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SAMMANFATTNING 
 
Inom ramen för projektet E18 Arendal-Tvedestrand berördes lokal Kvastad A9 av 
arkeologiska åtgärder. Lokalen undersöktes under sommaren 2015 parallellt med 
pågående undersökningar av flera andra stenålderslokaler. De inledande 
provgropsundersökningarna påträffade få fynd, vilket motiverade att lokalen övergick 
direkt till en avbaningsfas. Den arkeologiska undersökningen av lokalen kom att 
identifiera en mindre koncentration av fynd av tidigmesolitisk karaktär, i form av 
makrospån från tvåpoliga kärnor, samt tångepilspetsar, i nära anslutning till en 
anläggning i form av stenpackning, som argumenteras utgöra resterna av en eldstad, 
alternativt en depå för koksten. Totalt tillvaratogs drygt 200 fynd av slagen sten intill 
denna anläggning. Undersökningen kom också att omfatta ett fåtal perifert liggande 
anläggningar, representerande senare besök på lokalen, vilket styrks av de C14-
dateringar som erhållits från lokalen, som gett mellanmesolitikum (7185–7044 f.Kr.), 
äldre bronsålder (1506–1414 f.Kr.), samt yngre bronsålder/äldre järnålder (771–435 
f.Kr.).  Dessutom undersöktes flera diffusa gropliknande strukturer inom området, vilka 
slutligen kom att betraktas som rotvältor. Den genomförda undersökningen har 
fördelen att ha tillvaratagit stora delar av ett tidigmesolitiskt material i anknytning till en 
anläggning. Kontexten och fyndmaterialet skiljer sig på flera punkter från vad som 
normalt förväntas av boplatser från perioden och ger intryck av att vara mycket 
korttidsanvänd. Undersökningen illustrerar samtidigt omfattningen av påverkan av 
naturliga formationsprocesser på fyndkontexter  i skogsmark. 
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RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UTGRÄVNING AV  
KVASTAD A9 
  
KVASTAD, 22/1., TVEDESTRAND, AUST-AGDER  
 

 BAKGRUND 1
Lokal Kvastad A9 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 A9 (Id 172657) är en av 
dessa stenålderslokaler.  
  
Fylkeskommunens registrering gav totalt 12 fynd från Kvastad A9. Fynden framkom i 
fyra av totalt 111 provgropar. Nio av fynden var av flinta och 3 var av bergskristall. 
Fynden framkom koncentrerat och definierade en mycket liten yta inom det provgrävda 
området. Utgående från flintspånens regelbundna utformning föreslogs lokalen kunna 
dateras till neolitikum (Eskeland 2013: 367-368). 
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Figur 1.1. Karta med planområdet med delundersökningsområden. 
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 DELTAGARE OCH GENOMFÖRANDE 2
De inledande undersökningarna på Kvastad A9 påbörjades 27.5.2015 och avslutades 
19.8.2015. Trinn 1 leddes av Annette Solberg och efterföljande undersökningssteg av 
Kim Darmark. Undertecknad ansvarade också för Kvastad A7, Kvastad A8 samt Sagene 
B2 och Sagene 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 A9 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Annette Solberg Utgravningsleder 27.5.2015 0,4 
Jo Simon Stokke Ass. feltleder 27-28.5.2015 1,25 
Katrine Fimreite Feltassistent 27-28.5.2015 1,0 
Jani Causevic Feltassistent 27-28.5.2015 1,0 
John Atle Stålesen Feltassistent 27-28.5.2015 1,1 
    
Kim Darmark Utgravningsleder 4.6-19.8.2015 13,6 
Magnus Tangen Ass. feltleder 8.6-22.6.2015 8,75 
Annette Strandli Feltassistent 5.6-19.8.2015 5,7 
Joachim Åkerstrøm Feltassistent 4.6-17.6.2015 5,1 
Monica Svendsen Feltassistent 11.6-17.6.2015 4,0 
Rita Peyroteo Stjerna Feltassistent 9.6-22.6.2015 9,1 
Christina Belmonte Feltassistent 29.7-7.8.2015 4,9 
Erlend Jørgensen Feltassistent 10.8-19.8.2015 4,0 
Ekstra hjelp   0,9 
Sum 60,8 

 
Totalt användes 60,8 dagsverk i fält på Kvastad A9. 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 A9. 

Kvastad A9 - resultat dags-
verk 

  

   
Arbeidsoppgaver Dagsverk Ukeverk 
Oppstart 0,1 0,02 
Intrasis/GIS 3,63 0,73 
Såldestasjon 0 0,00 
Prøveruter 4 0,80 
Ruter&lag 15 3,00 
Avtorving 0 0,00 
Flateavdekking 5,13 1,03 
Administrasjon 0,63 0,13 
Dokumentasjon 32,28 6,46 
Formidling 0 0,00 
Avslutning 0 0,00 
Totalt 60,77 12,15 

 

Tabell 2.3: Översikt över 
grävda m2 och m3 på på 
Kvastad A9.  

 
Kvastad A9 - beregninger 
  
Beregning Resultat 
Antall kvadranter 262 
Kvm 17,50 
Kubikk 6,55 
Kvm pr dagsverk 0,92 
Kubikk pr dag i felt 0,11 

 

 

 
Figur 2.1: Grafisk framställning av tidsbruk i fält på Kvastad A9.  
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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.  
 
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. 

12.9.215 NRK P2, Museum «Steinalder underveis» 
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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. 

 

Tabell 3.1: Översikt över förmedlingsinsatser genomförda 2015 
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 LANDSKAPET, FYND OCH FORNMINNEN 4

 
Fig. 4.1. Karta över vägområdet med undersökta lokaler, inklusive Kvastad A9.  
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Fig. 4.2. Drönarfoto med Kvastad A9 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 xx, 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. 
 

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 Kvastad 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.  
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Fig. 4.3. Kvastad A9 före undersökning, mot sydväst.  

Alla lokaler i Kvastadområdet ligger på gården Kvastad (22/1) utom Kvastad 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.  
 

Kvastad A9 har en yta på 109 m2 och ligger i västra ytterkanten av ett stort sadelläge 
som vetter svagt mot väst. Lokalens högsta punkt är i öster, 55 möh., och dess lägsta 
punkt, 54 möh. är i väst. Undergrunden består av ett tunt urlakningslager följt av gul silt 
och sand. Undervegetationen består av blåbärsris och stubbar efter planterad gran.  
 
I väst är lokalen avgränsad mot en myr och i söder av en östvästlig bergsrygg. I övriga 
väderstreck är lokalen avgränsad genom negativa prövestick under fylkeskommunens 
registrering. Lokalen ligger i en sydvänd ficka i bergkammen. I förhistorisk tid,  vid en 
havsnivå på 54 m över dagens nivå har det löpt en smal fjordarm från Eydehavn och in 
till Kvastad. Lokalen har då haft ett fint läge ut mot fjorden och det har varit särskilt 
djupt utanför lokalen.  
 
  



22/1 Tvedestrand  Saksnr. 2013/7602 
 
  

 14 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE AV UTGRÄVNINGSPROJEKTET 5

5.1 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.   
 
Kvastad A9 kom att bli föremål för en kedja problemställningar som utvecklades i takt 
med undersökningen. På basen av de magra resultaten från trinn 1 så bortprioriterades 
den manuella grävningen i trinn 2 och lokalen gick direkt över till avbaning. Avbaningen 
fick dock till följd att manuell undersökning utfördes i anslutning till de strukturer som 
framkom och att ett stort fokus kom att läggas på att utreda de färgningar som 
observerades i samband med denna insats.  
 

5.2 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.  
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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.  
 

5.3 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.  
 
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. 
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Dessutom blir de respektive Intrasis-projekten överlämnade till samma enhet för lagring 
och eventuell distribution. 
 
På Kvastad A9 kom 3D-modellering att genomföras i samband med grävning av schakten 
1-4. En modell utfördes över grävområdet efter varje grävd nivå i syfte att dokumentera 
såväl yta som profilväggar i de grävda schakten.  

5.4 UTGRÄVNINGSFÖRLOPP 
Trinn 1 på A9 hade identifierat endast en fyndförande ruta, med avslag av bergskristall. 
Utvidgningen i anknytning till denna resulterade i fyndtomma rutor i sydöst, nordöst och 
nordväst.  

 

Fig. 5.1. Kvastad A9 med rutor grävda under Trinn 1 och fyndspridning baserat på dessa.  

På basen av det magra resultatet beslöts det att lokalen skulle gå direkt till trinn 3, utan 
vidare manuella fyndinsamlingsinsatser. I ett första skede avbanades knappt 325 kvm, 
täckande den yta som undersökts i samband med trinn 1. Avbaningen gjordes till ett 
djup om mellan 20 och 30 cm och blottade en så gott som stenfri yta, bestående av fin 
sand. Inom den avbanade ytan observerades fyra anomalier, som betraktades som 
strukturer och undersöktes som dylika-A400076, A400138, A400159 och A400180. 
Dessa fyra anomalier låg spridda över ytan och var påtagligt olika varandra i sin karaktär. 
Längst söderut inom ytan, tätt mot bergskanten, låg A400159, som utgjordes av en 
packning av spräckta, större stenblock. Centralt på den avbanade ytan fanns A400076, 
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en klassisk kokgrop/härd, synlig som en ansamling skörbränd sten tillsammans med en 
kol- och sothaltig mörkfärgning. Intill den avbanade ytans nordgräns fanns en större, 
oregelbundet oval mörkfärgning, A400138, som var kraftigt sotbemängd och tydligt 
definierad. A400180 återfanns knappt sju meter öster om A400138, intill den 
avgränsningsruta som innehållit flest fynd i trinn 1, och utgjordes av en mindre 
koncentration av småsten.  

 

Fig. 5.2. Kvastad A9 med den yta som banades av i första fasen av Trinn 3, samt 
anläggningar som framkom i detta skede.  

Vid dokumentationen av dessa strukturer kom A400180 att, något överraskande, dels 
visa sig vara en tydligt avgränsad packning av nästan 150 stenar av regelbunden storlek, 
dels associeras med fynd av stora spån. Rensningen och snittningen av anläggningen 
kom i det skedet att utvidgas till grävning av ett mindre schakt om 6 kvm, som i sin tur 
expanderade i takt med att fynden fortsatte i alla riktningar. Schaktet kom slutligen att 
omfatta 14,25 kvm, centrerat kring A400180, grävt i kvadranter och 10 cm lager. All 
sand vattensållades genom såll med 4 kvmm maskstorlek.  
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Fig. 5.3. Kvastad A9, placeringen av rutgrävd yta i anslutning till A400180.  

Fynden i koncentrationen var relativt få, slutligt fyndantal som tillvaratogs i kvadranter 
kom att vara 166, men större grävinsatser ansågs motiverade, då 
fyndsammansättningen i fält dels bedömdes vara avvikande i det att hela spån och 
spånfragment var överrepresenterade, dels i det att fynden sågs som tydligt knutna till 
ett tänkt ”beteende runt härd”,  sålunda en kortvarig händelse med stor vetenskaplig 
potential, varför det ansågs viktigt att insamla större delen av det kvarlämnade 
materialet.  

