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Reguleringsplanarbeid for Mølla boligområde på Blakstadheia, Froland 
kommune. Uttalelse og rapport fra registrering etter automatisk freda 
kulturminner  
 
Viser til tidligere korrespondanse og kontakt i saken. Viser særskilt brev av 16.6.2017 
angående kostnadsoverslag for registrering etter automatisk fredete kulturminner, og 
tiltakshavers aksept av krav av 19.6.2017. 
 
Registreringen er utført og det er registrert ett automatisk freda kulturminne innenfor 
registreringsområdet. Dette kulturminnet, et klebersteinsbrudd (id 12028), var kjent fra 
tidligere. Faglig rapport ligger vedlagt, og faktura for medgått tid sendes i egen ekspedisjon. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Kulturminner i området 
Klebersteinsbruddet (id 12028) er synlig som en inngraving i en knaus. Bruddet er delvis 
gjenfylt i dag. På siden ligger det en synlig haug av avfallsmateriale fra aktiviteten i bruddet. 
Viser til rapporten for ytterligere beskrivelser. 
 
Kulturminnelovens bestemmelser 
Kulturminnelovens § 3 første ledd regulerer forholdet til automatisk fredete kulturminner: 
Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, 
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 
automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. 
 
Alle automatisk fredete kulturminner har en sikringssone, hjemlet i kulturminnelovens § 6: 
Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige 
eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 
første ledd.  
 
Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. Inntil et område som 
nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte regnet fra 
kulturminnets synlige ytterkant. 
 
Generelt om kulturminner og planprosess 
Automatisk fredete kulturminner vurderes til å ha en nasjonal verdi. Disse kulturminnene med 
tilhørende sikringssone på minimum et 5 m bredt belte rundt hele kulturminnet, skal som en 
hovedregel reguleres til hensynssone type D - båndlagt etter kulturminneloven (sosikode 
H730), med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-5, jf. § 12-6. Andre kulturmiljø og 
ytterligere sikringssone til automatisk fredete kulturminner utover H730 reguleres til 
hensynssone type C (sosikode H570). Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens veileder 
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”Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven. Veileder” 
(2016), for generelt om kulturminner i planleggingen. 
 
For å få et godt vern for bevaring av automatisk fredete kulturminner, kreves det som regel et 
større areal rundt kulturminnet enn den automatisk genererte 5 m brede sikringssonen. Den 
geografiske avgrensing av et slikt reguleringsformål (H570) må skje i samråd med 
regional kulturminneforvaltning. Seksjon for kulturminnevern ber tiltakshaver ta 
kontakt før reguleringsforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Dersom reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn og det viser seg at det er konflikt 
mellom automatisk fredete kulturminner og tiltak iht. planen, så skal de berørte 
kulturminnene som det søkes dispensasjon for vises som bestemmelsesområder i 
plandokumentene (se 
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176275/1/arkeologi_dispensasjon_infor
masjon.pdf).  
 
Hvis administrasjonen vil anbefale at planen som er lagt ut til offentlig ettersyn kan 
godkjennes, så skal spørsmål om dispensasjon fra den automatiske fredningen avklares 
gjennom reguleringsprosessen. Saken vil så bli oversendt Riksantikvaren for vurdering. 
Dersom Riksantikvaren gir tillatelse til at reguleringsplanen godkjennes, kan det bli stilt vilkår 
om en arkeologisk utgraving før tiltak i planen kan realiseres. Riksantikvarens merknader og 
eventuelle vilkår skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Eventuelle utgifter til en 
utgraving bæres av tiltakshaver.  
 
Hvis avsatt verneareal ikke oppfyller kriterier for et godt vern og/eller administrasjonen på 
faglig grunnlag ikke vil anbefale tiltak som er i konflikt med kulturminnet, vil administrasjonen 
i fylkeskommunen legge saken frem for fylkesutvalget med forslag om at det reises 
innsigelse til planforslaget på offentlig ettersyn. 
 
Merknader knytta til id 12028 
Klebersteinsbruddet er anlagt der det er klebersteinsåre med god nok kvalitet til at steinen 
kan utnyttes. Kulturminnet består av bruddstedet og arbeidsområder tilknyttet bruddet. Den 
synlige avfallshaugen er en tydelig struktur på aktivitet. Aktiviteten har pågått i og rundt 
bruddet og avfallshaugen. Det er sannsynlig at det finnes spor etter aktivitet som ikke er 
synlig på markoverflata. Vi kjenner til at emner til kar ble lagt i vann for å «mykgjøres» slik at 
de ble enklere å bearbeide videre. Avgrensningen i Askeladden omfatter alle disse 
strukturene og anleggene knyttet til selve bruddet, men ikke noe av landskapsrommet som 
kulturminnet ligger i. Landskapet, her spesielt tilknytningen til vann/myr, gir mulighet for å 
fortelle om og forstå arbeidsprosessene i en kontekst.  
 
