
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

 

  

 

TRE STEINALDERBOPLASSER 
FRA MELLOMESOLITIKUM 

PJONKERØD, 49/1,2,7 

HORTEN KOMMUNE, VESTFOLD  

 

FELTLEDER: LOTTE CARRASCO 

PROSJEKTLEDER: AXEL MJÆRUM  

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

FORNMINNESEKSJONEN 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

F

O

R

N

M

I

N

N

E

S

E

K

S

J

O

N

Oslo 2015 



Gnr.49, Horten kommune  Saksnr. 12/14098 

 

  

 2 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET 

I OSLO 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMMENDRAG 
Fra 3. juni til 26. juli 2013 gjennomførte arkeologer fra Kulturhistorisk museum undersøkelser av 

tre mellommesolittiske boplasser (R1/id 89537, R2/id 89538 og R3/id 89539) i forbindelse med 

utvidelse av Skoppum pukkverks masseutakksområde. Lokalitetene befant seg på et høydedrag, 

65–60 moh. Totalt ble ca. 200 m
2
 håndgravd og det fremkom 6340 funn. I tillegg ble 1160 m

2
 

maskinelt avdekket.  

 

Lokaliteten R1 var mest funnrik (ca. 5100 funn) og den ble undersøkt i størst detalj. Funnene lå 

her spredt innenfor en større del av en flate på ca. 435 m
2
, men hoveddelen var tilknyttet en ca. 

4,5x3,5 m stor teltring. Rett utenfor denne ringen fremkom 1,1 g brente bein. Et av beinene er 

radiologisk tidfestet til 7050–6690 f.Kr. Feltarbeidet på R2 og R3 frembrakte henholdsvis 990 og 

237 gjenstander innen for flere tydelig avgrensede funnkonsentrasjoner. Samlet vitner funnene 

om at aktiviteten på R2 og R3 har vært nokså begrenset, mens aktiviteten på R1 har vært mer 

omfattende. 

 

C14-dateringen, strandlinjedateringer og gjenstadsfunn tilsier at alle tre lokalitetene ble besøkt i 

midten av mellommesolittisk tid (ca. 7500–6800 f.Kr.). På denne tiden lå stedet i tilknytning til et 

sund i et omfattende skjærgårdslandskap. Beliggenheten tilsier at marine resurser har dannet 

grunnlaget for bosetningsaktiviteten. 

 

Ut over dette fremkom fire nedgravninger med noe usikker tolkning. Det foreligger fire C14-

datinger av disse til tidsrommet ca. 3800 f.Kr.–700 e.Kr. Disse strukturene har etter alt å dømme 

blitt dannet ved senere menneskelig aktivitet på Pjonkerød. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Pjonkerød 49/1,2 og 7 

Kommune Fylke 

Horten Vestfold 

Saksnavn Kulturminnetype 
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Prosjektkode 
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3185 Skoppum 
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2013/124 58994, 58995, 58996 
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Forside: T.v. Det er sjelden man finner tydelige spor etter bygninger på steinalderboplasser i 

Oslofjordsområdet, men den 4,5x3,5 m store teltringen på Pjonkerød er et unntak. Steinene i ringen har 

blitt brukt til å holde på plass en teltduk om lag 6900 f.Kr., dvs. midt i eldre steinalder. 3D-bilde av 

teltringen på lokaliteten R1. Foto og bearbeiding: Magne Samdal, KHM. T.h. kart over den samme 

teltringen. Kart. Lotte Carrasco og Axel Mjærum.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

TRE STEINALDERBOPLASSER FRA 
MELLOMESOLITIKUM 

 

PJONKERØD, 49/1,2 OG 7., HORTEN 

KOMMUNE, VESTFOLD 

AV LOTTE CARRASCO OG AXEL MJÆRUM 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Skoppum pukkverk skal utvide masseuttaksområdet med 62 dekar. Dette vil sikre videre 

drift og muliggjøre en omlegging av riksvei 306. I tillegg skal området reguleres for 

deponering av masser og etablering av gjenvinningsstasjon. Tiltakshaver er Martin 

Haraldstad AS. 

 

Vestfold fylkeskommune påviste i juni 2002 og april 2003 tre steinalderlokaliteter 

sentralt i området hvor masseuttaket er planlagt (tabell 1). Fylkeskommunens registrering 

besto av prøvestikking innenfor de delene av planområdet hvor det ble vurdert å være 

størst potensiale for bevarte steinalderlokaliteter. Funnløse prøvestikk og topografien 

avgrenset boplassflatene (se fig.1). Funnene i de positive prøvestikkene lå hovedsakelig i 

5-20 cm under torva (Booth 2003). 

 

Riksantikvaren ga i brev av 28. november 2005 dispensasjon fra fredningsbestemmelsene 

med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. I brev av 6. desember 2012 ble det av 

Riksantikvaren fattet vedtak om omfang og kostnader av den arkeologiske undersøkelsen. 

Undersøkelsens omfang var beregnet til 40 dager (8 uker) med en bemanning på 3-4 

personer som tilsvarer 170 dagsverk. Dette inkluderer prosjektledelse, digital innmåling 

og formidling (Jaksland, Lønaas og Mjærum 2013). 
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Figur 1: Oversikt over beliggenheten til utgravningsområdet på Pjonkerød ved Skoppum pukkverk. Kart: 

Magne Samdal, KHM. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsene av lokalitetene ble gjort av arkeologer fra Kulturhistorisk museum 

(KHM) i tidsrommet 3. juni til 26. juli 2013. Magnus Tangen var assisterende feltleder og 
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Solveig Lyby og Heidi Strandman var assistenter. Lotte Carrasco var utgravningsleder. 

Innmålinger ble foretatt av Magne Samdal. Prosjektleder var Axel Mjærum. Det ble brukt 

maskin i til sammen 5 dager. Samlet var det 3,5 sykedager i løpet av 

utgravningsperioden. 

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Lotte Carrasco Utgravningsleder 3.6-26.7 38,5 

Magnus Tangen Assisterende feltleder 10.6-26.7. 35 

Solveig Lyby Assistent 3.6-26.7 38 

Heidi Strandman Assistent 3.6-26.7 40 

Axel Mjærum  Prosjektleder 3.6-29.7 5 

Formidling Axel Mjærum/Lotte Carrasco Se kapittel 3 3,2 

Sum 159,7 

Jan Haslestad Graving og 

Transport AS 

3 ulike gravemaskinførere 5-7.6, 10.6, 10-12.7 og 

19,21.7. 

6 

Magne Samdal Innmåling 10.06, 3.7., 16.7. og 

23.7 

4 

Tabell 1: Oversikt over bemanningen ved utgravingen på Pjonkerød i 2013. 

3. BESØK OG FORMIDLING  

Utgravningsområdet lå inne på Skoppum pukkverks anleggsområde og var derfor 

begrenset med muligheter for formidling i felt. Det ble imidlertid formidlet fra 

utgravningen gjennom tre innlegg på Norark.no og gjennom en presentasjon av 

utgravningen ved KHM. Til sammen 24 timer ble brukt på formidling i forbindelse med 

feltarbeidet. 

 

Utgravningen ble ellers besøkt av tiltakshaver, Ragnar Orten Lie fra Vestfold 

fylkeskommune og av ansatte ved KHM. 

 

4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet med de tre steinalderboplassene lå på gården Pjonkerød i Horten. De befant 

seg på et høydedrag i et område som tidligere hadde vært bevokst med gran, kratt og 

løvskog. Det hadde også vært enkelte skogfrie partier. Dette nord-sørgående høydedraget 

hvor boplassene ligger er et typisk landskapstrekk i ytre Vestfold. Jordsmonnet var skrint. 

Undergrunnen består i all hovedsak av grus, også noe sand. Rombeporfyren har trolig 

forvitret fra det underliggende fjellet. Foruten stubber var boplassflatene dekt av gress, 

bregner, busker og kratt. Topografien var småkupert, med en del berg i dagen rundt de 

funnførende flatene.  