Det definierade området grävdes i kvadranter i fyra 10 cm lager, med minskande yta för 
varje djupare liggande lager, i takt med att fyndens rumsliga utbredning blev snävare. 
Schaktets botten kom efter grävning av lager 4 utgöra 5,25 kvm. På denna nivå 
observerades stenar, vars ursprung bedömdes som svårförklarlig i den i övrigt rena 
sanden. Under grävandet av överliggande nivåer hade dessutom sanden upplevts som 
väldigt heterogen, växlande mellan en kompaktare rödbrun och en lösare ljust gul sand. 
Övergången mellan dessa två huvudsakliga beståndsdelar var flytande och svårgripbar, 
men kom att tydliggöras på toppen av lager 5.  
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Fig. 5.4. Kvastad A9. Spridningen av fynd i lager 1.  

Fig. 5.5. Kvastad A9. Spridningen av fynd i lager 2.  
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Fig. 5.6. Kvastad A9. Spridningen av fynd i lager 3. 

Fig. 5.7. Kvastad A9. Spridningen av fynd i lager 4.  
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Fig. 5.8. Kvastad A9. Spridningen av fynd i lager 5.  

I syfte att bättre förstå observationerna angående stenar och lagerskillnader skottades 
ogrävda kvadranter ner till toppen av lager 5, utan att massorna sållades efter fynd, 
utifrån antagandet att det huvudsakliga fyndinnehållet tillvaratagits.  

Vid rensning av denna yta framträdde ett iögonfallande mönster. I såväl östlig, västlig, 
som sydlig riktning fortsatte färgningar in under profilbänken. Färgningarna var alla 
likartade till sin uppbyggnad och bestod av ett yttre band av rödfärgad sand, som omslöt 
en gulaktig sand, lik det naturliga underlaget på denna nivå. Mellan den röda sanden 
och den inre fyllningen, fanns ställvis ett lager med vit sand, likt ett urlakningslager, och 
även sotiga partier. I två av dessa anläggningar associerades det yttre omgivande lagret 
dessutom med enstaka större stenblock. Färgningarnas utbredning indikerade  i det 
läget rundade gropformationer med en diameter mellan 1,5-2,5 meter. Ett av objekten, 
A400563, valdes ut för fortsatt undersökning. Strukturen grävdes ut i kvadranter, men 
med de olika lagren (yttre röd sand, mellanliggande vit/sotig sand, och inre gul sand) 
kontextuellt åtskilda.  Undersökningen definierade botten på strukturen som flackt 
skålformad, definierad av det röda lagret och liggande på ett djup om upp till 70 cm 
under den avbanade ytan, dvs ca en meter under nuvarande marknivå (53,8-53,9 
m.ö.h.). Undersökningen resulterade även i tillvaratagandet av ett mindre antal fynd av 
slagen flinta, däribland en pilspets, vilka tydligt genom den kontextuella grävningen 
knöts till det röda lagret. Utöver detta, så konstaterade undersökningen, att två 
stenblock, som låg staplade på varandra i strukturens sydvästra kant hade passform 
med varandra och att brottytorna var placerade i förhållande till varandra på ett sätt 
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som indikerade att de lagts medvetet på detta sätt. Sammantaget antydde detta att 
strukturerna hade kulturellt ursprung, även om det var svårt att förstå deras 
stratigrafiska relation till ovanliggande A400180 och till fyndansamlingen på ett entydigt 
sätt. Vilken funktion de haft och vilka processer som gett upphov till dem var också 
oklart.  

 

Fig. 5.9. Kvastad A9. Färgningar som inmätts i botten på rutgrävt område. 

I syfte att dels utreda storleken på strukturerna, som intill detta skede endast kunde 
extrapoleras, dels utreda om fyndens samhörighet med det röda lagret var giltigt även 
utanför det fyndkoncentrationsområde som tidigare konstaterats, utplacerades 4 
schakt. Schakt 1 (inmätningsid 400825, storlek 2,75 kvm) och schakt 2 (inmätningsid 
400830, storlek 2,25 kvm) placerades öster om A400563. Schakten åtskildes av en 50 cm 
bred östvästlig profilbänk, då ytterligare ett syfte var att förbereda för 
mikromorfprovtagning. Schakt 3 (inmätningsid 400834, storlek 1,5 kvm) och schakt 4 
(inmätningsid 400838, storlek 1,5 kvm) placerades söder om den tidigare oundersökta 
A400588. Dessa schakt behandlades som fyndinsamlingsenheter och grävdes ner 
skiktvis i 10 cm lager parallellt med varandra. Då varje nivå var grävd dokumenterades  
området och de framtagna ytorna genom 3D-fotografering.  
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Fig. 5.10. Kvastad A9. Placering av schakt 400825, 400830, 400838 och 400588.  

Insatsen gav negativt resultat i det att mycket få fynd framkom. Ett fåtal flintor 
påträffades i lager 1, 3 och 4. Anläggningarnas utbredning kunde inte heller tydligt 
definieras i de framtagna områdena. I och med att de skapade profilbänkarna inte var 
lämpade för att utreda stratigrafin i förhållande till de undersökta anläggningarna, så var 
den tänkta provtagningen inte heller möjlig.  

Istället beslöts det att förbereda A400607 för denna provtagning. Befintlig profilvägg 
fördjupades genom att anläggningen skottades ner till den nivå där botten kunde 
definieras. En profil, mycket snarlik A400563 erhölls. Likt i den tidigare anläggningen så 
tillvaratogs även i A400607 en fåtal flintavslag, inkluderande en pilspets. Därutöver, så 
påträffades i kanten på anläggningen en på högkant stående oval sten med en längd på 
ca 30 cm. Toppen av denna hade uppmärksammats tidigare, men dess storlek inte 
kunnat bedömas. Likheterna mellan de bägge anläggningarna, inte minst beträffande 
fyndsammansättningen, sågs som stärkande en syn på dem som varande av kulturellt 
ursprung. Stratigrafin dokumenterades och anläggningen provtogs.  

I nästa skede avbanades ytan ner till den nivå om ca 50 cm under nuvarande marknivå, 
där strukturerna framträtt. Dessutom utvidgades området norrut, för att få marginal till 
den fyndkoncentration som undersökts. Före sistnämnda insats, grävdes även tre 
stycken kvartsmeterrutor som ett komplement till trinn 1, för att systematiskt avgränsa 
fyndkoncentrationen norrut. Med den kunskap som erhållits i tidigare skeden av 
undersökningen, så grävdes dessa avgränsningsrutor till ett djup om -50 cm istället för 
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de -30 som varit standard i trinn 1. Den nya avbaningsytan omfattar knappt 200 kvm, 
som är förskjutet i nordlig riktning i förhållande till den tidigare avbanade ytan. Ett 
uttalat syfte var att utreda om det i området fanns fler strukturer liknande dem som 
beskrivits tidigare.  

 

Fig. 5.11. Kvastad A9, med den yta som banats av i slutskedet av Trinn, samt strukturer 
som framkom i det skedet.  

Avbaningen identifierade flera strukturer som är variationer på de tidigare påträffade. 
Med undantag för de stenar som förekommit i kanten till de tidigare undersökta 
A400563 och A400607, så uppvisade de samma beståndsdelar i form av yttre 
begränsningar av rödfärgad sand, inre fyllningar av gul sand och intermediära fläckar av 
urlakad, ställvis sotig sand. Resultatet fick tolkningen av anomalierna att pendla tillbaka 
till naturliga förklaringsmodeller, där rotvältor ligger nära till hands. Dock valdes tre av 
dem ut för att undersökas utifrån premissen att de var av kulturellt ursprung, dvs 
sanden sållades efter fynd. Resultatet var att inga fynd påträffades, varför fynden i de 
tidigare undersökta anläggningarna kan betraktas som intrusion från ovanliggande 
fyndkoncentration och inte som integrerade med anläggningarna i sig.  
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5.5 KÄLLKRITISKA PROBLEM 
Vid ankomsten till Kvastad A9 noterades inga uppenbara störningar av recent karaktär. 
Ett representativitetsproblem är dock att den manuella fyndinsamlingen gjordes efter 
en första avbaning där 20-30 cm av matrisen avlägsnats och det är mycket troligt att en 
okänd mängd fynd försvunnit i detta skede.  
Kvastad A9 ligger också i en skogsbeklädd sluttning i sandmark. Detta gör lokalen till 
föremål för de naturliga formationsprocesser som gör sig gällande i en dylik miljö. Den 
aktuella undersökningen argumenterar för en hög frekvens av rotvälteprocesser i 
området och även för svårigheten att identifiera sådana. Såväl den vertikala som den 
horisontella fördelningen av fynd bör därmed ses i ljuset av naturliga 
sorteringsprocesser, även om man på en generell nivå kan korrelera fyndansamlingen till 
härdstrukturen A400180. Detta har varit av sådant intresse, att fenomenet lyfts fram i 
en separat analytisk VARIA-artikel inom projektet. Undersökningen har också påvisat 
strukturer som sannolikt representerar senare besök på platsen och dessa besök kan ha 
påverkat den tidigmesolitiska fynddistributionen.  
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Fig. 6.1. A400076 i plan och sektion.  

Fig. 6.2. A400180 i plan och sektion.  

 UTGRÄVNINGSRESULTAT 6

6.1 STRUKTURER OCH KONTEXTER 
 
De undersökta strukturerna på Kvastad A9 
framkom i tre olika faser av undersökningen. 
Efter den primära avbaningen undersöktes 
A400159, A400076, A400138 och A400180. I 
samband med den manuella grävningen 
berörde undersökningen strukturerna 
A400563, A400588 och A400607. Efter den 
andra avbaningsomgången påträffades 
strukturerna A401004, A401155, A401060, 
A401078, A401113, A401191 och A401094, 
varav ett urval undersöktes. Av samtliga 
undersökta strukturer bedöms enbart 
A400159, A400076 och A400180 samt 
möjligen A 401113 vara av mänskligt 
ursprung, medan de andra är naturliga 
formationer.  
 

6.1.1 ELDSTÄDER 

A400076 (se Fig. 6.1) framkom vid första 
avbaningen som en rund sotig fläck som 
avtecknade sig tydligt mot underliggande 
sand. Eldpåverkad sten var tydligt 
koncentrerad till mörkfärgningen. 
Anläggningen snittades, dokumenterades och 
provtogs för kol och makro. I ett senare 
skede grävdes fyra kvadranter i 
anläggningens närområde för att undersöka 
om anläggningen associerades med 
fyndmaterial, något som inte kunde styrkas. 
Anläggningen var ca 65 cm i diameter och 
hade en sotig fyllning med ett djup om 14 
cm.  
 
