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SAMMANFATTNING 
 
Inom ramen för projektet E18 Arendal-Tvedestrand berördes lokal Kvastad A7 av 
arkeologiska åtgärder.  Lokalen undersöktes under sommaren 2015 parallellt med 
pågående undersökningar av flera andra stenålderslokaler. De inledande 
provgropsundersökningarna indikerade en relativt fyndfattig och småskalig aktivitet, 
som primärt var av intresse i relation till de närliggande större lokalerna Kvastad A2 och 
A4. Den mest fyndtäta ytan grävdes och ett slaget stenmaterial bestående av flinta och 
kvarts tillvaratogs. Fynden inkluderar endast ett fåtal artefakter som kan ses som 
diagnostiska, vilka pekar mot ett tidigmesolitiskt ursprung, överensstämmande med en 
strandbunden aktivitet, som tidigast 8700 f.Kr utifrån nuvarande kunskap om 
strandlinjeförskjutningen i området. Fragmenterad keramik från lokalen bevisar dock att 
lokalen varit besökt även vid en senare tidpunkt. Två eldstäder undersöktes och 
daterades till äldre respektive yngre järnålder. 
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RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UTGRÄVNING 
Kvastad A7 
  
KVASTAD, 22/1., TVEDESTRAND, AUST-AGDER  
 

 BAKGRUND 1
Lokal Kvastad A7 undersöktes säsongen 2015 som en del av projektet E18 Tvedestrand-
Arendal. Bakgrunden till de arkeologiska undersökningarna är ett beslut om arkeologisk 
utgrävning, daterat 7. juli 2014 (Gundersen 2014) i samband med reguleringsplan 
gällande ny fyrfilig motorväg mellan Tvedestrand och Arendal i Aust-Agder. 
Reguleringsplanen omfattar sträckan från Oddersbekk i Tvedestrands kommun i norr til 
avfarten vid Harebakken i Arendals kommun i söder. Planen omfattar en 200 m bred 
korridor för ny E18 samt tillfartsvägar, korsnings- og arbetsplatsområden, deponier och 
tillfälliga byggvägar. Planen omfattar också en tillfart på 3,5 km från nya E18 vid Longum 
till Krøgenes. Reguleringsplanen vedertogs av kommunstyrelsen i Arendal och 
Tvedestrand den 22. mai 2014 och 10. juni 2014  respektive (Mjærum & Lønaas 2014).  
 
De arkeologiska registreringarna utfördes av Aust-Agder fylkeskommun 2012-2014 
(Eskeland 2013, 2014). Totalt registrerades 118 automatiskt fredade kulturminnen, varav 
34 stenålderslokaler och fyra lokaler från järnålder blev dispensert av Riksantikvaren 23. 
april 2014 med villkor om arkeologiska undersökningar. Kvastad A7 (Id 172665) är en av 
dessa stenålderslokaler.    
 
Fylkeskommunens registrering gav 4 fynd från Kvastad A7. Fynden, samtliga av flinta, 
tillvaratogs i fyra separata provgropar inom en yta som är kraftigt förstörd i flera 
riktningar och registreringen föreslog, att Kvastad A7 kan ses som del av närliggande 
lokaler (Id 172664, 172669 och 172345).  
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Figur 1.1. Karta över planområdet med delundersökningsområden.  
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 DELTAGARE OCH GENOMFÖRANDE 2
De inledande undersökningarna på Kvastad A7 påbörjades 18/5 och avslutades 10/9 
2015. Undertecknad ansvarade också för Kvastad A9, Jordkjenn A8 samt Sagene B2 och 
B8 och personalen flyttades mellan dessa beroende på prioriteringer och 
utgrävningarnas förlopp. Personal fördelades också till övriga lokaler i enlighet med 
behov. Undersökningarna av de enskilda lokalerna genomfördes därför inte tidsmässigt 
sammanhängande.  

Tabell 2.1: Deltagare i undersökningen av Kvastad A7.  

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Kim Darmark Utgravningsleder 18.5-27.8 2015 4,6 
Magnus Tangen Ass. feltleder 8.6-22.7 2015 2,0 
Joachim Åkerstrøm Feltassistent 18.5-21.7 2015 4,6 
Monica Svendsen Feltassistent 18.5-10.6 2015 5,0 
Rita Peyroteo Stjerna Feltassistent 8.6-21.7 2015 1,9 
Annette Marie Strandli Feltassistent 18.5-27.8 2015 7,1 
Christina Belmonte Feltassistent 21.7-22.7 2015 1,5 
Sum 26,7 

 
Totalt användes 26,7 dagsverk i fält på A7. Utöver arbetstiden redovisad för  i Tabell 2.1 
kommer utgrävningsledarens planering av utgrävningen, genomgång av fynd, 
dokumentation och andra administrativa uppgifter. För den övriga fältpersonalen 
kommer också förmedlingsinsatser, skrivande av reseräkningar, kursdeltagande, 
byggnation av såll, inköp av utrustning och andra överordnade uppgifter på projektet 
utöver de redovisade dagsverken. 
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Tabell 2.2: Översikt över fördelningen av 
tidsåtgång för olika arbetsmoment för 
undersökningarna av Kvastad A7 

Kvastad A7 - resultat dagsverk 
   
Arbeidsoppgaver Dagsverk Ukeverk 
Oppstart 0,5 0,10 
Intrasis/GIS 0,2 0,04 
Såldestasjon 1,5 0,30 
Prøveruter 7,75 1,55 
Ruter&lag 11 2,20 
Avtorving 0,5 0,10 
Flateavdekking 1 0,20 
Administrasjon 1,5 0,30 
Dokumentasjon 2,75 0,55 
Formidling 0 0,00 
Avslutning 0 0,00 
Totalt 26,7 5,34 

 
 

Tabell 2.3: Översikt över 
grävda m2 och m3 på Kvastad 
A7. 

