
 

Tangvall Nedre, 38  2016/1603 

1 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

 

  

 

TO STEINALDERLOKALITETER 
FRA TIDLIGNEOLITIKUM 

TANGVALL NEDRE, 38/1 

BAMBLE, TELEMARK 

 

FELTLEDER: Jo-Simon Frøshaug Stokke 

PROSJEKTLEDER: Per Persson 

 

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

ARKEOLOGISK SEKSJON 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

F
O
R
N
M
I
N
N
E
S
E
K
S
J
O
N
E
N 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

Oslo 2017 



 

Tangvall Nedre, 38  2016/1603 

2 

 

 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET 

I OSLO 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMMENDRAG 
Telemark fylkeskommune registrerte i 2006 to steinalder lokaliteter på Tangvall Nedre i 

Bamble kommune. I forbindelse med et nytt tiltak i området ble de to antatte 

mellomneolittiske lokalitetene undersøkt av Kulturhistorisk museum i 2016. 

 

På den nordligste lokaliteten ble gjort 1236 funn av flint, ett av bergkrystall, mens det det på 

den sørligste lokaliteten ble gjort 96 funn, samtlige av flint. I funnmaterialet fra begge 

lokalitetene er det sylindrisk teknikk som dominerer. Lokalitetene gav et relativt stort utvalg 

flekker som var videre bearbeidet til tangepilspisser av A-typen. 

 

En ny strandlinjekurve, utarbeidet for utgravningsprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal, viser at 

lokalitetene tidligst kan ha vært i bruk i siste halvdel av tidligneolitikum. Mengden og 

spredningen av patinert flint på lokalitet 1 tyder på at var strandbunden når den var i bruk. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

TANGVALL NEDRE, 38/1, BAMBLE, TELEMARK  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Telemark fylkeskommune utførte i 2006 arkeologiske registeringer i forbindelse med 

anlegging av paintball-, trail- og ATV-bane, og det ble påvist to automatisk fredede 

kulturminner: steinalderlokalitetene Askeladden-ID 113521 og 113522 (Handeland 2006). 

Begge lokalitetene ble påvist ved prøvestikk som inneholdt slått flint og ble avgrenset av 

funntomme prøvestikk. Disse ble bevart med hensynssoner i reguleringsplanen for området 

vedtatt 12.2.2009 (Persson 2016). 

 

Et nytt tiltak ved Tellefsen AS planla å planere hele området, og i forbindelse med dette ble 

de to tidligere kjente lokalitetene utgravd arkeologisk. 

 

Lokalitetene ble på bakgrunn av høyden over havet anslått å ha vært i bruk i 

mellomneolitikum (se fig. 5). Dette er en lite kjent periode i Sørøst-Norge, og begge ble 

derfor bestemt undersøkt til tross for få funn og antallet øvrige kjente steinalderboplasser i 

området. 

 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Lokalitetene ble undersøkt parallelt, med ulike arbeidsoppgaver utført samtidig. Antall 

benyttet dagsverk er derfor fremstilt sammenlagt her. 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jo-Simon F. Stokke Feltleder 4.10.-5.10./10.10.-21.10.2016 12 

Svein V. Nielsen Ass. feltleder 10.10.-19.10.2016 8 

Per Persson Assistent/Prosjekt

leder 

4.10.-5.10.2016 2 

Kine S. Henriksen Assistent 10.10.-21.10.2016 10 

Sum   32 

 Gravemaskinfører 4.10./5.10./11.10.2016 1 
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Figur 1: Oversikt over prosentandel tid anvendt på ulike arbeidsoppgaver i felt. 

 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Lokalitetene lå relativt avsidesliggende til og undersøkelsen ble derfor lite besøkt av 

publikum. Det var heller ikke satt av særskilte midler til formidling. Likevel ble det i samråd 

med tiltakshaver gjennomført et besøk med journalist Tom B. Hansen fra Porsgrunn Dagblad, 

hvilket resulterte i en artikkel som stod å lese i avisen fredag 21.10.2016. 

 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger mellom Stokkevannet og E18, vest for Tangvallen gård i Bamble 

kommune (fig. 2). Topografien domineres av skogkledte små bergknauser, med fuktig mark 

imellom. Området rundt Stokkevannet skiller seg ut geologisk, ved at grunnfjellet består av 

gneis langs vestsiden og kalkstein og skifer langs østsiden. 
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Figur 2: Kart over lokalitetenes plassering. Kart: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

 

Lokalitet 1 (C60617) 

Den nordligste av de to lokalitetene, lokalitet 1, lå på en liten lomme med løsmasser mellom 

bart berg, cirka 23 meter over havet (fig. 3). Lommen formet en nord-sør-orientert, S-formet 

renne. Renna var svakt hellende mot sør, cirka 26 meter lang, og seks meter på det bredeste. 

 

Til sørvest og sørøst for renna dannet berget to små knatter, som brått gikk ned mot ATV-

løypa sør for lokaliteten. Berget vest for renna formet en skarp rygg, som gikk parallelt med 

renna fra midten av lokaliteten og nordover. Berget øst og nordøst for renna formet nedre del 

av et større berg, som fortsatte opp til 32 meter over havet nordøst for lokaliteten. 

 

Det var et smalt utløp for renna mellom bergknattene i sør. Her vil det ha vært ideelt å trekke 

opp båten da havet en gang i forhistorien stod så høyt. I lokalitetens sørøstre hjørne var det 

derimot ikke utløp. Helning ned mot omsluttende berg skapte myrlendt og våt undergrunn. 

Nedbør under utgravningsperioden gjorde at det ikke var mulig å grave den delen av 

lokaliteten som en del av undersøkelsen. 

 

Løsmassene i renna bestod av fin sand, grus og rullestein. Det var spredt vegetasjon på 

lokaliteten, som bestod av små løvtrær, einer og lyng. 
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Under fylkeskommunens registreringer ble det gjort to positive prøvestikk, ett sentralt på 

lokaliteten og ett mot berget i sørvest (Handeland 2006: 6). Disse gav tre funn av flint, hvorav 

ingen var diagnostiske. 