A400180 (se Fig. 6.2) framkom vid 
avbaningen som ett fåtal knytnävsstora 
stenar som betraktades som ett intressant 
område enbart tack vare den stenfria 
omgivningen. Vid efterföljande rensning 
tydliggjordes en packning av stenar av en 
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Fig. 6.3. A400159, plan och sektion 

mycket likartad storlek, samtidigt som fynd av flintspån gjordes i anläggningen. 
Anläggningen snittades först utan att någon färgning kunde observeras i anslutning till 
stenpackningen. Trots detta togs prov för makro under stenpackningen, samt även en 
rad med fosfatprover i en långprofil under anläggningen. Efter provtagningen tömdes 
strukturen, och stenarna i packningen dokumenterades med avseende på storlek och 
eldpåverkan. Totalt innehöll anläggningen 145 stenar, majoriteten rundade till formen. 
15 av dessa var fragment, medan de övriga var helt cortextäckta. Av de hela stenarna 
varierar diametern mellan 3,2 och 14,9 cm, med ett medianvärde på 7,2 cm (första 
respektive tredje kvartil: 6,2 och 8,2 cm). Viktmässigt varierar stenarna mellan 33,5 till 
709,5 gram, med medianen på 222 gram (första respektive tredje kvartil 145 och 299,5 
gram). Vid första anblicken tycks det som att stenarna i anläggningen inte utsatts för 
kraftig eldpåverkan, något som stöds t.ex. av den låga fragmenteringsgraden. Dock 
uppvisar 30 stenar tecken på järnoxidering, ibland i kombination med en ”sockrig” 
struktur och blekning av kvartskristaller i stenen, vilket antyder att de utsatts för viss 
värme. Anläggningen hade en oval form, storleksmässigt 70x120 cm2 cm. Djupet var 
svårt att avgöra då ingen egentlig fyllning 
kunde observeras. Området runt A400180 
kom att bli föremål för omfattande och 
gradvis expanderande rutgrävning för 
tillvaratagande av fyndmaterialet runt 
anläggningen.  

6.1.2 STENPACKNINGAR 

A400159 (se Fig 6.3) framkom vid den 
inledande avbaningen och klassificerades som 
stenpackning. Koncentrerat inom en yta om 
ca 100x150 cm2 låg flera större block, som 
spruckit. Anläggningen sågs initialt som 
förmodat recent och stenen som sprängsten. 
Vid snittning kunde ingen tydlig fyllning 
observeras. Däremot påträffades en rund sten 
med en facetterad yta med möjliga slipspår 
på, som gott kan klassas som ett 
löpare/malstensliknade föremål, vilket, om 
tolkningen är korrekt, styrker en tolkning av 
anläggningen som förhistorisk även om det är 
svårt att hänföra den till en tidigmesolitisk fas 
på lokalen. Ett makroprov togs i anläggningen 
och fem kvadranter grävdes i anslutning till 
den.   
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Fig. 6.4. A401113 plan 

Vid den andra avbaningsomgången, då 
avbaningen gjordes ner till ett djup på över -
50 cm, framkom strax väster om det manuellt 
undersökta schaktet en mindre 
stenkoncentration, inmätt som A401113 (se 
Fig. 6.4). Stenpackningen snittades men ingen 
färgning kunde konstateras i anknytning. 
Stenarnas placering koncentrerat inom ett i 
övrigt stenfritt område är svårt att förklara 
som resultat av naturliga formationsprocesser 
och anläggningen medtas därför här som en 
möjlig stolphålsbotten.  

6.1.3 NATURFORMATIONER 

Den dominerande gruppen undersökta 
strukturer på Kvastad A9 utgörs av 
anläggningar som i efterhand bedömts som 
uppkomna av naturliga formationsprocesser, 
företrädelsevis rotvältor. Tidigt vid 
observationen av färgningarna fanns skäl att misstänka att det rörde sig om 
naturformationer, men utan närmare undersökning var det svårt att med säkerhet 
utesluta kulturella förklaringsmodeller. Efter den inledande avbaningen bedömdes 
A400138, en oregelbundet rund sotfylld anläggning med en diameter på ca 1,7 m vara 
av naturligt ursprung, en bedömning som inte förändrades trots att anläggningen 
snittades och provsållades.   Anläggningen avtecknade sig i plan som en svart, sotig inre 
kärna, omgiven av ett urlakningsskikt av vitgrå sand, som i sin tur omgavs av en 
mörkbrun sand. Vid snittning återfanns denna skiktning i en spetsbottnad grop med en 
brant och en mer flack kant.  
 
Som nämnts ovan, grävdes området runt A400180 ner i kvadranter för tillvaratagande 
av fyndmaterialet. I botten på schaktet, -50 cm under den yta som inledande avbaning 
gått ner på, observerades dels vaga färgningar, dels stenar i det i övrigt homogena och 
stenfria underlaget. Stenarnas förekomst i sandmatrisen föreslogs utgöra toppen på ett 
eventuellt underliggande moränskikt, en idé som testades genom att en provgrop 
(G400428) grävdes ner till ett djup om ca en meter i schaktets sydvästra hörn. Insatsen 
konstaterade, att underlaget var ren sand hela vägen (se Fig. 6.5).  
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Fig. 6.5. Botten på schakt vid Kvastad A9 med markerade strukturer och lager.  

Fig. 6.6. Anläggning 400563 med lager 400736 och 400789 samt stenblock. Lagren är 
markerade efter rensning.  

Med utgångspunkt i att de i schaktet observerade färgningarna kunde utgöra mänskligt 
anlagda strukturer av okänd art, inmättes färgningarna som separata lager. I schaktets 
östra del bildar lager 400736 och 400789 tillsammans anläggning 400563. Anläggningens 
östra utbredning mättes efter andra avbaningsomgången in som A401027. 
Anläggningen som helhet refereras till som A400563 och definieras i ytterkant av ett 20-
30 cm brett stråk av vagt rödaktig sand som omsluter en gulaktig fin sand, mycket lik 
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Fig. 6.7. A400563, profil mot öster.  

Fig. 6.8. A400607, sektion mot väster.  

omgivande undergrund, men med en svag nyansskillnad. Fläckvis mellan det röda lagret 
och den inre sandkärnan förekom något 
kolstänkt vitgrå sand av urlakningskaraktär, 
inmätt som A400789. Lagren gav tillsammans 
ett strukturerat intryck, som ytterligare 
förstärktes av de stenblock som låg i 
gränszonen mellan dessa lager. Två större, 
spruckna block låg uppallat på varandra på ett 
sätt som tycktes medvetet anlagt. Tätt intill 
dessa påträffades även ett flintspån. A 
400563 undersöktes kontextuellt sålunda, att 
de olika fyllningarna tömdes i omvänd 
kronologisk ordning med början av den inre gula sanden, varefter L400789 och därefter 
L400736 avlägsnades. Massorna vattensållades och i lager 400736 påträffades ett antal 
flintor, däribland en tångespets. Fynden togs som intäkt för att anläggningen var av 
kulturellt ursprung. Sektionen genom anläggningen visade att det röda lagret 400736 
förekom längs gropens kanter och mer utflytande i botten, definierande en skålformad 
struktur, med ett djup på ca 60-70 cm under avbaningsytan (se Fig. 6.7). Efter den 
slutliga avbaningen inmättes denna strukturs östligaste del in som 401027, vilket ger 
strukturen en rundad form i plan, med en diameter på ca 2 meter.  
 
A400588 var snarlik A400563 i det 
att den definierades av ett rödaktigt 
yttre lager, inmätt som L400688, 
med en inre fyllning av ljus sand. En 
motsvarighet till det kolbestänkta 
lager 400789 förekom inte i 
A400588. Anläggningen snittades 
inte till botten. Däremot skiktades 
området kring anläggningen ner i 10 
cm lager uppdelat på två schakt 
(400838 & 400834). Insatsen gav 
negativt resultat såtillvida, att 
gränserna för anläggningen inte 
tydligt kunde identifieras inom 
schaktet och fyndmängderna var 
mycket små. Däremot påträffades en större sten stående på högkant i schakt 400838, 
vilket sågs som analogt med de stenar som förekom i A400563, även om det i detta fall 
inte rörde sig om spruckna block, utan en mer oval sten. Efter den slutliga avbaningen 
återstod på platsen för A400588 en färgning, inmätt som A401039, vilket ger A400588 
en oval form i plan, ca 1,4 x 1,1 m2.  
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Fig. 6.9. A401004 framrensad i plan. Mot ös-
ter.  

Fig. 6.11. A401155 framrensad i plan. Mot 
norr.  

Fig. 6.10. A401155 undersökt till hälften, 
sektion. Mot söder.  

A400607 låg i schaktets västra kant 
och bestod av samma huvudsakliga 
beståndsdelar som ovan beskrivna 
strukturer, ett omgivande rödaktigt 
lager, inmätt som A400635 som 
inneslöt en gul sand, A400672. I 
likhet med A400563, så fanns även 
inslag av vitgrå, något sotig sand, 
inmätt som A400627.  Anläggningen 
undersöktes genom att fyllningen, 
definierad som avgränsad av lager 
A400635 grävdes till den del de 
berördes av schaktet och massorna 
sållades. Insatsen resulterade i 
tillvaratagandet av ett fåtal flintor, 
däribland en pilspets, vilket var en 
intressant parallell till A400563. En 
annan intressant iakttagelse var 
förekomsten av en större sten i 
kanten på anläggningen. Ett schakt 
skottades därefter genom 
anläggningen för provtagning och 
sektionsdokumentation (se Fig. 6.8). 
Vid den slutliga avbaningen inmättes 
fortsättningen av A400607 in som 
A401281, vilket ger anläggningen 
som helhet en oval utbredning i plan 
om ca 3,4 x 1,4 m2.  
 
Vid beskrivningen av storleken på 
dessa företeelser, måste det hållas i 
åtanke, att planformer inmätts på ett 
betydande djup (upp till -60/-70 cm 
under nuvarande markyta), och alltså 
endast representerar botten på 
gropbildningarna. Det är 
undersökarens övertygelse, att 
groparna bildats på en nivå som 
motsvarar dagens och därmed varit 
betydligt större i omfång. De översta 
40-50 cm av groparna har dock 
utsatts för podsolisering, vilket gjort 
färgningarna på dessa nivåer så gott 
som osynliga.   
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Fig. 6.12. A401060 framrensad i plan. Mot 
söder.  

Fig. 6.13. A401078 framrensad i plan. Mot 
söder.  

Fig. 6.14. Profil genom A401078, mot väster.  

Den avslutande 
avbaningsomgången, vars 
huvudsakliga fokus var att utreda 
utbredningen på de 
naturformationer som beskrivits 
ovan, samt undersöka om det fanns 
fler liknande i närområdet, blottade 
flera färgningar som är snarlika till 
utseendet.  
 