 
Kvastad A7 - beregninger 
  
Beregning Resultat 
Antall kvadranter 212 
Kvm 33,75 
Kubikk 5,30 
Kvm pr dagsverk 1,80 
Kubikk pr dag i 
felt 

0,20 
 

 
 

Figur 2.1: Grafisk framställning av tidsbruk i fält på Kvastad A7. 
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 BESÖK OCH FÖRMEDLING 3
I projektplanen är det avsatt 30 % av en av utgrävningsledarnas samlade arbetsstid till 
förmedlingsinsatser. Birgitte Bjørkli var förmedlingsansvarig för projektet under 2015. 
Tabell 3.1 visar de förmedlingsinsatser som genomfördes under 2015. 
 

Tabell 3.1: Översikt över förmedlingsinsatser genomförda 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 
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KHM. Samarbeid med Publikumsseksjonen og 
Dokumentasjonssekssjonen KHM. 

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, FYND OCH FORNMINNEN 4

 
Fig. 4.1. Karta över vägområdet med undersökta lokaler, inklusive Kvastad A7. 
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Fig. 4.2. Drönarfoto över Kvastadområdet med Kvastad A7 markerad.  
 

Kvastad (Område A) är det nordligaste området med stenålderslokaler inom 
vägkorridoren och ligger i Tvedestrands kommun. Fylkeskommunen registrerade 21 
stenålderslokaler i området, varav nio har undersökts (jf. Tabell 4.1, Eskeland 2014, 
Mjærum & Lønaas 2014). Området präglas av flata sandplatåer och brant, sydöstvänd 
skogsterräng och varierar mellan planterad barrskog, hyggen och myrområden (Mjærum 
& Lønaas 2014:6). Det tycks inte som att boplatserna är störda av jordbruk, men två av 
lokalerna är genomskurna av en väg och sandtäkt har ägt rum i modern tid centralt i den 
stora ansamlingen av boplatser. Lokalerna ligger mellan 30-58 möh. och inkluderar 
några av de högst belägna boplatserna inom projektet.  

  Fig. 4.3. Lokal Kvastad A7 sett mot söder. Kim Darmark.  
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Lokalitets Id Boplassnavn moh. Ansvarlig År 
172665 Kvastad A7 54 Kim Darmark 2015 
172344 Kvastad A1 53 Annette Solberg 2015 
172658 Kvastad A3 56-58 Birgitte Bjørkli 2015 
170971 Jordkjenn A8 50-55 Kim Darmark 2015 
172657 Kvastad A9 55-50 Kim Darmark 2015 
172664 Kvastad A2 46-50 Birgitte Bjørkli 2015 
172667 Kvastad A6 53-55 Synnøve Viken 2015 
172345 Kvastad A4 45-50 Annette Solberg 2015 
172666 Kvastad A5 45-50 Synnøve Viken 2015 

 
Tabell 4.1: Översikt över boplatser som har undersökts vid Kvastad 
inom projektet E18 Tvedestrand-Arendal 

 
Alla lokaler i Kvastadområdet ligger på gården Kvastad (22/1) utom Jordkjenn A8 som 
ligger på gården Jordkjenn (21/18). På gården Kvastad (22/1) är det tidigare upphittat en 
rad gravlämningar från järnålder. Från yngre stenålder är det inlämnat en tjocknackig 
flintyxa (C8753). Yxan hittades av gårdens ägare i det tidigare nämnda sandtaget i 
mitten av 1800-talet. Från gården Jordkjenn (21) inlämnades det år 1883 till 
Oldsakssamlingen tångespetsar i flinta av A och B2-typ, samt en skifferspets med dekor 
(C30321). Fynden är från yngre stenålder.  
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Fynden på Kvastad A7 ligger i en 
svag syd/sydöstsluttning, 
bevuxen med tall. 
Undersökningsytan skärs i 
söder/sydväst av det sandtag 
som nämnts ovan, där en 
tjocknackig flintyxa tidigare 
påträffats. Området har skydd i 
väster av övervuxna höjdpartier, 
som reser sig ca 3-4 meter över 
den fyndförande ytan och i norr 
av en bergknall på andra sidan 
vägen, nedanför vilken en 
kvartsextraktionslokal med 
anslutande boplatsyta 
undersöktes under säsongen 
2015 (Solberg 2016). I 
anslutning till höjdpartierna i 
väster ligger större stenblock. I lokalens nordvästra hörn börjar en rännliknande 
formation som löper genom lokalen i sydöstlig riktning. Rännan är mer distinkt i sin 
norra del och flackar ut mot söder, men är fortfarande skönjbar. Det är tänkbart, att 
rännan representerer en bäckfåra, men kan även ha fungerat som hålväg. Strax söder 
om lokalen finns en mycket tydlig hålväg som registreringen identifierat,  som i väster 
leder förbi en monumental, ensamliggande gravhög (Id 11942). 

 
Jordmånen i området är övervägande grovkornig sand, men med inslag av silt. 
Podsolisering är observerbar i de flesta rutorna. Lokalens norra del uppvisar ett lager av 
grusig morän, som tunnar ut för att helt försvinna i lokalens södra del. De allra 
nordligaste rutorna har påfört material, som bör sättas i samband med anläggandet av 
den närliggande skogsväg, som separerar Kvastad A7 från Kvastad A4. 
 

Fig. 4.5. Lokal A7 sett mot väster. Kim Darmark. 

Fig. 4.4. Sektion genom bäckfåra efter slutavbaning 
av lokalen. Mot väster. 
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 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE AV UTGRÄVNINGSPROJEKTET 5

PROBLEMSTÄLLNINGAR OCH PRIORITERINGAR 
Baserat på den information som föreligger beträffande de registrerade kulturminnena, 
forskningsläge och Kulturhistorisk Museums faglige program för stenålder (Glørstad 
2006) har det arkeologiska projektet E18 Arendal-Tvedestrand valt att fokusera på fyra 
huvudsakliga problemområden vid stenåldersundersökningarna: 
 

1. Ta fram kunskap om och analyser av teknologiska/typologiska/ kronologiska 
drag i föremålsbestånd med utgångspunkt i föremål, strandförskjutning och 
C14-dateringar. 

2. Kartlägga och analysera spår efter intern boplatsorganisation i form av 
fyndspridning och fasta strukturer/konstruktioner.  