 

Ved utgravningen lå boplassene sør for bruddkanten til pukkverket, virksomheten har 

fjernet de nordlige delene av åsen/høydedraget som boplassene lå på. Skogsdrift og 

mindre masseuttak i terrenget har også satt sitt preg på området. Det er skogsveier og 

stier i området. Pukkverksvirksomhetene hadde ødelagt deler av en av lokalitetene, id 

89539 (R2). Ellers fremsto boplassene som uforstyrret av aktiviteten i nyere tid. Samlet 

utstrekning for lokalitetene ble beregnet 1980 m
2
 på bakgrunn av registreringen. 
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Figur 2: Oversikt over alle lokalitetene på dagens Skoppum pukkverk. Id 89537 =R1, id 89538 =R2, id 

89539 =R3. Kart: Lotte Carrasco, KHM. 
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Figur 3: Kart som viser strandlinjen midt i mellommesolittisk tid (60 moh., dvs. 6800 f.Kr.) Landskapet ved 

Pjonkerød er nå omformet pga. pukkverket. Høydedataene er derfor grovt markert med utgangspunkt i et 

kart fra 1954 og kan ha enkelte unøyaktigheter. Kart: Lotte Carrasco og Axel Mjærum, KHM. 
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Lokalitet Askeladden id C- nr. M

2 
Moh. 

R1  89537 58994 435 60 

R2 89538 58995 325 62 

R3 89539 58996 1220 62-65 
Figur 4: Oversikt over nummereringen, areal og høyde over havet på de tre lokalitetene. 

Boplassen ble trolig besøkt da havet sto 60–64 m høyere enn i dag. Kart: Lotte Carrasco og Axel Mjærum. 

 

Ca. 6800 f.Kr. sto vannet om lag 60 meter høyere enn i dag og høydedraget lokalitetene 

ligger på var en avlang øy i et skjærgårdslandskap (se figur 3). Øst for øya gikk et trangt 

sund, og på andre siden av dette lå et større landområde. Sør for øya har det i stor grad 

vært åpen hav, mens det i nord, øst og vest var en tettere skjærgård. De registrerte 
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boplassenes lå på den nordlige og østlige siden av øya, noe som har gitt dem ly for vær og 

vind fra sør, god tilgang til skjærgården og sundet i øst. 

 

Skjærgårdslandskapet, og ikke minst det trange sundet, har trolig vært rikt på marine 

resurser. De tre lokalitetene på Pjonkerød ligger på høyder fra 60-65 moh. og høyden 

over det nåværende havnivået tilsier at boplassene har blitt anvendt innenfor et relativt 

begrenset tidsspenn i mellommesolitikum(ca. 7200–6700 f.Kr., se også periodeoversikt i 

tabell 3 og dateringsdiskusjon i kap. 6). 

 

Det er registrert flere steinalderboplasser fra eldre steinalderen i området. Frebergsvik, 6–

7 km kilometer lengre nord, er en av de best undersøkte boplassene. Disse boplassenes 

ligger noe lavere og er strandlinjedatert til senmesolitikum (Mikkelsen 1975, Jaksland, 

Lønaas og Mjærum 2013). 1 km i vest og nordvest, på Råen og Viulsrød, ligger det flere 

registrerte steinalderboplasser. De ligger på høyder fra 65–75 moh. og er trolig litt eldre 

enn lokalitetene på Pjonkerød. 

 

 
Tabell 2: Oversikt over den kronologiske periodeinndelingen av norsk forhistorie. Av Gaute Reitan, KHM. 
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5. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

 

Basert på KHMs faglige program for steinalder (Glørstad 2006), var det tre 

problemstillinger museet ønsket å fokusere på i forhold til undersøkelsene på Pjonkerød. 

 

 Kartlegging og analyse av teknologiske/typologiske/kronologiske trekk i 

materialet. Det måtte sikres materiale fra de ulike lokalitetene og fra ulike 

høydenivåer, sånn at det om mulig kunne danne grunnlaget for en diskusjon av 

finkronologiske spørsmål. 

 Kartlegge/analysere spor etter intern boplassorganisering i form av funnspredning 

og deres eventuelle tilknytning til faste strukturer som ildsteder. Det var i 

prosjektplanen lagt vekt på undersøkelser av en grop som var tolket som en mulig 

tuft, denne ble avskrevet. 

 Innhenting av materiale for C14-dateringer. Dateringer vil være sentralt i en 

kronologisk diskusjon, og vil også bidra til å belyse utviklingen av boplassene 

over tid. 

  

I prosjektbeskrivelsen ble det lagt opp til en prioritering av R1 og R2, mens R3 i 

utgangspunktet ble nedprioritert (Jaksland, Lønaas og Mjærum 2013).  

 

5.2. UTGRAVNINGSMETODER 

På R1 og R2 ble det innledningsvis satt ut koordinatsystem manuelt, med x-aksen 

stigende mot nord og y-aksen stigende mot øst. Deretter ble det gravd prøvekvadranter 

(50x50 cm). Det ble prioritert å grave ett mekanisk lag (10 cm) for å få grep om den 

horisontale funnspredningen og for å fremskaffe et grunnlag for videre prioriteringer. På 

R2 ble gravingen av prøvekvadtantene startet forut for maskinelle avtorvingen, mens R1 

ble avtorvet først. R3 ble ikke prioritert avtorvet, ei heller ble det gravd prøvekvadranter 

her (se avsnitt lengre ned for metodegjennomgang for undersøkelsene av R3). Da 

avtorvingen var avsluttet ble det satt ut koordinater hver 2. meter ved hjelp av 

totalstasjon, med utgangspunkt i det allerede manuelt utsatte x og y-aksene. På R3 ble det 

satt ut koordinater hver 5-10 meter. 

  

Deretter ble det brukt konvensjonelle metoder for dokumentering av steinalder i utmark. 

Det ble gravd mekanisk i ruter og lag hovedsakelig i lag 1og 2, men enkelte steder med 

høyere funnfrekvens ble det gravd ned til lag 4. Funntetteheten i kvadrantene var 

bestemmende for videre undersøkelser. Områder med mest funn, sammen med de helt 

funntomme områdene, ble prioritert gravd ut for å forsøke å avgrense utstrekningen på 

aktivitetsområdet. 

 

R3 var på forhånd nedprioritert, men da undersøkelsene av R2 ble av et mindre omfang, 

ble det bestemt å foreta en samplingundersøkelse her. Samplingsmetoden innebærer at 

det blir gravd mekanisk i 10 cm lag, men i hele ruter (1x1m) i istedenfor kvadranter 
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(50x50). Rutene ble spredt med en avstand på 5 til 10 m utover lokaliteten. Det ble gravd 

i 1-2 lag.  

 

Etter at de konvensjonelle gravingene var avsluttet ble alle lokalitetene flateavdekket med 

maskin. Strukturer ble nummerert fortløpende og målt inn. Avtorvet område, røtter, større 

stein, løsfunn, samt topografi som berg i dagen ble også målt inn. Utgravde masser ble 

vannsåldet. Det ble benyttet såldenetting med 4 mm maskevidde. 

 

Navngivningen av lokalitetene følger fylkeskommunens nummerering, R1-R3. 

Lokalitetene har fått hvert sitt C-nummer i forbindelse med katalogiseringen (se tabell 1).  

 

5.3.  INNMÅLING 

Innmålingene ble utført av Magne Samdal. Det brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-

nøyaktighet ved innmåling på den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis 

(Explorer 2.1/Analysis 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 

benyttet.  

 

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

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

RAW-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.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

Utsetting av koordinater på alle lokalitetene ble gjort ved brukt av totalstasjon Leica. 

1100 (TPS) med RCS1100 fjernstyring. På R1 og R2 ble koordinatene satt ut hver fjerde 

meter, mens på R3 hver femte i øst-vestlig retning og hver tiende meter i nord sydlig 

retning. 

 

I bearbeidingen av bildene av tufta/teltringen ble det lagd en 3D-modell ved hjelp av 

programvaren AGI-soft. 

  

5.4. UTGRAVNINGENS FORLØP 

Skogen i tiltaksområdet var hogd før feltoppstart, men det lå igjen en del hogstavfall. 

Dette ble ryddet bort ved hjelp av maskin, og manuelt der maskin ikke var tilgjengelig.  

 

Ved oppstart ble det bygd en såldestasjon i nordenden av R1 for bruk til sålding av 

masser gravd ut her og på R2. En til ble bygd ved R3 i forkant av undersøkelsene der. 

Det var ikke uttak for vann i nærområdet. Det ble derfor benyttet fire kubikkmeterstore 

vanntanker separat elektrisk pumpe for å sikre vanntilførselen. Elektrisiteten ble forsynt 
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vekselsvis fra dieselaggregat og utlagte strømledninger. Diesel til aggregatet ble etterfylt 

av feltmannskapet/tiltakshaver ved behov, mens vanntankene ble etterfylt cirka en gang 

om dagen av mannskap fra Skoppum pukkverk. Da det skulle graves på R3 ble hele 

strømforsynings- vannopplegget flyttet til såldestasjonen der. Systemet ga tilstrekkelig 

med vann med godt trykk. 