Ved bevaring av kulturminner må bevaringsområdet sikre kulturminnet som fysisk struktur, 
men også muligheter for formidling og opplevelse i fremtiden.  
 
Administrasjonen har diskutert saken og konkluderer med at det må avsettes et areal rundt 
kulturminnet som en hensynssone, slik at kulturminnet ikke blir liggende inneklemt mellom 
utbyggingsområder med tilhørende infrastruktur. Denne hensynssonen vil sikre at det 
nærliggende landskapsrommet rundt kulturminnet blir bevart og at kulturminnets plassering i 
landskapet bevares og oppleves fra flere sider.  
 
Arealformålet til hensynssonen bør være enten grønnstruktur eller LNF-formål, og være en 
del av et større arealformål av denne typen. Administrasjonen vedlegger kart og sosi-fil med 
forslag til avgrensning av hensynssone type c. 

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176275/1/arkeologi_dispensasjon_informasjon.pdf
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176275/1/arkeologi_dispensasjon_informasjon.pdf
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Etter-reformatoriske kulturminner 
Innenfor registreringsområdet ligger det en hustuft som sannsynligvis kan knyttes til 
husmannsplassen Langemyr (id 231787). I tillegg er det steingjerder i registreringsområdet. 
 
Administrasjonen oppfordrer tiltakshaver og Froland kommune til å ta vare på denne typen 
kulturminner. Slike kulturminner kan bevares gjennom markering på plankartet som 
hensynssone type c (sosikoden H_570) med tilhørende bestemmelse. 
 
Andre kulturminnefaglige merknader 
Administrasjonen minner om aktsomhetsplikten som følger av kulturminneloven § 8 annet 
ledd. Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre 
tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/ 
kulturminnevern. Aust-Agder fylkeskommune prioriterer meldinger om funn av mulige 
kulturminner ved igangsatte tiltak, og fylkeskommunen forutsetter at dette pålegg 
formidles videre til dem som utfører arbeidet i marken. 
 
Konklusjon 
Innenfor registreringsområdet er det ett automatisk freda kulturminne, et klebersteinsbrudd, 
som var kjent fra tidligere. Automatisk fredete kulturminner skal som en hovedregel reguleres 
til vern, der avgrensningen for hensynssone og tilhørende bestemmelser avklares med 
fylkeskommunen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Aadne G. Sollid   Nils Ole Sundet 
Seksjonsleder kulturminnevern  rådgiver kulturminnevern 
    
 
Vedlegg: 
Rapport kulturhistorisk registrering 
Kart hensynssone, datert 4.12.2017 
Sosifil hensynssone C jf. vedlagt kart 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FROLAND KOMMUNE 

BLAKSTAD EIENDOMSUTVIKLING AS 
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Områderegulering for Mølla boligområde, Froland kommune 
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Kommune: Froland 
Gardsnavn: Blakstad nedre  
Gardsnummer/ 
Bruksnummer: 

14/1, 31 og 15/1, 23 

Tiltakshaver: Blakstad Eiendomsutvikling AS 
Adresse:  
Konsulent: Stærk &Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal 
Navn på sak: Områderegulering for Mølla boligområde 
Saksnummer: 2017/811 
Registrering utført: 11-12., 14-15. og 25-26. 

september 2017 
Ved: Ingunn Dahlseng Håkonsen 

Rapport utført: 28. september, 10.,13- 14. 
og 20. november. 

Ved: Ingunn Dahlseng Håkonsen 
Tidsforbruk: For- og etterarbeid: 18 t 

Feltarbeid inkl. kjøring: 41,5 t 
Kjøring  170 km  
Automatisk fredete kulturminner i området: Id nummer: 12028 
  