A401004 (se Fig. 6.9) framkom i 
lokalens östligaste del och 
framträdde som en rödaktig sand 
som inneslöt en kärna av ljus sand. 
Formen var oregelbundet rundad 
och färgningen mätte ca 1,3 x 1,1 
m2.Anläggningen undersöktes ej 
vidare.  
 
A401155 (se Fig. 6.10 & 6.11) 
framkom någon meter norr om det 
rutgrävda schaktet och var en 
oregelbundet oval formation med  
en långsträckt utlöpare mot sydväst. 
Färgningen mätte ca 2,8 x 1,9 m2 och 
bestod av en omgivande krans av 
rödfärgad sand som inneslöt en 
ljusare sand. I anläggningens 
västligaste del fanns två separata 
fläckar med vitgrå sand, som omgavs 
av den rödaktiga sanden.  Med 
undantag för stenförekomst, liknade 
anläggningen beståndsdelsmässigt 
mycket på dem som undersökts 
tidigare. I falsifieringssyfte 
undersöktes formationen som om 
den vore kulturell och den norra 
halvan tömdes och massorna 
sållades efter fynd. Inga fynd 
framkom. Sektionen som erhölls 
genom anläggningen påminner om 
dem som dokumenterats tidigare.  
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Fig. 6.15. A401191 framrensad i plan. Mot 
norr.  

Fig. 6.16. A401094 framrensad i plan. Mot 
norr.  

A401060 (se Fig. 6.12) framkom ett 
par meter sydväst om det rutgrävda 
schaktet och bestod av en oval, ca 1,3 
x 0,8 m2 stor, färgning av röd sand, 
inneslutande en kärna av vitgrå sand 
som även hade ett ovanligt markant 
inslag av kol. Från anläggningens 
södra del löpte ett stråk av rödaktig 
sand i en bågform, vilket ger 
anläggningen en uppbyggnad som 
liknar den som beskrivits för 
A401155. Anläggningen undersöktes 
ej vidare.  
 
A401078 (se Fig. 6.13 & 6.14)) 
framkom i nära anslutning till härden 
A400076 och framträdde som en fläck av markant rödfärgad sand, inneslutande en 
svagt framträdande kärna av ljusare sand. Formen var rundat oval och storleken ca 0,8 x 
0,6 m2.  Anläggningen snittades och fyllningen ur halva anläggningen sållades. Inga fynd 
framkom. Snittet blottade en skålformad färgning.  
 
A401191 (se Fig. 6.15) frambanades till hälften i avbaningsområdets norra del. 
Anläggningen består av samma beståndsdelar som konstaterats ingå i flera av de 
tidigare beskrivna strukturerna, där en krans av rödfärgad sand innesluter ljusare sand. I 
anläggningens sydvästra del finns en 
separat mindre del, där den 
rödfärgade sanden innesluter en mer 
vitgrå sand. Anläggningen 
undersöktes inte vidare.  
 
A401094 (se Fig. 6.16) framträdde 
som ett rödfläckigt område i 
avbaningsytans västligaste del, 
associerat med såväl vitgrå sand som 
kol/sot. Området med färgningar var 
ovalt, ca 1,3 x 0,7 m2. Färgningen 
snittades och fyllningen från halva 
anläggningen sållades utan att några 
fynd framkom. Färgningen var svår att 
följa neråt och formen på färgningens 
botten är något osäker.  
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6.1.4 DISKUSSION, NATUR ELLER KULTUR? 

 
Det kan tyckas, att rätt mycket utrymme i denna rapport gått till diskussion kring 
naturformationer. Vanligtvis sållas denna typ av data bort i ett tidigare skede för att 
erhålla en mer klinisk avrapportering. Undersökaren menar, att det är olyckligt att inte 
redovisa även för återvändsgränder/fälthypoteser i undersökningen och att det bör 
framhållas att undersökningen är en process där temporära hypoteser formuleras och 
prövas. De färgningar som framkom i samband med undersökningen av A400180 och 
fynden i anslutning till denna var inte lättolkade. För att summera vilka argument som 
anfördes under loppet av undersökningen för att se anläggningarna som kulturella så är 
de som följer:  
 

1. Färgningarnas rumsliga förhållande till fyndförekomsten och A400180. I ett 
initialt skede, då endast anläggningar 400563, 400588 och 400607 var kända, så 
tycktes de förhålla sig till fyndansamlingen och härd 400180 på ett sätt som inte 
var slumpmässigt. A 400180 låg i skärningspunkten mellan 400563 i öster, 
400588 i söder och 400607 i väster. En arbetshypotes i dåläget var att 
anläggningarna kunde ses som stora gropar, med ett funktionellt samband till 
härd 400180. Den rödfärgade sanden i groparnas botten föreslogs kunna vara 
resultat av värmepåverkan, alternativt deponering av organiskt material. Det var 
i detta läge som en provtagningstrategi för att utreda lagrens uppkomst 
framtogs. Detta argument försvagades betydligt genom den avslutande 
avbaningen, som eliminerade den nära rumsliga samvariationen, samtidigt som 
den bidrog till en bättre insikt i anläggningstypens morfologi.  

2. Förekomsten av enstaka större stenar i anläggningarnas ytterkant. Ett påfallande 
mönster var att A400563, A400588 och A400607 samtliga hade större stenblock i 
ytterkant, som dessutom var placerade på sätt som tycktes onaturliga. Stenarna i 
såväl 4005888 och 400607 stod på högkant, men stenen i  A400563 var mest 
iögonfallande genom att bestå av två delar av samma block (se fig 6.6). Blocken 
hade passform och passytan låg vriden på ett sätt som gav ett intryck av en 
medveten placering. Det föreslogs, att gropanläggningarna kunde ha varit 
fodrade med någon form av organiskt material (eg. skinn eller vegetabiliskt 
material), som hållits på plats av de större stenblocken. I detta scenario skulle 
groparna fodrats, fyllts med vatten, varefter den sten som låg ansamlad i 
A400180 använts för upphettning av vattnet. Det är fortfarande oklart för 
undersökaren vad som har orsakat detta mönster. Avbaningarna konstaterade 
att ytan är relativt stenfri och stenar i anslutning till de beskrivna anläggningarna 
är därmed överrepresenterade.  

3. Påvisandet av fynd av likartad karaktär i anläggningarna. Den kontextuella 
undersökningen av A400563 knöt fynd av flinta till anläggningens röda lager, 
inklusive en pilspets. Undersökningen av A400607, även om den inte gjordes 
enligt samma kontextuella metodik, tillvaratog också en pilspets som kunde 
knytas till anläggningen. Då den totala mängden pilspetsar på lokalen uppgår till 
fem (varav endast fyra var påträffade i detta skede av undersökningen), så var 
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det lätt att få intrycket att fynden var överrepresenterade i och funktionellt 
knutna till anläggningarna. Det var också grunden till det undersökningssteg, där 
extra schakt utplacerades i anknytning till två av anläggningarna för att se om ett 
större fyndmaterial kunde knytas till dem. Det var i dåläget osäkert om botten på 
anläggningarna, där fynd kunde tänkas ha ansamlats, hade nåtts. Teoretiskt sett 
kunde den tidigare tillvaratagna fyndkoncentrationen vara resultatet av att tre 
fyndförande gropar möttes i området centrerat kring A400180, snarare än att 
fynden deponerats kring den senare, en tes som sågs som viktig att testa. 
Undersökningen konstaterade, att tesen inte höll, utan förekomsten av 
pilspetsar i två av anläggningarna bör ses som slumpmässig.  

 
Det viktigaste argumenten mot att se anläggningarna som kulturellt uppkomna är:  
 

1. Förekomsten av anläggningarna över stora delar av ytan. Som nämnts ovan, 
var ett av argumenten för anläggningarnas kulturella ursprung det faktum att 
de förhöll sig till fyndansamlingen och A400180. Den slutliga avbaningen 
påvisade, att likartade anläggningar låg spridda även utanför detta område 
och att den rumsliga associationen därmed brutits. Provsållning av 
anläggningar utanför konstaterat fyndförande område emotsade även ovan 
anförda punkt 3, i och med att inga fynd påträffades i de anläggningar som 
låg utanför fyndområdet.   

2. Anläggningarnas morfologi. Även om det finns en variation inom 
anläggningsgruppen, så finns det återkommande drag. Flertalet av 
anläggningarna definieras av en rödaktig sand i ytterkant som omsluter en 
ljus sand. Flera av dem består också av två partitioner, där en del har en 
fyllning som är vitgrå och något kolbestänkt och därmed ger intryck av att 
vara en E-horisont. Den rödaktiga sanden tolkas därför som en B-horisont, 
som resultat av en podsoliseringsprocess. En tvådelad morfologi och 
deposition av organiskt material i botten av en skålformad grop är 
karakteristiskt för rotvältor (jfr Dziegielewski 2007) och beskrivningen passar 
väl in på anläggningarna vid Kvastad A9.  Det är värt att notera, att 
rotvältornas övre del är utsatt för en kraftig podsolisering, något som antyder 
att de är av ansenlig ålder, då formerandet av en mogen podsolprofil i den 
aktuella regionen förväntas ta tusentals år i anspråk (Sauer et al 2008) och  
Det är också av intresse, att rotvältorna på Kvastad A9 inte tycks överlappa 
varandra, något som skulle kunna antyda att de uppkommit vid  ett tillfälle, 
då lokalen varit extra utsatt för hårt väder (jfr Dziegielewski 2007).  
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Fig. 6.17. Principer för formationen av färgningar i samband med rotvälta. Ur 
Dziegielewski 2007.  

På A9 dokumenterades, där det var möjligt, i vilken riktning vi i plan kunde se 
spår av den vita urlakade sanden, som i vissa även var associerad med kol. 
Denna del av anläggningen antas representerad trädets fallriktning. Om 
träden kan påvisas ha konsekvent likartad fallriktning skulle det styrka synen 
på dem som resultatet av en storm. Resultatet är att fyra anläggningar 
(400607, 401155, 401191, 401060) har en östlig fallriktning, en har en 
sydvästlig (401004), en en nordvästlig (401094), en västlig (A400563). 
Resultatet antyder, att anläggningarna kan ses som oliktida, även om det 
också är tänkbart, att träd kan falla på grund av en ”dominoeffekt” och 
därmed avvika från dominerande vindriktning.  

 

6.2 FYND 
Totalt insamlades 205 fynd från Kvastad A9. Av dessa är 181 av flinta (88,3%), 21 av 
bergskristall (10,2%), 2 av kvarts (1%), samt 1 av bergart (0,5%). Av flintan har 1 fynd 
bedömts som eldpåverkad (0,6%) och 15 fynd har någon grad av cortex (8,3%). 
Sekundärbearbetning har observerats på 13 fynd, alla av flinta, vilket ger en 
redskapsandel på 7,2 eller 6,3%, beroende på om jämförelsen görs med den totala 
mängden flinta eller den totala mängden fynd.  
Flintans fragmenteringsgrad förhåller sig på följande sätt: Kärnor och kärnfragment 4,1% 
(1,4 respektive 2,7%), hela avslag, spån och mikrospån 33,8%, fragment av avslag, spån 
och mikrospån 33,1% och splitter 29%.  
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Tabell 6.1: Stenmaterial från Kvastad A9. 