 

Tiltakshaver stilte med gravemaskin og maskinfører fra Jan Haslestad Graving og 

Transport AS. Det var ved oppstart problemer med beltene på maskinen. De sklei av pga. 

store hauger med skogsavfall som til tider skjulte store røtter. Dette medførte forsinkelser 

i avtorvingen som igjen gjorde at gravingen av prøvekvadranter ble påbegynt før 

avtorvingen på R2. 

 

R1 

På R1 ble det gravd 70 prøvekvadranter og benyttet om lag én dag med gravemaskin til 

avtorving. Resultatet etter den innledende undersøkelsen viste at det var flere mindre 

funnkonsentrasjoner utover den 435 m
2
 store flata, men at den mest markante og største 

konsentrasjon lå i nord. I den videre undersøkelsens ble derfor fokuset lagt på den 

nordlige delen. Det ble gravd i ulik utstrekning i lag 1 til 4 (0-40 cm). Etter at en større 

flate i lag 1 var gravd ut ble det som er tolket som en teltring funnet. I den videre 

undersøkelsen var det et hovedmål å avdekke ringen i sin helhet, og å fremskaffe 

kunnskap om den horisontale og vertikale funnspredningen i tilknytning til 

konstruksjonen. Det ble også anlagt en grøft langs nord-sør aksen gjennom teltringen for 

profildokumentasjon og prøveuttakning. I tillegg ble det gravd mindre arealer som en 

forlengelse av teltring-området, samt i utvalgte områder utover på flaten. Løsfunn ble 

samlet inn underveis og målt inn. Teltringen på R1 ble laget en 3D-modell av 

bygningssporene ved hjelp av fotogrammetri.  

 

Teltringen S50 og grøfta S2001 fremkom i forbindelse med gravningene av ruter og lag, 

de øvrige strukturene S2002, S2005 og S2007 ble funnet under flateavdekkingen. Alle 

strukturene ble dokumentert ved innmåling i tillegg til med foto og tegning i plan, og 

etter snitting, i profil. Massene som ble gravd ut fra strukturene ble vannsåldet.  

 

R2 

På R2 ble det gravd 25 prøvekvadranter og benyttet gravemaskin i om lag 1 dag til 

avtorving. Ved registeringen var det omtalt en mulig tuft på denne lokaliteten, men det 

fremkom ikke slike bygningsspor ved undersøkelsen. På bakgrunn av at det ikke 

fremkom spor etter en tuft og at boplassen var betraktelig mer forstyrret enn tidligere 

antatt, ble det bestemt å grave i de to områdene vi så størst potensiale for å få ut et 

representativt utvalg av materiale. Også her ble løsfunn samlet inn og innmålt. 

Avslutningsvis ble det foretatt en flateavdekking Det ble påvist én mulig struktur, men 

denne ble avskrevet under opprenskning. 

 

R3 
Denne største av lokalitetene på Pjonkerød, 1220 m

2
, ble som tidligere nevn undersøkt 

ved samplingmetoden. De på forhånd utsatte metersrutene ble avtorvet for hånd og gravd 

i ett 10 cm lag. I rutene med funn ble det også gravd i lag 2 (10-20 cm under torvlaget). 

Flaten med funnførende ruter ble deretter flateavdekket. Det ble ikke funnet noen 

strukturer. Løsfunn ble målt inn. 
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Lok Utgravd 

areal (m
2
) 

Utgra

vd 

volum 

(m
3
) 

Lag 

gravd 

Antall 

funn 

Areal 

flateavdekke

t 

Strukturer Prøver 

sendt til 

datering 

R1  Lag 1: 84  

Lag 2: 45,5 

Lag 3: 4,75 

Lag 4: 0,5 

13,5 1-4 5104 Ca. 400 Teltring og  

4 nedrivninger (7 

avskrevet) 

5 (4 

kullprøver, 

1brent 

bein) 

R2 Lag 1: 22 

Lag 2: 8,25 

Lag 3: 1,74 

3,4 1-3 990 Ca. 300 (1 avskrevet etter 

opprensking) 

- 

R3 Lag 1: 24  

Lag 2: 5 

2,9 1-2 246 Ca. 460 - - 

Tot

alt 

197,75 19,8  6340 Ca. 1160   

Tabell 3: Tabell over undersøkelsens omfang i antall og utstrekning. 

Undersøkelsen omfattet altså 3 lokaliteter på tilsammen 1980 m
2
. 197,75 m

2
 av disse ble 

gravd i ruter og lag, dette utgjør 0,18 m
3
 gravd per dagsverk. 1160 m

2
 ble etter den 

konvensjonelle steinalderundersøkelsen flateavdekket, til dette ble det brukt ca. 4,5 

dagsverk.  

 

5.5. KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Som tidligere nevnt var R2 forstyrret av pukkverkets virksomhet. Det er vanskelig å si 

hvor stor skade lokaliteten ble hadde blitt påført, da det opprinnelige arealet til 

lokalitetene er ukjent. Aktiviteten til steinbruddet hadde ellers ikke påført lokalitetene 

større skader, og det var ikke spor etter tidligere dyrkning på lokalitetene.  

 

Heller ikke skogsdriften virker ikke å ha forstyrret boplassflatene nevneverdig, men 

stubber og røtter førte naturlig nok til en del forstyrrelser og gravemessige utfordringer på 

lokalitetene. I hovedsak gikk det imidlertid fint å grave rundt stubbene, og i noen tilfeller 

ble stubber og røtter fjernet uten at store deler av undergrunnen ble røsket opp. Under den 

avsluttende flateavdekkingen med maskin ble det gravd skånsomt rundt en del av 

stubbene, mens andre stubber ble fjernet. Krafse ble benyttet for å finrense rundt stubbene 

ved avtorving og flateavdekking når maskinene ikke kom til.  

 

Rammene for undersøkelsen gjorde at ingen av lokalitetene ble totalgravd. Følgelig ble 

det ikke frembrakt en fullstendig oversikt over funnspredningen eller 

gjenstandsmaterialet. For å sikre en best mulig oversikt over boplassenes størrelser og 

funnspredningene ble det gravd prøvekvadranter, gravd mindre sammenhengende flater 

og sørget for å kartfeste løsfunn. Dette bidro til at vi fikk en forholdsvis god oversikt over 

funnspredningen og strukturene på R1, spesielt i området med teltringen. Det ble også 



Gnr.49, Horten kommune  Saksnr. 12/14098 

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

samlet inn et forholdsvis stort materiale som vurderes å være representativt for lokaliteten 

i sin helhet. 

  

Deler av R2 var ødelagt og undersøkelsen av denne lokaliteten var mindre inngående. Det 

er derfor frembrakt et noe mindre detaljert bilde av funnspredningen på R2. Materialet 

som ble samlet inn herfra vurderes som representativt, men noe mer begrenset. 

  

Når det gjelder R3 kan avstanden mellom rutene (5-10 m) ha vært i største laget, og vi 

kan på denne måten ha gått glipp av mindre konsentrasjoner med aktivitetsområder. 

Samplingen gjorde også at vi kun fikk inn i 246 littiske gjenstander herfra. Det er lite som 

sammenligningsgrunnlag, men noen funn av diagnostiske storredskaper gjorde at det kan 

gjøres noen generelle betraktninger rundt R3s relasjon til de andre boplassene. 

 

6. UTGRAVNINGSRESULTATER 

De tre lokalitetene er presentert i hvert sitt kapittel da de er tolket som tre ulike 

boplassområder. Metodene og prioriteringene som ble gjort i undersøkelsen var også ulik 

på de tre lokalitetene (se kap.5).  

 

Det kom fram fire strukturer og en teltring, alle på R1. Det er en grøft, en grop to mulige 

ildsteder og en teltring. Fra tre av de strukturene ble det sendt inn prøver for datering.  

 

Til sammen ble det gjort 5100 funn. Funninventaret består av tre brente beinfragmenter 

og det resterende var littisk materiale. De brente beinene ble datert. Analysen av 

steinmaterialet er gjort morfologisk etter Knut Helskog et al. (1976) med noen unntak. 

Det er ikke skilt ut splint med slagbule og flekker og mikroflekker som ikke har forholdet 

2:1 i lengde og bredde, men som allikevel viser en viss regularitet har blitt katalogisert 

som flekke/mikroflekke. Det er kun flintmaterialet som er analysert i forhold til sekunder 

påvirkning som skjørbrenthet og/eller frostsprengning. For undernummerering har vi 

benyttet Vestfoldbanens katalogiseringsmanual som igjen bygger på tidligere 

utgravningsprosjekter ved KHM. Ved katalogiseringen har de enkelte lokalitetene fått 

egne Cnr. 