 

 
Figur 3: Foto av lokalitet 1. Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

 

Lokalitet 2 (C60618) 

Den sørligste av de to lokalitetene, lokalitet 2, lå på løsmasser i bunnen av en lang smal 

berggang, 23 meter over havet, drøyt 75 meter sørøst for lokalitet 1 (fig. 4). Berggangen var 

orientert nordvest-sørøst. Veldig rette og parallelle berg til begge sider for gangen gav en 

meget jevn bredde. Gangen var cirka 37 meter lang, mellom tre og fem meter bred. I begge 

ender var det slake utløp, og bunnen av gangen var flat og jevn. Langs lokalitetens østre side 

dannet berget en skarp bergrygg. Langs lokalitetens vestre side dannet berget nedre del av en 

større bergtopp, som steg opp til cirka 30 meter over havet. 

 

I bunnen av berggangen var det meget fine løsmasser av sand og spredte rullesteiner. Berget 

langs den nordøstre siden hadde erodert og dannet et belte av kjosegrus inntil berget. I den 

sørlige enden av berggangen lå det mange kampesteiner, som kan ha vært oppsprukket berg. 

På grunn av en svak helning fra midten av gangen mot begge utløpene og de fine løsmassene 

var flaten godt drenert. 
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Under fylkeskommunens registreringer ble det gjort to positive prøvestikk inn mot berget 

langs vestsiden av berggangens nordre ende (Handeland 2006: 7-8). I disse ble det funnet tre 

flintavslag, muligens fra samme knoll. 

 

 
Figur 4: Foto av lokalitet 2. Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

 

Kulturhistorisk status 

Langs den bratte østsiden av Stokkevannet er det ikke kjent steinalderboplasser, mens det på 

vestsiden er påvist et stort antall. Undersøkelsen her er primært gjort i forbindelse med 

utbyggingen av E18 mellom Rugtvedt og Dørdal (Solheim 2017). Hele 59 lokaliteter er 

registrert innen en 2 km radius fra lokalitetene på Tangvall (Persson 2016: 1). Det store 

antallet lokaliteter kan settes i sammenheng med Stokkevannet, som igjennom eldre steinalder 

var en del av et smalt sund, og i yngre steinalder en lang, smal vik. Lokaliteten har da ligget i 

nær tilknytning til et gunstig miljø for fiske og fangst av sjøpattedyr. 

 

Likevel er kun et fåtall av disse så sene som lokalitetene ved Tangvall. Dette kan ha sin 

bakgrunn i at jordbruket har sitt endelige gjennombrudd i mellomneolitikum, og at boplassene 

oftere ligger lenger inn i landet (Prescott 2012). 

 

Kun 1,8 km nord for Tangvall er det undersøkt en boplass ved Stokke/Polland 1 på 26-27 m 

over dagens havnivå. Det var funnet gjenstandstyper som kan dateres til flere faser av yngre 
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steinalder og trolig bronsealder. Materialet indikerer imidlertid en hovedbruksfase i 

tidligneolitikum med et randskår av snorstempelornert keramikk og ulike pilspisstyper. Det er 

også funnet flere slipte flintgjenstander (Solheim og Koxvold 2014). 

 

Cirka åtte kilometer fra lokalitetene ligger Rognlia ved Langangsfjorden. Her ble en større 

boplass undersøkt i 1957 på 21 m.o.h. Et rikt gjenstandsmateriale inkluderte tangepiler, 

sylindriske kjerner, fragment av flintøkser og dekorert keramikk, i tillegg til spor etter en 

hustuft (Ingstad 1970). Lokaliteten er av flere blitt tolket som å tilhøre den gropkeramiske 

kulturen man kjenner fra Sverige og Danmark, men som er lite kjent rundt Oslofjorden 

(Persson 1998; Østmo 2010, 2012). Lokalitetene ved Tangvallen ble ansett for å ha potensiale 

til å utdype dette bildet. 

 

12 km mot nordøst, ved undersøkelser for ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn, ble i 

2012 Langangen Vestgård 6 undersøkt. Lokaliteten lå på 28 m.o.h., og strukturer der ble C14-

datert til ca. 3700 – 3900 f.Kr. (Reitan 2012: 202). 

 

Hovedperiode Underperiode Kalibrert alder f.Kr. 

Eldre steinalder Tidligmesolitikum, fase 1 9500-8300 

Mellommesolitikum, fase 2 8300-6350 

Senmesolitikum, fase 3 (Nøstvetfasen) 6350-4600 

Senmesolitikum, fase 4 4600-3800 

Yngre steinalder Tidligneolitikum 3800-3300 

Mellomneolitikum A 3300-2700 

Mellomneolitikum B 2700-2350 

Senneolitikum 2350-1800 

Tabell 5: Kronologisk oversikt for steinalderen i Sør-Norge (etter Glørstad 2006).



 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

På bakgrunn av den kulturhistoriske rammen, samt lokalitetenes og prosjektets 

begrensede omfang, ble det i forkant formulert problemstillinger for å veilede de 

prioriteringene som måtte gjøres i felt (Persson 2016: 5). Som ved andre 

steinalderutgravninger ønsket man å få et sterkere belegg for å tolke lokalitetenes 

funksjon. Høyest prioritet ville likevel gis til å forstå hvordan lokalitetene forholdt seg til 

lokaltopografien og aktivitetens datering. Videre ønsket man å se lokalitetene i forhold til 

andre undersøkte lokaliteter i området, spesielt resultatene fra E18 Rugtvedt-Dørdal. 

 

- Er lokalitetene små plasser for flintknakking eller del av større boplasser? 

- Hvilken alder og kulturell tilhørighet har funnene? 