3. Bedöma lokalernas funktion och olika struktur- och boplatstyper över tid, 
med fokus på studier av neolitiska lokaler. 

4. Förbereda för framtida storskaliga analyser av av bosättningshistoria och 
regionalitet längs Sør- och Østlandskusten.  

De kultur- och naturhistoriska undersökningarna  kommer att möjliggöra kronologiska 
studier av bosättningshistoria, förbättra förståelsen av strandlinjeutvecklingen och 
undersöka boplatsorganisation inom ett avgränsat geografiskt område genom praktiskt 
taget hela stenåldern. Detta kan medföra en kunskapsnivå som kan liknas vid den som 
man har beträffande Oslofjordområdet, och som är ovanlig i europiska sammanhang. 
Utöver detta, kommer undersökningarna att fylla kunskapsgapet för området mellan 
Lista och Oslofjorden och ge ett helt nytt underlag för regionala studier av 
traditionsgränser.   
 
För Kvastad A7 så var kunskapsunderlaget efter såväl registreringen som trinn 1 magert 
med små fyndmängder och relationen till närliggande lokaler oklar. Fortsatta 
undersökningar syftade därmed till att inhämta ett större daterande och 
funktionsbestämmande fyndmaterial och samtidigt klargöra huruvida lokalen skulle 
betraktas som tillhörande närliggande lokaler eller betraktas som en egen enhet. Vid 
påträffandet av keramik på lokalen gjordes insatser för att tillvarata ett större 
keramikmaterial i enlighet med punkt 3.  
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UTGRÄVNINGSMETOD OCH STRATEGI FÖR PROJEKTET 
Projektet E18 Arendal-Tvedestrand har beslutat att ha en gemensam 
undersökningsstrategi för de stenålderslokaler som undersöks inom projektet. 
Metodiken indelas i tre större faser.  
 
Trinn 1: Under trinn 1 grävs provgropar med en storlek på 0,5 x 0,5 m2 var fjärde meter 
över den fyndförande yta som fylkeskommunens registrering definierat. Lokalerna 
torvas inte av före provgropsgrävningen. Provgropar grävs systematiskt i alla riktningar 
till att fyndkoncentrationer avgränsats, eller till att lokalens gränsdragning nåtts. Alla 
provrutor med mer än fem fynd utvidgas med ytterligare tre kvadranter, till att rutan 
når en storlek på 1 x 1 m2. Rutorna grävs utan att ta hänsyn till vertikal fyndfördelning 
och separeras alltså inte upp i lager. När Trinn 1 utförts, så har 6,25% av lokalens 
fyndförande yta, definierad som ytor med en generell fyndfrekvens >5, undersökts. 
Genom det täta provgropsintervallet, så nås också en grov insikt i förekomsten och 
frekvensen av kulturlager eller andra strukturer på lokalerna.   
 
Trinn 2: Detta undersökningssteg är avsett att anpassas till de enskilda lokalerna och 
deras informationspotential ur både ett antikvariskt och ett vetenskapligt perspektiv. 
Baserat på resultaten som erhållits under Trinn 1, värderas källvärdet på lokalen och en 
fortsatt undersökningsstrategi formuleras. Tillvägagångssättet under detta 
undersökningssteg är tänkt att vara flexibelt och kontextanpassat, men omfattar 
vanligen en maskinell avtorvning av lokalen, följt av manuell utgrävning av 
fyndkoncentrationer i kvadranter om 0,5 x 0,5 m2 i mekaniska lager om 10 cm.  
 
Trinn 3: Under detta undersökningssteg genomförs en maskinell avbaning av de översta 
jordlagren för att undersöka förekomsten av strukturer/anläggningar som inte påträffats 
under tidigare undersökningssteg.  
 

DIGITAL DOKUMENTATION 
 
För digital inmätning används en Trimble S3 totalstation med fjärrkontroll (robotic). 
Dokumentationssystemet Intrasis (Version 3.0.1) används för databehandling och analys 
under fältfasen. För vidare databearbetning, analyser och publicering av GIS-data 
används ESRIs ArcMap 10.  
 
Rutsystem för fyndgrävning har utsatts med hjälp av totalstation, orienterade i nord-
sydlig riktning. Rutorna namnges efter  koordinaternas sista två eller tre siffror, 
beroende på  undersökningsytans storlek. Samma rutsystem används i både Trinn 1 och 
2. 
 
Totalstation etableras mot fixpunkter, utsatta av SVV, i koordinatsystem UTM 32n WGS 
1984.  
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Som ett led i digitaliseringen av fältdokumentation, har fynd, strukturer och prover 
fortlöpande registrerats i avsedda scheman i iPad.  
 
Alla kartor är  koordinatsatta i UTM/WGS84 sone 32N, och lagrade i ESRI geodatabas-
format för överlämning till Dokumentasjonsseksjonen vid Kulturhistorisk museum. 
Dessutom blir de respektive Intrasis-projekten överlämnade till samma enhet för lagring 
och eventuell distribution. 
 

UTGRÄVNINGSFÖRLOPP 
På A7 genomfördes trinn 1 under perioden 18/5-21/5 2015. Under denna fas grävdes 
totalt 27 avgränsningsrutor (kvadranter), utplacerade med fyra meters mellanrum. 
Insatsen identifierade endast en ruta som innehöll fler än fem fynd (ruta X948/Y071), 
som därmed utvidgades med ytterligare tre rutor i anslutning.  
 

Fig. 5.1. Kvastad A7 med rutor grävda under Trinn 1 och fyndspridning baserat på dessa.  
 
Fynd förekom i två rumsligt skilda områden, även om fyndmängderna var små. I den 
nordligaste delen av lokalen är två rutor fyndförande, med ett fynd i varje ruta (rutor 
X956/Y079 och X960/Y079) och 11 meter i sydvästlig riktning vidtar ett något fyndrikare 
området centrerat kring ruta X948/Y071, med enstaka fynd i två rutor i väster. Den 
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senare fyndkoncentrationen avgränsas i väster och nordväst av topografin, medan den 
tidigare avgränsas i norr och nordöst av skogsvägen och störningar i anslutning till 
denna. De två fyndområdena ligger grovt sett på samma höjd, då topografin sluttar mot 
sydöst.  
Fyndspridningen förhåller sig till en nivå över havet motsvarande ca 54 m.ö.h (Jfr Fig. 
5.1). 
 