 

Flint er skilt ut i egen tabell, mens materialet i andre råstoff; bergart, kvarts, kvartsitt, 

bergkrystall, er samlet i en egen tabell. 
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6.1. LOKALITET R1 (ID 89537, C58994) 

R1 er en sadellignende lokalitet med et areal på ca. 435 m
2
. Flaten lå ca. 60 moh. og var 

avgrenset av et berg i øst, negative prøvestikk i sør og en omtrent to meter høy bergkant i 

vest. På sletta ovenfor bergkanten ligger lokaliteten R2. Mot nord ble lokaliteten 

avgrenset av bratt fallende terreng. Her kan stranden/vannkanten ha ligget da boplassene 

ble besøkt i steinalderen. 

 
Figur 5:Oversikt over R1 med strukturer, teltringen og topografien på feltet. Utgravd område er områder 

gravd i ruter og lag. Feltgrense tilsvarer avtorvet og flateavdekket område. Kart: Lotte Carrasco, KHM. 
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6.1.1. STRUKTURER PÅ R1 

Det fremkom én teltring på boplassen. Ut over dette ble det påvist fire nedgravninger. 

 

S50 Teltring  

Den søndre delen av lokalitet R1 besto av grus, i hovedsak dannet av oppsprukket 

rombeporfyr. Det antas at all stein på stedet har blitt båret dit av mennesker. Teltringen 

besto av ca. 40 strandrullede stein med en diameter på 20–40 cm. Steinene dannet buet 

linje som utgjorde knapt ¾-deler av en oval. I sørøst lå det berg i dagen, men her var det 

få stein. Den ovale teltringen målte ca. 3,5x4,5 meter innvendig og var orientert nord-sør. 

I hoveddelen av ringen ligger det flere stein i bredden, slik at de dannet et steinbelte på 

opptil 1 meter. Dette kan antyde at den enkle bygningen har hatt flere bruksfaser. 

 

Det var to markante funnkonsentrasjoner utenfor teltringen, én i sør og én i nord og 

nordvest. De tre brente beinene fremkom i utkastområdet i tilknytning til den sistnevnte 

konsentrasjonen (se figur 23). De funntette områdene er tolket som utkastsoner eller 

rester av møddinger. Inne i tuften var det noe færre funn. Snittet gjennom bygningsresten 

viste at det var en naturprofil både utenfor og inne i ringen (se figur 7). Det var således 

ikke bevart spor etter kulturlag i tuften eller organisk materiale i utkastsonene omkring 

sporene etter huskontruksjonen. Det ble heller ikke påvist stolpehull eller ildsteder i 

tilknytning til ringen. 

 

 
 
Figur 6: Innmålt stein tolket som tilhørende teltringen. Kart: Lotte Carrasco, KHM. 
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Blant steinene som dannet teltringen lå flere deler av en ca. 15 cm stor blokk i 

mellomgrov kvartsitt. Blokken er tydelig tilvirket, og det lå flere avslag fra blokken i 

området (se kapittel 6.1.2 og figur 19). Blokken kan ha blitt anvendt som teltdukstein 

fordi den ble funnet uegnet som råstoff. Det kan imidlertid ikke utelukkes bruken har att 

en større symbolsk betydning. Funnspredningen og tuften er ellers nærmere omtalt og 

diskutert i kapittel 6.1.3.  

 

 

Tverrsnitt (profil) av teltringen: 

 
Figur 7: Tverrsnitt gjennom den sentrale delen av teltringen etter at ett lag (10 cm) er fjernet i 

teltringområdet. Tegning: Lotte Carrasco, KHM. 
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Figur 8: Foto av teltringen. Øverst oversikt tatt med fotostang, tatt mot nord-nordøst. Foto: Magne 

Samdal, KHM. Under til venstre; teltring under utgravning, tatt mot nord. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

Under til høyre: teltring etter gravd lag 1, tatt mot nordøst. Foto: Magne Samdal, KHM. 

Brent bein (pnr. 3008/Ua-47916) fra utkastområde i nord/nordvest (se figur 23) ble 

tidfestet til 7050-6690 f.Kr. (7970±44 BP, Ua-47916). Dateringen samsvarer med en 

strandlinjedatering, og trolig gir den en pålitelig tidfesting av teltringen. 

 
S2001 Grøft med ukjent funksjon 

Sør i feltet fremkom en grøft med et svakt fyllskifte. Strukturen målte 2,6x1 m og hadde 

en dybde på ca. 20 cm. Sentralt i strukturen lå et mørkt, gråbrunt, humusholdig lag med 

stein og grus (lag 1), mens et undergrunnslignende lag med stein (lag 2) lå øst i 

strukturen. Steinen knyttet til strukturen var tilsynelatende utbrente og målte 0,2-0,4 m. 
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Konsentrasjonen av stein i området sammen med de svake fyllskiftene var påfallende i 

forhold til undergrunnen ellers på flaten. Datering av kull fra lag 1 i den sørlige delen av 

grøfta ga alderen 3800-3650 f.Kr., mens kull fra lag 1 i den nordlige delen ble tidfestet til 

1510-1400 f.Kr. Den uklare avgrensningen etter snitting og de ulike dateringene gjør 

tolkningen av strukturen som en sammenhengende grøft usikker. 

  

 

Figur 9: Til venstre; plan og 

profiltegning S2001. Tegning: Heidi 

Strandman og Lotte Carrasco, KHM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst til høyre; foto av S2001 i plan etter flateavdekking. Midten til høyre; S2001 profil snitt i nordlig del. 

Underst til høyre; S2001 profil snitt i sørlig del. Foto: Heidi Strandman, KHM. 

S2002 Mulig ildsted  

S2002 hadde en uregelmessig avgrensning og målte 1,3x0,7 m og den var kun ca. 5 cm 

dyp. Massene i strukturen var rødbrune og besto av humus, grus og småstein. Totalt 

fremkom 5,8 kg fra den utgravde halvdelen. En del av steinene var skjørbrente. Kull fra 

den utgravde halvdelen ble tidfestet til 1460-1300 f.Kr. Strukturen kan være rester etter et 

ildsted. 
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Figur 10: S2002 i plan (til venstre), profil (til høyre). Under; tegning plan og profil Foto og tegning: Lotte 

Carrasco, KHM. 

 

S2005 Grop med skjørbrnent stein 

Struktur S2005 skilte seg i plan fra undergrunnen på grunnlag av en ansamling med større 

stein og brungrå, humøs sand (lag 1). Ingen tydelige fyllskifter. Etter snitting endret 

gropas utstrekning seg. Gropa inneholder mye stein, også skjørbrent. Det ble veid opp ca. 

28 kg fra den utgravd halvdelen. Det er mye røtter i området rundt. Konsentrasjonen av 

skjørbrent stein ved en større mulig skoningstein midt i gropa kan tolkes som et 

stolpehull fylt med skjørbrent stein. Det er ingen andre lignende strukturer i området. 

Ingen datering foreligger. 
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Figur 11: Foto av S2005 i plan (til venstre) og profil (til høyre). Foto: Heidi Strandman. Tegning i plan og 

profil av S2005. Tegning: Heidi Strandman og Lotte Carrasco, KHM. 

 

S2007 Mulig ildsted  

Struktur S2007 skilte seg fra undergrunnen ved et svakt humusholdig, brungrått fyllskifte 

(lag 1), men først og fremst med konsentrasjon av stein. Strukturen var grunn, med to 

fordypninger. Det fremkom ca. 2 kg skjørbrent stein og ett gjenstandsfunn fra den 

utgravde halvdelen av struktur. Kull fra strukturen er tidfestet til 605-690 e.Kr. S2007 

tolkes som et mulig ildsted. 
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Figur 12: Øverst foto av S2007 i plan (til venstre) og profil (til høyre). Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

Nederst plan- og profiltegning. Tegning: Lotte Carrasco, KHM. 

 

Tolkninger av strukturene 

Den videre tolkningen av tufta/teltringen vil bli gjort rede for i kapittel 6.1.3. De øvrige 

strukturene mangler entydige konstruksjonsellementer, slik som typiske rander av kull, 

massive lag med skjørbrente stein, stolpeavtrykk og klare skoningsstein. Dette bidrar til 

at det er knyttet usikkerhet til tolkningene av samtlige nedgravninger i området. 

Tilstedeværelsen av skjørbrent stein i flere av anleggene gjør det imidlertid at anleggene i 

representerer spor etter menneskelig aktivitet. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at 

strukturene helt eller delvis er formet av naturen, f.eks. ved rotvelt eller lignende.  

