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SAMMENDRAG 
I forbindelse med planlagt utbygging av Linnheiaområdet til boligformål ble det 

07.10-02.11.2018 foretatt arkeologiske utgravninger av to steinalderlokaliteter (ID160228 

og ID160229-2) innenfor planområdet for første del av utbyggingen (delområde C). Til 

sammen ble det samlet inn 1304 funn, hovedsakelig av flint, men også med innslag av 

kvarts, sandstein, pimpstein og keramikk.  

ID160228 lå 21–25 moh. Ved undersøkelsen ble 768,5 m2 maskinelt avtorvet, mens 42 m2 ble 

utgravd for hånd. I tillegg ble det maskinelt avdekket et 0,2 m tykt jordlag innenfor 419 m2. 

Det fremkom tre daterbare strukturer, et ildsted, en kullflekk og et dyrkningslag, hvorav 

ildstedet og dyrkningslaget ble tidfestet til førromersk jernalder (360–55 BC), og 

kullflekken til senmesolitikum (5465–5215 BC). Det littiske funnmaterialet (565 stk.) var 

dominert av produksjonsavfall fra bipolar reduksjon av flint, men enkelte gjenstander som 

slipeplatefragmenter og mikroflekker kan sammenfalle med en senmesolittisk datering. I 

tillegg ble det samlet inn gjenstandsmateriale fra yngre perioder, slik som to flateretusjerte 

spisser og keramikk (11skår), på lokaliteten. Kunnskapen om landhevningen i området gir 

grunnlag for å anta at den mesolittiske aktiviteten foregikk nær datidens strandlinje, mens den 

senere funnene representerer aktivitet et stykke innenfor stranden.  

ID160229-2 lå 14–16 moh. Under undersøkelsen ble 51 m2 maskinelt avtorvet, mens 21,5 m2 

ble utgravd for hånd. I tillegg ble det maskinelt avdekket et 0,2 m tykt jordlag innenfor 43 m2. 

Det ble ikke påvist daterbare strukturer, men lokaliteten kunne skilte med et mer typologisk 

gjenkjennbart littisk funninventar (715 stk.) fra mellomneolittisk tid (ca. 3300–2350 f.Kr.) i 

form av 8 tangespisser og 2 sylindriske kjerner med tilhørende flekker, samt 13 skår 

keramikk. Dateringen indikerer at boplassen har vært strandbundet. 
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Forsidebilde: Pilspisser funnet på ID160229-2: Foto: Silje Hårstad, KHM.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BIRKETVEIT, 60/135, GRIMSTAD, AUST-AGDER  

 

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningsprosjektet Linnheia del 1 ble utført i forbindelse med reguleringsplan for 

utbygging av området Linnheia til boligformål ved tiltakshaver Block Watne A/S. 

Utbyggingen vil foregå over flere trinn og over et lengre tidsrom, og denne undersøkelsen 

ble gjennomført forut for det første tiltaket i området. Det forventes at videre utgravninger 

vil foregå i takt med at utbyggingsaktiviteten intensiveres i årene fremover.  

 

Linnheia ligger nord i Grimstad kommune og dekker et areal på ca. 500 daa. Området 

befinner seg på vestsiden av fv. 420, mellom Gml. Birketveit vei og kommunegrensen til 

Arendal. Lokalitetene som behandles i denne rapporten befinner seg i sørøstre del av 

utbyggingsområdet, i det som i prosjektplanen omtales som område C (Mjærum, 2018). 

 

 

Figur 1 T.v.: Oversikt over planområdet i sin helhet (Winther, 2012) T.h.: Oversikt over 

delområder innenfor planområdet (Mjærum, 2018) 

Aust-Agder fylkeskommune foretok registreringer av hele Linnheia-området i 2012 

(Møistad 2012, Winther 2012). Det ble da påvist ett gravfelt (id 160150) og 16 lokaliteter 

fra steinbrukende tid. Gravfeltet er regulert til bevaring, mens Riksantikvaren i brev av 12. 

mai 2014 ga dispensasjon fra kulturminneloven for samtlige steinalderlokaliteter, 13 av 

dem med vilkår om arkeologiske undersøkelser.  

 

I en oversendelse fra Aust-Agder fylkeskommune datert 9. april 2018 ble det bedt om at 

Riksantikvaren fattet vedtak knyttet til to lokaliteter i Linnheia, ID160228 og av ID160229-
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2 som lå i et område hvor det planlegges å etablere ny tilkomstvei fra fv. 420. Det var disse 

to lokalitetene som lå til grunn for undersøkelsene høsten 2018. Riksantikvaren vedtok 

prosjektets budsjett og omfang den 30.8 2018. Detaljer om prosjektets faglige, økonomiske 

og administrative rammer fremkommer i KHMs prosjektplan (Mjærum, 2018).  
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1 DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsene av de to aktuelle lokalitetene ble gjennomført i tidsrommet 08.10.-

02.11.2018. Prosjektet hadde en fast stab på 4 personer: Utgravningsleder Silje Hårstad, 

assisterende utgravningsleder Esa Hertell, og to feltarkeologer, Lars Bigum Kvernberg og 

Karin Kaldhussæter Lindboe. I tillegg fungerte Lucia Uchermann Koxvold som 

feltarkeolog ved behov. Prosjektleder Axel Mjærum befarte prosjektet 18.10.18, og Steinar 

Kristensen kom også innom for dronefotografering av lokalitetene samme dag. 

Tabell 1 Oversikt over deltagere på prosjektet 

 

Det ble i alt utført 88 dagsverk på prosjektet, med følgende fordeling: 

 

 

Figur 2 Dagsverk fordelt på arbeidsoppgaver 
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Navn Stilling Periode Dagsverk 

Silje Hårstad Utgravningsleder 08.10 – 02.11.2018 20 

Esa Hertell Assisterende feltleder 08.10 – 02.11.2018 20 

Lars B. Kvernberg Feltarkeolog 08.10 – 02.11.2018 20 

Karin K. Lindboe Feltarkeolog 08.10 – 02.11.2018 20 

Lucia U. Koxvold Feltarkeolog  8 

Sum    

Kjetil Tveide Gravemaskinfører 1 12-13.10, 29.10.2018 2,5 

Vidar Glamsland Gravemaskinfører 2 16.10 1 
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2 BESØK OG FORMIDLING  

Området ligger tett på dagens bebyggelse, og en traktorvei/tursti går tvers over lokalitetene. 

Det var derfor en del besøk i felt av både naboer, grunneier og turgåere. Noe formidling 

foregikk i denne sammenheng, da i form av samtaler om de kulturhistoriske forholdene på 

Linnheia, men også om de aktuelle forhistoriske periodene generelt.  

 

Undersøkelsene på Linnheia ble omtalt i et foredrag ved Aust-Agder fylkeskommune, holdt 

for Fjære historielag ved Ingunn Dahlseng Håkonsen 26. mars 2019. 

 

Det ble ytret ønske om foredrag om prosjektet for Fjære historielag under selve 

utgravningene, men dette lot seg ikke gjennomføre i denne omgang. 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Linnheia ligger helt nord i Grimstad kommune, Aust-Agder, ca. 9 km sørvest for Arendal 

sentrum og i overkant av 0,5 km innenfor dagens kystlinje.  

 

Linnheia domineres av høydedrag kledd med gran- og løvskog, og lavereliggende, 

dårligere drenerte flater. Øst og vest i planområdet er det dyrket mark, i nord et større 

boligfelt, mens et mindre boligfelt ligger helt i sørvest. Enkelte flater har vært oppdyrket 

tidligere. Steingjerder, turveier og skogsbilveier vitner om bruken av området i nyere tid. 

Det var ikke kjent automatisk fredede kulturminner i Linnheia før registreringen, men det 

ligger både gravminner og andre kulturminner fra jernalderen i nærområdet. 

 

 

Figur 3 Nærliggende registrerte lokaliteter. Lokalitetene beskrevet i denne rapporten er 

markert med røde sirkler. Kartutsnitt hentet fra askeladden.ra.no. 

I de senere år har tilfanget av kunnskap om steinalderen i Agder-regionen økt betydelig. 

Dette kan i stor grad tilskrives E18 Tvedestrand–Arendalprosjektet som ble gjennomført i 

2014–2016 (Reitan og Sundström, 2018). I løpet av dette prosjektet ble det undersøkt i alt 

34 steinalderboplasser i traséen for nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Hoveddelen 
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av de undersøkte lokalitetene var fra mesolitikum. Flere mindre prosjekter de siste tyve 

årene har også bidratt til å tegne et mer detaljert bilde av steinalderen i Agder (se tabell 2). 

I tillegg til disse lokalitetene bør det nevnes at det på Brukjerr i Grimstad ble gjennomført 

feltkurs for masterstudenter i arkeologi ved UiO i 2017–2019, og to lokaliteter fra 

steinalder ble undersøkt (Brukjerr 3 og Brukjerr 8) (Mansrud 2018c, Austvoll et al in prep.). 

I tillegg har det de siste årene foregått undersøkelser på Jortveit i Grimstad, hvor det er 

funnet betydelige mengder beinmateriale på det som tolkes å være en fiskefangstplass fra 

neolitikum (Nielsen pers. med., Nielsen og Persson in prep.). 

 

Samtidig med utgravningene på Linnheia ble det også utført en større undersøkelse av to 

boplasser fra henholdsvis senmesolitikum og mellomneolitkum på Alveberget på Tromøy 

i Arendal (Stokke in prep, Mansrud in prep). 

Tabell 2 Oversikt over steinalderundersøkelser i Aust-Agder mellom 2001 og 2016, 

ekskludert Tvedestrand-Arendalprosjektet (Fra Reitan og Sundstrøm, 2018, s. 27). 