- Ligger lokalitetene ved den datidige havstranden? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Først benyttes gravemaskin med flatt skjær på graveskuffen til å fjerne torvlaget 

maskinelt over hele lokaliteten, for å lette det videre gravearbeidet. Hovedfasen består av 

å grave løsmassene på lokaliteten i 50x50 cm ruter, lagvis 10 cm vertikalt, uavhengig av 

funn eller stratigrafiske forhold. Alle løsmasser som graves for hånd i innlednings- og 

hovedfasen vannsåldes i såld med 4mm store masker. 

 

Fortløpende dokumenteres topografi, utgravd område og eventuelle strukturer ved hjelp 

av elektronisk innmåling, fotografering og tegning. 

 

Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved innmåling på 

begge lokalitetene. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til 

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

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 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 fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 

og ESRIs ArcMap 10.  

 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Da det var knapt med tid og ressurser, og fordi begge lokalitetene hadde en meget 

begrenset utstrekning, ble det bestemt å begynne med maskinell avtorving av begge 
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lokalitetene. Dette ble utført av feltleder, prosjektleder og gravemaskinfører uken i 

forkant av feltoppstart med det øvrige feltpersonellet. Ettersom avstanden mellom de to 

lokalitetene var for stor til å bruke en felles såldestasjon, gikk en del tid med til å opprette 

en stasjon ved hver. Dette ble gjort parallelt med avtorving på lokalitetene. 

 

Deretter begynte graving i ruter og lag rundt de positive prøvestikkene gravd av 

fylkeskommunen under registreringene (fig. 6A og B). Ettersom det var knyttet størst 

usikkerhet til utstrekningen av lokalitet 2, ble det først gravd der. Denne viste seg å være 

både liten og med ytterst få funn. Gravingen ble gjennomført på et par dager, og resten av 

undersøkelsestiden ble benyttet til å grave lokalitet 1 i ruter og lag. 

 

Ved lokalitet 1 ble det gravd ett enkelt 10 cm dypt lag i kvadranter. Totalt ble det gravd 

37 m². Det laveste funnet lå på cirka 22 moh. 

 

Ved lokalitet 2 ble det også gravd i ett 10 cm dypt lag. Her ble det totalt gravd 21 m². 

Samtlige funn lå på cirka 23 moh. 

 

Det ble ikke prioritert å gjennomføre avsluttende maskinell flateavdekking. 
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Figur 6: A) ferdig gravd lokalitet 1; B) ferdig gravd lokalitet 2. Foto: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 
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5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Ingen spor av forstyrrende moderne aktivitet var synlig ved undersøkelsen. Undergrunnen 

på lokalitetene var kun påvirket av naturlige prosesser, som tele, røtter, nedbrytning og 

lignende. På ØK kart er det 100 m øst for lokaliteten markert åtte bygninger som danner 

et slags industrianlegg (minkfarm?), disse var vekk ved undersøkelsen. I forbindelse med 

bygging av ATV-bane var det derimot gjort en del inngrep i landskapet rundt 

lokalitetene. De generelle topografiske trekkene bør likevel ha fortonet seg noenlunde likt 

i steinalderen.  

 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble ikke påvist strukturer eller andre stratigrafiske kontekster som kunne knyttes til 

menneskelig aktivitet. 

 

Undergrunnen på lokalitet 1 besto av løs, grå, fin siltholdig sand, som gradvis ble rødere, 

grovere og mer kompakt. I det sørøstre hjørnet var det meget vått og undergrunnen derfor 

ikke dokumentert. Langs bergryggen i vest var undergrunnen rød, men ellers de samme 

løsmassene. Lengst nord på lokaliteten var undergrunnen mer hummøs. 

 

Undergrunnen på lokalitet 2 bar preg av podsolering. De øverste fem centimeterne bestod 

av fin, lys grå, siltholdigsand. Dette ble etterfulgt av rød, grov, meget kompakt sand og en 

del rullestein. Undergrunnen var relativt homogen over hele lokaliteten, men var noe 

løsere i nordenden og mer steinete i sørenden.  

 

6.2 FUNNMATERIALE 

Gjenstandsmaterialet er klassifisert i henhold til katalogiseringsmalen ved Kulturhistorisk 

museum som baserer seg på Knut Helskog et al. (1976). Funnene fra begge lokalitetene 

ble katalogisert av feltleder. 

 

Lokalitet 1 

I det følgende vil samtlige funn fra lokalitet 1 gjennomgås. Først vil de ulike råstoffene 

beskrives hver for seg, før hver funnkategori gjøres rede for. 
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Tabell 7: Oversikt over alle funn fra lokalitet 1, fordelt på råstoff. 

 

Råstoff 

Gjenstandsmaterialet fra lokalitet 1 domineres av flint. Kun ett funn bergkrystall 

representerer andre råstoff. Det er observert flere typer flint i gjenstandsmaterialet. Den 

vanligste typen er en lett gjenkjennelig fin, gjennomskinnelig type, som varierer i farge 

fra brun til mørk grå. Den andre viktige typen er lysere, mattere og mer opakt grå. I 

tillegg kommer flere mindre, grovere typer. 

U.nr. Hovedkategori Antall % Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

1 Pilspiss 20 2 A1 7 

1 A2 7 

1 A3 4 

2 Annen 2 

3 Flekke 11 1 Slipt 2 

4 Med retusj 9 

9 Avslag 15 1 Slipt 14 

10 Med retusj 1 

12 Fragment 4 0,5 Slipt 2 

13 Med retusj 2 

15 Splint 5 0,5 Slipt 5 

17 Kjerne 1 0,1 Slipt, sylindrisk 1 

Sum sekundærbearbeidet flint 56   

Prosentandel av flint  5  

Primærtilvirket flint 

5 Flekke 118 10 Med rygg 3 

6 Med bruksspor 4 

6  111 

7 Mikroflekke 41 3 Med rygg 1 

8  40 

11 Avslag 355 29 Med bruksspor 2 

11  353 

14 Fragment 278 22 Med bruksspor 1 

14  277 

16 Splint 354 29  354 

17 Kjerne 34 3 Sylindrisk 2 

19 Uregelmessig kjerne 5 

20 Kjernefragment 27 

Sum primærtilvirket flint 1180   

Prosentandel av flint  95  

Sum, flint 1236   

Varmepåvirket flint 401 32  

Patinert flint 399 32  

Flint med cortex 139 11  

Prosentandel av alle steinfunn  99,9  

 

