka 20 meter rett nordvest for bommen. Hyllen var avgrenset av bratt skrent og 

berg i bakkant, utrast skrent i forkant, skråning i sørlig ende, og en steinur i nordlig ende. 

Den utraste skrenten går ned i sandtaket mellom Låmyr og Årdalen. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 32, N: 6491702, Ø: 493996.  

LokalitetsID: 172658.  

Funnet av: Lars Sundstrøm.  

Funnår: 2015.  

Katalogisert av: Synnøve Viken. 

 

1) UTGÅR –unr ikke brukt 

 

2) 4 flekker av flint. Mål: B: 1,0-2,2 L: 1,8-3,1 cm. Vekt: 7,5 gram.  

 

3) 9 mikroflekker av flint. Mål: B: 0,5-0,8 L: 0,6-1,6 cm. Vekt: 1,5 gram.  

 

4) 2 avslag med retusj av flint. Mål: Stm: 4,0 cm. Vekt: 16,9 gram.  
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5) 18 avslag av flint. Vekt: 30,7 gram.  

 

6) fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 1,6 cm. Vekt: 0,5 gram.  

 

7) 20 fragment av flint. Vekt: 12,9 gram.  

 

8) 25 splint av flint. Vekt: 3,35 gram.  

 

9) kjerne bipolar kjerne av flint. Mål: Stm: 2,6 cm. Vekt: 3,3 gram.  

 

10) kjerne uregelmessig kjerne av flint. Mål: Stm: 3,5 cm. Vekt: 16,9 gram.  

 

11) 3 kjerner kjernefragment av flint.Mål: Stm: 5,0 cm. Vekt: 15,1 gram.  

 

12) splint av bergkrystall. Vekt: 0,5 gram.  

 

13) 20 avslag av kvarts. Vekt: 201,3 gram.  

 

14) 33 fragment av kvarts. Vekt: 23,3 gram.  

 

15) kjerne uregelmessig kjerne av kvarts. Mål: Stm: 5,7 cm. Vekt: 54,5 gram.  

 

16) knakkestein av kvartsitt. Mål: Stm: 8,0 cm. Vekt: 362 gram.  

 

17) 3 avslag av bergart, metarhyolitt. Vekt: 46,4 gram.  

 

18) fragment av bergart, metarhyolitt. Vekt: 33,3 gram.  

 

19) knakkestein av bergart. Mål: Stm: 7,0 cm. Vekt: 196,2 gram.  
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11.4 FOTOLISTE 

Bildenr. Motivbeskrivelse Tatt 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34802_1003 Oversiktsbilde A3, nordøstre del NØ LTLA 21.05.2015 

Cf34802_1004 Oversiktsbilde A3, sørvestre del SV LTLA 21.05.2015 

Cf34802_1009 Arbeidsbilde trinn 1, med Justin Kimball N LTLA 22.05.2015 

Cf34802_1013 S100396: mulig fyllskifte og kull in situ. Lag 4 N LTLA 22.05.2015 

Cf34802_1017 Oversiktsbilde  ferdig trinn 1, nordøstre flate SV LTLA 29.05.2015 

Cf34802_1019 Oversiktsbilde ferdig trinn 1, sørvestre flate SV LTLA 29.05.2015 

Cf34802_1023 Oversiktsbilde etter avtorving, sørvestre flate SV JJLK 08.06.2015 

Cf34802_1024 Oversiktsbilde etter avtorving, sørvestre flate NØ JJLK 08.06.2015 

Cf34802_1028 Oversiktsbilde etter avtorving, nordøstre flate NØ JJLK 08.06.2015 

Cf34802_1029 Oversiktsbilde etter avtorving, nordøstre flate V JJLK 08.06.2015 

Cf34802_1035 Arbeidsbilde trinn 2, med Hanne Greger SV LTLA 12.06.2015 

Cf34802_1039 Oversiktsbilde ferdig trinn 2, sørvestre flate NØ LTLA 12.06.2015 

Cf34802_1040 Oversiktsbilde ferdig trinn 2, sørvestre flate SV LTLA 12.06.2015 
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11.5 ANALYSERESULTATER 
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11.6 KART 
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11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Tegning arkivert hos Kulturhistorisk museum 