 
 

Av relevans for lokalitetene og området er tapestransgresjonen. Tapestiden var en 

geologisk periode preget av mildere klima som fant sted for ca. 8000 til 4000 år siden. Det 

milde klimaet førte til store isavsmeltinger i polområdene, som igjen førte til at havnivået 

steg. Noen steder i Norge steg havnivået raskere enn landhevingen, noe som førte til at 

områder som tidligere hadde vært tørt land ble havbunn igjen. Særlig er dette fenomenet 

kjent på Sør- og Vestlandet. Om man ser på landhevingskurven for Tvedestrand-Arendal 
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(se fig. 25) ser man en utflating rundt 7000 BC som holder seg i et par tusen år. Dette betyr 

at transgresjonen ikke nådde så langt nord, men at dette området heller ikke hadde en 

betydelig landheving i denne perioden. Linnheia ligger noe lenger sør enn 

referansepunktene for nevnte kurve, og det kan derfor ha vært en moderat transgresjon i 

Linnheiaområdet. 

 

 

Figur 5 Oversiktskart over området omtalt i denne rapporten. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av SH, 07.01.20. 
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Figur 6 Oversiktskart over de berørte lokalitetene og de umiddelbare omgivelsene. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av 

SH, 13.01.20. 

Figur 7 Oversikt over samtlige lokaliteter i delområde C. ID160231 ble frigitt uten vilkår. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av 

SH, 15.01.20. 
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Lokalitet ID160228 lå på en sørlig hellende, relativt stor flate som på toppen av bakken 

utgjorde en fin sadel. I øst og vest var flaten naturlig avgrenset av ur og berg, mens den 

sørlige og nordlige avgrensningen var basert på tomme prøvestikk. Lokaliteten målte 1132 

m2, og strakk seg fra 21–25 meter over dagens havnivå. Ved samtidig havnivå ville 

lokaliteten ha ligget fint sørvendt til innerst i en beskyttet vik. Lokaliteten bar preg av 

moderne aktivitet, blant annet ved en tursti/traktorvei som strakk seg tvers over lokaliteten 

i nord-sørlig retning. Lokaliteten har ligget i utmark, og i tillegg til de menneskeskapte 

forstyrrelsene ble det funnet spor etter flere rotvelt.   

 

 

Figur 8 T.v. ID160228 før undersøkelsene tok til. Sett mot sørøst. Foto: E. Hertell. T.h. 

ID160228 ved et havnivå på 21 moh. Kartgrunnlag: Hoydedata.no. Produsert av SH, 

07.01.20. 

ID160229-2 lå noen høydemeter lavere enn ID160228, og lokalitetene var adskilt av en 

tredje registrert steinalderboplass (ID160231, som ble frigitt uten vilkår), samt negative 

prøvestikk. Undersøkelsen i 2018 konsentrerte seg om en avsondret del av en større 

lokalitet (ID160229-1). Den undersøkte delen målte 60 m2, og lå på cirka 14–16 meter over 

havet. Oppdelingen av den opprinnelig 1007 m2 store lokaliteten var begrunnet med 

kraftige forstyrrelser i form av en todelt traktorvei som tidvis skar seg dypt ned i 

undergrunnen, og som fortsatte opp til ID160228. Det var slik sett ingen direkte 

sammenheng mellom de forskjellige delene av lokaliteten, men det større topografiske 

bildet viste en sannsynlig opprinnelig sammenheng. For øvrig var ID160229-2 naturlig 

avgrenset i øst og nordøst av utraste steinmasser som trolig stammer fra det overliggende 

berget. Utraste steiner lå også delvis utover lokaliteten. Et lite område på nedsiden av 

traktorveien så ut til å være tidligere oppdyrket, og lokaliteten lå generelt åpent til, uten 

altfor mye vegetasjon sammenlignet med ID160228. 
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Figur 9 T.v. ID160229-2 etter avtorving. Sett mot nord. Foto: L. B. Kvernberg. T.h. 

ID160229-2 ved et havnivå på 14 moh. Kartgrunnlag: Hoydedata.no. Produsert av SH, 

07.01.20. 
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4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

På bakgrunn av informasjonen som forelå om de registrerte kulturminnene, den 

forskningsmessige statusen og Kulturhistorisk museums faglige program for steinalder 

(Glørstad 2006) ble det fokusert på fire hovedproblemstillinger i prosjektplanen (Mjærum 

2018): 

 

1. Fremskaffe utfyllende kunnskap om og analyse av teknologiske/ typologiske/ 

kronologiske trekk med utgangspunkt i gjenstandsmaterialet og C14-dateringer. 

2. Ressursutnyttelse i landskapet – utvikling og kontinuitet i erverv og råstoffbruk 

med utgangspunkt i organisk og littisk materiale. 

3. Tilrettelegge for å innarbeide materialet med fremtidige undersøkelser i 

Linnheia-området og storskalaanalyser langs Sør- og Østlandskysten.  

4. Identitet og historisitet i et landskap i utvikling. 

 

Det ble også vektlagt å undersøke potensialet for at lokalitetene hadde blitt påvirket av den 

tidligere nevnte transgresjonen. Grunnet den relativt nye og brede mesolittiske 

kunnskapstilkomsten fra E18-prosjektet ble det i tillegg, ut fra forskningsstatus, lagt størst 

vekt på den yngste, lavest liggende, lokaliteten. 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

4.2.1 METODE 

I prosjektplanen ble det satt som mål å undersøke omtrent 4,5% av de gjeldende arealene. 

Ved en gjennomsnittlig gravedybde på 0,25 cm ville det tilsi å grave totalt 12,75 m3 på 

ID160228, og 0,67 m3 på ID160229-2. De aktuelle lokalitetene ble undersøkt ved en 

kombinasjon av tre forskjellige utgravningsmetoder: 1) Avtorving og graving av 

prøvekvadranter/ruter; 2) graving i mekaniske ruter og lag; 3) flateavdekking med 

påfølgende snitting av påviste strukturer. 

 

1. Graving av prøvekvadranter/-ruter har som hovedformål å fremskaffe en grov 

oversikt over den horisontale og vertikale funnspredningen på lokaliteten, samt 

påvise og avgrense funnkonsentrasjoner. Graveenhetens størrelse og dybde 

dikteres av lokalitetenes egenart, samt den forutgående kjennskap man har til 

funnspredningen fra f.eks. registreringsrapporten. 

 

2. Med utgangspunkt i resultatene fra prøvegravingen i den innledende fasen av 

undersøkelsen graves mekaniske ruter og lag på 1x1x0,1 meter i de områder det 

er aktuelt, gjerne i en finere inndeling på 0,5x0,5x0,1 m. Dette for å avklare den 

romlige distribusjonen av funnmaterialet i ønsket detalj. Eventuelle 

høytliggende strukturer som kommer til syne i denne delen av undersøkelsen 

vil undersøkes og dokumenteres fortløpende. 

 

3. Etter at en tilstrekkelig andel av lokaliteten er gravd i ruter og lag foretas 

flateavdekking av aktuelle områder. Ved flateavdekking fjernes undergrunnen 

ned til strukturførende lag, som gjerne er noe dypere enn funnførende lag. 

Eventuelle strukturer snittes og dokumenteres deretter i plan og profil med 
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innmåling, foto og tegning. Snittmassene blir i tillegg såldet for å sikre 

eventuelle gjenstandsfunn. 

 

 

Figur 10 Oversikt over lokalitetene etter trinn 1 av undersøkelsen. Foto: S. Kristensen, 

KHM. 

Massene ble såldet med 4 mm-såld. Gjenstandene ble samlet inn og katalogisert, og 

magasinert hos KHM under C-nr. 61620 (ID160228) og 61621 (ID160229-2). Funnene ble 

katalogisert etter «morfologisk klassifikasjon av slåtte steinartefakter» (Helskog et.al. 

1976) og «klassifikationssystem for stenartefakter» (Ballin, 1996). Alle foto, tegninger og 

kart ble lagt inn i MUSITs digitale fotodatabase, under Cf-nr. 53424 (felt- og funnfoto) og 

53650 (dronefoto). 

4.2.2 DOKUMENTASJON 

Alle funn, prøver og strukturer ble registrert og dokumentert skriftlig på Ipad i 

programvaren Filemaker Pro. Antall funn ble også tegnet inn på milimeterfolie for å få en 

visuell forståelse av funnspredningen underveis i undersøkelsen. 

Strukturer ble fotodokumentert og tegnet på milimeterfolie i plan og profil, og i etterkant 

digitalisert.  

 

Reelle koordinater og referanselinje ble satt ut, og referansepunkter for oppretting av 

rutenett i ArcGis ble målt inn. Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll 

(robotic) ved innmåling på lokalitetene. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.2) 

ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, 

analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10.4.1 benyttet.  

 

Dataflyten fra TPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble 

RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før 

eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel eller 

ID160229-2 

ID160228 
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USB-overføring fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i 

Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  

 

For øvrig ble lokalitetene dokumentert ved oversiktsfoto både manuelt og fra drone. Det 

ble tatt tilstrekkelig med foto til å kunne produsere en 3D-modell av landskapet og 

lokalitetene.  

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Den første dagen ble brukt til pakking, transport og generell oppstart. Prosjektet hadde noen 

oppstartsproblemer grunnet vanskeligheter med å oppdrive såldenetting med ønsket 

maskevidde, men Aust-Agder fylkeskommune stilte velvillig med håndholdte såld så 

prosjektet kunne komme i gang innenfor rimelig tid. 

 

Grunnet ID160228s størrelse, av tidshensyn, samt det noe uavklarte funnbildet etter 

registreringen ble det besluttet å grave prøvekvadranter heller enn meterruter på denne 

lokaliteten. Graving av prøvekvadranter fant sted forut for den maskinelle avtorvingen, 

nettopp for å avgjøre hvilke områder av lokaliteten som burde prioriteres for avtorving og 

videre graving. Prøvekvadrantene hadde en dimensjon på 50x50 cm, og ble gravd i 10 cm 

tykke lag ned til lag 3 eller første funntomme lag. Kvadrantene ble anlagt for hver åttende 

meter i et forskjøvet rutenett. Deretter fortettet vi rutesystemet til hver fjerde meter og, i 

områder med størst potensiale basert på prøvestikk og prøvekvadranter, hver andre meter 

(se fig. 12 for distribusjon av prøvekvadranter). De mest funnrike prøvekvadrantene ble så 

utvidet til hele meterruter, og gravd ned til og med første funntomme lag. Dette for å påvise 

eventuelle funnkonsentrasjoner. Graving av prøvekvadranter i områder som ikke var 

avtorvet bød på noen utfordringer i form av økt arbeidsbelastning. I tillegg hadde 

lokaliteten flere stubber og røtter som forvansket graveprosessen noe. 