Baserat på resultaten från trinn 1 utplacerades ett 16 kvadratmeter stort schakt (4x4 
kvm) med sydvästkoordinaterna X946/Y069 centrerat kring den fyndförande rutan 
X948/Y071. Detta schakt ytgrävdes mekaniskt i ett skikt om 10 cm. Alla massor 
vattensållades genom såll med 4 kvmm maskstorlek.  
Denna insats genererade endast mindre mängder fynd av slagen flinta och kvarts, samt i 
schaktets södra del, ett fåtal fragment av förhistorisk keramik. All sten ur kvadranterna 
insamlades och genomgicks av en för ändamålet utsedd person för att på detta sätt få 
en konsekvent bedömning av möjlig eldpåverkan på stenen. Inget av det insamlade 
stenmaterialet bedömdes som eldpåverkat.  
 
De initiala 16 kvm kom, trots de ringa fyndmängderna, att utvidgas mot norr/nordväst 
samt mot söder. Utvidningarna omfattar totalt 8,25 respektive 2 kvm, vilket ger en 
totalundersökt yta om 26,25 kvm i lager 1. I schaktets nordvästra hörn utvidgades 
schaktet på grund av observation av ett mörkfärgat, kolhaltigt område, som bedömdes 

Fig. 5.2. Kvastad A7 med undersökt yta under Trinn 2, samt fyndspridning i lager 1. 
Markerat är även vilka rutor som grävts i lager 2.  
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kunna vara del av en anläggning. Gränsen för denna inmättes som A300484. I söder 
utvidgades schaktet för att eventuellt kunna fånga in mer av den keramik som 
framkommit vid grävning av lager 1.  
 
Trinn 1 hade gett intrycket att fynden i denna del av lokalen förekom ytligt, men vid 
grävning i det skedet hade inte fynden tillvaratagits skiktvis. För att säkerställa, att det 
erhållna intrycket var stabilt, grävdes vissa kvadranter ner i lager 2 (10 cm). Dels grävdes 
ett område om 3,5 kvm i anslutning till A300484 ner till denna nivå, dels tre kvadranter i 
schaktet södra del (X945/Y070 SÖ; X945/Y071 SÖ; X946/Y070 NÖ). De sistnämnda 
visade sig vara fyndtomma, medan det i det nordvästra området tillvaratogs en del fynd 
på denna nivå. Fortsättningsvis var det ringa mängder slagen sten. I det nordvästra 
området grävdes rutorna i första hand för att erhålla en profil genom A300484. Vid 
denna insats kunde det påvisas, att jordtäcket i området var tunt och kom ner på berg i 
dagen, varpå A300484 bortdömdes som naturligt ansamlat organiskt material i 
anslutning till detta. Strax väster om denna framkom dock en rund mörkfärgning, 
A301668, som betraktades som en möjlig kokgrop, undersöktes och provtogs. Denna 
insats markerade slutet på trinn 2, då vidare manuella insatser inte kunde motiveras.   

 
Fig. 5.3. Kvastad A7 med avbanad yta under Trinn 3, påträffade strukturer, samt 
placering för schakt genom bäckfåra.  
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Undersökningen övergick därmed i trinn 3. Maskinellt avbanades en yta om 134 kvm ner 
till förmodat anläggningsdjup, mellan 20-30 cm ner. En anläggning, en stenfylld kokgrop 
(A300629) påträffades i detta skede, delundersöktes och provtogs. Anläggningen låg 
intill det nordvästra bergspartiet och ett par meter norr om det manuellt undersökta 
fyndområdet. Utöver avbaningen, så grävdes även ett maskinellt djupschakt i sydväst-
nordöstlig riktning. Schaktet, knappt 13 meter långt, och täckande en yta på drygt 21 
kvm, placerades så att det skulle undersöka de geologiska förutsättningarna på lokalen. 
Mer specifikt, så syftade schaktet till att utreda den bäckfåra som observerats i ett tidigt 
skede, samt förhållandet mellan denna formation och de olika kornstorlekar som 
präglade markunderlaget i området.   

KÄLLKRITISKA PROBLEM 
 
Fyndmaterialet gör det uppenbart, att Kvastad A7 inte utgör en orörd, enfasig 
fyndansamling. I det tillvaratagna slagna stenmaterialet finns det få diagnostiska drag, 
men fynd av en tångedel till pilspets samt en mikrostickel pekar mot en tidigmesolitisk 
närvaro, samtidigt som keramiken vittnar om ett betydligt senare besök. Det är också 
oklart hur fynden skall relateras till de anläggningar som dokumenterats på lokalen. Det 
är alltså mycket möjligt att de stenåldersaktiviteter som efterlämnat fynd på platsen 
utsatts för postdepositionella formationsprocesser av kulturell art, karaktären av vilken 
inte är uppenbar.  
 
Det faktum att fyndmaterialet påträffas i en sluttning i skogsmark gör också att 
postdepositionella faktorer kan förväntas ha haft stor inverkan på fynddistributionen. I 
samband med undersökningen kunde inga avtryck efter rotvältor observeras, däremot 
argumenteras det för att den närliggande bäckfåran vid återkommande översvämningar 
kan ha haft en sorterande effekt, som avspeglas i den jämna fyndfördelning som 
undersökningen konstaterat.  
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Fig. 6.1. Fotografier i plan och profil över undersökta strukturer på Kvastad A7. Överst 
A300484, centralt A301668, underst A300629.  