Rapport fra kulturhistorisk registrering 
Sammendrag og faglige konklusjoner: 
Det ble gjennomført en arkeologisk undersøkelse i forbindelse oppstart av planarbeid 
for Mølla boligområde på Blakstad i Froland kommune. Innenfor planområdet var det tidligere registret et automatisk fredet kulturminne, et klebersteinsbrudd id 12028. 
Kulturminnet ble kontrollregistrert og fikk ny kartfesting da den opprinnelige 
kartfestingen hadde et større avvik. 
Det ble ikke avdekket nye automatisk fredete kulturminner. Det ble imidlertid registrert 
en husmannsplass i søndre del som ikke er fredet men er en del av kulturmiljøet. Denne 
er registrert i Askeladden under id. 231787 - Langemyr. 
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Bakgrunn for planen 
Aust-Agder fylkeskommune ble varslet 9.3.2017 om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Mølla 
boligområde i Froland kommune. Formålet for reguleringsplanen er å tilrettelegge for boliger, og området er 
avsatt i kommuneplanen for dette.  
Innenfor planområdet ligger et automatisk fredet kulturminne, et klebersteinsbrudd (id 12028). Det ble vurdert 
med behov for en arkeologisk undersøkelse. Den arkeologiske undersøkelsen er hjemlet i kulturminnelovens 
§ 9, hvor fylkeskommunen er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i 
konflikt med hensynet til automatisk fredede fornminner.  

Området 
Mølla boligområde ligger på Blakstadheia, ca. 3 km fra Froland tettsted, og ligger 6 km nordvest for Arendal. Rv42 går forbi planområdet i nord. Planområdet omkranser delvis et etablert industriområde i øst og ligger 
vest for fv408, jernbanelinjen og Nidelven, jf. figur 1. Omkring er spredt bebyggelse i området med små 
«klaser» av boliger spredt i sør og vest. Terrenget er kupert og ligger i et skogsområde. 

 
Figur 1 Kart over planområdets geografiske plassering. 
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Navnet Mølla stammer fra H. Bjørums mineralmølle som er lokalisert helt nord i planområdet på Blakstad. 
Mølla var i drift frem til 1986 (https://snl.no/Gloserheia).  Navnet Blakstad har imidlertid en eldre avstamning. 
Den eldste omtalen av Blakstad kommer fra 1610, men selve navnet med endingen –stad er trolig fra slutten av vikingtiden, og overgang til middelalder. Selve Blakstad er trolig skilt ut fra en eldre kjernegård, her være 
Messel beliggende i sør (Fiane 1989:414-415). 

 
Figur 2 Registrerte kulturminner i nærheten og innenfor planområdet. 
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne, klebersteinsbrudd (id 12028), innenfor planområdet. Ut fra 
beskrivelsen i askeladden står det følgende;  
« I Ø-kant av knausen og i V begrenset av en stor flyttblokk, finnes en tydelig inngravning. Her ligger 
bruddet.(...)1 En tydelig innbuing med klare hakkespor. Slike finnes ellers også på bergveggen. I bakkenivå 
er dessuten: 1.(…): 2. Avfallshaug, orientert N-S. Klart markert, rygget. Her ligger store stein med huggespor. 
Haugen er bevokst med en del smågran og løvkratt. Mål: 7x2x0,7m» 
Dette klebersteinsbruddet er ikke det eneste i området, drøye 3 km lengre nord ligger to andre 
klebersteinsbrudd med brukstid fra bronsealder til middelalder. I nærområdet er det også registrert mange 
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kulturminner fra jernalderen, deriblant mange gravminner, en bygdeborg og bosetningsspor i form av 
kokegroper og løsfunn fra husholdningsredskaper som bryner. De aller fleste kulturminnene ligger vest for 
Nidelven, deriblant gravminnene på Mjølhusmoen som er et av Aust-Agders største gravfelt. Nærmest planområdet ligger gravhaugene på Åveland (id 21427, 79565) knappe 600 m i luftlinje. Tettheten av 
kulturminnene samt tidsspennet viser at området hadde en stor betydning for rituelle handlinger og aktivitet 
allerede fra bronsealder og gjennom middelalderen (figur 2 og 3). 
 

Askeladden id  Navn  Type 
70216 Smiefjellet  Bygdeborg, jernalder  
12022 Horv Klebersteinsbrudd, bronsealder/jernalder 
76449 Horv Klebersteinsbrudd, jernalder/middelalder 
12013 Neset  Gravhaug(fjernet) 
21427 Åveland Gravfelt, jernalder 
79565 Åveland Gravfelt, jernalder 
149038 Kokegrop Kokegrop, romertid 
31297 Kjempehaugen Gravhaug, jernalder 
12009 Mjølhusmoen Gravhaug, jernalder 
12011 Mjølhusmoen Gravhaug, jernalder 
120284 Mjølhusmoen Flatmarksgrav, kokegrop  
70221 Mjølhus østre Bautasteinlokalitet, jernalder 
120424 Mjølhusmoen Funnsted; bryne, jernalder 

Figur 3 Tabell over automatisk fredete kulturminner i nærheten av planområdet- et utvalg.  
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Kulturminner/kulturmiljø og grunnlaget for kulturhistorisk registrering 
Kulturminneloven (av 1978) har til hensikt å ivareta og forvalte landets kulturminner og kulturmiljøer både 
som del av vår felles nasjonale kulturarv og identitet og som et ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 
Jamfør kulturminnelovens § 2 defineres kulturminner som alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske 
miljø. Dette omfatter også lokaliteter som kan knyttes til historiske hendelser, tro eller tradisjon. I samme 
lovtekst defineres kulturmiljø som områder hvor kulturminner er en del av en større helhet eller sammenheng.  
 