 

Innimellom gravingen av prøvekvadranter ble deler av lokaliteten maskinelt avtorvet. Dette 

gjorde den videre gravingen lettere og sikret en bedre oversikt over topografi og strukturer. 

Torvlaget ble fjernet i områder med høyest funnpotensiale basert på prøvekvadrantene. I 

tillegg ble det gravd en 16 meter lang sjakt i nord-sørlig retning på den østlige, mest 

funnfattige delen av lokaliteten. Formålet var å se om vi kunne påvise overlagrede masser 

i undergrunnen, samtidig som vi ønsket å avklare en mistanke vi hadde om et mulig 

dyrkningslag som så ut til å dukke opp i noen av prøvekvadrantene i området. Det ble ikke 

påvist spor etter transgresjon, men dyrkningslaget ble sikkert identifisert i sjaktprofilet, og 

dokumentert med foto. En makroprøve ble tatt ut for analyse og datering. 

 

Samtidig med avtorvingen på ID160228 ble det igangsatt graving på den mindre lokaliteten 

ID160229-2. Grunnet lokalitetens beskjedne størrelse ble forundersøkelser her prioritert til 

et minimum, og hovedsakelig for å avgjøre den vertikale distribusjonen av funn, heller enn 

påvisning av konsentrasjoner og horisontal utbredelse av funn. Lokaliteten ble deretter 

totalt avtorvet.  

 

Videre ble det fokusert på graving i ruter og lag simultant på begge lokaliteter. ID160229-

2 fremviste størst kunnskapspotensial etter forundersøkelsen, og det ble besluttet å i så stor 

grad som mulig totalgrave denne. På ID160228 påviste vi en liten funnkonsentrasjon som 
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ble gravd i så stor utstrekning som vi anså nødvendig for å få inn et representativt 

funnmateriale, samt avgrense og avklare konsentrasjonens utbredelse. 

 

Funnene på ID160229-2 lå hovedsakelig i lag 2 (10–20 cm dybde), og mot slutten av 

prosjektet ble det av tidshensyn besluttet å manuelt fjerne lag 1 (0–10 cm dybde) i et 

område på 0,5 m2 på den østlige delen av feltet for å kunne undersøke så mye som mulig 

av det mer funnrike laget under.  

 

Til slutt ble begge lokalitetene flateavdekket. På ID160228 ble det påvist to kullholdige 

strukturer som begge ble snittet, såldet og dokumentert i plan og profil. Prøver ble tatt av 

begge strukturene for makrofossilanalyse og C14-datering. Dyrkningslaget som ble påvist 

i sjakten på den østlige delen av lokaliteten ble avdekket i plan i den grad det lot seg gjøre, 

og deretter innmålt og dokumentert ved foto. Vi besluttet videre å grave deler av 

dyrkningslaget stratigrafisk for å se om det inneholdt funnmateriale. 1,75 m2 av laget ble 

undersøkt, men resultatet var magert, og videre undersøkelser ble nedprioritert. 

 

På ID160228 ble det til sammen avtorvet  948,5 m2. Det ble manuelt undersøkt 42 m2 i lag 

1, 31,75 m2 i lag 2, 12 m2 i lag 3, og 2,25 m2 i lag 4, og 0,5 m2 i lag 5. Avslutningsvis ble 

et område på 419 m2 flateavdekket. På ID160229-2 ble det avtorvet 51 m2, mens det ble 

manuelt undersøkt 21 m2 i lag 1, 15,5 m2 i lag 2 og 6,5 m2 i lag 3 og 1 m2 i lag 4. Et område 

på 43 m2 ble avdekket til slutt. Til sammen ble ca. 9 m3 masser gjennomgått på ID160228, 

mens drøye 4 m3 masser ble gjennomgått på ID160229-2. I snitt utgjorde dette 0,15 m3 

gravd per dagsverk. 

 

Prosjektet var stort sett preget av flott vær og gode temperaturer i hele perioden. Unntaket 

var den siste uken hvor det i begynnelsen kom store mengder snø. Graveforholdene var 

jevnt over gode, med sand og siltsandholdig undergrunn med noe grus. Det var i midlertid 

en god del stein i undergrunnen generelt på ID160229-2, samt en del forvitret berg og stein 

rundt konsentrasjonen på ID160228. 

 

4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Ved arkeologiske undersøkelser vil det alltid være forhold som har påvirket det 

arkeologiske materialet, og som det er verdt å ta i betraktning når man vurderer resultatene 

av en utgravning. Begge lokalitetene som ble undersøkt i 2018 var påvirket av moderne 

aktivitet, og da særlig i form av den tidligere nevnte traktorveien som stedvis hadde gravd 

seg opp mot en meter ned i undergrunnen. Dette hadde i beste fall medført en forstyrrelse 

av lokalitetene, i verste fall fjernet deler av dem. Spesielt gjaldt dette ID160229, som var 

delt i to av nevnte vei. Det er heller ikke urimelig å anta at det har foregått hogst og annen 

utmarksaktivitet i området som kan ha påvirket lokalitetene. Et område på nedsiden av 

traktorveien ved ID160229-2 hadde, ifølge naboen, på et tidspunkt vært oppdyrket. Dette 

området lå utenfor lokalitetsavgrensningene for ID160229, men det er ikke umulig at 

lokaliteten opprinnelig har strukket seg over et større område. ID160228 fremviste klare 

spor etter tilhold og bruk av området fra både bronsealder og eldre jernalder. Dette har 

følgelig ført til en sekundær distribusjon av opprinnelig mesolittisk gjenstandsmateriale på 

lokaliteten. 
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Andre feilkilder å ta med i betraktningen er naturlige nedbrytningsprosesser, podsolering, 

tele og bioturbasjon. Røtter og dyr har sannsynligvis flyttet materiale rundt omkring på 

lokaliteten. I tillegg vil vekselvis frost og tø føre til ekspansjon og bevegelse i 

undergrunnen som nødvendigvis vil medføre videre redeponering av funn og strukturer. 

Podsolering, prosessen hvor mineraler vaskes ut av de øvre jordlagene i undergrunnen, kan 

ha ført til at eldre kulturlag eller andre antropogene fyllskifter har forsvunnet (se Darmark, 

2018 for en grundigere problematisering av naturlige prosessers innvirkning på 

utmarkslokaliteter i Aust-Agder). Dette er i midlertid kildekritiske problemer som ofte 

dukker opp ved undersøkelser i utmark, og generelt fremsto ikke lokalitetene på Linnheia 

som mer forstyrret enn det som kunne forventes på bakgrunn av lokalitetenes egenart og 

beliggenhet. 

 

Under avdekking av ID160228 mot slutten av prosjektet ble vi utsatt for en betydelig 

mengde snø som tidvis dekket bakken og gjorde det vanskelig å se strukturer i 

undergrunnen. Dette kan ha medført at strukturer ble oversett, eller blitt gravd bort. Den 

påfølgende snøsmeltingen førte til at store mengder vann samlet seg på ID160229-2 og 

gjorde graveforholdene utfordrende. Gjørmedannelse i denne fasen kan ha ført til en 

sammenblanding av mekaniske lag, samt at funn kan ha beveget seg enda lengre bort fra 

sin opprinnelige plassering. Det dårlige været inntraff først den siste uken av prosjektet, og 

det var hovedsakelig de nederste undersøkte lagene på lokaliteten (lag 3 og 4) som ble 

påvirket. Undersøkelsene i disse lagene foregikk over et begrenset område, og funnene bør 

derfor på generelt grunnlag ansees å ha en god romlig kontekst. 

 

Figur 1 Vinterstemning på Linnheia en tidlig morgen. Snøen gjorde det vanskelig å 

oppdage strukturer under flateavdekking, men bidro til litt lysere morgener på senhøsten. 

På bildet sees fra venstre: Lucia U. Koxvold, Lars B. Kvernberg og Esa Hertell. Foto: S. 

Hårstad, KHM. 
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5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

5.1 ID160228 

På ID160228 var funnbildet hovedsakelig preget av få funn spredt over den drøye 1000 m2 

store lokaliteten (se fig. 12 og 16). Vi klarte i midlertid å påvise en konsentrasjon i vestre 

del av lokaliteten hvor funntettheten var betydelig større enn på lokaliteten for øvrig. 

Funnene i konsentrasjonen skilte seg i midlertid ikke særlig mye fra typen funn som ble 

gjort på lokaliteten for øvrig, og bestod i hovedsak av produksjonsavfall i flint og 

bergkrystall. Hovedmengden av funn lå i mekanisk lag 1, det ble totalt gravd ca. 9 m3 over 

et horisontalt område på til sammen 42 m2, og det ble samlet inn 576 funn. Funnmaterialet 

besto hovedsakelig av splint og mindre flintfragmenter, men med innslag av andre 

råstoffer.  

 

Funn av keramikk, samt et ildsted og et dyrkningslag datert til eldre jernalder, tyder på at 

den spredte funndistribusjonen kan være et resultat av yngre aktivitet på lokaliteten. 

Det ble også gjort funn av to pilspisser av yngre dato enn det strandlinjen skulle tilsi.  

Det ble ikke påvist geologiske spor etter transgresjon på lokaliteten, men det ble gjort funn 

av noe vannrullet flint (omtrent 3,5 % av total funnmengde).  

 

 

Figur 12 Området hvor funnkonsentrasjonen på ID160228 befant seg. 

Funnkonsentrasjonen var selvfølgelig høyest rundt og under stubben til venstre i 

utgravningsfeltet. Sett mot ØSØ. Foto: E. Hertell, KHM. 
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Figur 13 Oversikt over strukturer og spredning av funn totalt på lokalitet ID160228. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av 

SH, 20.01.20. 
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5.1.1 STRUKTURER 

Som nevnt over ble det under flateavdekking av ID160228 registrert to kullholdige 

strukturer og et dyrkningslag. Et ildsted og et dyrkningslag fikk datering til eldre jernalder, 

mens en kullflekk fikk datering til senmesolitikum.  