 UTGRÄVNINGSRESULTAT 6

6.1  STRUKTURER OCH KONTEXTER 

På Kvastad A7 undersöktes tre anomalier som strukturer (Jfr Fig. 5.3). I samband med 
den yttäckande grävningen av lager 1 noterades i schaktets nordvästra hörn ett område 
med kolbestänkt jord, där också det gråvita urvaskningslagret (E-horisonten) låg 
djupare, vilket inmättes som A300484. Färgningen kom i anslutning till några större 
stenblock. Vid undersökning av denna, innefattande utvidgning i nordvästlig riktning, 
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framkom en mot berget upptryckt kolfläck-A301668. Vid den slutliga avbaningen 
påträffades ett par meter norr om dessa ytterligare en anomali som betraktades som 
anläggning-A300629.  
 
A300484, naturformation, framstod i plan som ett ovalt område, ca 2,4 x 1,6 m2, 
karakteriserat av en gråvit, kolbestänkt sand i ankytning till några större stenblock. 
Fyllningen bedömdes vara rester av det urvaskningslager som kännetecknade områdets 
podsolprofil, men kunde indikera underliggande fördjupning/anläggning. Anläggningen 
grävdes först ner i profil, varvid det kunde konstateras att stratigrafin antydde naturliga 
formationsprocesser som orsaker till anläggningens bildande och att berg framkom strax 
under färgningen. Det föreslås att berget bundit till sig organiskt material, ett mönster 
som observerades på flera lokaler under säsongen 2015. Grävandet av anläggningen gav 
dock flera fynd, totalt 24 stycken, av både slagen flinta och kvarts. Antalet fynd får ses 
som högt både i relation till lokalens fyndmängd över lag och till den annars ringa 
fyndmängden i de delar av lokalen som undersökts i lager 2, och kan eventuellt förklaras 
med att berget fungerat som en barriär för fynd som rört sig i jordlagren. A300484 
bedömdes på basen av undersökningen som naturlig.  
 
A301668, eldstad, var en rund kolfläck, ca 0,7 m i diameter, som låg intill berg strax 
väster om A300484. Anläggningen framträdde tydligt mot omkringliggande sand och 
med tanke på läget var det närliggande att se även denna som varande av naturligt 
ursprung. Snittet blottar dock en skålformad struktur, med ett djup om ca 20 cm, utan 
att underliggande berg tydligt kunde ses som bindande. En vedartsanalys genomfördes 
på fyllningen från A301668, som kunde bedömas innehålla såväl yngre stam som kvist 
från furu. Anläggningen betraktas som en eldstad.  
 
A300629, kokgrop, framkom vid avbaning som en 1 x 0,8 m2 stor oval ansamling sten, 
inkluderande eldpåverkat material. Anläggningen snittades och blottade en flack 
nedgrävning på vars botten en tydlig kolhorisont befann sig under stenpackningen. 
Anläggningens djup var ca 20 cm. En vedartsbestämning av material från kolhorisonten 
påvisar en vedartssammansättning enbart bestående av pil (salix). Anläggningen 
betraktas som kokgrop.  
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Fig. 6.2. Profil och planritning över A300629 

 6.2 FYND 
Sammanlagt insamlades 230 fynd på Kvastad A7. Råmaterialmässigt fördelar sig dessa 
på 176 fynd av flinta (76,5 %), 40 av kvarts (17,4 %), 9 keramikfragment (3,9 %) och 5 
fynd av bergskristall (2,2 %). Viktmässigt dominerar kvartsen med 556,5 gram- 
huvudsakligen tack vare en enda stor plattformskärna- följt av 109,5 gram flinta, 28,3 
gram keramik och 2,95 gram bergskristall.  
9 föremål, alla av flinta, har bedömts som sekundärbearbetade, vilket ger en 
redskapsandel på 5,1 % (i relation till total flintmängd).  
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Tabell 6.1: Stenmaterial från Kvastad A7. 

6.2.1 KATALOGISERINGSSTRATEGI 

För att få en enhetlig katalogisering av fynden i E18 Tvedestrand-Arendal-projektet så 
har en gemensam katalogiseringsstrategi och mall utarbetats. Mallen bygger på de 
kategorier som använts i Vestfoldsbaneprojektet, som i sin tur tar sin utgångspunkt i 
Helskog, Indrelid och Mikkelsens «Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter» 
från 1976, interna katalogiseringsdokument vid KHM, samt erfarenheter från tidigare 
större förvaltningsprojekt och E18 Rugtvedt-Dørdal. Det var önskvärt, att 
katalogiseringen på E18 Tvedestrand-Arendal skulle anpassas efter de enskilda 
lokalerna, samtidigt som jämförbarhet mellan lokalerna skulle bevaras.  

Ett mål var att katalogiseringen skulle vara grundläggande och att problemorienterade 
specialregistreringar kan göras vid behov i ett senare skede.  

 
 
 
 

U.nr. Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 
Sekundærbearbeidet flint 
2 Pilspiss 1 Tangespiss  1 
3 Mikrolitt 1   1 
4 Mikrostikkel 1 Proksimal  1 
5 Flekke 3 Med retusj  3 
9 Fragment 3 Med retusj  3 
Sum sekundærbearbeidet flint 9 
Primærbearbeidet flint 
6 Flekke 13   13 
7 Mikroflekke 1   1 
8 Avslag 30   30 
10 Fragment 92   92 
11 Splint 30   30 
12 Kjerne 1 Kjernefragment Plattformavslag 1 
Sum primærbearbeidet flint 167 
 
Primærbearbeidet bergkrystall 
13 Avslag 1  Flekkelikt 1 
14 Fragment 4   4 
Sum primærbearbeidet bergkrystall 5 
 
Primærbearbeidet kvarts 
15 Avslag 7   7 
16 Fragment 22   22 
17 Splint 9   9 
18 Kjerne 2 Plattformkjerne  1 
19   Bipolar kjerne  1 
Sum primærbearbeidet kvarts 40 
 
SUM LITTISK MATERIALE 221 
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Fig. 6.3. Urval av flintföremål från Kvastad A7. a=plattformsavslag från spånkärna, 
b=ändskrapa på spån, c=tångedel till pilspets, d=proximal mikrostickel, 

6.2.2 FYNDMATERIALET I FLINTA 

Flintan är till 94,8% primärbearbetad och till 5,2 % sekundärbearbetad. Cortexgraden är 
relativt låg med 16,5 % (29 stycken) medan 21% (37 stycken) bedömts som 
värmepåverkat. Trots det ringa fyndmaterialet, så finns flera olika flintkvaliteter 
representerade, som dock inte inom ramen för rapportarbetet genomgått vidare 
underindelning.  
Spridningen av flinta är, att döma av lager 1, jämn över ytan, med en maximal förekomst 
om 22 fynd per m2 och egentliga koncentrationer saknas.     
I flintmaterialet finns få fynd som ger dateringsunderlag. Ett plattformavslag från 
uppfriskning av vad som tycks vara en spånkärna med en front (fig 6.3a), samt en 
mikrostickel (fig 6.3d) tyder på en tidigmesolitisk datering och till samma fas kan 
möjligen även hänföras den tånge tillhörande en större tångepilspets (fig X:D), även om 
den distinkt utformade tången tillsammans med spetsens bredd får ses som atypiskt för 
perioden.  
 
