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Arkeologer har samlet inn tu-
senvis av gjenstander gjen-
nom utgravningene for ny
E18-trasé mellom Tvedestrand
og Arendal. Men det er ikke
bare arkeologer som finner
spor etter mennesker fra for-
tiden.

Lite funn blir s

Privatpersoners funn av enslige gjen-
stander bidrar også til kunnskap om
Aust-Agders forhistorie.

Kalenderen har skiftet til 2016.
Fortsatt er det litt tid før været blir
varmere og arkeologene setter kursen
ut i felt. Også i år kommer arkeologer
til å reise rundt i fylket for å utføre
større og mindre undersøkelser, og
dette er året da arkeologene skal fer-
digstille utgravningen i forbindelse
med bygging av ny E18 mellom Aren-
dal og Tvedestrand. Samtidig vil hage-
entusiaster jobbe i hagen, og grøfter
bli gravd. Metallsøkere vil søke etter
metall. Ganske sikkert er det at det
noen vil finne gjenstander som er så
gamle at de er fredet, enten det er i
jorda eller i en pappeske på loftet til
bestefar. Vet du hva du skal gjøre, el-
ler hvem du skal spørre hvis du finner
noe?

Liten ting blir stor sak. For om lag hun-
dre år siden ble det levert inn et par
steiner til daværende Arendals muse-
um. Steinene var funnet på Hørdalen i
Arendal kommune, og heldigvis hadde
finneren et våkent blikk. Det er kanskje

ikke umiddelbart lett å skjønne at dette
er steiner som har blitt formet av men-
nesker, men steinen avsløres ved å ha et
tilnærmet trekantet tverrsnitt og en litt
spissoval form. Huggespor i steinene
viser at formen ikke har blitt slik av
frostsprengning eller av tilfeldige ska-
der. De har blitt bevisst og kyndig for-
met til små økser. Denne økseformen
knyttes til mennesker som levde i stein-
alderen, nærmere bestemt i nøstvetfa-
sen som var mellom ca. 6.300-4.600
f.Kr. Og noen av disse menneskene
kastet altså fra seg øksene sine på Hør-
dalen.

E18-utgravingene har gitt mye ny
kunnskap om området mellom Tvede-
strand og Arendal i steinalderen, en
periode vi tidligere har visst lite om i
Aust-Agder. På grunn av at såpass
store områder undersøkes, får arkeo-
logene et mer helhetlig bilde av perio-
den. Nå er det ikke slik at Aust-Agder
var uten funn fra steinalderen tidlige-
re. Både på KUBEN i Arendal og på
Kulturhistorisk museum i Oslo finnes
det flotte gjenstander fra steinalder
som er funnet i Aust-Agder. Funn av
gjenstander eller andre arkeologiske
spor viser at det var mennesker her til
ulike tider, og forteller om livet de lev-
de. Hver gjenstand bidrar, og sammen
gir de oss litt større forståelse av livet
i forhistorien. Spor etter menneskene
som brukte nøstvetøkser finnes i ho-
vedsak i kystnære deler av østlands-
området, og et stykke sørover langs
svenskekysten. Aust-Agder har såle-
des vært i utkanten av deres boset-
ningsområde. Så selv om øksene som
ble funnet på Hørdalen ble levert inn
uten de opplysningene som en utgra-
ving gir, bidrar de til å fylle ut kunn-
skapen om disse menneskene.

På et av utgravningsfeltene på Krø-
genes fant arkeologene fra E18-ut-
gravningen i 2014 en produksjons-
plass for nettopp nøstvetøkser, Utgraving av grav ved Froland kirke november 2015.

l Historikere i Agder skriver om aktuelle
saker under vignetten «I et historisk lys».
Spalten er et samarbeid mellom Den nor-
ske historiske forening (HIFO), avd. Agder
og Agderposten. Gjennom en slik spal-
testafett vil historikere i ulike stillinger og
med ulik yrkeserfaring betrakte Agder,
Norge og verden ut fra sitt profesjonelle
ståsted. Har du tips og ideer kontakt oss
på e-post: Thomas.hagen@stifetlsen-arki-
vet.no eller redaksjonen@agderposten.no

I et historisk lys
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