Kulturminnelovens § 4 setter et skille i vernestatus ved årstallet 1537 e. kr. (Reformasjonen). Kulturminner 
som kan dateres til før 1537, dvs. forhistorisk tid eller middelalder, defineres som automatisk fredet. 
Kulturminner som kan dateres til 1537 og senere kalles nyere tids kulturminner. Nyere tids kulturminner er 
ikke automatisk fredet, med unntak av stående byggverk med opprinnelse i perioden 1537-1649, samt 
skipsfunn og samiske kulturminner som er eldre enn 100 år. Da nyere tids kulturminner kan ha varierende 
grad av verneverdi, vil de kunne bli vedtaksfredet jamfør § 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres 
til bevaring. Jamfør § 3 i kulturminneloven skal ingen kulturminner med vernestatus automatisk fredet 
utsettes for tiltak som på noen måte kan føre til forstyrrelser eller skjemming – med mindre tillatelse er gitt i 
henhold til § 8 – Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner. 
 
De aller fleste automatisk fredete kulturminner som registreres i Aust-Agder er spor etter bosetning, dyrkning 
og jernutvinning fra forhistorisk tid eller middelalder. Bosetningsspor vil typisk være redskaper og avslag av 
flint og bergart, ildsteder, kokegroper og stolpehull. Rester etter dyrkning vil ofte være rydningsrøyser, fossile 
dyrkingslag eller åkerreiner. Spor etter jernutvinning sees gjerne i form av kullgroper, ovnstufter eller 
slagghauger. Andre typer kulturminner som også forekommer i Aust-Agder er gravminner som gravhauger, 
gravrøyser og flatmarksgraver, samt gamle veifar i form av hulveisystemer. 
 
Selv om man kjenner til et mangfold av automatisk fredete kulturminner over hele landet, er det anslått at 
kun 10-15 % av alle landets kulturminner er kjent og registrert. De øvrige kulturminnene er ikke synlige på 
markoverflaten eller har bare ikke blitt registrert.  
 
Mange av de tidligere registrerte automatisk fredete kulturminner er kartfestet på Økonomisk kartverk og er 
markert med en rune-R. En del kulturminner er også innlemmet i andre kartverk og kartdata. I 
Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase, Askeladden, er det samlet og kartfestet en stor del av 
landets kulturminner. Dette er ikke en allment tilgjengelig database, og adgang er i stor grad forbeholdt 
nasjonale og regionale myndigheter, landets kommuner og andre parter i planleggingsprosesser. Aust-Agder 
fylkeskommune har kjennskap til en rekke kulturminner som ennå ikke er lagt inn i Askeladden. I tillegg er 
en rekke bygninger oppført før 1900, lagt inn i det såkalte SEFRAK-registeret. 
 
Fordi man regner med at et stort antall av landets kulturminner ikke er kartfestet eller tidligere registrert, er 
offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengige av selv å påvise og hente ut den nødvendige informasjon 
om kulturminner for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene som kulturminneloven § 9 (Undersøkelsesplikt 
m. v.) fordrer. Dette medfører at den regionale kulturminnevernmyndighet (fylkeskommunene) må foreta 
undersøkelser i de områder som berøres av reguleringsplaner, byggeplaner og lignende tiltak. 
 
Datering og tidslinjer 
Med arkeologisk datering menes tidfesting av gjenstand, struktur eller kulturminne. En slik tidfesting kan 
enten gis i årstall, såkalt absolutt datering, eller ved å spesifisere hvorvidt det som dateres er yngre eller 
eldre enn noe annet, såkalt relativ datering (Bang-Andersen 2005:75). Det finnes mange forskjellige metoder 
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for å aldersbestemme et kulturminne. De metodene som oftest brukes ved aldersbestemmelse av 
arkeologisk materiale i Norge er typologisk datering, radiokarbondatering (AMS) og strandlinjedatering. 
 