Primærtilvirket bergkrystall 

21 Splint 1 100  1  

Sum primærtilvirket bergkrystall 1 100  

Prosentandel av alle steinfunn  0,1  

SUM ALLE STEINFUNN 1237   
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Bestemmelsen av flinttyper ble gjort vanskelig av at 32 % av flinten er patinert. Det vil si 

at den har et ytre, matt, opakt, lysegrått til hvitt belegg (se f.eks. fig. 8A-E). Patinering 

kan være tegn på at flinten har ligget i vannkanten, og kan dermed brukes til å si noe om 

hvor nære stranden en lokalitet har ligget (Persson 2016: 4). 

 

Også 32 % av flinten er varmepåvirket. Kun krakelert flint ble katalogisert som 

varmepåvirket. Mye av flinten som ofte ellers ville blitt karakterisert som varmepåvirket 

kun basert på farge, er her katalogisert som patinerte funn, selv der flinten er hvit og 

gjennomtrengt av patina. Blant dette materialet kan det finnes flint som er påvirket av 

frost, som kan gi lignende frakturer som varme. Konsentrasjoner av varmepåvirkede funn 

tolkes ofte som en indikasjon på et nærliggende ildsted. 

 

Andel flint med cortex er lavere enn man forventer når knoller er bearbeidet til kjerner på 

en lokalitet (Eigland 2013), og kan indikere at kun ferdigproduserte kjerner eller rensede 

knoller ble ført inn på aktivitetsområdet. 

 

 

Redskaper 

56 funn fra lokalitet 1 er sekundærbearbeidet, hvilket utgjør 5 % av det totale materialet. 

Samtlige av disse er av flint. 

 

Totalt ble det identifisert 20 pilspisser. 19 av disse er tangespisser laget på flekker. Én ser 

ut til å kunne være en uferdig A-spiss, hvor man har retusjert brodden, men ikke tangen 

(fig. 8A), og kan best klassifiseres som Beckers A0 (Iversen 2016: 71, fig. 2). Sju av 

spissene er av typen A1 (fig. 8B), det vil si med tange retusjert fra ventralsiden. Sju er av 

typen A2 (fig. 8C), det vil si med én kant av tangen retusjert fra ventralsiden og én fra 

dorsalsiden. Fire er av typen A3 (fig. 8D), hvor tangen er retusjert fra dorsalsiden. Til sist 

er en spiss ikke klassifisert. Den er langt mindre regelmessig enn de øvrige spissene fra 

lokaliteten. Spissen ser ut til å være laget på et avslag, og er triangulær i formen. Tangen 

og hele den ene langsiden er retusjert (fig. 8E). 
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Figur 8: Et utvalg av pilspisser fra lokalitet 1: A) A0; B) A1; C) A2; D) A3; E) 

uklassifisert tangespiss. Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

Totalt ble det identifisert slipespor på 24 av funnene (fig. 9A), hvilket utgjør 2 % av 

gjenstandsmaterialet. Hele slipte flintøkser forekom ikke på lokaliteten. Når det likevel 

forekommer spor etter sliping på avfallsmateriale, så vel som kjerner og noen flekker, 

indikerer dette at slipte flintøkser har vært benyttet som utgangspunkt for 

knakkesekvenser. Slipespor ser utelukkende ut til å forekomme på den fine, mørke 

flinttypen omtalt over. 

 

Utover de ovenfornevnte redskapene, er fire skrapere klassifisert i materialet (fig. 9B). 

Det resterende sekundærbearbeidede funnmaterialet består av flekker, avslag og 

fragmenter med retusj. Disse har enten så lite retusj eller er så uregelmessige at de 

vanskelig lar seg klassifisere nærmere. 

 

Basert utelukkende på bruksspor ble to skrapere og tre flekkekniver definert (fig. 9C). 

Skrapene er avslag eller fragment med bruksspor langs en kant mindre enn 1 cm lang, det 

vil si for kort til å benyttes som skjærende egg, mens knivene er uretusjerte flekker med 

bruksspor langs minst en av kantene. 
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Figur 9: Typer sekundærbearbeiding på flint fra lokalitet 1: A) slipt avslag; B) flekke med 

retusj; C) flekke med bruksspor. Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

 

Flekker, mikroflekker og kjerner 

I tillegg til de 19 A-spissene er det 129 flekker fra lokaliteten (fig. 10A-C). 37 av disse er 

hele, 35 er proksimalfragment, 42 medialfragment, 15 distalfragment. Flekkene er ofte 

brede, rette og har flere rygger, hvorav minst én er parallell med sidekantene. Da mange 

også har avspaltninger på dorsalsiden både mot proksimal- og distalenden, tyder det på at 

de primært er slått av sylindriske kjerner. 

 

Det ble også funnet 41 mikroflekker (fig. 10D-F). 25 av disse er hele, åtte er 

proksimalfragment, tre medial, og fem distal. De fleste mikroflekkene er, som flekkene, 

rette og med minst én rygg parallell med sidekantene. Men til forskjell fra flekkene har 

mikroflekkene oftere én rygg og sjeldent mer enn to. Mikroflekkene kan være restprodukt 

av annen teknologi, og ikke tilsiktet mikroflekkeproduksjon. Likevel er flere av kjernene 

fra lokaliteten reduserte til et punkt hvor flekkene slått av dem vil være så små at de blir 

klassifisert som mikroflekker. 