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.  

U.nr. Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 
Sekundærbearbeidet flint 
1 Pilspiss 5   5 
2 Stikkel 1   1 
3 Flekke 5 Med retusj  5 
7 Fragment 2 Med retusj  2 
Sum sekundærbearbeidet flint 13 
Primærbearbeidet flint 
4 Flekke 43   43 
5 Mikroflekke 26   26 
6 Avslag 25   25 
8 Fragment 25   25 
9 Splint 43   43 
10 Kjerne 6 Plattformkjerne  2 
11   Kjernefragment  4 
Sum primærbearbeidet flint 168 
 
Primærbearbeidet bergkrystall 
12 Avslag 5   5 
13 Fragment 13   13 
14 Splint 2   2 
15 Kjerne 1 Bipolar kjerne  1 
Sum primærbearbeidet bergkrystall 21 
 
Primærbearbeidet kvarts 
16 Avslag 1   1 
17 Splint 1   1 
Sum primærbearbeidet kvarts 2 
 
Primærbearbeidet bergart 
18 Slipestein 1   1 
Sum primærbearbeidet bergart 1 
SUM LITTISK MATERIALE 205 
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Fig. 6.18. Pilspetsar från Kvastad A9.  

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

6.2.2 PILSPETSAR 
 

Från Kvastad A9 föreligger fem 
pilspetsar (se Fig. 6.18). Samtliga är 
gjorda i flinta och fyra av dem är 
kompletta (6.18:a-d), medan ett av 
dem är ett tångefragment (6:18:e). De 
fyra kompletta spetsarna är samtliga 
gjorda på spån där dubbelsidig 
retuschering mot dorsalsidan har 
avlägsnat spånets proximalände för att 
forma tånge. På tre av spetsarna har 
spånets distaldel (spetsens udd) 
lämnats oretuscherad, medan i ett fall 
har spetsen formats genom en 
snedställd retuschering. De kompletta 
spetsarna är mellan 2,3 och 3,5 cm långa och 0,45-07 gram tunga.  

6.2.3 RETUSCHERADE SPÅN/MIKROSPÅN 

 
Från Kvastad A9 tillvaratogs fem föremål som kategoriserats som spån med retusch (se 
Fig. 6.19). Föremålen är varierande då det gäller storlek på råämnet samt typ och 

Fig. 6.19. Spån med retusch från Kvastad A9.  
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Fig. 6.20. Längd och bredd för samtliga hela spån och mikrospån från Kvastad A9.  
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placering av retusch. Ett av föremålen (Fig 6.19:a) tycks snarast ha haft en 
stickelfunktion. Den spetsiga distaländen på spånet har små hack, som snarare skall ses 
som bruksspår än egentlig retusch. Ett storleksmässigt något mindre spån har en partiell 
kantretusch och föremålet kanske funktionellt kan betraktas som kniv (Fig 6.19:b), även 
om inga bruksspår är möjliga att observera på motstående egg med blotta ögat. 
Ytterligare ett spån har en distal retusch som gör det möjligt att tillskriva föremålet en 
funktion som skrapa (Fig 6.19:c). Sålunda kan de tre olikartade föremålen tillsammans 
kanske ses som ett tidigmesolitiskt verktygskit. 

6.2.4 SPÅN OCH MIKROSPÅN 

 
Totalt 43 spån har insamlats. Fragmenteringsgraden bland dessa är 37,2% hela spån 
(16), 20,9% proximalfragment (9), 7% medialfragment (3) samt 34,9% distaldelar (15). 
De hela spånen har en medellängd på 4 cm och en medelbredd på 1,4 cm. Ett par av 
spånen är betydligt längre, 6,8 respektive 9,3 cm och är bägge överlupna och avslöjar att 
de härrör från tvåpoliga  kärnor med låg vinkel.  

 

Fig. 6.21. Fördelningen av bredden på spån och spånfragment på Kvastad A9.  
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Fig. 6.22. Kärnor och kärnfragment från Kvastad A9. A och B=plattformskärnor i 
flinta; C och D=plattformsavslag; E=bipolär kärna i bergskristall 

Mikrospån utgör en grupp på 25 fynd inom vilken fragmenteringsgraden är 20% hela 
spån (5), 36% proximalfragment (9), 8% medialfragment (2), samt 36% distalfragment 
(9). Medellängden för de hela mikrospånen är 1,8 cm, medelbredden 0,7 cm. Om man 
betraktar spånreduktionen som ett kontinuum från större till mindre spån, så ger 
Diagram 6.20 och 6.21 en svag antydan om att det tillvaratagna materialet från Kvastad 
A9 utgör en urplockad uppsättning spån, där kategorin ”mellanstora” spån är 
underrepresenterade.  

6.2.5 KÄRNOR OCH KÄRNFRAGMENT 

Två kärnor i flinta och en i bergskristall påträffades på Kvastad A9 (se Fig. 6.22). Utöver 
detta finns fyra kärnfragment från spånkärnor i flinta. Kärnorna är i slutfasen i avseendet 
att de svårligen kan producera fler spån. Den ena kärnan (6.22:a), med en vikt på 26,9 
gram, är tydligt tvåpolig och med en front. Den andra kärnan (6.22:b), på 19,8 gram, är 
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ett ”återanvänt” plattformsavslag från en större spånkärna, där ambitionen tycks ha 
varit att omforma avslaget till en mindre tvåpolig kärna. Bägge kärnor uppvisar 
gångjärnsfrakturer.  

6.2.6 SLIPSTEN 

 
Ett föremål är intaget som slipsten, med ursprung i stenpackningen till A400159. Det är 
en oval natursten med c:a mått på 11x8,5x5, och med en vikt på nästan 750 gram. 
Fyndet har en avfasad flatsida som uppvisar flera parallella, längsgående slipspår som 
antyder att den använts som någon form av malsten. Sporadiskt förekommer kratrar i 
bägge kortändor av stenen, vilket kan vara resultatet av att stenen använts som 
krossande redskap. Fyndets placering i en perifert liggande anläggning, och inte direkt 
associerat med den slagna, och mer diagnostiska, flintan gör att det inte är säkert att 
den skall ses som samtida. Multifunktionsredskap av samma karaktär som det aktuella 
fyndet är kända från mesolitiska kontexter i Sverige (Lidström Holmberg 2004: 208f), 
men då främst från senmesolitiska lokaler. Svinesundsprojektet påträffade snarlika, 
senmesolitiska föremål som betecknats som städ (amboltstein), men undersökaren är 
öppen för att det rör sig om förarbeten till malstenar men ofta från periodens senare del 
(Jaksland 2003a, 2003b). Inom samma projekt påträffades dock även en mer regelrätt 
malsten, tillskriven tidig Nøstvet (Johansen 2003).  
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 NATURVETENSKAPLIGA PROVER OCH ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYS 
Från Kvastad A9 insändes fyra prover för vedartsanalys. Dessa härrör från anläggingar 
400076, 400180, 400159 och 400138. Provet ur eldstad 400076 (P400173) innehöll 
enbart ek, vilket tycks funktionsbestämt. Det jordprov som togs i sanden under 
stenpackningen i A400180 (P400557), utan att associeras med någon färgning, innehöll 
endast små fragment av träkol, som kunde bestämmas till furu. Ur anläggning 400159 
analyserades ett jordprov (P400199), som innehöll ett fåtal fragment av furu. Anläggning 
400138 provtogs och analyserades och visade sig innehålla furu (P400233).   

7.2 DATERING 
För datering insändes kol från A400076, A400180 och 400199. Anläggning 400076, som 
endast innehöll ek, löper risk för att få en datering som är för gammal i förhållande till 
anläggningstiden, i och med att provet endast innehöll äldre stamved. A400180 innehöll 
endast mycket små kolfragment och det finns dels en osäkerhet i hur kolet skall 
relateras till anläggningen, då kolet framkom i ett större jordprov av den gula sand som 
låg under stenpackningen, utan att någon färgning var synlig, dels en osäkerhet i om 
kolet räcker för datering. Den samma osäkerheten finns då det gäller kolmängd i provet 
från A400159.  
Kontext Provnr. Dat. Material C14-år BP Kal. ålder 

(2σ) 

Lab. ref. Bestämda 
vedarter i 
provet 

A400076, 

eldstad 

P400173 Träkol av 

ek/Quercus, 

förmodad 

äldre stam 

2476±27 771-435 f.Kr Ua-52891 10 bitar, 
varav 
samtliga ek 
(Quercus, 9 
ÄS, 3 ÄG) 

A400159, 

stenpackning 

P400199 Träkol av 

furu/Pinus, 

äldre gren 

8119±34 7185-7044 

f.Kr 

Ua-52892 5 bitar, varav 
samtliga furu 
(Pinus, 5 
YS/ÄG) 

A400180, 

eldstad 

P400557 Träkol av 

furu/Pinus, 

oidentifierad 

del 

3187±28 1506-1414 

f.Kr 

Ua-52893 3 bitar, varav 
samtliga furu 
(Pinus, 3 
S/G?) 

Tabell 7.1. Resultat av C14-dateringar från Kvastad A9.  
 
Resultatet av dateringarna framgår av tabell 7.1 och visar på en stor spridning, från en 
mellanmesolitisk datering i A400159, en datering till äldre bronsålder i A400180 och en 
datering till övergången yngre bronsålder-äldre järnålder i A400076. Ingen av 
dateringarna går att, utan svårigheter, applicera på det tillvaratagna fyndmaterialet.  
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7.3 MIKROMORFOLOGIANALYS 
 
Staplar för mikromorfologianalys togs i A400607, men lämnades oanalyserade och 
kasserades då efterföljande undersökningssteg gjorde det sannolikt att det rörde sig om 
naturliga formationer.   
 

7.4 FOSFATANALYS 

 
En serie fosfatprover togs i en linje med 25-30 cm avstånd från varandra ur sanden 
under stenpackningen i A400180, utan att någon färgning eller särskilt organiskt innehåll 
kunnat observeras i provtagningsområdet. Dessa har analyserats med Mercks 
reflectoquant och ger värden som kan argumenteras vara förhöjda i förhållande till 
andra prover tagna i samband med undersökningen, indikerande att organiskt material 
har avsatts i anslutning till anläggningen. Det högsta värdet i undersökningen härrör från 
bottenlagret av den intilliggande rotvältan, A400563, vilket kan tänkas vara resultatet av 
att rotvältans grop fyllts med omgivande kulturpåverkade jord. 