 

Strukturene sprikende utforming, det at de ligger spredd og sprikende dateringer gjør det 

også krevende å sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng. Det konkluderes 

imidlertid med at nedgravningene mest trolig representerer spor etter menneskelig 

aktivitet innenfor tidsrommet ca. 3800 f.Kr.–700 e.Kr. De kan dermed fastslås at de 

mulige ildstedene, gropen og grøften ikke kan knyttes til steinalderaktiviteten på stedet.  

 
Figur 13: Oxcal-diagram med radiologiske dateringer fra Skoppum. Se kapittel 7.1.3 for flere detaljer om 

dateringene. 
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6.1.2. FUNNMATERIALET FRA R1 

Undersøkelsen på R1 frambrakte 5100 littiske funn, 3 fragmenter av brente bein og sju 

makro-/kullprøver (se tabell 5).  

 

På R1 består 94,3 % av det totale littiske funnmaterialet av flint, til sammen 4812 funn. 

129 funn (2,5 %) er av bergart (fire i metarhyolitt, 21 i hornfels) inkludert 

sandsteingjenstandene, 107 funn av kvarts (2,1 %), 27 funn av kvartsitt (0,5 %) og 25 

funn av bergkrystall (0,5 %). Totalt er det 53 sekundærbearbeidede redskaper, dette 

utgjør kun 1 % av det totale littiske materialet. Hovedmengden funn ble gjort i lag 1 hvor 

det også ble gravd i størst utstrekning. Se tabell under for fordelingen av funn per lag, 10 

cm, og utgravd areal. 

 

Lag Antall m
2 

1 3947 84 

2 1005 45,5 

3 29 4,75 

4 6 0,5 

Løsfunn 116  
Tabell 4: Fordelingen av funn per lag og antall m

2
 gravd per lag på R2. 

Flint 

Hovedkategori Antall U.nr Delkategori/Merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint     

Kniv 1 6 Avslag med skråbuet enderetusj 1 

Bor 2 3 Mikroflekke med kantretusj 1 

6 Avslag med kantretusj 1 

Skraper 1 9 Fragment med steil retusj 1 

Flekke med retusj 3 1 Flekke med retusjert sidekant 1 

1 Flekke med skrå enderetusj 1 

1 Flekke med skråbuet enderetusj 1 

Mikroflekke med kantretusj 1 4 Mikroflekke med kantretusj 1 

Avslag/fragment med retusj 10 6 Avslag med kantretusj 1 

6 Avslag med retusj 3 

9 Fragment med steil retusj 3 

9 Fragment med retusj 3 

Sum sekundærbearbeidet flint 18   18 

Primærtilvirket flint     

Kjerne 19 12 Bipolar kjerne 17 

13 Uregelmessig kjerne 2 

Flekke 33 2 Flekke 33 

Mikroflekke 31 5 Mikroflekke 30 
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  5 med rygg 1 

Avslag 356 8 Avslag 353 

7 Med plattformkant/plattformavslag 3 

Fragment 2515 10 Fragment 2508 

  10 Av bipolar kjerne 7 

Splint 1838 11 Splint 1838 

Knoll 2 14 Knoll 2 

Sum primærtilvirket flint 4794   4794 

Sum flint 4812   4812 

Tabell 5: Flintfunn på R1. 

 

Av flintmaterialet er kun 0,4 % sekundærbearbeidet. 97,9 % består av avfall; 

avslag/fragmenter og splinter. Av dette består størstedelen 92,4 % av fragmenter og 

splinter. Det er altså en høy grad av fragmentering i flintmaterialet. Av flintmaterialet er 

hele 70,3 % brent. Brenningen er synlig i form av at flinten er hvitpatinert, krakelert og 

ved at den har groper dannet av varmepåvirkning (potlids). Fragmenteringen av 

materialet er derfor trolig i stor grad en konsekvens av varmepåvirkning. 14,5 % av 

flintfunnene har rester av cortex.  

 

Sekundærbearbeidete funn 

18 funn, 0,4 %, er sekundærbearbeidet. Det består av et avslag med skråbuet enderetusj 

tolket som kniv, et avslag og en mikroflekke med kantretusj tolket som bor, og en skraper 

som er et fragment med steil retusj. Det finnes ytterlige 14 stykker med retusj. Tre av 

disse er flekker med retusj (en med skrå enderetusj, en har skråbuet enderetusj og en har 

kantretusj), en er en mikroflekke med kantretusj, også er det et avslag og ni fragmenter 

med retusj. 
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Figur 14: Alle gjenstandene ligger med proksimalenden opp og dorsalsiden opp. Fra venstre: Avslag med 

skråbuet enderetusj, en kniv. Avslag med kantretusj, et bor. Mikroflekke med kantretusj, et bor. Flekke med 

skrå enderetusj. Flekke med kantretusj. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

 

Primærtilvirket materiale 

99,6 % er primærtilvirket, til sammen 4794 gjenstander. Det består av 19 kjerner, 33 

flekker, 31 mikroflekker, 356 avslag, 2515 fragmenter, 1838 splinter og to flintknoller. 

Gjenstandene omtalt som avfallsmaterialet er kategoriene avslag, fragment og splint. 

Avslag er stykker med bevart slagbule bevart. Fragmenter er stykker uten slagbule bevart 

og som > 1 cm. Splinter er stykker < en 1 cm i største mål, med eller uten slagbule bevart. 

 

Kjernematerialet 

Der er funnet to uregelmessige kjerner og 17 bipolare kjerner i flint på R1, de varierer i 

størrelse fra 1,1 – 3,2 cm i største mål. To av kjernene har rester av cortex. De bipolare 

kjernene varierer i formen, men alle har knusespor i ene eller begge ender. De fleste har 

et spissovalt tverrsnitt. Ni av de bipolare kjernene har avspaltningsarr etter flekker eller 

mikroflekker. De resterende bipolare kjernene og de to uregelmessige kjernene er det slått 

avslag av.  

 

 
Figur 15: Bipolare kjerner fra R1. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

  

Flekkematerialet 

Flekkematerialet fordeler seg på 33 flekker, bredde > 8mm, og 31 mikroflekker ≤ 8mm, 

henholdsvis 51,6 % og 48,4 %. De viser liten regularitet (rette parallelle sidekanter og to 

rygger). De aller fleste har ujevne sidekanter og kun en rygg. Det er også observert en del 

flekkelignende avslag ellers i det primærtilvirkede materialet.  

 

Mange av flekkene og noen få av mikroflekkene har slitespor langs sidekantene. Dette 

kan være bruksspor, eller det kan være en konsekvens av sekundær mekanisk slitasje som 

følge av fragmenteringen ved varmepåvirkningen/frost og/eller deponeringen i den 

grusholdige undergrunnen. 
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Kun fem av de 33 flekkene er hele, hovedmengden, 21 stykker, er proksimalstykker. 

Bredden på flekkene er på 0,9 – 1,9 cm, lengden 1 – 2,9 cm. Blant mikroflekkene er det 

en med rygg, 14 av de 31 mikroflekkene er hele. Bredden varierer fra 0,4 – 0,8 cm og 

lengden fra 0,8 – 2,4 cm. 13 stykker har kun proksimalenden av mikroflekken bevart.  

   
Figur 16: Til venstre: Et utvalg av flekkene fra R1. Til høyre: Et utvalg av mikroflekkene fra R1. Foto: 

Lotte Carrasco, KHM. 

 

Avfallsmaterialet 

Hoveddelen av det øvrige avfallsmaterialet består av fragmenter og splinter (< 1 cm), 

henholdsvis 2515 og 1838 stykker. Avslagene utgjør 356 stykker, 7,6 %. Det er skilt ut 

tre plattformavslag, men disse må betegnes som usikre. To av dem har avspaltningsarr 

etter mikroflekker og en har knusespor langs kanten, men de kan også være avslag fra 

andre deler av kjernen enn plattformen. 