 



38/1, Bamble  2016/1603  

 

  

 18 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 10: Utvalg av flekker og mikroflekker fra lokalitet 1: A-C) flekker; D-F) 

mikroflekker. Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

Totalt ble det funnet 35 kjerner på lokalitet 1. Kun én sylindrisk kjerne (fig. 11A), én 

plattformkjerne og fire uregelmessige kjerner (fig. 11B) er hele. De øvrige er stort sett 

ulike rester etter fornyelser eller bearbeidinger av plattformen på kjerner. Som med 

flekkene, er det sylindrisk teknologi som dominerer (fig. 11A). To av de uregelmessige 

kjernene er strandflintknoller (fig. 11C), men de er bearbeidet så mye at de her 

klassifiseres som kjerner. 
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Figur 11: Kjerner fra lokalitet 1: A) sylindrisk; B) uregelmessig; C) knoll. Foto: Jo-Simon 

Frøshaug Stokke/KHM. 

 

 

Lokalitet 2 

I det følgende vil samtlige funn fra lokalitet 2 gjennomgås. Først vil de ulike råstoffene 

beskrives hver for seg, før hver funnkategori gjøres rede for. 
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Tabell 12: Oversikt over samtlige funn fra lokalitet 2. 

 

Råstoff 

Funnmaterialet fra lokalitet 2 består utelukkende av flint. Flinttypene på lokaliteten er 

lysere, gråere, mattere, mer opake typer enn de observert på lokalitet 1. Flinten er ikke 

patinert, men en tilsvarende andel som lokalitet 1 er varmepåvirket og har spor etter 

cortex. 

 

 

Redskaper 

5 funn fra lokalitet 2 er sekundærbearbeidet, hvilket utgjør 5 % av det totale materialet. 

 

Det ble funnet en tange tilhørende en A1-spiss (fig. 13A), det vil si at den er retusjert fra 

ventralsiden av flekken. Dette er også den vanligste typen pilspiss på lokalitet 1. 

 

Videre ble det funnet fire skrapere (fig. 13B-E). To av disse var laget på flekker, en på 

avslag og en på fragment. 

 

Ingen av funnene hadde slipespor. 

 

U.nr. Hovedkategori Antall % Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

1 Pilspiss 1 1 A1 1 

2 Flekke 2 2 Med retusj 2 

5 Avslag 1 1 Med retusj 1 

7 Fragment 1 1 Med retusj 1 

Sum sekundærbearbeidet flint 5   

Prosentandel av flint  5  

Primærtilvirket flint 

3 Flekke 18 19 Med bruksspor 1 

3  17 

4 Mikroflekke 5 5  5 

6 Avslag 35 36  35 

8 Fragment 17 18  17 

9 Splint 8 8  8 

10 Kjerne 8 8 Sylindrisk 1 

11 Plattformkjerne 1 

12 Kjernefragment 6 

Sum primærtilvirket flint 91   

Prosentandel av flint  95  

Varmepåvirket flint 38 40  

Flint med cortex 16 17  

SUM, FLINT 96   
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Figur 13: Samtlige gjenstander med retusj fra lokalitet 2: A) A1-spiss; B-E) skrapere. 

Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

 

Flekker, mikroflekker og kjerner 

I tillegg til A-spissen er det 20 flekker fra lokaliteten (fig. 14A-C). 13 av disse er hele, 

fire er proksimalfragment, et medialfragment, to distalfragment. Flekkene er ofte brede, 

rette og har flere rygger, hvorav minst én er parallell med sidekantene. Da mange også 

har avspaltninger på dorsalsiden både mot proksimal- og distalenden, tyder det på at de 

primært er slått av sylindriske kjerner. 

 

Det ble også funnet 5 mikroflekker (fig. 14D-F). Tre av disse er hele og to er 

distalfragment. Mikroflekkene er, som flekkene, rette og med minst én rygg parallell med 

sidekantene. Men til forskjell fra flekkene har mikroflekkene oftere én rygg og sjeldent 

mer enn to. Mikroflekkene kan være restprodukt av annen teknologi, og ikke tilsiktet 

mikroflekkeproduksjon. Likevel er begge kjernene fra lokaliteten reduserte til et punkt 

hvor flekkene slått av dem vil være så små at de blir klassifisert som mikroflekker. 
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Figur 14: Et utvalg flekker og mikroflekker fra lokalitet 2: A-C) flekker; D-F: 

mikroflekker. Foto: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

Totalt ble det funnet 8 kjerner på lokalitet 2. Kun én sylindrisk kjerne og én 

plattformkjerne er hele (fig. 15A og B). De øvrige seks kjernefragmentene er alle 

plattformavslag. Et plattformavslag har som proksimalende en del av den ene plattformen 

på en sylindrisk kjerne, løper ned langs hele siden av kjernen, og har tatt med seg hele 

den motstående plattformen (fig. 15C). Flere av plattformavslagene er av tilsvarende 

form og omkrets som plattformen på den ene hele sylindriske kjernen (fig. 15D). 
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Figur 15: Begge hele kjernene og et utvalg kjernefragment fra lokalitet 2: A) sylindrisk 

kjerne; B) plattformkjerne; C) kjernefragment; D) plattformavslag. Foto: Jo-Simon 

Frøshaug Stokke/KHM. 

 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble ikke gjort funn av organisk eller annet materiale som egnet seg for videre 

naturvitenskapelig analyse. 

 

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Basert på en ny strandlinjekurve utviklet for E18 Rugtvedt-Dørdal, og med et havnivå 

satt til 23 meter høyere enn dagens, hvilket tilsvarer de lavest-liggende funnene, har 

lokaliteten vært strandbunden rundt 3550 f.Kr. (fig. 16). 
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Figur 16: Strandlinjekurve for Bamble med lokalitetenes plassering markert. Etter Rolf 

Sørensen et al. 2015. 

 

Utfra strandlinjedateringen er Tangvall lokalitetene eldre enn Rognlia som ligger på 21 

m.o.h. Dette passer også med at det ved Rognlia, ved siden av A-spisser også finnes B- 

og C-spisser, og skiferpilspisser, gjenstander som vanligvis dateres til mellomneolitikum. 