Kvartsen från Kvastad A7 inkluderar inga formella föremål utan utgörs enbart av 
ickediagnostiskt avfall.  
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Fig. 6.4. Spridningen av flinta med valda artefakter markerade.  

6.2.3 PILSPETSAR 
 

En förmodad tånge till en tångepilspets påträffades (se fig. 6.3c), som med sin bredd på 
1,8 cm dels är ovanligt stor för att vara tidigmesolitisk, och dels har en ovanligt lång och 
markerad tånge. Tångens retusch är också mot spånets/avslagets ventralsida, vilket ses 
som ett för tidigmesolitikum ovanligt drag.  

6.2.4 RETUSCHERADE SPÅN/MIKROSPÅN 

Tre spån/spånfragment med retusch tillvaratogs. Två av dessa har sporadisk retusch mot 
den proximala änden, som kan betraktas som bruksspår, medan ett av föremålen, 
avbildad i fig 6.3b, får ses som ändskrapa.  

6.2.5 SPÅN OCH MIKROSPÅN 
 

Totalt 13 spån har insamlats. Av dessa är 30,8% hela spån (4), 46,2% proximalfragment 
(6), 7,7% medialfragment (1) och 15,4% distalfragment (2). De hela spånen är mellan 2,2 
och 3,8 cm långa och 0,9 och 1,4 cm breda. En medialdel av ett mikrospån påträffades 
också.  
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Fig. 6.5. Exempel på keramikfragment från 
Kvastad A7.  

6.2.6 KÄRNOR OCH KÄRNFRAGMENT 

Ett plattformsavslag från en spånkärna i flinta påträffades (fig. 6.3a), samt två kärnor i 
kvarts, en plattformskärna och en möjligen bipolär kärna, som bägge ger intryck av att 
vara prövade för råmaterialkvalitet snarare än systematisk bearbetade. Kvaliteten på 
kvartsen i kärnorna bedöms också vara förhållandevis låg.  

6.2.7 KERAMIK 

9 fragment keramik till en totalvikt av 
28,3 gram tillvaratogs i 
undersökningsområdets södra del. 
Keramiken är av samma grova, 
kvarts/bergartsmagrade godstyp (se 
fig 6.5). Inga av fragmenten vittnar 
om den ursprungliga kärlformen och 
ingen dekor finns på fragmenten. 
Keramiken är av förhistorisk karaktär, 
men det är oklart vilken period den 
bör placeras i eller i vilket 
sammanhang keramiken deponerats 
på lokalen.  

 NATURVETENSKAPLIGA PROVER OCH ANALYSER 7

VEDARTSANALYS 
Vedartsanalys har gjorts på två prov, P287 från A300629 och P299 från A301668. Prov 
287 innehöll 30-40 små träkolsbitar, varav samtliga vedartsbestämda var grenar eller 
små stammar av pil (salix). Prov 299 innehöll ett tjugotal träkolsfragment, inkluderande 
hårt bränt material. Allt vedartsbestämt var furu (pinus).  

DATERING 
Två prov har skickat för datering till Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Från kokgrop 
A300629 valdes en yngre stam av pil (P287), och från eldstad A301668 en kvist av furu  

Tabell 7.1: Resultat av C14-dateringar från Kvastad A7. 
 
(P299). Resultaten visar en närvaro på lokalen under tidigaste järnåldern samt under 
övergången till yngre järnålder. 
 
   

Lab.nr Provnr. Anläggning 14C BP Cal BC 1σ Cal BC 2σ 
Ua-52889 P287 A300629 2356±28 BP 475-385 f.Kr 520-380 f.Kr 
Ua-52890 P299 A301668 1510±26 BP 540-600 e.Kr 430-620 e.Kr 
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 VÄRDERING AV UTGRÄVNINGSRESULTATEN, TOLKNING OCH 8
DISKUSSION 

 

KRONOLOGI OCH STRANDFÖRSKJUTNING 
Fynden från Kvastad A7 härrör uppenbarligen från olika perioder, där sannolikt 
tidigmesolitikum representeras i form av mikrostickel och eventuellt 
tångespetsfragmentet. Det senare fyndets placering i tidigmesolitikum är osäkert. Ett 
senare besök på lokalen har efterlämnat några keramikskärvor. Lokalens höjd över 
havet gör att den är lämplig som strandviste under tidigmesolitisk tid. Datering av 
strukturer i nära anslutning till fyndansamlingen har gett resultat till både äldre och 
yngre järnålder.  
 
Lokalen ligger idag mellan ca 55 och 56 m.ö.h. Enligt den strandförskjutningskurva som 
tagits fram inom ramen för E18 Tvedestrand-Arendalprojektet skulle lokalen ha varit 
strandbunden vid en tidpunkt motsvarande ca 8700 f.Kr.  