Andre råstoff 

Hovedkategori Antall U.nr Delkategori/Merknad Antall 

Bergart     

Sekundærbearbeidet bergart     

Øks 1 34 Øks 1 

Slipeplate  22 40 Slipeplatefragment 22 

Slipestein 1 39 Slipestein 1 

Knakkestein 1 38 Knakkestein 1 

Sum sekundærbearbeidet bergart 25   25 

Primærtilvirket bergart     

Avslag 54 35 Avslag 54 

Fragment 48 36 Fragment 48 

Splint 2 37 Splint 2 

Sum primærtilvirket bergart 104   104 

Sum bergart 129   129 

     

Bergkrystall     

Primærtilvirket bergkrystall     
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Kjerne 1 18 Bipolar kjerne 1 

Avslag 10 15 Avslag 10 

Fragment 6 16 Fragment 6 

Splint 8 17 Splint 8 

Sum primærtilvirket bergkrystall 25   25 

Sum bergkrystall 25   25 

Kvarts     

Sekundærbearbeidet kvarts     

Avslag med retusj 1 20 Avslag med retusj 1 

Fragment med retusj 2 22 Fragment med retusj 2 

Sum sekundærbearbeidet kvarts 3   3 

     

Primærtilvirket kvarts     

Kjerne 1 25 Bipolar kjerne 1 

Flekke 3 19 Flekke 3 

Avslag 56 21 Avslag 56 

Fragment 28 23 Fragment 28 

Splint 15 24 Splint 15 

Råstoff 1 26 Råstoff 1 

Sum primærtilvirket kvarts 104   104 

Sum kvarts 107   107 

Kvartsitt     

Sekundærbearbeidet kvartsitt     

Flekke  1 27 Flekke med skrå enderetusj 1 

Slipestein 5 32 Malestein 4 

  32 Slipestein 1 

Knakkestein 1 33 Knakkestein 1 

Sum sekundærbearbeidet kvartsitt 7   7 

Primærtilvirket kvartsitt     

Mikroflekke 2 28 Mikroflekke 2 

Avslag 6 29 Avslag 6 

Fragment 10 30 Fragment 10 

Splint 2 31 Splint 2 

Sum primærtilvirket kvartsitt 20   20 

Sum kvartsitt 27   27 

Sum totalt andre råstoff 288   288 

Tabell 6: Funn av bergarter på R1. 
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Bergart 

De sekundærbearbeidede gjenstandene i bergart består av én øks, én slipestein, én 

knakkestein og 22 fragmenter av slipeplater i sandstein. Disse sekundærbearbeidede 

redskapene utgjør 19,4 % av det totale funnmaterialet.  

 

Øksa er et sterkt nedbrutt og forvitret nakkefragment av kjerneøks i bergart, muligens 

hornfels. Ingen rester etter prikkhugging eller sliping bevart på overflaten. Den er 10,7 

cm lang, 5,1 cm bred og har en tykkelse på 2,9 cm. Tverrsnittet er flatt til ovalt. Den best 

bevarte overflaten har et svakt buet sidesnitt.  

  
Figur 17: Øks fra R1. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

De 22 fragmentene av slipeplater varierer i størrelse fra 4,2 til 18,5 cm og er hovedsakelig 

i rød ringerikssandstein. To av fragmentene kan settes sammen og utgjør fragmenter av 

samme slipeplate. De har alle spor av sliping bevart, noen synes også rester av konkave 

slipeflater.  

 

Fragmentet av slipesteinen er 6,8 cm sort og er av sandstein. Slipesteinen har faseterte 

slipespor og huggespor på den ene sidekanten. Det er også spor etter tilhugging på den 

motsatte sidekanten. Det er bruddflater på kortsidene.  

 

Knakkesteinen er 12,5 cm i største mål og har en rundoval form og knusespor på den ene 

av de flate bredsidene. Knusesporenes plassering på knakkesteinen viser at steinen mest 

sannsynlig er brukt som knusestein heller enn til å knakke redskaper med (pers.med. 

Lotte Eigeland). En mulighet er at knusesporene er prikkhugging for å forme steinen, slik 

at den kunne brukes som en malestein.  

 

Det resterende bergartsmaterialet er kun primærtilvirket. Det består av 104 stykker (80,6 

%) av avslag, fragmenter og splinter. Materialet består av ulike bergartstyper. 32 funn er i 

hornfels og fire funn i metarhyolitt. Det resterende er ikke typebestemt, men det er 

observert diabas. 

 

Bergkrystall 

Materialet i bergkrystall består kun av primærtilvirket materiale. 25 funn hvor et er en 

bipolar kjerne. Resten består av avfall; avslag, fragment og splint. 
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Figur 18: Bipolar kjerne fra R1 i bergkrystall. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

Kvarts 

Av gjenstandene katalogisert som kvarts kan det være at en del av materialet skulle ved 

en nærmere analyse bli katalogisert som kvartsitt heller enn kvarts. Det er kun gjort en 

overfladisk visuell analyse av materialet under etterarbeidet.  

 

3 av de totalt 107 funnene katalogisert som kvarts er sekundærbearbeidet. Det er et avslag 

og to fragment med retusj.  

 

De primærtilvirkede funnene består av 3 flekker, to bipolare kjerner og avfallsmateriale; 

avslag og fragment. Blant avfallsmaterialet er det kategorien avslag som dominerer, 56 

(51,9 %) stykker. Dette kan ha sammenheng med at det er lettere å identifisere tilhuggete 

gjenstander i kvarts og kvartsitt når slagbulen er bevart. Materialet i kvarts varierer i 

kvalitet fra grovkornet grå kvarts/kvartsitt til nesten gjennomsiktig med hvite årer, 

bergkrystallignende, finkornet kvarts.  
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Figur 19: Flekker i kvarts/kvartsitt. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

 

Av den grøvre kvartsen/kvartsitten er en del av avslagene, det største på 9 cm, funnet i 

nærheten av et kvarts/kvartsittemne innenfor teltringen (figur 19). Denne kunne 

sammenpasses med en annen større kvartsstein som også lå innenfor teltringen. Den store 

kvartssteinen er katalogisert som råstoff (se tabellen). Råstoffemnet har fire tydelige 

avspaltningsarr og har et største mål på 14,6 cm.  

 

   
Figur 20: Til venstre: Råstoffemnet i kvarts/kvartsitt. Til høyre: avslag i kvarts/kvartsitt. Foto: Lotte 

Carrasco, KHM. 

 

Kvartsitt 

Sju av de totalt 27 funnene i kvartsitt er sekundærbearbeidet. Det består av en flekke med 

skrå enderetusj, fem slipesteiner hvor fire er av typen malesteiner, og en knakkestein.  
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Slipesteinen er 12,8 cm stort og her en flatoval form med en konkav slipeflate bevart på 

den ene av steinens breisider. 

 

Fire av slipesteinene kan være såkalte malesteiner. De varierer i størrelse fra 5,3 – 10,7 

cm. De har bevarte slipespor og slipeflate med fasetert kant.  

    
Figur 21: Malestein i kvartsitt fra R1. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

 

Knakkesteinen i kvartsitt er en rullestein med oval form. Det er knusespor på fire av 

steinens sider; i begge ender og på de motstående flatere og bredeste flatene av steinen. 

Dette indikerer at det heller er snakk om en knusestein heller en enn en knakkestein (jf. 

knakkesteinen i bergart). 

 

Blant de primærtilvirkede funnene i kvartsitt er det 2 mikroflekker og de resterende 18 

funnen er avfallsmateriale. Seks avslag, ti fragmenter og to splinter. Kvartsitten er 

melkehvit til grå/beige i fargen.  

 

Brent bein 

Det ble i lag 2 funnet tre fragmenter av brent bein i funnkonsentrasjonen rett nord for 

teltringen (se figur 23). De veide til sammen 1,1 g. De stammer antageligvis fra et 

pattedyr av en viss størrelse (pers. med. Leif Jonsson). 

 

 
 



Gnr.49, Horten kommune  Saksnr. 12/14098 

 

  

 34 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

6.1.3. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE FRA R1 

 
Figur 22: Oversikt over R1 med funnspredningen, utgravd område, løsfunn og topografi. Kart: Lotte 

Carrasco og Axel Mjærum, KHM. 
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Funnspredning 

Hele flaten har vært i bruk, og som det framgår av spredningskartet over viste gravingen 

av prøvekvadrantene og innsamlingen av løsfunn at det flere mindre funnkonsentrasjoner 

på stedet. Det kan derfor ha ligget flere aktivitetsområder på den 435 m
2
 store flaten. 

Totalt ble det samlet inn ca. 5100 funn fra hele flaten, og svært grovt kan det anslås at om 

lag 2/3-deler av alle funnene ble sikret gjennom utgravningen. Den totale funnmengden 

kan derfor estimeres til 7000–8000 funn.  

 

Undersøkelsene på R1 ble i størst utstrekning prioritert i området rundt teltringen. Her ble 

det funnet flere mindre funnkonsentrasjoner. Hovedsakelig utenfor teltringen. Innenfor er 

det færre funn, det ble ikke funnet noen bevarte strukturer i dette område. Området som 

er tolket som innsiden av teltet er ca. 10 m
2
 stort. Spredningskartet av skjørbrent stein 

viser at konsentrasjonene med funn og skjørbrent stein er noenlunde sammenfallende, og 

antyder at teltduken har skapt en veggeffekt som har virket styrende for funnspredningen.  