I dag kjenner man til et mangfold av forskjellige materielle levn fra forskjellige perioder av forhistorien, hvilket 
gjør at man har utarbeidet relativt velutviklede typologiske serier for forskjellige gjenstandsgrupper og 
strukturer. Derfor er det i noen tilfeller tilstrekkelig å sammenligne den strukturen eller gjenstanden man vil 
aldersbestemme med andre kjente strukturer eller gjenstander. En annen måte å datere kulturminner på er ved radiokarbondatering (kullstoff 14, AMS-metoden). Denne metoden forutsetter at kulturminnet inneholder 
organisk materiale, eksempelvis kull (relativt små mengder er påkrevd), som gjennom en naturvitenskapelig 
analyse vil kunne angi en rimelig nøyaktig datering i kalenderår for når det organiske materialet var sist i 
bruk. Ved arkeologisk registrering er det ikke alltid man finner daterbart materiale. Dette kan enten være 
fordi man ved arkeologisk registrering holder inngripen i kulturminnet på et minimum, eller fordi kulturminnet er fra steinalder, hvor det sjeldent blir funnet bevart organisk materiale. Ved datering av boplasser og 
aktivitetsområder fra steinalder brukes ofte en strandforskyvningskurve, såkalt strandlinjedatering. Prinsippet 
bak en strandforskyvningskurve er at strandlinjens høyde over havet har endret seg til forskjellige tider i 
forhistorien. Ved isens tilbaketrekning har et massivt trykk forsvunnet fra landmassene. Som resultat begynte 
landmassene gradvis å stige. Derav viser en strandforskyvningskurve landets stigning i forhold til 
havoverflaten på gitte tidspunkter i forhistorien (Sigmond et al. 2013:372).  
 
Strandforskyvningskurver kan variere stort fra region til region. Eksempelvis er den marine grensen (høyeste 
havnivå etter siste istid) innerst i Oslofjorden på 220 moh., mens den i søndre Østfold er på ca. 185 moh. 
(Jaksland 2001:13). I Arendalsområdet antas det at den marine grensen ligger på ca. 70 moh. (Bergstrøm 
og Jansen 2001:7), mens den i Tvedestrand trolig ligger litt høyere.  
 
Strandlinjedatering tar utgangspunkt i at boplasser/aktivitetsområder fra steinalder og andre kulturminner 
kan sies å ha tilknytning til tidligere tiders strandlinjer. Datering av funn ved bruk av strandlinjekurve er en 
metode som angir eldste/tidligste mulige datering (terminus post quem) av det aktuelle kulturminnet. Dette 
vil nok ofte kun være en sannsynlig alder, da man ikke nødvendigvis vil kunne fastslå eksakt hvor langt 
kulturminnet har ligget fra daværende strandkant (Bjerck 2005:363).  Det vil ofte være fordelaktig å bruke 
strandlinjedatering av steinalderboplasser i kombinasjon med andre dateringsmetoder, eksempelvis 
typologisk datering av det arkeologiske materialet. Figur 2 viser et eksempel på hvordan en 
strandforskyvningskurve kan se ut.  
 
Det er ikke utarbeidet en god strandforskyvningskurve for kysten av Aust-Agder ennå, men de senere års 
registreringer, særlig i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal, har gitt god kunnskap som grunnbasis 
for utarbeidelse av en tentativ strandforskyvningskurve i fylket.



Fremdrift og gjennomføring 
Den arkeologiske registreringen ble gjennomført over flere dager; 11-12., 14-15. og 25-26. september 2017 
av undertegnede. Været i denne tidsperioden var til dels utfordrende da det regnet svært mye og det var 
sleipt og glatt å ferdes i utmark.  Området ble overflateregistrert og det ble gjennomført kun 3 prøvestikk på 
egnede flater. Årsaken til antallet prøvestikk beror på det bratte terrenget og mye stein i grunnen som gav 
få egnede flater. Det automatisk fredete kulturminnet klebersteinsbruddet ble også kontrollregistrert. Under 
overflateregistreringen ble det også prioritert å undersøke etter steder for andre klebersteinsuttak samt 
eldre veifar i denne forbindelse.  Dette vil omtales nærmere i avsnittet om selve undersøkelsen.   Visuell overflateregistrering er en metode brukt i utmark for å påvise automatisk fredede kulturminner 
som er synlige på markoverflaten. Registreringen foregår ved at arkeologen søker gjennom 
reguleringsområdet, for å finne strukturer som er synlige. For eksempel gravhauger, hustufter, fangstgroper 
og lignende.  
 Prøvestikking er en metode som vanligvis blir brukt for å avdekke spor etter aktivitet fra steinbrukende tid. 
Metoden består i å grave hull på ca. 40x40 cm i markoverflaten. Prøvestikkene varierer i dybde fordi det er 
varierende tykkelse på matjordlaget. Oftest graves det gjennom matjordlaget og om lag 20 cm ned i 
undergrunnen eller ned til fjell. Jordmassene i prøvestikket blir såldet gjennom et grovmasket såld. Hvis 
jordmassene har fyllskifter blir de ulike lagene ofte såldet separat. Hensikten er at eventuelle funn skal kunne relateres til spesifikke lag.  
 