En ny C14-datering til 2864-2495 f.Kr. av et brent bein fra Rognlia bekrefter også denne 

dateringen (TRa-3591; 4090+/-35 bp). 

 

Det var ikke mulig å bestemme hva slags slipte flintøkser som har vært benyttet på 

lokaliteten ut ifra avfallsmaterialet. Slipt flint generelt kan dateres til hele den neolittiske 

perioden (Mikkelsen 1989, Mjærum 2004: 80). Sylindriske kjerner og flekker slått av 

dem dominerer i funnmaterialet fra begge lokalitetene. Solheim daterer innførsel av 

denne teknologien på Østlandet til siste del av tidligneolitikum (Solheim 2012: 113). 

Pilspissene på lokalitetene er nesten utelukkende av A-typen. Disse ble introdusert til 

Øst-Norge i først halvdel av tidligneolitikum, og fortsatte i bruk igjennom 

mellomneolitikum (Solheim 2012: 94-95). Solheim mener ut ifra sin analyse at det ikke 

er mulig å skille kronologisk mellom de forskjellige undertypene (Solheim 2012: 93). 

 

Det fantes ingen keramikk på Tangvall lokalitetene. Om dette betyr at det ikke ble 

benyttet der eller om keramikken er helt vitret vekk er ikke lett å si. 
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Gjenstandsmaterialet er samlet sett entydig daterbart siste halvdel av neolitikum og 

senere. Lokalitetene kan ut ifra strandlinjekurven tidlig ha vært i bruk i siste halvdel av 

tidligneolitikum. Aktiviteten på lokalitetene bør dermed dateres til siste halvdel av 

tidligneolitikum, eller senere. 

 

 

Funnspredning og aktivitetsområder 

Lokalitet 1 

Figur 17 viser spredningen av alle funn på lokalitet 1. Funnene fordeler seg romlig på tre 

konsentrasjoner: én i sørøsthjørnet av feltet, nedenfor et svaberg som kom frem under 

gravingen og som deler lokaliteten i to; én konsentrasjon inn mot berget i nordenden, som 

dukket opp mot utgravningens slutt, og som dermed ikke ble helt avgrenset; en mindre 

tydelig konsentrasjon imellom de to hovedkonsentrasjonene. 

 

 
Figur 17: Spredningen av samtlige funn på lokalitet 1. Kart: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 

 

Spredning av varmepåvirkede funn sammenfaller med funnspredningen generelt, og 

fordeler seg jevnt på de tre konsentrasjonene. Varmepåvirkning kan dermed vanskelig 

benyttes for å antyde hvor det kan ha vært et ildsted, men mindre spredningen skal tolkes 

dithen at det har vært tre ildsteder i bruk på lokaliteten. 
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Spredning av flekker, mikroflekker og kjerner sammenfaller med funnspredning generelt. 

Flekkematerialet er noe mer spredt enn kjernene, som er mer konsentrert i lokalitetens 

nordligste del (fig. 18). 

 

 
Figur 18: Spredningen av kjerner og flekker og mikroflekker på lokalitet 1. Kart: Jo-

Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

Patinert flint forekommer i mindre mengder over hele den funnførende flaten, men er 

tydelig konsentrert på lokalitetens laveste del i sørøst, like nedenfor berget som deler 

lokaliteten (fig. 19). Dette kan indikere at vannet har stått mellom 22,9 og 23,1 m.o.h. da 

lokaliteten var i bruk, men det er et åpent spørsmål hvorvidt man har arbeidet i 

vannkanten eller kun deponert avfallet der. 
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Figur 19: Spredningen av patinert flint på lokalitet 1. Kart: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 

 

Det er mulig å spore en nesten komplett knakkesekvens i materialet fra rute 474x263ySØ. 

Kun tre flint av 90 funn var av avvikende type. Funnene her inkluderer kjernefragment, 

flekker, avslag, fragment og splint med slagbule. Disse er av den flinttypen som det meste 

av slipesporene forekommer på, og som nesten utelukkende ble funnet i omliggende 

kvadranter (fig. 20). Sekvensen kan muligens være spor etter bruk av en omarbeidet 

flintøks som kjerne. I dette området var det også en høy konsentrasjon av funn med rest 

av cortex (fig. 21), hvilket kan tyde på at også råknoller var blitt omdannet til kjerner der. 
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Figur 20: Spredningen av slipt flint på lokalitet 1. Kart: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 

 

 
Figur 21: Spredningen av funn med cortex på lokalitet 1. Kart: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 
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Lokalitet 2 

Figur 22 viser spredningen av alle funn på lokalitet 2. Funnene lå konsentrert midt på 

hovedfeltet i nordvestenden av berggangen (fig. 22). Spredning av varmepåvirkede funn 

sammenfaller med denne generelle funnspredningen. 

 

 
Figur 22: Spredningen av samtlige funn på lokalitet 2. Kart: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 

 

 

Tolkning av lokalitetene 

Tilsynelatende tyder funnkonsentrasjonene på to enkelte, kortvarige opphold i forbindelse 

med jakt, fiske eller annen forrådsinnsamling. Dette er en ikke uproblematisk tolkning å 

gjøre utelukkende på bakgrunn av funnmengden. Også selv enkle knakkesekvenser kan 

produsere mye avfall, lengre opphold kan innebære få knakkesekvenser, eller deponering 

av avfall utenfor boplassen (Binford 1981). Vurderinger av oppholdets varighet må derfor 

underbygges av knakkesekvenser i materialet, strukturer og boplassorganisering. 

 

Det ble ikke funnet noen knakkesteiner på de to undersøkte lokalitetene. Eigeland og 

Hansen (in press.) argumenterer for at korte opphold vil etterlate få eller ingen 

knakkesteiner, og av dårlig kvalitet. 
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I siste halvdel av tidligneolitikum har lokalitetene ligget på hver sin side av et smalt sund 

mellom to øyer. Øyene har vært en del av en liten øygruppe midt i sundet mellom 

fastlandet i vest og Stathelle-øya i øst (fig. 23). De har ligget godt beskyttet i landskapet 

mot vær og vind, men har likevel hatt lett tilgang til den ytre skjærgården. Dette er typisk 

for majoriteten av øst-norske kystboplasser i steinalderen. 