 

 
Figur 23:Oversikt over området med teltringen på R1 med funnspredningen, utgravd område, løsfunn og 

topografi. Kart: Lotte Carrasco og Axel Mjærum, KHM. 
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Figur 24: Spredning av skjørbrent stein i området med teltringen på R1. Kart: Lotte Carrasco og Axel 

Mjærum, KHM. 

Lignende tendenser med spredningen av funn utenfor det som et tolket som innsiden av 

tufta ble også observert på Rødsmoen-undersøkelsene i innlandet Åmot kommune i 

Hedmark. Tuftene der hadde derimot markerte voller og noe yngre dateringer (Boaz 

1997). På lokaliteten Hovland 3 fra undersøkelsene på E 18 prosjektet Bommestad-Sky i 

Larvik sør for Skoppum ble det også funnet en boligstruktur. I motsetning til teltringen på 

R1 er funnene her konsentrert i et kulturlag innenfor hyttas avgrensning (Solheim 2013: 

296–297; Solheim og Olsen 2013). Dateringene herfra strekker seg fra 7680-7200 f.Kr. 

og er dermed litt eldre enn dateringene fra R1. På undersøkelsene på Ormen Lange i 

Aukra kommune i Møre og Romsdal, lokalitet 29 Fredly datert til 6900–6000 f.Kr., ble 
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det funnet lignende boligstrukturer hvor teltgulvet virker å være ryddet og møddinger 

med brent material og skjørbrent stein ble funnet utenfor (Åstveit 2008).  

 

Samsvar mellom spredningen av skjørbrent stein og funnspredningen generelt 

underbygger at området innenfor teltringen er ryddet og at funnkonsentrasjonene utenfor 

er utkastområder eller møddinger for avfall. 

 

Datering 

C14-datering 

Som nevnt i kapittelet om strukturer har det antageligvis vært aktivitet på R1 i flere 

perioder i forhistorien. Hovedaktiviteten er dog fra eldre steinalder og perioden 

mellommesolitikum (MM), 8250-6350 f.Kr. Dateringen av brent bein fra lag to i en 

funnkonsentrasjon, tolket som utkastområde/mødding, rett nord for teltringen ga en 

datering til 7050–6690 f.Kr. (7970±44 BP, Ua-47916). Det antas at denne radiologiske 

tidfestingen også angir bygningens alder. 

 

Typologi 

Materialet fra R1 er som nevnt sterkt fragmentert. Det ble ikke funnet noen direkte 

typologisk daterbare gjenstander i flint som kjerneøkser, mikrolitter eller hullingspisser. 

 

Tilstedeværelsen av flinterstatningsmateriale som kvarts, kvartsitt og bergkrystall, 

slipeplater i sandstein, økser og øksetilvirkningsavfall i bergart er typisk for perioden. Det 

er en tilnærmet like fordelingen flekker og mikroflekker og det viser en kombinert flekke-

/mikroflekketeknologi som også er typisk MM. Det er ingen av flekkene som har en 

bredde større enn 2 cm. Rester av kalkskorpe (cortex) på deler av dorsalsiden på syv av 

flekkene vitner om at disse kan ha vært en del av primærtilvirkningen av 

flintknollene/blokkene. Kun to av mikroflekkene har cortex. Dette kan tyde på at de fleste 

av mikroflekkene kan være redusert fra større kjerner som det i utgangspunktet kan ha 

blitt redusert flekker fra. Flekkene og mikroflekkene har rygger og parallelle sidekanter. 

Det kan indikere at de er produsert på koniske/semikoniske kjerner, men i materialet er 

det kun funnet bipolare og uregelmessige kjerner. Det er cortexrester på to av kjernene. 

Bipolare kjerner kan ses på som siste rest i en lengre reduksjonssekvens. Disse kan også 

godt ha blitt brukt som en type redskap eller som avslagskjerner. Bipolar teknikk 

etterlater større andel splinter og fragmenter enn andre reduksjonsteknikker (Melvold og 

Eigeland 2014).  

 

Kjernene er små (1,1 – 3,2 cm) og det kan være tegn på en nær maksimal utnyttelse av 

råstoffet, hvor man kun sitter igjen med restproduktet en bipolar kjerne. Bipolar 

produksjon kan delvis skyldes at bipolar teknikk er brukt, selv om fragmenteringsgraden 

også delvis bør forklares ut fra at mye av materialet har sprukket opp i mindre stykker 

ved varmepåvirkningen.  

 

Malesteiner også beskrevet i publikasjonen fra undersøkelsene i Frebergsvik som 

redskaper for knusing og/eller maling av frø, bær, røtter, nøtter o.l. (Mikkelsen 1975). 

Også fra to av lokalitetene på Svinesundundersøkelsene, Rørbekk 1og Topum 13, er det 

funnet malesteiner (Jaksland 2003:232, 258 og pers. med. Eigeland). Malesteinene fra 

Frebergsvik og fra Svinesund er fra lokaliteter datert til senmesolitikum og i bergart. 

Således skiller de seg fra steinen i kvartsitt fra R1. 
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Øksa funnet på R1 er forvitret, og den har derfor få tydelige diagnostiske trekk. 

Bergartsøkser, avfallsmateriale fra økseproduksjon og slipeplater er imidlertid 

typologiske trekk for en større del av MM. Disse typene gjenstander opptrer også spesielt 

hyppig på lokaliteter som er tidfestet etter ca. 7300 f.Kr. (Eymundsson et al. in press). 

Variasjonene i råstoffbruken og tilstedeværelsen av flinterstatningsmateriale som 

kvarts/kvartsitt og bergkrystall er også elementer som indikerer at R1 vart i bruk i den 

siste halvdelen av MM. 

 

Strandlinje 

Ofte kan høyden over havet gi en indikasjon på boplassers alder (f.eks. Glørstad 2004:21-

46). Dette har sin bakgrunn i at bosetningen i eldre steinalder i mange tilfeller har ligget 

ned mot vannkanten, og at det etter siste istid har vært en kraftig landhevning i 

Oslofjordsområdet. Dette innebærer at boplasser med ulik alder ligger i ulik høyde over 

dagens havnivå. Det foreligger ingen strandlinjekurve for Skoppum, men det har blitt 

foretatt en sammenstilling av kurver for Tønsbergs-området (Persson 2003:186). I grove 

trekk er denne overførbar. Kurven tilsier at boplassen R1 lå ved vannkanten ca. 6800 

f.Kr.  

 

Dateringer, en sammenfatning 

Funnene som foreligger fra R1 mangler helt entydige typologiske elementer, men 

materialet som en helhet samsvarer med at boplassen var i bruk om i siste halvdel av 

mellommesolitikum (ca. 7300–6350 f.Kr.). En slik datering stemmer over ens med en 

C14-datering av brent bein (7050-6690 f.Kr.) og en strandlinjedatering til ca. 6800 f.Kr. 

Totalt sett er det dermed et godt grunnlag for tidfeste boplassen til tidsrommet fra 7000–

6700 f.Kr. 

 

Tolkninger 

Boplasser fra mellommesolittisk periode er i hovedsak forholdsvis små, velavgrensede og 

de har ofte få funn (f.eks. Mansrud 2008, Solheim & Damlien2013, Mjærum 2009,Eggen 

2014, Melvold & Eigeland 2014). Ut fra dette har mann ofte sluttet at befolkningen var 

forholdsvis mobil, og hvor det har blitt foretatt forflytninger lokalt, men også trolig 

sesongforflytninger mellom områder med ulikt ressursgrunnlag. Trolig har mye av 

ferdselen foregått i båt i skjærgårdslandskapet, samtidig som de større elvesystemene på 

Østlandet gitt mulighet til sesongmessig aktivitet innover i landet.  

 

Det foreligger enkelte boplasser med mer omfattende aktivitet og spor etter hytter, slik 

som Tørkop i Halden (ca. 7500–7000 f.Kr., Mikkelsen m.fl. 1999) og Hovland 3 i Larvik 

(7500 f.Kr., Solheim og Olsen 2013). I tillegg er det kjent enkelte boplasser med 

omfattende aktivitet langs den svenske vestkysten (Mansrud 2014, m. videre ref.). 

På R1 fremkom det ingen hytte, men en enklere bygning i form av en teltring. Det ble 

samlet inn ca. 5100 funn på lokaliteten og det kan ha ligget 7000–8000 funn på stedet. 