Planområdet var kartfestet på et valgt bakgrunnskart. Navigering og dokumentasjon ble utført med 
håndholdt tablet tilkoblet GPS, type ALTUS APS-3. Dette utstyret er viktig ved innmåling av kulturminner, 
men er også nyttig for navigering i utmark og skogsområder. Det ble øvrig tatt notater og foto. 
Kulturminnene ble dokumentert gjennom beskrivelse, foto og innmåling. All foto er registrert i Fotostation 
med gjeldende metadata. Et utvalg av foto følger rapporten, og alle foto er lagret hos fylkeskommunen.  
 
Rapportarbeidet ble gjennomført 28. september, 10.,13- 14. og 20. november.  
Totalt timesbrukt ble 59,5. 
    Forarbeid Feltarbeid Etterarbeid Totalt 
Timer 2 41,5 16 59,5 
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Undersøkelsen  
I nordre del av planområdet lå mineralmøllen med stort bygg, tilhørende veier og flere utplanerte gruslagte 
flater. I denne delen slynget det seg en skogs-/traktorvei langs det bratte terrenget mot sør før den svingte mot øst og fortsatte mot nord igjen. Det var høy og tett vegetasjon av blandingsskog, løv- og bartrær mellom 
knauser og bergknatter i det hellende terrenget. I dette området ble det også observert ulike potensielle 
steder for å søke etter eventuelle klebersteinsbrudd. Lyng og øvrig vegetasjon over steinene på stedene 
ble fjernet for å se etter spor fra hugging eller uttak av stein (figur 6). Det ble ikke funnet slike spor i nordre 
del. Det ble også sett etter eldre veifar, men dette var ikke synlig da det vært svært mye vegetasjon i 
området.  
Vest for traktorveien strakk et åpent område som tidligere har vært ryddet og dyrket. Vest og øst for denne 
flaten var terrenget svært bratt og med høy/mye vegetasjon.  

 
Figur 4 Til venstre ligger grusområder tilknyttet mineralmølla (tatt mot vest), og til høyre vises skogsveien som 
er delvis igjengrodd og ute av bruk (tatt mot sør).  

  
Figur 5 Bratt terreng i nordre del, med en del rasstein. Tatt mot sørvest. 
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Figur 6 Avtorving av steinknauser for å leite etter spor etter hugg for klebersteinsbrudd. Tatt mot øst. 
I søndre del av området gikk det flere skogs-/traktorveier tvers gjennom området, både mot øst og sør. 
Utgangspunktet for disse veiene gikk ut fra et større hugstområde i vestre del av planområdet. Denne delen 
var også delvis forstyrret av moderne gravearbeider, lagerområde for diverse jordbruks- og anleggsutstyr 
samt deponi. Tidligere registrert klebersteinsbrudd id 12028 ligger vest for dette område, og vil bli omtalt 
senere. 
Øst og sør for dette område bestod av et variert landskap med kuperte område og tett skog, og noe myrlendt 
med små bekker. Enkelte områder hadde noe åpen skog av furu og lyngvegetasjon.  

 
Figur 7 til venstre kan man se litt åpne furuskog(tatt mot øst), mens til høyre er vegetasjonen tett i søndre del 
(tatt mot øst).  
 
Prøvestikking  
Det ble gjennomført tre prøvestikk på en større flate i nordre del av område som lå over marin grense, jf 
figur 8-9. Denne flaten har tidligere vært dyrket mark og var åpent, slik nevnt tidligere. Alle prøvestikkene 
var negative og massen bestod hovedsakelig av brun humussilt, med grus i bunn. Det ble ikke forsøkt flere 



  
 

 

13  

prøvestikk på grunn av at det var bratt terreng, mye stein i marken, eller generelt få egnede steder å stikke 
på. Dette gjaldt også området under marin grense.  

 
Figur 8 Prøvestikkområde. Blå striplet linje viser marin grense. Brun striplet linje viser skogsveien.  