 

 
Figur 23: Kart over lokalitet 1 og 2, med havnivå satt til 23 meter over dagens. Kart: Jo-

Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

Lokalitetene ser ut til å ha vært i bruk innen det samme tidsrommet, men det er ikke 

påvist noen direkte kobling mellom dem. Gjenstandsmaterialet fra lokalitet 2 er for 

magert til å gjøre detaljerte sammenligningsanalyser mellom de to lokalitetene. Likevel er 

det mulig å trekke ut noen trekke ut noen elementer. Den samme sylindriske teknologien 

er anvendt begge steder, men det ser ut til at forskjellig flint ble benyttet. De produserte 

flekkene er like store. Gjennomsnittsbredden er 13 mm, med en standardavvik på 3,5. Det 

forekom en del avfall med slipespor på lokalitet 1. Slipesporene assosieres med én type 

flint, og kan tolkes som at en eller flere økser er hugget om til kjerner på stedet. Dette ser 

ikke ut til å være tilfelle på lokalitet 2, hvor snarere andre, ferdigpreparerte kjerner var 

medbrakt. 
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9 SAMMENDRAG 

Telemark fylkeskommune registrerte i 2006 to steinalder lokaliteter på Tangvall Nedre i 

Bamble kommune. I forbindelse med et nytt tiltak i området ble i de to antatte 

mellomneolittiske lokalitetene undersøkt av Kulturhistorisk museum. På den nordligste 

lokaliteten ble gjort 1236 funn av flint, ett av bergkrystall, mens det det på den sørligste 

lokaliteten ble gjort 96 funn, samtlige av flint. I funnmaterialet fra begge lokalitetene er 

det sylindrisk teknikk som dominerer. Lokalitetene gav et relativt stort utvalg flekker som 

var videre bearbeidet til tangepilspisser av A-typen. En ny strandlinjekurve, utarbeidet for 

utgravningsprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal, viser at lokaliteten tidligst kan ha vært i bruk 

i siste halvdel av tidligneolitikum. Mengden og spredningen av patinert flint på lokalitet 1 

tyder på at var strandbunden når den var i bruk. 
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11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST, C60617 

C60617/1-21 

Boplassfunn fra tidligneolitikum fra LANGBAKKEN-TANGVALL, av TANGVALL 

NEDRE (38/1), BAMBLE K., TELEMARK. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Telemark fylkeskommune registrerte i 2006 

lokaliteten. I forbindelse med et nytt tiltak i området ble den undersøkt av Kulturhistorisk 

museum i 2016. Lokaliteten lå på en liten lomme med løsmasser mellom bart berg, cirka 

23 meter over havet (fig. 3). Lommen formet en nord-sør-orientert, S-formet renne. Det 

ble gjort 1236 funn av flint, ett av bergkrystall. I funnmaterialet er det sylindrisk teknikk 

som dominerer. Lokaliteten gav et relativt stort utvalg flekker som var videre bearbeidet 

til tangepilspisser av A-typen. En ny strandlinjekurve, utarbeidet for 

utgravningsprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal, viser at lokaliteten tidligst kan ha vært i bruk 

i siste halvdel av tidligneolitikum. Mengden og spredningen av patinert flint tyder på at 

var strandbunden når den var i bruk.  

 

1) 17 pilspisser a-spisser av flint. 

Mål: B: 0,6-1,8 cm L: 1,9-7,9 cm. 

 

2) 2 pilspisser annen av flint.  

Mål: B: 1,0-1,2 cm L: 2,1-4,8 cm. 

 

3) 2 flekker slipt av flint.  

Mål: B: 1,1-1,5 cm L: 2,8-3,0 cm. Vekt: 1,3 gram.  

 

4) 9 flekker med retusj av flint.  

Mål: B: 0,9-1,9 cm 

 

5) 3 flekker med rygg av flint.  

Mål: B: 1,1 cm L: 2,2-3,3 cm. 

 

6) 115 flekker av flint.  

Mål: B: 0,9-2,3 cm L: 1,9-5,5 cm.  

 

7) mikroflekke med rygg av flint.  



38/1, Bamble  2016/1603  

 

  

 34 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Mål: B: 0,8 cm 

 

8) 40 mikroflekker av flint.  

Mål: B: 0,3-0,8 cm L: 1,0-3,2 cm. 

 

9) 14 avslag slipt av flint.  

Mål: Stm: 2,7 cm. 

 

10) avslag med retusj av flint.  

Mål: Stm: 4,1 cm. 

 

11) 355 avslag av flint.  

 

12) 2 fragment slipt av flint.  

Mål: Stm: 1,6 cm. Vekt: 0,35 gram.  

 

13) 2 fragment med retusj av flint.  

Mål: Stm: 2,5 cm. 

 

14) 278 fragment av flint. 

 

15) 4 splint slipt av flint. 

 

16) 355 splint av flint. 

 

17) 2 kjerner sylindrisk kjerner av flint.  

Mål: Stm: 3,7 cm. 

 

19) 5 kjerner uregelmessig kjerner av flint.  

Mål: Stm: 5,5 cm. 

 

20) 27 kjerner kjernefragment av flint. 

Mål: Stm: 5,2 cm. 

 

21) splint av bergkrystall. 

 

Orienteringsoppgave: 10 meter nord for ATV-bane, 50 meter nordvest for 

paintballbrakka.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6542395.281 , Ø: 

539312.59.  

LokalitetsID: 113521/113522.  

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

Funnår: 2016.  