Ildsted A22035 

Lengde Bredde Dybde Dateringsmateriale Datering  Kalibrert 2σ Labnr. 

120 cm 90 cm 9 cm Kull av Corylus, hassel 2190±40BP 380-115 BC LuS_14427 

 

Figur 14 A22035 i plan og profil. Foto: L. B. Kvernberg, KHM. 

Strukturen fremstod som veldig tydelig oval i plan, med klare kullforekomster. Det ble ikke 

gjort observasjoner av varmepåvirket stein. Strukturen fremviste en ujevnt flat bunn i 

profil, med ujevn venstre side og buet høyre side, og den ble datert på hassel til 380–115 

BC, altså førromersk jernalder. Den ble tolket til å være rester av et ildsted, og kan 

sannsynligvis sees i sammenheng med dyrkningslaget som ble påvist øst på lokaliteten. 

Kullflekk A30028 

Lengde Bredde Dybde Dateringsmateriale Datering  Kalibrert 2σ Labnr. 

150 cm 70 cm 5 cm Kull av Alnus, or 6335±45BP 5465-5215BC LuS_14428 

 

Figur 15 Kullflekk A30028 i plan og profil. Foto: K. K. Lindboe, KHM. 

Strukturen var utydelig i plan, kun synlig som et fyllskifte med diffus avgrensning mot 

øvrig undergrunn. Fyllmassene besto av gråbrun siltholdig sand med noe stein og sot, men 

det ble ikke observert kullbiter eller varmepåvirket stein i strukturen under utgravning. 
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Profilet var grunt og uformelig, og heller ikke her var overgangen mot undergrunnen veldig 

tydelig. Dette skyldes nok delvis at undergrunnen var relativt steinholdig, men med tanke 

på strukturens alder kan dette også ha skyldtes naturlig utvasking av undergrunnen over 

tid. C14-datering av kull fremkommet ved vasking av prøven ga en datering til 5465–5215 

BC, altså senmesolitikum. Strukturen ble datert på hassel. Kullflekkens alder passer godt 

overens med strandlinjedateringen for området, men den kan ikke knyttes direkte opp mot 

funnkonsentrasjonen som lå lenger nord på lokaliteten. Det ble i midlertid gjort funn i 

området nært kullflekken, og selv om det ikke er snakk om store mengder peker det mot at 

kullflekken befinner seg innenfor et aktivitetsområde og kan derfor sannsynligvis knyttes 

til menneskelig aktivitet. 

Dyrkningslag A22066 

Lengde Tykkelse Dateringsmateriale Datering Kalibrert 2σ Labnr. 

180 cm (i profil) 5-15 cm Kull av Alnus, or 2150±40 360-55BC LuS_14426 

 

Under graving av prøvekvadranter i lokalitetens østre del ble det påvist et antatt 

dyrkningslag i noen av de sørligste kvadrantene.  Ved den senere anleggelsen av søkesjakt 

ble denne lagt inntil de berørte prøvekvadrantene for å bekrefte eller avkrefte antagelsen 

om dyrkningslaget. Sjakten fremviste et tydelig sjikt med avgrenset utstrekning i profil, og 

det ble besluttet å avdekke forsiktig i siste fase av utgravningen for å forsøke å avklare 

lagets utstrekning i plan. I plan var laget utydelig med en meget uklar avgrensning mot 

øvrig undergrunn.  

 

Dyrkningslaget ble gravd stratigrafisk i to ruter i det best synlige området av laget for 

funninnsamling. I den sørlige ruten ble det identifisert to lag: Lag A (lys sand) og lag B 

(mørk sand). Lag A utgjøres av rester av det overliggende laget, mens B er selve 

dyrkningslaget (se figur 15, øverst). Massene fra den stratigrafiske gravingen ble såldet, og 

det ble gjort til sammen seks funn av både keramikk, flint, kvarts og bergkrystall i rutene. 

Dyrkningslaget ble datert på or, og ble aldersbestemt til 360–55 BC, altså førromersk 

jernalder. Dyrkningslaget kan sannsynligvis sees i sammenheng med ildstedet som ble 

påvist lenger vest på lokaliteten. 
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Figur 2 Dyrkningslag A22066 i profil (øverst, sett mot vest) og plan (nederst, sett mot 

sør). Omtrentlig utstrekning markert. Foto: S. Hårstad, KHM. 

 

Lag A 

Lag B 

Gammelt 

prøvestikk 
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Figur 17 Oversikt over yngre elementer på ID160228. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av SH, 05.02.20 
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5.1.2 FUNNMATERIALE 

Det dominerende råstoffet på ID160228 var flint (79% av total funnmengde), men 

lokaliteten fremviste også andre typer råstoff, da av mer beskjeden mengde (21% av total 

funnmengde). Utover flint ble det gjort funn av keramikk, sandstein, bergkrystall, kvarts 

og pimpstein. 

 

 

Figur 18 Et utvalg av funn i forskjellige råstoff fra ID160228. Øverst fra venstre: 

Keramikk, sandstein og pimpstein, bergkrystall, og kvarts. Foto: S. Hårstad, KHM. 

Pilspisser 

Det ble funnet to fragmenter av flateretusjerte pilspisser på lokaliteten (fig. 18). Den mest 

fullstendige av spissene er totalretusjert på dorsal- og ventralsiden, med buede sidekanter 

og rett base, av type flateretusjerte lansettformede spisser type D (Rygh 1885 fig. 79, 

Mjærum 2012, Ballin 1996). Typologisk sett ser denne typen ut til å kunne dateres til eldre 

bronsealder, muligens også noe inn i yngre bronsealder (1700-700 BC) (Mjærum 2012, s. 

123). Det andre pilspissfragmentet var for lite til å sikkert avgjøre undertype. 

 

Øvrig sekundærbearbeidet materiale 

Av øvrig sekundærbearbeidet materiale på ID160228 ble det kun gjort funn av to retusjerte 

fragmenter i flint og to slipte fragmenter av sandstein. Begge de retusjerte fragmentene 

fremviste steil enderetusj, og har blitt tolket å være fragmenter av skrapere. De to 

sandsteinsfragmentene fremviser begge én slipt overflate, og det er sannsynligvis 

fragmenter av slipeplate/r. 
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Figur 19 T.v.: Flateretusjerte spisser. T.h.: Bipolar kjerne i bergkrystall. Begge fra 

ID160228. Foto: S. Hårstad, KHM. 

Flekkematerialet 

Det ble totalt gjort funn av 8 flekkefragmenter og 12 mikroflekkefragmenter (≤0,8 cm) i 

flint. Begge funnkategoriene var jevnt spredt utover lokaliteten. Tre av flekkefragmentene 

ble funnet i eller nært det overnevnte dyrkningslaget, og samtlige av disse var vannrullet. 

For øvrig var tre av flekkene og to av mikroflekkene varmepåvirket. Tre av mikroflekkene 

hadde bevart proksimalende, og noen viste tegn på fasettert plattformrest. I tillegg 

fremviste den ene en mulig distal kurvatur som er forenlig med håndtakskjerner, men som 

også kan være fra koniske kjerner. De mest fullstendige mikroflekkene fremviste høy 

regularitet, og kan peke mot bevisst mikroflekkeproduksjon på stedet. Samlet sett peker 

mikroflekkematerialet mot mesolitikum, muligens senmesolitikum. 

 

Kjerner 

Det ble gjort funn av totalt åtte kjerner på lokaliteten, hvorav tre var av bergkrystall og de 

resterende fem av flint. Med unntak av én uregelmessig kjerne i bergkrystall var alle 

bipolare kjerner, og kan nok sees i sammenheng med den høye andelen splint som ble 

funnet på lokaliteten. 

 

Øvrig produksjonsavfall (avslag, fragmenter og splint) 

Øvrig produksjonsavfall utgjorde den klart største funnkategorien, og herunder var splint 

overrepresentert (236 i flint, 28 i kvarts/bergkrystall) mot fragmenter (147 i flint, 45 i 

kvarts/bergkrystall) og avslag (43 i flint, 27 i kvarts/bergkrystall). Totalt 27 av flintfunnene 

var varmepåvirket, og 21 var vannrullet. Sett i sammenheng med de bipolare kjernene som 

ble funnet på lokaliteten, ser det ut til at aktiviteten på stedet i steinalder hovedsakelig kan 

knyttes til bipolar reduksjon av flint og bergkrystall. 

 

Keramikk 

Det ble i alt gjort funn av 11 fragmenter av keramikk på lokaliteten, hvorav det største 

målte 3 x 1,8 cm. Ett fragment ble funnet i dyrkningslaget sørøst på lokaliteten, mens 

ytterligere seks ble funnet i prøvekvadranter rett nord og vest for dette. Ett skår ble funnet 

lengst sørvest på lokalitetene, mens tre små skår ble funnet helt nordøst. Godset er av 

varierende beskaffenhet, men jevnt over mellomgrovt magret med synlige kvartskorn. Det 

er mulig at flere kar er representert, men materialet er for begrenset til å avgjøre dette med 

sikkerhet. Det ser heller ikke ut til å være noe sammenheng mellom skårenes distribusjon 

på lokaliteten og det varierende godset. Tre av skårene fremviser mulig matskorpe. Fire av 

skårene har bevart både ytre og indre overflate, og godsets tykkelse varierer fra 0,7-1 cm. 
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Ut fra skårenes utseende, magringsgrad og distribusjon er det sannsynlig at de kan sees i 

sammenheng med aktiviteten fra eldre jernalder som har vært på stedet. 

 

Pimpstein 

Det ble samlet inn fem biter av pimpstein fra lokaliteten. Pimpstein har opp gjennom tidene 

blitt brukt særlig til pussing og sliping av gjenstander som for eksempel nåler og 

fiskekroker. Det ble i midlertid ikke gjort observasjoner av slike slipespor på noen av bitene 

som ble samlet inn. 

Tabell 3 Oversikt over samtlige flintfunn på ID160228. 