 
Figur 9 Prøvestikkområde – første prøvestikk i forgrunnen. Helt bakerst i bilde kan mineralmølla ses som en 
lysgrå flekk. Tatt mot nord 
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Kontrollregistrering  
Det automatisk fredete klebersteinsbruddet (id 12028) ble kontrollregistrert samt en vurdering av tilstanden 
ble gjort. Kartfestingen av dette kulturminnet lå feilmarkert mot sørvest. Det ble derfor gjennomført en ny innmåling og ny geometri lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden, jf. figur 12. I beskrivelsen i 
Askeladden nevnes to elementer i kulturminnet; 1) selve brudd-stedet og 2) avfallshaugen med rester av 
uferdige kleberkar og emner. Siden selve bruddet var fylt igjen, kunne man ikke se synlige spor. Det var 
også tett og mye vegetasjon i området som gjorde det vanskelig å se. I nyere tid har berget blitt utsatt for 
moderne inngrep som vises på bildet under.   

 Figur 10 Klebersteinsbruddet med målestav. Ved målestaven kan man se moderne spor etter senere tids 
arbeider i berget. Disse restene ligger ved siden av til venstre i bilde (mot sør). Tatt mot nord 

 
Figur 11 viser steinhaugen fra de moderne inngrepene i bruddet. Tatt mot sør 
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 Figur 12 Kontrollregistrering viser et avvik i plassering, og kulturminnet har fått ny geometri. 
 
Avfallshaugen var også dekket av tett lyngvegetasjon samt busker og unge bartrær. Den kunne ses som 
en forhøyning i området og kunne lett forveksles som en naturlig del av det kuperte landskapet, jf. figur 13. 
Beskrivelsen om størrelsen og beliggenhet i Askeladden var tilnærmet nøyaktig ettersom informasjonen er 
fra 1930- og 1980- tallet. Haugen strakk seg ca. 7,5 m nord-sør orientert og var 6,5 m på det bredeste og 4 
m på det smaleste i retning øst-vest.  
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Figur 13 Avfallshaugen vises med pil til høyre, mens selve klebersteinsbruddet ligger i bakgrunnen markert 
med pil til venstre. Bildet illustrerer også den kraftige vegetasjonen i området. Tatt mot nord. 
I nærområdet omkring kulturminnet ligger en del moderne søppel som vises at området er i bruk. En eldre 
versjon av en plog står sør for avfallshaugen.   

 
Figur 14 En eldre jernplog sør for klebersteinsbruddet. Tatt mot sør. 
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Etter-reformatoriske kulturminner 
 Id 231787 Langemyr (ikke fredet) 
Helt i søndre del av planområdet ble det avdekket en tuft. Hustuften består av et tørrmurt steinlagt 
fundament. Den ligger på et åpent ryddet område ved enden av en skogsvei. Tuften er overgrodd av 
gressvegetasjon, små busker og enkelte trær (se forsidebilde). Den har en indre mur som måler ca. 4,5 m 
x 2 m. Dette har trolig vært en del av husfundamentet og en kjeller. Steinmuren har trolig vært større, men 
har på et tidspunkt rast sammen, jf. figur 15. Ytre størrelse på tuften var ca. 9 x 9 m og deler av berget har trolig blitt integrert som en del av fundamentet for bygget. Nord for tuften ligger rester etter brune 
glassflasker og annet søppel sammen med ryddet stein.  
 

 Figur 15 Tuftens indre kledning  
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Området er ryddet for vegetasjon og i nærheten ligger flere mindre rydningsrøyser i kantene av de åpne 
flatene. 15 m sør for tuften følger også deler av gjerdestolper i jern og tilsynelatende rester av en steingard. En vei/sti følger videre mot sør nedover skaret. Ifølge Froland bygdebok kjenner man kun to 
husmannsplasser til i området, Heia og Langemyr (Fiane 1989:422-23). Ut fra navnene og beskrivelsene 
kan dette være Langemyr. Navnet passer imidlertid også godt da det ligger like øst for det langestrakte 
myrområdet.  

 Figur 16 Viser området ved husmannsplassen som tidligere har vært ryddet, men nå hvor grantrærne tar tilbake 
området. 
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I vestre del ble det påtruffet to steingjerder som møtte hverandre. Oppbygningen var solid og stabil og 
indikerte at de var fra 1800-tall. Se også kartvedlegg 4 for kartfesting.  

 Figur 17 Steingjerde 1 i vestre sørvestre del av planområde. Tatt mot nordøst. 
 