FYNDSPRIDNING OCH BOPLATSORGANISATION 
Fyndspridningen på Kvastad A7 uppvisar ingen tydlig koncentration, maximalt antal fynd 
per lager och ruta är 6 stycken. Det område som innehåller fler än två fynd per kvadrant 
utgör en 10-15 m2 stor yta direkt sydväst om A300484, men det är svårt att kalla detta 
en koncentration, då den i alla riktningar omges av spridda fyndförekomster, till en 
maximal fyndförande yta om ca 30 m2.  Fyndens spridning i form av ett jämnt, glest 
täcke över den fyndförande ytan ses som resultatet av naturliga formationsprocesser 
och kan svårligen användas för rumsliga diskussioner. Centrum av den manuellt 
undersökta ytan ligger knappt tio meter sydväst om en bäckfåra, och lägre beläget i 
sluttningen. Det djupa schakt som drogs igenom lokalen påvisar en sortering av finare 
material neråt i sluttningen, medan närområdet runt bäckfåran består av grövre, 
ursköljt material. Det är inte långsökt att tänka sig, att bäckfåran under de senaste 
10.000 åren översvämmats vid upprepade tillfällen, något som bör ha haft stort 
genomslag på fynd som kvarlämnats i den lösa matrisen. Primär orsak till 
fynddistributionen föreslås vara detta. Närheten till strukturerna antyder ett funktionellt 
samband mellan strukturer och fynd, men då strukturerna daterats till järnålder, och det 
slagna stenmaterialet typologiskt hänförs till mesolitisk tid, så bör materialet inte 
användas för diskussioner kring boplatsorganisation.   
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 SAMMANDRAG 9
 
Inom ramen för projektet E18 Arendal-Tvedestrand berördes lokal Kvastad A7 av 
arkeologiska åtgärder.  Lokalen undersöktes under sommaren 2015 parallellt med 
pågående undersökningar av flera andra stenålderslokaler. De inledande 
provgropsundersökningarna indikerade en relativt fyndfattig och småskalig aktivitet, 
som primärt var av intresse i relation till de närliggande större lokalerna Kvastad A2 och 
A4. Den mest fyndtäta ytan grävdes och ett slaget stenmaterial bestående av flinta och 
kvarts tillvaratogs. Fynden inkluderar endast ett fåtal artefakter som kan ses som 
diagnostiska, vilka pekar mot ett tidigmesolitiskt ursprung, överensstämmande med en 
strandbunden aktivitet, som tidigast 8700 f.Kr utifrån nuvarande kunskap om 
strandlinjeförskjutningen i området. Fragmenterad keramik från lokalen bevisar dock att 
lokalen varit besökt även vid en senare tidpunkt. Två eldstäder undersöktes och 
daterades till äldre respektive yngre järnålder.   
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 BILAGOR 11

STRUKTURLISTA 
S-nr. Type Snittet Formgravet Prøver Tegning Beskrivelse/Kommentar 

300484 Naturlig 
mörkfärgning 

X  - - Färgning i anslutning till underliggande berg. 

300629 Kokgrop X  287 2 Stenfylld, sotig grop, påträffad vid slutavbaning 

301668 Eldstad X  299,300 - Kolhorisont 

 

LISTA ÖVER TECKNINGAR 

Tegning Motiv  Struktur Målestokk Tegnet av Dato 
1 Plan och profil S300629 300629 1:20 AMS 27.08.2015 
2 Sektion i schakt 300642 - 1:10 MT 08.09.2015 

 

PROVER 
Prøve-
nr. 

Prøve-
type 

S-nr. Struktur-
type 

Kvadrant Lag Dybde 
 

Vekt 
(gr) 

Beskrivelse 

287 KP 300629 Kokgrop - - - 1,85  Prov taget i kolskikt 
under stenpackning 

294 KP - Geologiskt 
lager 

- - - 2,15 Prov taget i 
organiskt lager 
under avsatt 
sand/grus 

299 KP 301668 Kokgrop 950x067
y NV 

- - 1,1 Prov taget i kolhaltig 
fyllning 

300 MP 301668 Kokgrop 950x067
y NV 

- - 2,95 Prov taget i kolhaltig 
fyllning 

 
 
 
TILVEKSTTEKST, C59671/1-19 
 
Boplassfunn fra eldre steinalder fra Kvastad A7, av Kvastad 22/1 ARENDAL K., AUST-

AGDER. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Funn innkommet ved arkeologisk utgravning 
i forbindelse med E18 Tvedestrand-Arendal prosjektet i perioden 2014-2016. 
Orienteringsoppgave: Lokal Kvastad A7 ligger på en svag sydvästsluttning, i öster 
avgränsad av grusväg, i söder/sydväst av ett sandtag. I norr vidtar ett höjdparti.  
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Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6504911,219, Ø: 142116,464 

LokalitetsID: 172665.  

Funnet av: Kim Darmark. 

Funnår: 2015. 

Katalogisert av: Kim Darmark. 

1) 9fragment av keramikk. Vekt: 28,3 gram 

2) 1 pilspiss av flint. Gjenstandsdel: tange. Vekt: 1,55 gram 

3) 1 mikrolitt av flint. Vekt: 0,05 gram 

4) 1 mikrostikkel av flint. Vekt: 0,03 gram 

5) 3 flekke med retusj av flint. Mål: L=3,8 (Stm.) B=1,4 (Stm.)  Vekt: 6,15 gram 

6) 13 flekke av flint. Mål: L=4,1 (Stm.) B=1,9 (Stm.) Vekt: 17,8 gram 

7) 1 mikroflekke av flint. Mål: L=1,3 cm, B: 0,5 cm.Vekt: 0,2 gram. 

8) 30 avslag av flint. Vekt: 24,95 gram. 

9) 2 fragment med retusj av flint. Vekt: 2,35 gram. 

10) 92 fragment av flint. Vekt: 47,95 gram.  

11) 30 splint av flint. Vekt: 2,0 gram. 

12) 1 kjernefragment av flint. Mål: 4,7 cm (Stm.). Vekt: 6,2 gram. 

13) 1 avslag av bergkrystall. Vekt: 0,09 gram. 

14) 4 fragment av bergkrystall. Vekt: 2,05 gram. 

15) 7 avslag av kvarts. Vekt: 20,85 gram. 

16) 22 fragment av kvarts. Vekt: 13,61 gram. 

17) 9 splint av kvarts. Vekt: 0,85 gram.  

18) 1 plattformkjerne av kvarts. Mål: 10,8 cm (Stm.). Vekt: 479,1 gram.  