Hovedkategori Antall Andel Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 
 

Pilspiss 2 0,3 %  Lansettformet flateretusjert 2 

Fragmenter med retusj 2 0,3 %   2 

Sum, sekundærbearbeidet flint 4 

Primærtilvirket flint 

Flekker 20 3,5 % 
Flekker 8 

Mikroflekker 12 

Avslag 43 7,4 %   43 

Fragmenter 147 25,4 %   147 

Splint 236 40,8 %   236 

Kjerner 5 0,9 % Bipolar kjerne 5 

Sum, primærtilvirket flint 451 

Totalsum flint 455 

Tabell 4 Oversikt over funn av øvrig materiale på ID160228 

Hovedkategori Antall Andel Delkategori/merknad Antall 

Bergkrystall 

Avslag 18 3,1 %   18 

Fragment 16 2,8 %   16 

Splint 16 2,8 %   16 

Kjerne 3 0,5 % 
Bipolar kjerne 2 

Uregelmessig kjerne 1 

Sum, bergkrystall 53 

Kvarts 

Avslag 9 1,6 %   9 

Fragment 29 5,0 %   29 

Splint 12       2,1 %   12 

Sum, kvarts 50 

Sandstein 

Fragment 2 0,3 % Slipt 2 

Pimpstein 

Råstoff 5 0,9 %   5 
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Keramikk 

Skår 11 1,9 %   11 

Totalsum, øvrige råstoff 121 

 

5.2 ID160229-2 

I forhold til ID160228 fremviste ID160229-2 en mye tettere og mer konsentrert 

funndistribusjon. Den største mengden funn befant seg i mekanisk lag 2-3, og var 

konsentrert til den sørlige delen av lokaliteten. Mot nordøst var funnmengden avtagende, 

mens konsentrasjonen for øvrig ble begrenset av lokalitetens avgrensning i sør samt 

traktorveien i vest. I øst var det en del utrast stein, og det ble gjort funn også under denne. 

Totalt ble det gravd drøye 4 m3 over et område på 21,5 m2, og det ble innsamlet 728 funn. 

Flint dominerte klart råstoffmessig, men lokaliteten fremviste også keramikk, 

kvarts/bergkrystall og et mulig tilvirket fragment av porfyr. Det ble ikke gjort funn av 

strukturer på lokaliteten. 

 

Figur 20 ID160229-2 ferdig gravd. Sett mot nord. Foto E. Hertell, KHM. 
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Figur 21 Oversikt over spredning av funn totalt på ID160229-2. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av SH, 05.02.20. 
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5.2.1 FUNNMATERIALE 

ID160229-2 fremviste ikke samme variasjon i råstoff som ID160228, og flint var helt klart 

dominerende og utgjorde hele 94,8 % av funnmaterialet. Av spesiell interesse er fragmenter 

av keramikk fra lokaliteten. I tillegg ble det gjort funn i kvarts, bergkrystall og muligens 

også porfyr. Produksjonsavfall i form av fragmenter, avslag og splinter er, i likhet med 

ID160228, de dominerende funnkategoriene. Av diagnostiske artefakter kan nevnes 

pilspisser, keramikk, og sylindriske kjerner. Mye av materialet var brent (44 %). 

 

Keramikk 

Det ble i alt samlet inn 13 skår av fragmentert keramikk innenfor et område på 0,75 m2 

nord på lokaliteten. Skårene var like i beskaffenhet, og besto av meget grovmagret, 

gulbrunt til beigegrått gods med tydelige magringskorn i kvarts og feltspat, muligens også 

andre bergarter. Flere av skårene fremviste flekker av rustrød misfarging. Det var vanskelig 

å avgjøre tykkelsen på skårene da ingen hadde både ytre og indre overflate bevart. Det 

største magringskornet synlig ble målt til 6 mm. Ingen av skårene fremviste noe form for 

dekor, og det er derfor vanskelig å nærmere typebestemme keramikken. Det antas at 

skårene stammer fra samme kar, både grunnet likheten i gods, men også siden skårene ble 

funnet i en konsentrasjon. Ett av skårene ble forsøkt direktedatert, men uten hell (se kap. 

6.2.2). Skårenes grovhet og nedbrytingsgrad, funnkontekst, samt den klare forskjellen fra 

keramikken som ble funnet på ID160228, tilsier i midlertid at denne keramikken hører 

hjemme i neolitikum, og ikke er en senere sekundær tilkomst til lokaliteten. 

 

Pilspisser 

Lokaliteten fremviste totalt åtte pilspisser av flint, hvorav fire var hele, to var i to deler, og 

de øvrige to kun var fragmenter. Pilspissmaterialet fremviser hovedsakelig tangespisser av 

type A, og en del av spissmaterialet er for fragmentert og brent til å sikkert fastslå 

retusjtype, men en noe mer omstendelig retusjerte tange, samt tannete sidekanter, på en av 

de fragmenterte spissene kan peke mot en mulig B-tangespiss. A-spisser er en vanlig type 

gjennom hele tidlig- og mellomneolitikum, mens B-spisser (og C-spisser) ser ut til å ha 

blitt introdusert rundt ca. 2900-2800 BC, altså mot slutten av MNa (Reitan og Solberg 2018 

med referanser). Den mulige B-spissen ser ut til å være tilvirket på en sylindrisk flekke. 

Det samme er også tilfelle for en del av A-spissene, men noen av de mindre spissene kan 

være tilformet fra avslag. 

 

Annet sekundærbearbeidet materiale 

Av annet sekundærbearbeidet materiale på lokaliteten ble det gjort funn av fire retusjerte 

flekkefragmenter, to retusjerte fragmenter og ett retusjert avslag, alle i flint. Av disse 

fremviste avslaget, en flekke og ett fragment steil enderetusj, og har blitt tolket å være 

skrapere. For øvrig var det ett flekkebor i materialet, mens de resterende tre retusjerte 

gjenstandene har uklar funksjon.  

 

Flekker og mikroflekker 

Flekkematerialet på ID160229-2 var noe mer omstendelig enn på ID160228. Totalt ble det 

funnet 47 flekker (hvorav ni mikroflekker og åtte ryggflekker), noe som utgjør 6,5% av 

den totale funnmengden. Flere av flekkene er rette og regulære, og ser ut til å være fremstilt 

fra sylindriske kjerner. I det hele er flekkematerialet fra lokaliteten fragmentert (det ble kun 

gjort funn av to hele flekker).  
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Kjerner 

Det ble funnet totalt åtte kjerner på lokaliteten, hvorav tre var bipolare, tre fragmenter (her 

bør nevnes ett sidefragment av sylindrisk kjerne) og to sylindriske. Av disse er det de 

sylindriske kjernene som typologisk kan plasseres i yngre steinalder, men ikke mer presist 

enn et sted mellom tidligneolitikum og slutten av mellomneolitikum. Begge kjernene ble 

funnet helt i sørkanten av funnkonsentrasjonen, nært lokalitetens yttergrense. 

 

Øvrig produksjonsavfall 

Som nevnt over er dette den mest tallrike funnkategorien med sine 88,2 % av det totale 

materialet (85,2 % flint, 3 % kvarts/bergkrystall). Av flinten var 46 % varmepåvirket, mens 

tre splinter var det eneste som var vannrullet. 37 % av materialet hadde cortex. 

 

Tabell 5 Oversikt over flintfunn på lokalitet ID60229-2. 

Hovedkategori Antall Andel Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

Pilspisser 8 1,2 % 

A-spisser 5 

B-spiss (fragmenter) 2 

Tangespisser 2 

Flekker med retusj 4 0,5 % 

Skraper 1 

Bor 1 

  2 

Avslag med retusj 1 0,1 % Skraper 1 

Fragmenter med retusj 2 0,3 % 
Skraper 1 

 1 

Sum, sekundærbearbeidet flint 16 

Primærtilvirket flint 

Flekker 47 6,5 % 

Mikroflekker 9 

Flekker 30 

Ryggflekker 8 

Avslag 188 25,8 %   188 

Fragmenter 266 36,5 %   266 

Splint 166 22,8 %   166 

Kjerner 8 1,1 % 

Sylindrisk kjerne 2 

Bipolar kjerne 3 

Kjernefragment 3 

Sum, primærtilvirket flint 675 

Totalsum flint 691 
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Tabell 6 Oversikt over øvrige funn på ID160229-2 

Hovedkategori Antall Andel Delkategori/merknad Antall 

Keramikk 

Skår 13 1,8 %   13 

Bergkrystall 

Avslag 2 0,3 %   2 

Fragment 1 0,1 %   1 

Sum, bergkrystall 3 

Kvarts 

Avslag 1 0,1 %   1 

Fragment 15 2,1 %   15 

Splint 4 0,5 %   4 

Sum, kvarts 20 

Porfyr 

Fragment 1 0,1 % Noe usikkert 1 

Totalsum, øvrige råstoff 37 
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Figur 22 Spredning av diagnostiske gjenstander på ID160229-2. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av SH, 05.02.20. 
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Figur 23 Sylindrisk teknikk representert ved en rett ryggflekke (t.v.) og to sylindriske 

kjerner. Foto: S. Hårstad, KHM. 

 

Figur 24 Samtlige pilspisser fra lokaliteten. Foto: S. Hårstad, KHM. 
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Figur 25 T.v.: Samtlige keramikkskår funnet på lokaliteten. Godset fremstår som 

homogent, og det er sannsynlig at alle stammer fra samme kar. T.h.: Et utvalg av 

bergkrystall og kvarts funnet på lokaliteten. Foto: S. Hårstad, KHM. 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Kull fra de tre strukturene på ID160228 ble sendt inn til vedartsbestemmelse hos Afdeling 

for Konservering og Naturvidenskab ved Moesgaard museum. Analysene ble utført av 

Jannie Koster Larsen. 

 

I rapporten (Larsen et al 2018) nevnes det særlig at prøve 30002 (fra ildsted) viste stor 

variasjon i artssammensetning, og at mange av stykkene var av kvist og yngre grener, noe 

som kan speile opptenningsmateriale heller enn brensel. Det nevnes også at det kan være 

snakk om et meget kortlevd bål. Prøve 30040 viste en mer homogen sammensetning av 

arter, noe som tolkes som mer typisk brensel.   