 
 

   A.nr  Kontext provnr mätvärde fosfatvärde 
A400180 Sand under stenpackning 400201 25 125 
A400180 Sand under stenpackning 400202 23 115 
A400180 Sand under stenpackning 400203 21 105 
A400180 Sand under stenpackning 400204 25 125 
A400180 Sand under stenpackning 400205 21 105 
A400159 Fyllning mellan stenar 400199 21 105 
A400076 Sotig fyllning  400200 6 30 
A400138 Sotig fyllning 400233 7 35 

A400563 
Vitgrå sand, urlakningsla-
ger 400358 14 70 

A400563 
Rödbrun sand, anriknings-
lager 1000024 36 180 

  
Tabell 7.2. Kvastad A9. Resultat av analyserade fosfatprover.  
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 VÄRDERING AV UTGRÄVNINGSRESULTATEN, TOLKNING OCH DISKUSSION 8
 

8.1 KRONOLOGI OCH STRANDFÖRSKJUTNING 
 
Fynden av spån, kärnor och pilspetsar från Kvastad A9 pekar relativt entydigt mot en 
tidigmesolitisk bosättning på lokalen, vilket stämmer väl med en strandbunden 
verksamhet på ca 54 möh. Undantag kan vara det perifera fyndet av ett löparliknande 
föremål, som förvisso har argumenterats inte nödvändigtvis behöva vara förvånande i 
ett mesolitiskt sammanhang, men som samtidigt kan representera en senare närvaro. 
Strukturerna har gett dateringar till mellanmesolitikum, äldre bronsålder och yngre 
bronsålder/äldre järnålder. Beträffande dateringen till yngre bronsålder/äldre järnålder, 
så daterar detta  sannolikt ett extensivt bruk av området under denna period, d.v.s 
daterar anläggningen (A400076) i sig. Det samma kan med betydligt större reservation 
sägas för den mellanmesolitiska dateringen från A400159. Då det gäller dateringen till 
äldre bronsålder, som emanerar från sanden under A400180, ses inte detta som 
daterande anläggningen, som utifrån fyndassociation betraktas som tidigmesolitisk.  
En ny strandförskjutningskurva har tagits fram inom ramen för E18 Tvedestrand-
Arendalprojektet. I enlighet med denna, kan inte Kvastad A9 utgöra ett boplatsläge 
tidigare än 8700 f.Kr. Även om lokalen skulle antas ha varit i bruk då den legat något 
förskjuten från vattenbrynet, längre in i landet, så gör strandförskjutningens snabba 
förlopp under perioden 10.000-8000 f.Kr., att lokalen blir endast ett par hundra år 
yngre. Strandförskjutningen låter oss sammantaget datera lokalen till mellan ca 8700 
och 8300 f.Kr.  
 

8.2 FYNDSPRIDNING OCH BOPLATSORGANISATION 
 
Fynd av slagen sten framkom enbart inom ett område på Kvastad A9. I anslutning till 
struktur A400180 avgränsades en lågintensiv koncentration av slaget stenmaterial, 
dominerat av flinta men med inslag av bergskristall. Huvuddelen av fynden ligger nord-
nordväst om strukturen i lager 1-3, med endast spridda fynd öster, väster och söder om 
strukturen. De fynd som tillvaratagits i lager 4-5 ligger förskjutet något österut. Fynden 
påträffas inom en yta om ca 7 m2.  Merparten av lokalens slagna bergskristall framkom 
intressant nog separerat från flintan i den enda fyndförande rutan som grävdes under 
trinn 1. Mer detaljerade rumsliga analyser av fynden anses dock överflödiga, dels på 
grund av materialets ringa omfattning och utbredning, dels på grund av de påtagliga 
postdepositionella processer som kunnat konstateras vara verksamma i närområdet. 
 
Fynden på Kvastad A9 är framförallt intressanta ur det perspektivet att de härrör från 
ett begränsat område och i anknytning till en enstaka anläggning av distinkt typ. 
Anläggningen, A400180, påminner till viss del om de tidigmesolitiska ”potatishärdar” 
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som beskrivits inom Ormen Lange projektet, till den del att den innehöll en central 
fyllning av sten av en enhetlig, mindre storlek, som inte bar tydliga spår av 
värmepåverkan i form av att vara sprucken eller skörbränd i någon större utsträckning, 
samt större stenar i ytterkanterna. Samtidigt saknar A400180 helt det feta, organiska 
skikt som tillskrivits ”potatishärdarna”, och som fått undersökarna där att föreslå att 
späck varit ett inslag i deras funktion (Bjerck 2008). Även om fyndens läge på Kvastad A9 
inte på något sätt skall betraktas som identiskt med den ursprungliga 
deponeringsplatsen, vilket påvisats inte minst genom identifikationen av flera rotvältor i 
området, fynd i de gropar som bildats av dessa, samt även fyndens generella vertikala 
vertikala fördelning, så bör man på en övergripande nivå kunna analysera fynden som 
funktionellt samhörande med A400180.    
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 SAMMANFATTNING 9
 
Inom ramen för projektet E18 Arendal-Tvedestrand berördes lokal Kvastad A9 av 
arkeologiska åtgärder. Lokalen undersöktes under sommaren 2015 parallellt med 
pågående undersökningar av flera andra stenålderslokaler. De inledande 
provgropsundersökningarna påträffade få fynd, vilket motiverade att lokalen övergick 
direkt till en avbaningsfas. Den arkeologiska undersökningen av lokalen kom att 
identifiera en mindre koncentration av fynd av tidigmesolitisk karaktär, i form av 
makrospån från tvåpoliga kärnor, samt tångepilspetsar, i nära anslutning till en 
anläggning i form av stenpackning, som argumenteras utgöra resterna av en eldstad, 
alternativt en depå för koksten. Totalt tillvaratogs drygt 200 fynd av slagen sten intill 
denna anläggning. Undersökningen kom också att omfatta ett fåtal perifert liggande 
anläggningar, representerande senare besök på lokalen, vilket styrks av de C14-
dateringar som erhållits från lokalen, som gett mellanmesolitikum (7185–7044 f.Kr.), 
äldre bronsålder (1506–1414 f.Kr.), samt yngre bronsålder/äldre järnålder (771–435 
f.Kr.).  Dessutom undersöktes flera diffusa gropliknande strukturer inom området, vilka 
slutligen kom att betraktas som rotvältor. Den genomförda undersökningen har 
fördelen att ha tillvaratagit stora delar av ett tidigmesolitiskt material i anknytning till en 
anläggning. Kontexten och fyndmaterialet skiljer sig på flera punkter från vad som 
normalt förväntas av boplatser från perioden och ger intryck av att vara mycket 
korttidsanvänd. Undersökningen illustrerar samtidigt omfattningen av påverkan av 
naturliga formationsprocesser på fyndkontexter  i skogsmark. 
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 BILAGOR 11

11.1 STRUKTURLISTA 
S-nr. Type Snittet Form-

gravet 
Prøver Tegning Beskrivelse/Kommentar 

A400076 Eldstad Ja Nej KP400173 
MP400200  

1 Sot- & kolhaltig fyllning med 
skärvsten. Rund i plan, diameter ca 
0,65 m. Oregelbundet skålformad i 
profil, ca 0,14 m djup. Daterad till 
771-435 f.Kr. 

A400138 Rotvälta Ja Nej MP400233 4 Oregelbundet rund sotig fläck med 
diameter ca 1,7 m. Oregelbundet 
skålformad i profil, ca 0,4 m djup. 
Urlakad sand i ytterkant. 

A400159 Stenpackning Ja Nej MP400199 3 Koncentration av flera sönderdelade 
stenblock inom ett ovalt område om 
ca 1x1,5 m2. Ingen tydlig 
nedgrävning i anslutning.  

A400180 Eldstad Ja Ja FP400201 
FP400202 
FP400203 
FP400204 
FP400205 

2 Koncentration av 145 stenar, vissa 
eldpåverkade, med medeldiameter 
ca 7 cm, inom ett ovalt område på ca 
0,7x1,2 m2. Ingen tydlig nedgrävning 
i anslutning.   

A400336 Kolfläck Ja Nej - 5 Sotfläck framkommen på nivå 2-3. 
Snittades som möjligt stolphål, men 
visade sig vid fortsatt grävning vara 
den av A400563.  

A400563 Rotvälta Ja Ja KP400357 
MP400358 
FP400818 
FP400819 
FP400820 
FP400821 
FP400822 
FP400823 
MP1000024 

6 Rödbrun yttre ring (lager 400736) 
Vitgrå sand med kolstänk (lager 
400789). Inre kärna av gul sand. 
Rundad i plan, ca 2,5 m2.  

A400588 Rotvälta Nej Nej - - Rödbrun yttre ring (lager 400688) 
omslutande en inre kärna av gul 
sand. Oval i plan ca 1m2.  

A400607 Rotvälta Ja Nej - 8 & 9 Röbrun yttre ring (lager 400635). 
Vitgrå sand med kolstänk (lager 
400627). Inre kärna av gul sand (lager 
400672). Långsträckt oval i plan, ca 4 
m2.  

A401004 Rotvälta Nej Nej - - Rödbrun yttre ring, inre kärna av gul 
sand. Rundad i plan, ca 1 m2.  

A401155 Rotvälta Nej Nej - 12 Rödbrun yttre ring, fläckvis vitgrå 
sand, inre kärna av gul sand. 
Oregelbundet oval i plan, ca 4 m2.  

A401060 Rotvälta Nej Nej - - Rödbrun yttre ring, vitgrå sand med 
stort inslag av kol. Oval i plan, ca 1 
m2.  
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A401078 Rotvälta Ja Nej - 11 Rödbrun yttre ring, inre kärna av gul 
sand. Rundad i plan, ca 0,3 m2.  

A401113 Stenpackning Ja Nej - 10 Koncentration av sten inom ett 
område om 0,3x0,3 m2 stort område 
på annars stenfria nivåer. Vag 
färgning i anslutning, ingen tydlig 
nedgrävning. 

A401191 Rotvälta Nej Nej - - Rödbrun yttre ring, fläckvis vitgrå 
sand omslutande en inre kärna av gul 
sand. Rund i plan, ca 4-5 m2.  

A401094 Rotvälta Ja Nej - 13 Röbrun yttre ring, vitgrå sand med 
inslag av kol. Oregelbundet oval i 
plan, ca 0,8 m2.  