19) 1 bipolar kjerne av kvarts. Mål: 5,5 cm (Stm.). Vekt: 42,1 gram.  
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TECKNINGAR 
 
Teckning 1 
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Teckning 2  
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FOTOLISTA 
Bildenr. Motivbeskrivelse Tatt 

mot 
Fotograf Dato 

Cf34806_001 Översikt före undersökning, lokalens västra del S KD 18.05.2015 
Cf34806_002 Översikt före undersökning S KD 18.05.2015 

Cf34806_003 
Översikt före undersökning, lokalens östra del, 
brakkeriggen i bakgrund S KD 18.05.2015 

Cf34806_004 
Översikt före undersökning, lokalens östra del, 
brakkeriggen i bakgrund S KD 18.05.2015 

Cf34806_005 
Översikt före undersökning, från bergshöjd. 
Brakkeriggen i bakgrund S KD 18.05.2015 

Cf34806_006 
Översikt före undersökning, lokalens norra del. 
Relation till väg och lokal A4 V KD 18.05.2015 

Cf34806_007 Översikt före undersökning V KD 18.05.2015 

Cf34806_008 
Översikt före undersökning, lokalens södra del. 
Sandtagskant synlig V KD 18.05.2015 

Cf34806_009 
Översikt före undersökning, lokalens södra del. 
Sandtagskant synlig V KD 18.05.2015 

Cf34806_010 Mörkfärgning i Ruta X936/Y075 V AMS 19.05.2015 
Cf34806_011 Mörkfärgning i Ruta X936/Y075, efter snittning V AMS 19.05.2015 

Cf34806_012 
Arbetsbild, undersökning av lager 1. Joachim 
Åkerstrøm i bakgrunden S KD 09.06.2015 

Cf34806_013 Struktur 300484 i plan efter grävning av lag 1 NV KD 10.06.2015 
Cf34806_014 Struktur 300484 i plan efter grävning av lag 1 N KD 10.06.2015 
Cf34806_015 Struktur 300484 i plan efter grävning av lag 1 Ø KD 10.06.2015 
Cf34806_016 Struktur 300484 i plan efter grävning av lag 1 S KD 10.06.2015 
Cf34806_017 Tornfotografi över schaktet efter grävning av lag 1 N KD 11.06.2015 
Cf34806_018 Tornfotografi över schaktet efter grävning av lag 1 Ø KD 11.06.2015 
Cf34806_019 Struktur 301668 i plan N M.T. 22.07.2015 
Cf34806_020 Struktur 300484 i plan efter grävning av lag 2 S M.T. 22.07.2015 

Cf34806_021 
Struktur 300484 i plan efter grävning av lag 2, samt 
301668  V M.T. 22.07.2015 

Cf34806_022 Struktur 301668 i plan V M.T. 22.07.2015 
Cf34806_023 Struktur 300484 i plan efter grävning av lag 2 S M.T. 22.07.2015 
Cf34806_024 Översiktsbild efter grävning av lag 2 SØ M.T. 22.07.2015 
Cf34806_025 Översikt strukturer 300484 och 301668 Ø M.T. 22.07.2015 
Cf34806_026 Struktur 300484 i profil på toppen av lag 3 N M.T. 22.07.2015 
Cf34806_027 Struktur 300484 formgrävd NØ M.T. 22.07.2015 
Cf34806_028 Struktur 300484 formgrävd, profildetalj öst N M.T. 22.07.2015 
Cf34806_029 Struktur 300484 formgrävd, profildetalj väst N M.T. 22.07.2015 
Cf34806_030 Struktur 301668 i plan, avgränsad Ø M.T. 22.07.2015 
Cf34806_031 Struktur 301668 i plan, avgränsad N M.T. 22.07.2015 
Cf34806_032 Struktur 301668 i profil N M.T. 22.07.2015 
Cf34806_033 Struktur 301668 i profil N M.T. 22.07.2015 

Cf34806_034 
Översikt strukturer 300484 och 301668, efter 
formgrävning S M.T. 22.07.2015 

Cf34806_035 
Översikt strukturer 300484 och 301668, efter 
formgrävning Ø M.T. 22.07.2015 

Cf34806_036 
Översikt strukturer 300484 och 301668, efter 
formgrävning Ø M.T. 22.07.2015 

Cf34806_037 
Översikt strukturer 300484 och 301668, efter 
formgrävning NØ M.T. 22.07.2015 

Cf34806_038 Struktur 300484 helt formgrävd S M.T. 22.07.2015 
Cf34806_039 Struktur 300484 helt formgrävd N M.T. 22.07.2015 
Cf34806_040 Struktur 300484 helt formgrävd, översikt NV M.T. 22.07.2015 
Cf34806_041 A 300629 i plan V AMS 27.08.2015 
Cf34806_042 A 300629 i plan N AMS 27.08.2015 
Cf34806_043 A 300629 i plan N AMS 27.08.2015 
Cf34806_044 A 300629 position på lokalen, översikt SV AMS 27.08.2015 
Cf34806_045 A 300629 i profil N AMS 27.08.2015 
Cf34806_046 A 300629 i profil N AMS 27.08.2015 
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Cf34806_047 Profil i schakt 300642 genom bäckfåra T300342 V EKJ 04.09.2015 
Cf34806_048 Profil i schakt 300642 genom bäckfåra T300342 V EKJ 04.09.2015 

Cf34806_049 
Översikt över lokalen efter avbaning. Profil genom 
T300342 i förgrunden SV EKJ 04.09.2015 

Cf34806_050 Översikt över lokalen efter avbaning SV EKJ 04.09.2015 

Cf34806_051 
Profil i schakt 300642, detalj av djupliggande 
organiskt skikt V EKJ 08.09.2015 
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ANALYSRESULTAT, VEDART 
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Utdrag ur rapport för vedartsanatomisk analys, Moesgaard Museum 19-11-2015.  
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ANALYSRESULTAT, C14-DATERING 
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ARKIVERAD ORIGINALDOKUMENTATION 
 
Originalteckningar förvaras vid arkivet, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  
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