Tabell 7 Oversikt over resultater fra vedartsbestemmelsen 

StrukturnrID Kontekst Prøve-
nummer 

Gram Alnus
or 

Betula
bjørk 

Corylus 
hassel 

Quercus
eik 

Salix/Populus 
selje/vier/osp 

22035 Ildsted 30002 0,1   5 1 2 

30028 Kullflekk 30040 0,3 10     

22066 Dyrknings
lag 

22003 0,3 3 4  3  

 

6.2 DATERING 

6.2.1 STRANDLINJEKURVE 

Som tidligere nevnt ble det utarbeidet en ny strandlinjekurve for Tvedestrand-Arendal i 

forbindelse med E18-prosjektet (se figur 25). Linnheia ligger noe lenger sør, og kan derfor 

ikke dateres nøyaktig ut fra nevnte kurve. På tross av denne usikkerhetsfaktoren gir kurven 

relativt gode holdepunkter for å tidfeste aktiviteten. ID160228 ville ha vært strandbundet 

ved et havnivå på 21 meter over dagens havnivå. Med utgangspunkt i Arendalskurven gir 

dette en maksimal datering til ca. 7000 BC, og lokaliteten kunne da ha vært strandbundet i 

et par tusen år før landhevingen fortsatte. Det fremkom ikke indikasjoner på transgresjon, 
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men om en slik havnivåstigning likevel fant sted vil lokaliteten ha vært strandbundet i to 

omganger, tidligst ca. 7000 BC (mellommesolitikum) og senest ca. 5400 BC 

(senmesolitikum).  

 

For ID160229-2 ville lokaliteten ha kommet opp av havet omtrent 3200 BC, altså i første 

del av mellomneolitikum. Siden lokalitetene ligger lenger sør enn området kurven er 

utarbeidet for er det i midlertid en mulighet for at dette skjedde noen århundrer tidligere, 

mot slutten av tidligneolitikum. Om man ser på nærliggende daterte lokaliteter er det særlig 

lokalitetene Krøgenes D5 og Brukjerr 3 som er verdt å sammenligne med ID160229-2. 

Krøgenes lå omtrent 12 km (i luftlinje) nordøst for Linnheia, i Arendal kommune, mens 

Brukjerrlokalitetene befant seg 12 km sørvest (også i luftlinje), i Grimstad kommune. 

Begge de nevnte lokalitetene lå på tilnærmet samme høyde (13–14 moh.). Brukjerr 3 er 

C14-datert til 3600–3300 BC (Mansrud 2018c), altså sen TN, mens Krøgenes D5 var en 

del yngre, og ble datert til siste halvdel av mellomneolitikum (MNb) basert på typologi og 

strandlinje (Reitan og Solberg 2018). ID160229-2 lå omtrent midt mellom disse 

lokalitetene, og interpolering kan gi et rimelig anslag på lokalitetens alder, som da ville 

havne i MNa (ca. 3300–2800 BC), forutsatt at lokaliteten var strandbundet. 

 

 

Figur 26 Strandlinjekurve utarbeidet i forbindelse med E18 Tvedestrand-Arendal. Mørk 

grå kurve: Tvedestrand, lys grå kurve: Arendal. Linnheialokalitetene markert med rødt. 

(Romundset 2018) 

6.2.2 C14-DATERINGER 

På ID160228 ble det registrert en mulig ildsted, en kullflekk og et sannsynlig dyrkningslag. 

Det ble tatt ut kullprøver av samtlige strukturer for vedartsbestemmelse og datering. 

 

ID160228 
ID160229-2 
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Ildstedet og dyrkningslaget ble datert til eldre jernalder (380–55 BC), mens kullflekken ble 

datert til senmesolitikum (5465–5215 BC, Nøstvetfasen).  

 

Det ble ikke gjort funn av strukturer på ID160229-2. Ett skår av keramikk ble sendt til 

analyse for identifisering og uttak av sot til datering. Skåret ble først oversendt Lunds 

universitet, deretter Uppsala. Det lot seg i midlertid ikke gjøre å fremskaffe materiale til 

datering, og tolkningen av lokaliteten har derfor ingen C14-dateringer å lene seg på.  

Tabell 8 Oversikt over resultater fra C14-datering 

 

 

6.2.3 TYPOLOGISK DATERING 

Det fremkom i beskjeden grad typologisk materiale fra ID160228, men mangelen på 

prosjektiler, råstoffvariasjonen, regulære mikroflekker fra mulige håndtakskjerner, samt 

slipeplater i sandstein kan peke mot opphold i senmesolitikum. To flateretusjerte pilspisser 

speiler også en bruk av området i bronsealder, mens keramikken som ble funnet ble bestemt 

til å være jernalder. 

 

ID160229-2 fremviste i større grad typologisk materiale som klart plasserte lokaliteten i 

yngre steinalder. Sylindriske kjerner, flere A-spisser, en mulig B-spiss og keramikk er 

eksempler på elementer som først opptrer i yngre steinalder. Selv om en del av 

pilspissmaterialet var for fragmentert og brent til å sikkert kunne avgjøre retusjtype, viste 

noen av dem tegn på en opprinnelig lengre og mer bearbeidet tange enn de typebestemte 

spissene, noe som er symptomatisk for B-spisser (Reitan, pers. med.). Denne typen spisser 

finnes i materialet fra og med MNa til slutten av MNb. 

 

6.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Det ble uttatt makrofossilprøver fra samtlige strukturer med det formål å finne daterbart 

materiale av bedre kvalitet enn kull, samt i større grad funksjonsbestemme strukturene og 

få klarhet i samtidig lokal flora. Tre prøver ble sendt til makrofossilanalyse hos 

Strukturnr Kontekst Prøve-
nummer 

Materia
le 

Datert 
vedart 

C14-år BP Kalibr. Alder 

(2σ) 

Lab.ref. 

22035 Ildsted 30002 Trekull Hassel 2190 ± 40 380–115 BC LuS-14427 

30028 Kullflekk 30040 Trekull Or 6335 ± 45 5465–5215 BC LuS-14428 

22066 Dyrkningslag 22003 Trekull Or 2150 ± 40 360–55 BC LuS-14426 
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Miljölaboratoriet ved Umeå Universitet.  Det ble ikke gjort funn av makrofossiler i 

prøvematerialet. 

7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON  

ID160228 

På lokaliteten ble det gjort funn som speiler bruk av området til flere tider opp gjennom 

forhistorien. 

 

Dateringen av en kullflekk til 5465–5215 BC sammenfaller godt med strandlinjekurven for 

Arendal, og havner her rett etter den transgressive perioden mellom 7000–5500 BC. Selv 

om den ikke kan kobles direkte til funnkonsentrasjonen på lokaliteten, ligger den i et 

område med funn. Dette gjør det sannsynlig at den kan knyttes opp mot aktiviteten på 

stedet. Kullflekken er å regne for en noe usikker kontekst siden det er vanskelig å 

funksjonsbestemme den, men dateringen passer såpass godt inn at det er rimelig å anta at 

den er samtidig med, og et resultat av, den menneskelige aktiviteten på lokaliteten.  

 

Funn av produksjonsavfall i flere forskjellige typer råstoff, regulære mikroflekker og slipte 

sandsteinsfragmenter, i kombinasjon med strandlinjekurve og overnevnte datering peker, 

sammen med den totale funnmengden, mot ett eller flere korte opphold i senmesolitikum. 

Funn av flere bipolare kjerner og en mengde mikroavfall tyder på at mye av materialet vi 

har samlet inn skriver seg fra bipolar reduksjon av flintmateriale, med det i seg selv gir 

ikke noe grunnlag for en nærmere datering. 

 

Dateringen av ildstedet og dyrkningslaget, som sammenfaller helt, kan sannsynligvis sees 

i sammenheng med keramikken som ble funnet på lokaliteten. Disse tydelige tegnene på 

opphold i yngre deler av forhistorien gir grunnlag for å konkludere med opphold av en viss 

varighet i flere perioder. Funn av to flateretusjerte pilspisser vitner i tillegg om aktivitet 

mellom disse to hovedbruksfasene. 

 

ID160229-2 

Typologisk kan ikke lokaliteten sikkert dateres nærmere enn til mellomneolitikum. Dette 

baseres på spisser med A- og B-retusj, samt tilstedeværelsen av keramikk og sylindrisk 

flekketeknologi.  Datering på grunnlag av strandlinjekurven for Arendal gir en tidfesting 

til ca. 3200 BC, men lokalitetens beliggenhet lenger sør enn de sørligste målepunktene for 

strandlinjeanalysen gjør at den kan være noe eldre. En interpolering av lokaliteten basert 

på Brukjerr 3 og Krøgenes D5, som ligger omtrent like langt fra Linnheia i henholdsvis 

sørvestlig og nordøstlig retning, gir en datering til MNa. Det er i midlertid ikke sikkert at 

lokaliteten har vært strandbundet, og MNa blir derfor satt som en maksimumsdatering, 

mens slutten av MNb blir minimumsalder. 

 

Råstoffsammensetningen er merkbart forskjellig på de to lokalitetene. Mens ID160228 

fremviser en større andel råstoff utenom flint, er funnmaterialet fra ID160229-2 nesten 

utelukkende flint. Dette kan speile en forskjell i råstoffutnyttelse som kan tilskrives de 

forskjellige periodene lokalitetene var i bruk, men med tanke på ID160229-2s størrelse og 

det faktum at den er adskilt fra en større lokalitet som teoretisk sett kan fremvise et annet 

funnbilde, anses den funnsammensetning som er synlig etter denne undersøkelsen som noe 

usikker. En videre undersøkelse av ID160229-1 vil nok være nødvendig for å avklare flere 
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forhold på ID160229-2. En sammenligning av funnmateriale og distribusjon, samt 

sannsynligheten for bevarte, daterbare strukturer på den resterende delen av lokaliteten vil 

kunne sette ID160229-2 inn i en større kulturhistorisk kontekst og besvare spørsmål om 

datering og type lokalitet, samt styrke forståelsen av forholdet til omkringliggende 

lokaliteter. 