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  
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11.2 TILVEKSTTEKST, C60618 

C60618/1-12 
Boplassfunn fra tidligneolitikum fra LANGBAKKEN-TANGVALL, av TANGVALL 

NEDRE (38/1), BAMBLE K., TELEMARK.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Telemark fylkeskommune registrerte i 

2006lokaliteten på Tangvall Nedre i Bamble kommune. I forbindelse med et nytt tiltak i 

området ble den antatte mellomneolittiske lokaliteten undersøkt av Kulturhistorisk 

museum i 2016. Lokaliteten lå på løsmasser i bunnen av en lang smal, nordvest-sørøst-

orientert berggang, 23 meter over havet, drøyt 75 meter sørøst for lokalitet C60617. Det 

ble gjort 96 funn, samtlige av flint. Flekke- og kjernematerialet tyder på bruk av 

sylindrisk teknikk. En av flekkene var videre bearbeidet til tangepilspiss av A-typen. En 

ny strandlinjekurve, utarbeidet for utgravningsprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal, viser at 

lokaliteten tidligst kan ha vært i bruk i siste halvdel av tidligneolitikum.  

 

1) pilspiss a1 av flint. Gjenstandsdel: tange.  

Mål: B: 1,0 cm Vekt: 0,4 gram.  

 

2) 2 flekker med retusj av flint.  

Mål: B: 1,1-1,8 cm L: 2,5-2,6 cm. 

 

3) 20 flekker av flint.  

Mål: B: 0,9-2,1 cm L: 1,8-5,8 cm 

 

4) 5 mikroflekker av flint.  

Mål: B: 0,6-0,7 cm L: 1,5-2,8 cm. 

 

5) avslag med retusj av flint.  

Mål: Stm: 4,2 cm. 

 

6) 35 avslag av flint. Vekt: 1,0 gram.  

 

7) fragment med retusj av flint.  

Mål: Stm: 2,3 cm. 

 

8) 17 fragment av flint.  

 

9) 8 splint av flint. Vekt: 0,1 gram.  

 

10) kjerne sylindrisk kjerne av flint.  

Mål: B: 2,1 L: 5,2 cm. 

 

11) kjerne plattformkjerne av flint.  

Mål: B: 2,0 L: 3,1 cm. 

 

12) 4 kjerner kjernefragment av flint. 
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Mål: Stm: 2,8 cm. 

 

Orienteringsoppgave: 20 meter sør for ATV-bane, 30 meter øst for paintballbrakka. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6542470.932 , Ø: 

539266.351.  

LokalitetsID: 113521/113522.  

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

Funnår: 2016.  

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

 

11.3 FOTOLISTE C60617 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35275_001.JPG Lokalitet 1 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 11.10.2016 

Cf35275_002.JPG Lokalitet 1 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 11.10.2016 

Cf35275_003.JPG Lokalitet 1 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 11.10.2016 

Cf35275_004.JPG Lokalitet 1 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 11.10.2016 

Cf35275_005.JPG Lokalitet 1 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 11.10.2016 

Cf35275_006.JPG Lokalitet 1 etter graving i ruter, sett fra båtopptrekk N JSFS 21.10.2016 

Cf35275_007.JPG Lokalitet 1 etter graving i ruter, søndre del av aktivitetsområdet N JSFS 21.10.2016 

Cf35275_008.JPG Lokalitet 1 etter graving i ruter, søndre del av aktivitetsområdet N JSFS 21.10.2016 

Cf35275_009.JPG Lokalitet 1 etter graving i ruter, hovedaktivitetsområdet Ø JSFS 21.10.2016 

Cf35275_010.JPG Lokalitet 1 etter graving i ruter, hovedaktivitetsområdet Ø JSFS 21.10.2016 

Cf35275_011.JPG Lokalitet 1 etter graving i ruter, hovedaktivitetsområdet Ø JSFS 21.10.2016 

Cf35275_012.JPG Lokalitet 1 etter graving i ruter, nordre funnkonsentrasjon Ø JSFS 21.10.2016 

11.4 FOTOLISTE C60618 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35276_001.JPG Lokalitet 2 etter avskoging, før opprydding 
 

JSFS 04.10.2016 

Cf35276_002.JPG Lokalitet 2 etter avskoging, etter opprydding 
 

JSFS 04.10.2016 

Cf35276_003.JPG Maskinell avtorving lokalitet 2 
 

JSFS 04.10.2016 

Cf35276_004.JPG Lokalitet 2 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 05.10.2016 

Cf35276_005.JPG Lokalitet 2 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 05.10.2016 

Cf35276_006.JPG Lokalitet 2 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 05.10.2016 

Cf35276_007.JPG Lokalitet 2 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 05.10.2016 

Cf35276_008.JPG Lokalitet 2 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 05.10.2016 

Cf35276_009.JPG Lokalitet 2 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 05.10.2016 

Cf35276_010.JPG Lokalitet 2 etter maskinell avtorving 
 

JSFS 05.10.2016 

Cf35276_011.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, sett fra båtopptrekk NV JSFS 14.10.2016 

Cf35276_012.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, sørøstre funnsted N JSFS 14.10.2016 

Cf35276_013.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, sørøstre funnsted N JSFS 14.10.2016 

Cf35276_014.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, sørøstre funnsted og aktivitetsområdet N JSFS 14.10.2016 

Cf35276_015.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, sørøstre funnsted og aktivitetsområdet N JSFS 14.10.2016 

Cf35276_016.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, nordvestre funnsted og aktivitetsområdet N JSFS 14.10.2016 

Cf35276_017.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, nordvestre funnsted og aktivitetsområdet N JSFS 14.10.2016 

Cf35276_018.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, sentrale funnkonsentrasjon N JSFS 14.10.2016 

Cf35276_019.JPG Lokalitet 2 etter graving i ruter, sett fra båtopptrekk SØ JSFS 14.10.2016 

Cf35276_020.JPG Eksempel på stratigrafi midt i berggangen, lokalitet 2 N JSFS 14.10.2016 
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11.5 KART 
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11.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Feltleders dagbok er arkivert som originaldokumentasjon. 