 

11.2 LISTA ÖVER TECKNINGAR 

Tegning Motiv  Struktur Målestokk Tegnet av Dato 
1 Plan & profil 400076 1:20 JÅ 05.06.2015 
2 Plan 400180 1:20 MT 08.06.2015 
3 Plan 400159 1:20 RK 08.06.2015 
4 Profil 400138 1:20 MT 11.06.2015 
5 Profil 400336 1:20 KD 12.06.2015 
6 Sektion 400824 400563 1:20 RPS/AMS 17.06.2015 
7 Sektion 400559 400588 1:20 RPS/AMS 17.06.2015 
8 Sektion 400561 400607 1:20 MT/MS 17.06.2015 
9 Profil (botten) 400607 1:20 KD 13.08.2015 

10 Plan 401113 1:20 KD 19.08.2015 
11 Plan & profil 401078 1:20 CB 19.08.2015 
12 Plan & profil 401155 1:20 EKJ 19.08.2015 
13 Plan & profil 401094 1:20 AMS 19.08.2015 

 

11.3 PROVER 
Prøve-nr. Prø-

ve-
type 

S-nr. Struktur-type Kvadrant Lag Dybde 
cm 

Vekt 
(gr) 

Beskrivelse 

400173 KP 400076 Kokgrop - - 7 ? Taget ur profil 
efter snittning 

400199 MP 400159 Stenpackning - - 5-20 ? Taget ur profil 
efter snittning 

400200 MP 400076 Kokgrop - - 10 ? Taget ur profil 
efter snittning 

400201 FP 400180 Stenpackning X772/Y013 SÖ - 30 ? Taget ur profil 
efter snittning 
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400202 FP 400180 Stenpackning X772/Y014 SV - 30 ? Taget ur profil 
efter snittning 

400203 FP 400180 Stenpackning X772/Y014 SV - 30 ? Taget ur profil 
efter snittning 

400204 FP 400180 Stenpackning X772/Y014 SÖ - 30 ? Taget ur profil 
efter snittning 

400205 FP 400180 Stenpackning X772/Y014 SÖ - 30 ? Taget ur profil 
efter snittning 

400233 MP 400138 Mörkfärgning - - - ? Taget ur profil 
efter snittning 

400357 KP 400563 Rotvälta X773/Y015 NÖ . 30-40 ? Del av lager 
400789. Taget 
ur profil efter 
snittning.  

400358 MP 400563 Rotvälta X773/Y015 NÖ - 30-40 ? Taget ur profil 
efter snittning 

400557 MP 400180 Stenpackning X772/Y014 SV - 20-30 ? Taget ur profil 
direkt under 
stenpackning 
400180 

1000024 MP 400563 Rotvälta X772/Y016 NV - 50-
60 

  ? Taget ur lager 
400736, i 
botten på 
struktur 
400563 

400818 FP 400563 Rotvälta X773/Y016 NV 5 50 ? Se teckning 8 

400819 FP 400563 Rotvälta X773/Y016 NV 2 40 ? Se teckning 8 

400820 FP 400563 Rotvälta X773/Y016 SV 7 30 ? Se teckning 8 

400821 FP 400563 Rotvälta X773/Y016 NV 3 25 ? Se teckning 8 

400822 FP 400563 Rotvälta X772/Y016 SV 6 40 ? Se teckning 8 

400823 FP 400563 Rotvälta X773/Y016 NV 1 3 ? Se teckning 8 

 

11.4 TILVEKSTTEKST, C59673/1-18 
Boplassfunn fra eldre steinalder fra Kvastad A9, av Kvastad 22/1 TVEDESTRAND K., 

AUST-AGDER. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Funn innkommet ved arkeologisk utgravning 
i forbindelse med E18 Tvedestrand-Arendal prosjektet i perioden 2014-2016. 
 
Orienteringsoppgave: Lokalen ligger på västsidan av ett stort sandigt sadelläge, med ett 
närliggande höjdparti i söder och ett mer fjärran höjdparti i norr.   
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Projeksjon: WGS 1984 UTM Zone 32N; X6491773/Y494015 

LokalitetsID: 172657.  

Funnet av: Kim Darmark. 

Funnår: 2015. 

Katalogisert av: Kim Darmark. 

1) 5 pilspiss av flint. Mål: L=3,5 cm (Stm.) Vekt: 2,65 gram 

2) 1 stikkel av flint. Vekt: 1,45 gram 

3) 5 flekke med retusj av flint. Mål: L=5 cm (Stm.) B=1,7 (Stm.) Vekt: 13,65 gram 

4) 43 flekke av flint. Mål: L=9,3 cm (Stm.) B=3 cm (Stm.) Vekt: 133,7 gram 

5) 26 mikroflekke av flint. Mål: L=2,2 cm (Stm.) B=0,8 (Stm.)  Vekt: 6,9 gram 

6) 25 avslag av flint. Vekt: 32,7 gram 

7) 2 fragment med retusj av flint. Vekt: 3,6 gram 

8) 25 fragment av flint. Vekt: 9,7 gram. 

9) 43 splint av flint. Vekt: 3,45 gram 

10) 2 kjerne, plattformkjerne av flint. Mål: 4,8 cm (Stm.) Vekt: 46,6 gram 

11) 4 kjernefragment av flint. Mål: 2,8 cm (Stm.) Vekt: 8,95 gram 

12) 5 avslag av bergkrystall. Vekt: 2,95 gram 

13) 13 fragment av bergkrystall. Vekt: 7,6 gram 

14) 2 splint av bergkrystall. Vekt: 0,6 gram 

15) 1 kjerne, bipolar av bergkrystall. Mål: Stm.=1,9 cm Vekt: 2,15 gram 

16) 1 avslag av kvarts. Vekt: 7,5 gram 

17) 1 splint av kvarts. Vekt: 0,1 gram  

18) 1 slipestein av bergart. Vekt: 748,25 gram  
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11.5 TECKNINGAR 
Teckning 1 
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Teckning 2 
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Teckning 4 
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Teckning 5 
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Teckning 6 
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Teckning 7 
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Teckning 8 & 9 
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Teckning 10 
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11.6 FOTOLISTA 
Bildenr. Motivbeskrivelse Tatt 

mot 
Fotograf Dato 

Cf34808_1 Översikt över lokalen före undersökning N KJF 27.5.15 
Cf34808_2 Översikt över lokalen före undersökning SV KJF 27.5.15 
Cf34808_3 Översikt över lokalen före undersökning NÖ KJF 27.5.15 
Cf34808_4 Struktur 400076, foto i plan N KD 5.6.15 
Cf34808_5 Struktur 400076, foto i plan Ö KD 5.6.15 
Cf34808_6 Struktur 400076, foto i plan, lod Ö KD 5.6.15 
Cf34808_7 Struktur 400076, foto i plan S KD 5.6.15 
Cf34808_8 Struktur 400076, foto i plan, lod V KD 5.6.15 

Cf34808_9 
Översikt efter första avbaningsomgång, 
lokalens sydvästra del NV KD 5.6.15 

Cf34808_10 
Översikt efter första avbaningsomgång, 
lokalens västra del NV KD 5.6.15 

Cf34808_11 
Översikt efter första avbaningsomgång. 
Framkomna anläggningar i fokus NV KD 5.6.15 

Cf34808_12 
Översikt efter första avbaningsomgång, 
lokalens östra del N KD 5.6.15 

Cf34808_13 
Översikt efter första avbaningsomgång, 
lokalens östra del N KD 5.6.15 

Cf34808_14 

Detalj, strukturer på avbanad yta, 400159 i 
förgrunden, 400076 centralt, 400138 i 
bakgrunden N KD 5.6.15 

Cf34808_15 Struktur 400076, foto i plan, översikt N KD 5.6.15 
Cf34808_16 Struktur 400138, foto i plan NÖ KD 5.6.15 
Cf34808_17 Struktur 400138, foto i plan S KD 5.6.15 
Cf34808_18 Struktur 400138, foto i plan S KD 5.6.15 
Cf34808_19 Struktur 400159, foto i plan Ö KD 5.6.15 
Cf34808_20 Struktur 400159, foto i plan S KD 5.6.15 
Cf34808_21 Struktur 400159, foto i plan S KD 5.6.15 
Cf34808_22 Struktur 400076, profil N KD 5.6.15 
Cf34808_23 Struktur 400076, profil N KD 5.6.15 
Cf34808_24 Struktur 400076, profil N KD 5.6.15 
Cf34808_25 Struktur 400180 Plan N M.T. 8.6.15 
Cf34808_26 Struktur 400180 Plan N M.T. 8.1.15 

Cf34808_27 
Struktur 400180 Översikt och relation till 
trinn 1-ruta X774/Y015 NÖ M.T. 8.6.15 

Cf34808_28 Struktur 400138, profil V AMS 8.6.15 
Cf34808_29 Struktur 400180 Profil N M.T. 8.6.15 
Cf34808_30 Struktur 400180 Plan efter snittning N M.T. 8.6.15 
Cf34808_31 Struktur 400180 Profil med djupangivelse N M.T. 8.6.15 
Cf34808_32 Struktur 400159 profil SÖ R.K. 8.6.15 

Cf34808_33 
Struktur 400180 tömd, samt sten samlad från 
anläggningen NÖ M.T. 8.6.15 

Cf34808_34 Sten insamlad från struktur 400180 NÖ M.T. 8.6.15 

Cf34808_35 
Ytan runt struktur A400180 rensad och 
fuktad. V M.T. 10.6.15 

Cf34808_36 
Ytan runt struktur A400180 rensad och 
fuktad. S M.T. 10.6.15 

Cf34808_37 
Ytan runt struktur A400180 rensad och 
fuktad. S M.T. 10.6.15 

Cf34808_38 Schakt i anslutning till struktur A400180. S M.T. 11.06.15 
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Topp lag 2. Stenar markerade med vatten. 

Cf34808_39 
Schakt i anslutning till struktur A400180. 
Topp lag 2. Stenar markerade med vatten. N M.T. 11.06.15 

Cf34808_40 
Schakt i anslutning till struktur A400180. 
Topp lag 2. Stenar markerade med vatten. N M.T. 11.06.15 

Cf34808_41 Arbetsbild, grävning under partytält S KD 11.06.15 
Cf34808_42 Arbetsbild, grävning och sållning SV KD 11.06.15 
Cf34808_43 Arbetsbild, grävning och dokumentation S KD 11.06.15 
Cf34808_44 Arbetsbild, sållning SV KD 11.06.15 

Cf34808_45 
Struktur 400236 i plan. Kolfläck i kvadrant 
X773/Y015 NÖ, i lager 3 N AMS 12.6.15 

Cf34808_46 
Struktur 400236 i plan. Kolfläck i kvadrant 
X773/Y015 NÖ, i lager 3 N AMS 12.6.15 

Cf34808_47 Struktur 400236 i profil NV KD 12.6.15 
Cf34808_48 Struktur 400236 i profil NV KD 12.6.15 

Cf34808_49 
Schakt i anslutning till struktur A400180. 
Topp lag 4 S M.T. 15.6.15 

Cf34808_50 
Schakt i anslutning till struktur A400180. 
Topp lag 4 V M.T. 15.6.15 

Cf34808_51 
Schakt i anslutning till struktur A400180. 
Topp lag 4 Ö M.T. 15.6.15 

Cf34808_52 Möjlig struktur i X771/Y012. Stenpackning V M.T. 15.6.15 
Cf34808_53 Möjlig struktur i X771/Y012. Stenpackning V M.T. 15.6.15 
Cf34808_54 Möjlig struktur i X771/Y012. Stenpackning V M.T. 15.6.15 