 

Til sammen speiler utgravningsresultatene en langvarig bruk av området. Diagnostiske 

gjenstander fra flere perioder, i tillegg til daterte strukturer, speiler delområde C som et 

område attraktivt for både jeger-sanker-fiskere og mer bofaste bønder.  
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8 SAMMENDRAG 

I forbindelse med første trinn av utbygging av Linnheia til boligformål ble det i 2018 

foretatt en arkeologisk undersøkelse av to lokaliteter fra steinalder i området. Lokalitetene 

(ID160228 og ID160229-2) lå på 21–24 og 13–15 meter over dagens havnivå, og ble 

preliminært grovt datert til mesolitikum og neolitikum, basert på strandlinjekurve for 

Tvedestrand-Arendal. ID160228 hadde en utbredelse på 1100 m2, mens ID160229-2 var 

en mindre del av en større lokalitet, og målte 60 m2 i utbredelse. Begge lokalitetene var noe 

forstyrret av moderne aktivitet, men disse så ut til å ha lite innvirkning på 

bevaringsforholdene på de undersøkte delene av lokalitetene. 

 

Undersøkelsene resulterte i 1304 funn totalt.  

 

På ID160228 ble det totalt gravd 9 m3 over et område på 42 m2, og det ble samlet inn 576 

funn, hvorav 79 % var flint. De resterende 21% fordelte seg på bergkrystall (9,2 %), kvarts 

(8,7 %), keramikk (1,9 %), pimpstein (0,9 %) og sandstein (0,3 %). Det 

sekundærbearbeidede materialet på lokaliteten begrenset seg til to flateretusjerte pilspisser 

og to fragmenter med retusj. For øvrig var funnbildet dominert av produksjonsavfall, og da 

særlig splint (45 %). Elleve skår av keramikk ble funnet spredt utover lokaliteten. 

 

Det ble registrert tre strukturer på lokaliteten: en kullflekk, et ildsted, og et lag som 

sannsynligvis ble dannet i forbindelse med dyrkning. Kullflekken fikk en datering til 5465–

5215 BC, altså senmesolitikum (nøstvetfasen), mens dyrkningslaget og ildstedet fikk 

relativt godt sammenfallende dateringer til henholdsvis 360–55 BC og 380–115 BC 

(førromersk jernalder). Strukturene fra jernalder ble satt i sammenheng med keramikken 

som ble funnet, og det dreide seg sannsynligvis om en relativ ekstensiv bruk av området i 

jernalder som har forstyrret sporene etter tidligere tilhold. Kullflekken med senmesolittisk 

datering passet godt inn med dateringer basert på strandlinjekurve, og mangelen på spor 

etter transgresjon bidrar til at den steinbrukende aktiviteten på lokaliteten høyst sannsynlig 

kan tidfestes til senmesolitikum. Elementer fra funnbildet, som regulære mikroflekker og 

slipeplater i sandstein, underbygger denne dateringen. 

 

Funnbildet på ID160229 skilte seg en del fra situasjonen på ID160228. Her ble det gravd 

4 m3 over et område på 21,5 m2 og samlet inn 728 funn, hvorav 94,9 % var flint. Lokaliteten 

fremviste altså en mye mer konsentrert funndistribusjon enn ID160228. For øvrig fordelte 

råstoffmaterialet seg på kvarts (2,7 %), keramikk (1,8%), bergkrystall (0,4 %) og et mulig 

fragment av porfyr (0,1 %), men råstoffvariasjonen fremsto som betydelig mindre enn på 

ID160228. 2,2 % av materialet var sekundærbearbeidet, og omfattet åtte tangespisser, fire 

retusjerte flekker, ett retusjert avslag og to retusjerte fragmenter. Av disse ble det 

identifisert tre skrapere og ett flekkebor. Fem av tangespissene lot seg bestemme til type 

A, én til sannsynlig B-spiss, mens de to øvrige var for fragmenterte til å sikkert avgjøre 

retusjtype. Det ble gjort funn av 13 meget fragmenterte skår av udekorert keramikk 

innenfor et begrenset område, og lokaliteten fremviste også ryggflekker og sylindriske 

kjerner. 

 

ID160229-2 fremviste ingen synlige strukturer, og en maksimumsdatering av lokaliteten 

ble på bakgrunn av funninventar og strandlinje lagt til MNa. Det blir ansett som sannsynlig 

at boplassen var strandbundet da den var i bruk, og slik sett kan knyttes til opphold av 
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mennesker som har oppsøkt stedet for å drive jakt, sanking eller fiske i midtre del av 

neolitikum, heller enn i forbindelse med jordbruk. En videre undersøkelse av den 

resterende delen av ID160229 ville sannsynligvis ha bidratt med utfyllende informasjon 

om den undersøkte lokaliteten og landskapsbruken i området generelt, samt også potensielt 

kunne fremskaffe mer presise dateringer. 
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9 VEDLEGG 

9.1 STRUKTURLISTE 

Strukturnr. Subklasse Lengde Bredde Dybde Dateringsmateriale Datering  Kalibrert 
2σ  

A22035 Ildsted 120 cm 90 cm 9 cm Kull av Corylus, 
hassel 

2190±40BP 380-115 
BC 

A22066 Dyrkningslag 180 cm 
(profil) 

Ikke 
reg. 

5-15 
cm 

Kull av Alnus, or 2150±40BP 360-55 BC 

A30028 Kullflekk 150 70 5 cm Kull av Alnus, or 6335±45BP 5465-
5215BC 

 

9.2 TILVEKSTTEKST 

C61620-61621 

I forbindelse med planlagt utbygging av Linnheiaområdet til boligformål ble det 07.10-

02.11.2018 foretatt arkeologiske utgravninger av to steinalderlokaliteter (ID160228 og 

ID160229-2) innenfor planområdet for første del av utbyggingen (delområde C). Til 

sammen ble det samlet inn 1304 funn, hovedsakelig av flint, men også med innslag av 

kvarts, sandstein, pimpstein og keramikk.  

 

ID160228 lå 21–25 moh. Ved undersøkelsen ble 768,5 m2 maskinelt avtorvet, mens 42 m2 

ble utgravd for hånd. I tillegg ble det avdekket et 0,2 m tykt jordlag innenfor 419 m2. Det 

fremkom tre daterbare strukturer, et ildsted, en kullflekk og et dyrkningslag, hvorav 

ildstedet og dyrkningslaget ble tidfestet til førromersk jernalder (360–55 BC), og 

kullflekken til senmesolitikum (5465–5215 BC). Det littiske funnmaterialet (565 stk.) var 

dominert av produksjonsavfall fra bipolar reduksjon av flint, men enkelte gjenstander som 

slipeplatefragmenter og mikroflekker kan sammenfalle med en senmesolittisk datering. I 

tillegg ble det samlet inn gjenstandsmateriale fra yngre perioder, slik som to flateretusjerte 

spisser og keramikk (11skår), på lokaliteten. Kunnskapen om landhevningen i området gir 

grunnlag for å anta at den mesolittiske aktiviteten foregikk nær datidens strandlinje, mens 

den senere funnene representerer aktivitet et stykke innenfor stranden. Funnene fra 

ID160228 ble katalogisert under Cnr. 61620 

 

ID160229-2 lå 14–16 moh. Under undersøkelsen ble 51 m2 maskinelt avtorvet, mens 21,5 

m2 ble utgravd for hånd. I tillegg ble det avdekket et 0,2 m tykt jordlag innenfor 43 m2. Det 

ble ikke påvist daterbare strukturer, men lokaliteten kunne skilte med et mer typologisk 

gjenkjennbart littisk funninventar (715 stk.) fra mellomneolittisk tid (ca. 3300–2350 f.Kr.) 

i form av 8 tangespisser og 2 sylindriske kjerner med tilhørende flekker, samt 13 skår 

keramikk. Dateringen indikerer at boplassen har vært strandbundet. Funnene fra 

ID160229-2 ble katalogisert under Cnr. 61621.   
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Orienteringsoppgave: Undersøkelsesområdet lå i sørøstre del av Linnheia, i en sørvendt 

helling rett nordvest for fylkesvei 420 og mellom to små boligområder i sørvest og nordøst. 

I øst og vest var undersøkelsesområdet naturlig avgrenset av bergvegger, i nord av 

funntomme prøvestikk. I sør grenset undersøkelsesområdet mot dagens bebyggelse, og et 

tidligere oppdyrket område. 

 

Litteratur: Hårstad, S. 2020. Rapport fra arkeologisk utgravning. Steinalderboplasser fra 

mesolitikum og neolitikum med spor etter tilhold i eldre jernalder. Birketveit, 60/135, 

Graimstad, Aust-Agder. Upublisert rapport i Kulturhistorisk museums Topografisk 

arkiv. 

Møistad I. M. 2012. Rapport fra kulturhistorisk registrering. Detaljregulering av Linnheia 

Nord, Grimstad kommune, gbnr. 60/28 mfl. bnr, Arendal kommune, gbnr. 426/44. 

Aust-Agder Fylkeskommune. Arendal. 

Winther T. 2012. Rapport fra kulturhistorisk registrering. Områdeplan for Linnheia, 

Grimstad kommune, gbnr. 60/3 mfl. bnr. Aust-Agder Fylkeskommune. Arendal  
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C61620/1-23 

 

Boplassfunn fra steinalder/jernalder fra LINNHEIA av BIRKETVEIT (60 /135), 

GRIMSTAD K., AUST-AGDER. 

1)  2 pilspisser av flint. Begge flateretusjerte lansettformede spisser av type D. 1 med 

cortex. Mål: L: 1,1-2,7 cm. 

2)  2 fragmenter av flint med steil retusj. Begge med cortex. Mål: Stm.: 1,4-2,3 cm. 

3)  8 flekker av flint. 2 varmepåvirket, 1 med cortex. 

4)  12 mikroflekker av flint. 2 varmepåvirket, 1 med cortex. 

5)  43 avslag av flint. 1 varmepåvirket, 13 med cortex. 

6)  147 fragmenter av flint. 11 varmepåvirket, 48 med cortex. 

7)  236 splint av flint hvorav 55 med slagbule.  27 varmepåvirket, 35 med cortex. 

8)  3 bipolare kjerner av flint. 1 med cortex. Mål: Stm.: 1,6-2,1 cm. 

9)  2 kjernefragmenter av flint. Sidefragmenter. Mål: L: 1-2,7 cm. 

10)  18 avslag av bergkrystall. 

11)  16 fragmenter av bergkrystall. 