Konklusjon 
Det ble gjennomført en arkeologisk undersøkelse i forbindelse oppstart av planarbeid for Mølla boligområde 
på Blakstad i Froland kommune. Innenfor planområdet var det tidligere registret et automatisk fredet 
kulturminne, et klebersteinsbrudd id 12028. Kulturminnet ble kontrollregistrert og fikk ny kartfesting da den 
opprinnelige kartfestingen hadde et større avvik. 
Det ble ikke avdekket nye automatisk fredete kulturminner. Det ble imidlertid registrert en husmannsplass 
i søndre del som ikke er fredet men er en del av kulturmiljøet. Denne er registrert i Askeladden under id. 
231787 - Langemyr. 
  
 
Arendal 20.11.2017 
 

Ingunn Dahlseng Håkonsen 
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Vedlegg:  
1. Kart over planområdet fra tiltakshaver 2. Prøvestikkliste 3. Askeladden beskrivelse id 12028  
4. Kart over nyere tids tuft og steingjerder   
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Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver 
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Vedlegg 2: Prøvestikkliste  
Prøvestikknr. Størrelse cm Beskrivelse 

PS1 40x40  Prøvestikket var 30 cm dypt 0-11 cm torv og blanding av humus og silt,11-30 cm brun silt, 
noe humus og et fajanseskår. Stoppet graving på hardt grusete rustbrun morenemasse 
 

PS2 40x40  Prøvestikket var 23 cm dypt. 
0-5cm torv og humus, 5- 20 cm silthumus med røtter, et skår fajanse. Stoppet på lysgulgrå siltbunn  

PS3 40x40  Prøvestikket var 20 cm dypt. 
0-5 cm torv og humus, 5- 23 cm humussand med silt. Stoppet 
pga. røtter  
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Vedlegg 3: Askeladden beskrivelse id 12028  
Blakstad nedre: klebersteinsbrudd 
 
I Ø-kant av knausen og i V begrenset av en stor flyttblokk, finnes en tydelig inngravning. Her ligger 
bruddet.  
I SØ-bergvegg fra overflaten og inntil 0,35m over denne er: 1.1 En tydelig innbuing med klare 
hakkespor. Slike finnes ellers også på bergveggen. I bakkenivå er dessuten: 1.2 En helt glatt flate som 
måler 0,18x0,15m. Berget en del lav- og mosegrodd. I bunnen av inngravningen en del avfall og løv. 
Mål: N-S 7,5m, Ø-V 6,5m.  
 
Mellom en NV-SØ-gående grøft i myra og inngravningen: 2. Avfallshaug, orientert N-S. Klart markert, 
rygget. Her ligger store stein med huggespor. Haugen er bevokst med en del smågran og løvkratt. Mål: 
7x2x0,7m. Påvist av Kåre Blakstad, 4820 Froland som opplyste at hans far, Hans Blakstad, hadde 
fortalt at han og noen kamerater hadde sittet oppe i bruddet og saget i kleberen da de var barn. Dette 
forklarer den glatte flaten 1.2. Prøvestikk inntil bergveggen med hakkesporene viste at slike finnes 
også under bakkenivå. Hans Blakstad hadde opplyst at bruddet var 1,5-2m dypt. Det ble gjenfylt av hans far, Ole Blakstad, i litteraturen feilaktig kalt Olav. I flg Litteraturen hadde Ole Blakstad på dette 
sted spadd ut en haug som han forsto var menneskeverk. Han trodde at noen var begravet i den, men 
det viste seg at det var en haug med avfall fra driften i kleberbruddet. På dette avfallet var det store 
huggespor etter meisel. I bruddet som gikk i dybden, sto det opprinnelig vann. Derfor og fordi det var 
så dypt, ble det gjenfylt. Ole Blakstad hadde sett pene, runde karemner på bergveggen før 
gjenfyllingen. Kleberkvaliteten er god. 375m NØ for bruddet strekker en 300m lang forholdsvis smal myr seg, med retning NNØ-SSV. Den kalles Byttemyra da den tilhører både 14/1 og 15/1. Delet går 
omtrent midt på myra i retning VNV-ØSØ. Kåre Blakstad opplyste at hans far mente å ha sett 
kleberstein i N-enden av denne myra, dvs på 14/1. 
 Referanser 
UO top ark: J. Roll-Hansen: Fortegnelse over de i Aust-Agder kjente kleberstensbrudd. August 1933. 
Forkomst 7. Blakstad nedre, gnr 15.   
Orientering 

70m Ø for S-gående skogsvei til Bendiksplassen, 16/4,5, 275m SØ for Ø-hjørnet av 
driftsbygningen på gården.  Terrengbeskrivelse  
Høytliggende NNØ-SSV-gående knaus som grenser til liten myr i Ø. Barskog med enkelte 
løvtrær. Løvkratt, smågran. Ingen utsikt.  
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Vedlegg 4: Kart over nyere tids tuft og steingjerder   
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