Cf34808_55 
Möjlig struktur i X771/Y012. Stenpackning. 
Översikt och arbetsbild NV M.T. 15.6.15 

Cf34808_56 
Skuggad profilbänk genom A400180 väst till 
öst 1/4 N M.T. 15.6.15 

Cf34808_57 
Skuggad profilbänk genom A400180 väst till 
öst 2/4 N M.T. 15.6.15 

Cf34808_58 
Skuggad profilbänk genom A400180 väst till 
öst 3/4 N M.T. 15.6.15 

Cf34808_59 
Skuggad profilbänk genom A400180 väst till 
öst 4/4 N M.T. 15.6.15 

Cf34808_60 Skuggad profilbänk genom A400180 N M.T. 15.6.15 
Cf34808_61 Profilbänk genom A400180 1/3 N M.T. 15.6.15 
Cf34808_62 Profilbänk genom A400180 2/3 N M.T. 15.6.15 
Cf34808_63 Profilbänk genom A400180 3/3 N M.T. 15.6.15 
Cf34808_64 Profilbänk genom A400180, fuktad 1/3 N M.T. 15.6.15 
Cf34808_65 Profilbänk genom A400180, fuktad 2/3 N M.T. 15.6.15 
Cf34808_66 Profilbänk genom A400180, fuktad 3/3 N M.T. 15.6.15 

Cf34808_67 
Schakt i anslutning till struktur A400180. 
Topp lag 5 V M.T. 15.6.15 

Cf34808_68 
Schakt i anslutning till struktur A400180. 
Topp lag 5 V M.T. 15.6.15 

Cf34808_69 
Schakt i anslutning till struktur A400180. 
Topp lag 5 S M.T. 15.6.15 

Cf34808_70 
Arbetsbild. Rita Peyroteo Stjerna, Monica 
Svendsen och Annette Strandli i skuggan S M.T. 15.6.15 

Cf34808_71 
Profil i provruta X771/Y012. Ren 
underliggande sand N M.T. 15.6.15 

Cf34808_72 Stenar, samt fynd av spån in situ i lager 4.  Ö KD 16.6.15 
Cf34808_73 Stenar, samt fynd av spån in situ i lager 4.  Ö KD 16.6.15 

Cf34808_74 
Arbetsbild, Monica Svendsen gräver fram 
central stenpackning V KD 16.6.15 

Cf34808_75 Östra profilen, sektion 400824, norra del Ö KD 16.6.15 
Cf34808_76 Östra profilen, sektion 400824, central del Ö KD 16.6.15 
Cf34808_77 Östra profilen, sektion 400824, södra del Ö KD 16.6.15 
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Cf34808_78 
Del av östra profilen, sektion 400824, 
anläggning 400563 Ö KD 16.6.15 

Cf34808_79 

Arbetsbild, framrensning av strukturer i 
schaktet, Annette Strandli och Rita Peyroteo 
Stjerna SV KD 17.6.15 

Cf34808_80 

Arbetsbild, framrensning av strukturer i 
schaktet, Annette Strandli och Rita Peyroteo 
Stjerna NV KD 17.6.15 

Cf34808_81 

Arbetsbild, framrensning av strukturer i 
schaktet, Annette Strandli och Rita Peyroteo 
Stjerna S KD 17.6.15 

Cf34808_82 

Arbetsbild, framrensning av strukturer i 
schaktet, Annette Strandli och Rita Peyroteo 
Stjerna. A400563 i förgrunden.  SV KD 17.6.15 

Cf34808_83 

Arbetsbild, framrensning av strukturer i 
schaktet, Annette Strandli och Rita Peyroteo 
Stjerna. A400563 i förgrunden.  V KD 17.6.15 

Cf34808_84 
Arbetsbild, tornfotografering, Kim Darmark, 
Annette Strandli, Joachim Åkerstrøm. S RPS 17.6.15 

Cf34808_85 
Arbetsbild, tornfotografering, Kim Darmark, 
Annette Strandli, Joachim Åkerstrøm. SV RPS 17.6.15 

Cf34808_86 
Tornfoto. Schakt nedgrävt till toppen av lager 
5, strukturer framrensade N KD 17.6.15 

Cf34808_87 
Tornfoto. Schakt nedgrävt till toppen av lager 
5, strukturer framrensade N KD 17.6.15 

Cf34808_88 
Tornfoto. Schakt nedgrävt till toppen av lager 
5, schaktets position på ytan N KD 17.6.15 

Cf34808_89 Arbetsbild, KD markerar strukturer i plan V RPS 17.6.15 

Cf34808_90 
Profilbild, östra profil, struktur 400563 mar-
kerad Ö RPS 17.6.15 

Cf34808_91 
Profilbild, östra profil, struktur 400563 mar-
kerad Ö RPS 17.6.15 

Cf34808_92 
Profilbild, södra profil (sektion 400559) struk-
tur 400588 markerad S MT 17.6.15 

Cf34808_93 
Profilbild, södra profil, struktur 400588, 
detalj öster S MT 17.6.15 

Cf34808_94 
Profilbild, södra profil, struktur 400588, 
detalj mittparti S MT 17.6.15 

Cf34808_95 
Profilbild, södra profil, struktur 400588, 
detalj väster S MT 17.6.15 

Cf34808_96 
Profilbild, västra profil, struktur 400607, 
detalj söder V MT 17.6.15 

Cf34808_97 
Profilbild, västra profil, struktur 400607, 
detalj norr V MT 17.6.15 

Cf34808_98 
Kontexttgrävning av A400563 (X773/Y016 
NV) Ö MT 18.6.15 

Cf34808_99 Struktur 400563, tömd på inre sandfyllning Ö MT 18.6.15 
Cf34808_100 Struktur 400563, tömd på inre sandfyllning Ö MT 18.6.15 
Cf34808_101 Struktur 400563, tömd på inre sandfyllning S MT 18.6.15 
Cf34808_102 Struktur 400563, tömd på inre sandfyllning V MT 18.6.15 
Cf34808_103 Struktur 400563, tömd på inre sandfyllning N MT 18.6.15 
Cf34808_104 Struktur 400563, tömd på inre sandfyllning NÖ MT 18.6.15 

Cf34808_105 
Struktur 400563, lager 400789 samt pro-
filschakt grävt S M.T. 19.6.15 

Cf34808_106 
Struktur 400563, lager 400789 samt pro-
filschakt grävt Ö M.T. 19.6.15 

Cf34808_107 Struktur 400563, östra profil, norra delen Ö M.T. 19.6.15 
Cf34808_108 Struktur 400563, östra profil, södra delen Ö M.T. 19.6.15 
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Cf34808_109 
Struktur 400563, lager 400789 samt pro-
filschakt grävt Ö M.T. 19.6.15 

Cf34808_110 
Struktur 400563, lager 400789 samt pro-
filschakt grävt. Detalj av kantsten Ö M.T. 19.6.15 

Cf34808_111 Struktur 401078 plan S KD 19.8.15 
Cf34808_112 Struktur 401078 plan N KD 19.8.15 
Cf34808_113 Struktur 401094 plan V KD 19.8.15 
Cf34808_114 Struktur 401094 plan N KD 19.8.15 
Cf34808_115 Struktur 401094 plan N KD 19.8.15 
Cf34808_116 Struktur 401060 plan N KD 19.8.15 
Cf34808_117 Struktur 401060 plan V KD 19.8.15 
Cf34808_118 Struktur 401060 plan NÖ KD 19.8.15 
Cf34808_119 Struktur 401060 plan S KD 19.8.15 
Cf34808_120 Struktur 401060 plan, detalj V KD 19.8.15 
Cf34808_121 Struktur 401039 plan V KD 19.8.15 
Cf34808_122 Struktur 401039 plan Ö KD 19.8.15 
Cf34808_123 Struktur 401039 plan, översikt N KD 19.8.15 
Cf34808_124 Strukturer 401027 & A 401039 plan SV KD 19.8.15 
Cf34808_125 Struktur 401004 plan Ö KD 19.8.15 
Cf34808_126 Struktur 401004 plan V KD 19.8.15 
Cf34808_127 Struktur 401155 plan N KD 19.8.15 
Cf34808_128 Struktur 401155 plan V KD 19.8.15 
Cf34808_129 Struktur 401155 plan S KD 19.8.15 
Cf34808_130 Struktur 401191 plan N KD 19.8.15 
Cf34808_131 Struktur 401191 plan NÖ KD 19.8.15 
Cf34808_132 Struktur 401191 plan S KD 19.8.15 
Cf34808_133 Struktur 401078 profil V KD 19.8.15 
Cf34808_134 Struktur 401078 profil V KD 19.8.15 
Cf34808_135 Struktur 401113 plan N CB 19.8.15 
Cf34808_136 Struktur 401113 plan N CB 19.8.15 
Cf34808_137 Struktur 401113 plan S CB 19.8.15 

Cf34808_138 

Arbetsbild, Kim Darmark och Erlend Kirkeng 
Jørgensen ger skugga för fotografering av 
struktur 401113 S CB 19.8.15 

Cf34808_139 Struktur 401094 profil V AMS 19.8.15 
Cf34808_140 Struktur 401094 profil V AMS 19.8.15 
Cf34808_141 Struktur 401094 profil V AMS 19.8.15 
Cf34808_142 Struktur 401113 profil S KD 19.8.15 
Cf34808_143 Struktur 401113 profil S KD 19.8.15 
Cf34808_144 Struktur 401155, plan och profil S EKJ 4.9.15 
Cf34808_145 Struktur 401155, profil S EKJ 4.9.15 
Cf34808_146 Struktur 401155, plan efter snittning Ö EKJ 4.9.15 
Cf34808_147 Struktur 401155, profil, detalj av östra delen S EKJ 4.9.15 
Cf34808_148 Struktur 401155, profil, detalj av östra delen S EKJ 4.9.15 
Cf34808_149 Struktur 401155, profil SÖ EKJ 4.9.15 
Cf34808_150 Struktur 401155, plan och profil SÖ EKJ 4.9.15 
Cf34808_151 Struktur 400607, profil V KD 17.8.15 
Cf34808_152 Struktur 400607, profil V KD 17.8.15 
Cf34808_153 Struktur 400607, profil V KD 17.8.15 
Cf34808_154 Struktur 400607, profil SV KD 17.8.15 
Cf34808_155 Struktur 400607, profil NV KD 17.8.15 
Cf34808_156 Översikt, Struktur 400607, profilgrävd V KD 17.8.15 
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11.7 ANALYSRESULTAT, VEDART 
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Utdrag ur rapport för vedartsanatomisk analys, Moesgaard Museum 19-11-2015.  
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11.8 ANALYSRESULTAT, C14-DATERING 
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11.9 ARKIVERAD ORIGINALDOKUMENTATION 
 
Originalteckningar förvaras vid arkivet, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.  
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