12)  16 splint av bergkrystall hvorav 7 med slagbule. 

13)  Bipolar kjerne av bergkrystall. Mål: Stm.: 1,8 cm. 

14)  Uregelmessig kjerne av bergkrystall. Mål: Stm.: 1,4 cm. 

15)  Kjernefragment av bergkrystall. Sidefragment. 

16)  9 avslag av kvarts. 

17)  29 fragmenter av kvarts. 

18)  12 splint av kvarts. 

19)  2 fragment av sandstein. Begge med slipt overflate. Mål: Stm.: 3,6-3,9 cm. 

20)  5 stykker pimpstein. Mål: Stm.: 1,8-5,6 cm. 

21)  11 fragmenter av keramikk. Mål: Stm.: 1,5-3 cm. Vekt: 1,9 g. 

22)  3 prøver, kull. Samtlige vedartsbestemte og daterte.  

P30002, fra A22035 (ildsted): Vedartsbestemt til hassel, eik, selje/osp. Datert på hassel 

til 2190±40 BP; 360-195 calBC (LuS_14427). 

P30040, fra A30028 (kullflekk): Vedartsbestemt til or. Datert til 6335±45 BP, 5370-

5225 calBC (LuS_14428).  

P22003, fra A22066 (dyrkningslag): Vedartsbestemt til or, bjørk og eik. Datert på or 

til 2150±40 BP, 350-110 calBC (LuS_14426). 

23)  3 prøver, makro. Samtlige analyserte, ingen funn av makrofossiler. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32N: 6472144, Ø: 481580. 

LokalitetsID:  160228. 

Katalogisert av: Silje Hårstad. 
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C61621/1-19 

 

Boplassfunn fra yngre steinalder fra LINNHEIA av BIRKETVEIT (60 /135), 

GRIMSTAD K., AUST-AGDER. 

 

1)  13 fragmenter av keramikk. Mål: Stm.: 2,3 cm. Vekt: 15,35 g. 

2)  8 pilspisser av flint, hvorav 5 A-spisser, 1 B-spiss og 2 tangespisser. 3 varmepåvirket. 

Mål: L: 1,9-2,3 cm. 

3)  4 flekker av flint med retusj hvorav 1 bor og 1 skraper. 1 varmepåvirket, 2 med cortex. 

Mål: Stm.: 2,1-3,6 cm. 

4)  Avslag med retusj av flint. Skraper. Mål: Stm.: 1,5 cm. 

5)  2 fragmenter med retusj, hvorav 1 fragment av kjerne. 1 skraper. 1 med cortex. Mål: 

Stm.: 1,8-2,2 cm. 

6)  38 flekker av flint, hvorav 8 med rygg.  12 varmepåvirket, 8 med cortex.  

7)  9 mikroflekker av flint. 2 med cortex 

8)  188 avslag av flint.  52 varmepåvirket, 81 med cortex. 

9)  266 fragmenter av flint. 138 varmepåvirket, 111 med cortex. 

10)  166 splint av flint, hvorav 33 med slagbule. 97 varmepåvirket, 37 med cortex. 

11)  2 sylindriske kjerner av flint. 1 varmepåvirket, 1 med cortex. Mål: Stm.: 2,8-4,1 cm. 

12)  2 bipolare kjerner av flint. 1 med cortex. Mål: Stm.: 1,8-2,6 cm. 

13)  3 kjernefragmenter av flint, hvorav 2 sidefragmenter og 1 plattformavslag. 

14)  2 avslag av bergkrystall. 

15)  Fragment av bergkrystall. 

16)  Avslag av kvarts. 

17)  15 fragmenter av kvarts. 

18)  4 splint av kvarts. 

19)  Fragment av porfyr. Mål: Stm.: 10,6 cm. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32N: 6472078, Ø: 481575. 

LokalitetsID: 160229-2. 

Katalogisert av: Silje Hårstad. 
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9.4 FOTOLISTE 

Fotokort_id Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr Sett mot LokalitetsID Fotograf Opptaksdato 

774506 Cf53424_001.JPG Site overview   øst 160228 Esa Hertell 09.10.2018 

774507 Cf53424_002.JPG Site overview   øst 160228 Esa Hertell 09.10.2018 

774508 Cf53424_003.JPG Site overview   sørøst 160228 Esa Hertell 09.10.2018 

774509 Cf53424_005.JPG Site overview   vest 160228 Esa Hertell 09.10.2018 

774510 Cf53424_006.JPG Site overview   vest 160228 Esa Hertell 09.10.2018 

774511 Cf53424_007.JPG Site overview   nordvest 160228 Esa Hertell 09.10.2018 

774512 Cf53424_008.JPG Site overview   nordvest 160228 Esa Hertell 09.10.2018 

774513 Cf53424_012.JPG Site 2 overview   nordøst 160229-2 Esa Hertell 09.10.2018 

774514 Cf53424_014.JPG Site 2 overview   nordøst 160229-2 Esa Hertell 09.10.2018 

774515 Cf53424_016.JPG Site 2 overview   øst 160229-2 Esa Hertell 09.10.2018 

774516 Cf53424_018.JPG Site 2 overview   sørøst 160229-2 Esa Hertell 09.10.2018 

774517 Cf53424_021.JPG Arbeidsbilde. 
Avtorving lok 28. 

  sør 160228 Silje 
Hårstad 

15.10.2018 

774518 Cf53424_022.JPG Lok 29 
oversiktsbilde 

  øst 160229-2 Lars B. 
Kvernberg 

16.10.2018 

774519 Cf53424_023.JPG Lok 29 
oversiktsbilde 

  øst 160229-2 Lars B. 
Kvernberg 

16.10.2018 

774520 Cf53424_024.JPG Lok 29 
oversiktsbilde 

  nord 160229-2 Lars B. 
Kvernberg 

16.10.2018 

774521 Cf53424_025.JPG Lok 29 
oversiktsbilde 

  nordvest 160229-2 Lars B. 
Kvernberg 

16.10.2018 

774522 Cf53424_026.JPG Lok 29 
oversiktsbilde 

  vest 160229-2 Lars B. 
Kvernberg 

16.10.2018 

774523 Cf53424_027.JPG Lok 29 
oversiktsbilde 

  sørvest 160229-2 Lars B. 
Kvernberg 

16.10.2018 

774524 Cf53424_028.JPG Lok 28 etter 
avtorving. 

  sørøst 160228 Silje 
Hårstad 

17.10.2018 

774525 Cf53424_029.JPG Lok 28 etter 
avtorving. 

  sørøst 160228 Silje 
Hårstad 

17.10.2018 

774526 Cf53424_030.JPG Lok 28 etter 
avtorving. 

  sørøst 160228 Silje 
Hårstad 

17.10.2018 

774527 Cf53424_031.JPG Arbeidsbilde, lok 
29. 

  sørøst 160229-2 Silje 
Hårstad 

24.10.2018 

774528 Cf53424_032.JPG Arbeidsbilde, lok 
29. 

  nordvest 160229-2 Silje 
Hårstad 

24.10.2018 

774529 Cf53424_033.JPG Dyrkningslag lok 
28, profil. 

22065 vest 160228 Silje 
Hårstad 

24.10.2018 

774530 Cf53424_038.JPG Dyrkningslag lok 
28, profil. Etter 
rens. 

22065 vest 160228 Silje 
Hårstad 

24.10.2018 

774531 Cf53424_039.JPG Dyrkningslag lok 
28, profil. Etter 
rens. 

22065 vest 160228 Silje 
Hårstad 

26.10.2018 

774532 Cf53424_041.JPG Makroprøveuttak   vest 160228   26.10.2018 

774533 Cf53424_043.JPG Snøvær   nord 160229-2 Silje 
Hårstad 

31.10.2018 

774534 Cf53424_044.JPG Snøvær.   nordvest 160228 Silje 
Hårstad 

31.10.2018 

774535 Cf53424_045.JPG Planfoto, lag, lok 
28. 

22065 sør 160228 Silje 
Hårstad 

26.10.2018 

774536 Cf53424_046.JPG Linnheia lok 29 
overview 

  øst 160229-2 Esa Hertell 01.11.2018 

774537 Cf53424_047.JPG Linnheia lok 29 
overview 

  sørøst 160229-2 Esa Hertell 01.11.2018 

774538 Cf53424_048.JPG Linnheia lok 29 
overview 

  sør 160229-2 Esa Hertell 01.11.2018 
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774539 Cf53424_049.JPG Linnheia lok 29 
overview 

  sørvest 160229-2 Esa Hertell 01.11.2018 

774540 Cf53424_050.JPG Linnheia lok 29 
overview 

  nord 160229-2 Esa Hertell 01.11.2018 

774541 Cf53424_051.JPG Linnheia lok 28 
overview 

  nordvest 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774542 Cf53424_052.JPG Linnheia lok 28 
overview 

  nordvest 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774543 Cf53424_054.JPG Linnheia lok 28 
overview 

  nord 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774544 Cf53424_056.JPG Linnheia lok 28 
overview of lithic 
concentration 
area 

  sørøst 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774545 Cf53424_057.JPG Linnheia lok 28 
overview 

  øst 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774546 Cf53424_058.JPG Linnheia lok 28 
overview 

  øst 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774547 Cf53424_059.JPG Linnheia lok 28 
overview 

  sørøst 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774548 Cf53424_062.JPG Hearth 22035 nordøst 160228 Lars B. 
Kvernberg 

01.11.2018 

774549 Cf53424_064.JPG Cooking pit 22056 sørøst 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774550 Cf53424_065.JPG Snittet ildsted 22035 nord 160228 Lars B. 
Kvernberg 

01.11.2018 

774551 Cf53424_067.JPG Kokegrop 22046 sør 160228   01.11.2018 

774552 Cf53424_069.JPG Kokegrop 30003 nord 160228 Lars B. 
Kvernberg 

01.11.2018 

774553 Cf53424_071.JPG Mulig kokegrop 22046 sør 160228   01.11.2018 

774554 Cf53424_073.JPG Avskrevet 22056 vest 160228 Esa Hertell 01.11.2018 

774555 Cf53424_074.JPG 30003 Snittet 30003 nordvest 160228 Lars B. 
Kvernberg 

01.11.2018 
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