Funnmengden kan således betegnes som forholdsvis høy, men eksempelvis langt lavere 

enn på Hovland 3 (21380 funn, Solheim og Olsen 2013). På R1 lå det funn utover en 

forholdsvis stor flate, og materiale fra R1 viser at en større del av landskapsrommet var i 

bruk. Spredningen underbygger at det har vært flere besøk på stedet. 
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Teltringen med flere bruksfaser, funnmengden og funnspredningen gir et grunnlag for å 

betegne R1 som en mellomstor til stor boplass med en viss brukstid. Teltet som har blitt 

reist har gjort det mulig å oppholde seg på stedet utenfor sommersesongen. Stedet har 

vært derfor i en kort periode vært et viktig utgangspunkt for jakt fangst og fiske i det 

omliggende skjærgårdsmiljøet, og ett av flere steder som har blitt besøkt av en 

forholdsvis mobil befolkning.  
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6.2. LOKALITET R2 (ID 89538, C58995) 

R2 lå som nevnt rett vest for R1, to meter høyere i terrenget (ca. 62 moh.) og den hadde 

et areal på 325 m
2
. Masseuttakskanten med en tilhørende voll avgrenset lokaliteten i nord 

og nordvest. Byggingen av vollen og masseuttaket har fjernet deler av lokaliteten. Mot 

vest, i nordøst og sør ble den funnførende flaten i stor grad avgrenset av berg i dagen. 

 
Figur 25: Oversikt over R2 med funnspredningen, utgravd område, løsfunn og topografi. Kart: Lotte 

Carrasco, KHM. 
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Hovedmengden funn ble gjort i lag 1 hvor det også ble gravd i størst utstrekning. Se 

tabell under for fordelingen av funn per 10 cm lag og utgravd areal. 

 

Lag Antall m
2 

1 751 22 

2 186 8,25 

3 34 1,74 

Løsfunn 19  

Tabell 7: Fordelingen av funn per lag og antall m
2
 gravd per lag på R2. 

6.2.1. FUNNMATERIALET FRA R2 

Undersøkelsen på R2 frambrakte 990 littiske funn, ingen strukturer ble avdekket her. På 

R2 består 97 % av det littiske funnmaterialet av flint, til sammen 962 funn. De resterende 

3 % er i andre råstoff som fordeler seg på 9 funn i bergart, 7 funn i kvarts, 4 funn i 

kvartsitt og 8 funn i bergkrystall. Det er kun en sekundærbearbeidet gjenstand i flint og 3 

i bergart. Det resterende av det littiske materialet er primærtilvirkede gjenstander. 

Flint 

 

Hovedkategori 

Antall U.nr Delkategori/Merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint     

Fragment 1 4 Med retusj 1 

Sum sekundærbearbeidet flint 1   1 

Primærtilvirket flint     

Kjerne 2 7 Bipolar kjerne 2 

Flekke 8 1 Flekke 8 

Mikroflekke 6 2 Mikroflekke 5 

  2 Med rygg 1 

Avslag 90 3 Avslag 90 

Fragment 521 5 Fragment 519 

  5 Av bipolar kjerne 2 

Splint 334 6  334 

Sum primærtilvirket flint 961   961 

Sum flint 962   962 

Tabell 8: Funn av flint på R2. 

Av flintmaterialet er kun en gjenstand, et fragment med retusj, sekundærbearbeidet, mens 

99.9 % av gjenstandene kun er primærtilvirket. Det er en høy grad av fragmentering i 

flint materialet også her. 95,5 % består av avfall; 90 avslag, 521 fragmenter og 334 

splinter. Av flintmaterialet er 63,5 % som er varmepåvirket, eventuelt frostsprengt. Mye 

av materialet som er brent er også hvitpatinert og har groper etter potlids. 
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Fragmenteringen av materialet er derfor trolig i stor grad en konsekvens av 

varmepåvirkning. 10,5 % av flintfunnene har rester av cortex.  

 

Primærtilvirket materiale 

Det primærtilvirkede materialet består 961 gjenstander hvorav to er kjerner, åtte er 

flekker, seks er mikroflekker, 90 er avslag, 521 er fragmenter, og 334 er splinter.  

 

Kjernematerialet 

Det er to bipolare kjerner i flint, de er 1,8 cm og 2,5 cm store. De har arr etter avslag, og 

er slått fra to ender. Endene har knusespor.  

 
Figur 26: Bipolare kjerner i flint fra R2. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

Flekkematerialet 

Flekkematerialet på R2 utgjør 1,4 % av den totale funnmengden. Det er 8 flekker og 6 

mikroflekker, dette utgjør henholdsvis 57 % og 43 %. Flekkene varierer i størrelse i 

bredden på 0,9 – 1,4 cm og i lengden 1,1 – 2,9. flekkene har en bredde på 0,5 – 0,8 cm og 

lengden 1,3 – 2,8 cm. En av mikroflekkene er en ryggflekke. Ingen har retusj, men flere 

har slitespor langs sidekantene. Som på flekkematerialet på R1 kan dette være bruksspor, 

eller det kan være en konsekvens av sekundær mekanisk slitasje som følge av 

fragmenteringen ved varmepåvirkningen/frost og/eller deponeringen i den grusholdige 

undergrunnen. Tilsammen 28,6 % av flekkematerialet har tydelige spor av 

varmepåvirkningen/frost. To flekker og to mikroflekker har rester av cortex. Kun en av 

mikroflekkene er hel, de resterende mikroflekkene og flekkene er fragmenter.  

 
Figur 27: Til høyre: To flekker fra R2. Til venstre: To mikroflekker fra R2. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 
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Avfallsmaterialet 

Hele 95,5 % av materialet består altså av øvrig produksjonsavfall. Det fordeler seg på 9,5 

% er avslag og de resterende 90,5 % er fragmenter og splinter. Som nevnt i omtalen av 

materialet fra R1 så etterlater bipolar redskapsproduksjonsteknikk større andel splinter og 

fragmenter enn andre reduksjonsteknikker (Melvold og Eigeland 2014). Den over omtalte 

varmepåvirkningen og den mekaniske slitasjen på materialet kan ha vært utsatt for bidrar 

også i stor grad til fragmenteringen av materialet. 

Andre Råstoffer 

Hovedkategori Antall U.nr Delkategori/Merknad Antall 

Bergart     

Sekundærbearbeidet bergart     

Øks 1 18 Økseemne 1 

Slipeplate 2 21 Slipeplatefragment 2 

Sum sekundærbearbeidet bergart 3   3 

Primærtilvirket bergart     

Avslag 1 19 Avslag 1 

Fragment 5 20 Fragment 5 

Sum primærtilvirket bergart 6   6 

Sum bergart 9   9 

Bergkrystall     

Primærtilvirket bergkrystall     

Avslag 3 8 Avslag 3 

Fragment 4 9 Fragment 4 

Splint 1 10 Splint 1 

Sum primærtilvirket bergkrystall 8   8 

Sum bergkrystall 8   8 

Kvarts     

Primærtilvirket kvarts     

Kjerne 2 14 Bipolar kjerne 1 

  14 Uregelmessig kjerne 1 

Avslag 1 11 Avslag 1 

Fragment 3 12 Fragment 3 

Splint 1 13 Splint 1 

Sum primærtilvirket kvarts 7   7 

Sum kvarts 7   7 

     

Kvartsitt     

Primærtilvirket kvartsitt     
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Avslag 1 15 Avslag 1 

Fragment 2 16 Fragment 2 

Splint 1 17 Splint 1 

Sum primærtilvirket kvartsitt 4   4 

Sum kvartsitt 4   4 

Sum totalt andre råstoff 28   28 

Tabell 9: Funn av bergart på R2. 

28 gjenstander, 3 %, av materialet er i andre råstoff enn flint. Det fordeler seg på ni funn i 

bergart, fem av disse er i metarhyolitt, to i sandstein, sju i kvarts, fire i kvartsitt og åtte i 

bergkrystall. 

 

Det fremkom ett økseemne og de to slipeplatefragmenter. Det resterende materialet består 

av kjerner i kvarts og avslag, fragmenter og splinter i ulike råmaterialer.  

 

Bergart 

Økseemnet er 18,4 cm langt, 5,7 cm i bredden og 4,4 cm tykt. Det er arr etter tilhugging 

på øksens overflate, både i egg- og nakkeenden og sidekantene har tilhuggingssømmer. 

Emnets naturlige overflate er delvis synlig på det som tolkes som steinsmeden trolig 

ønsket at skulle bli øksens underside. På den ene sidekanten er det slått av et større avslag 

som fortsetter inn i undersiden. Dette avslaget har muligens gjort at økseemnet ikke 

lengre var egnet til å lage en øks av. 

   
Figur 28: Økseemne i bergart fra R2. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

Slipeplatefragmentene er begge av sandstein, men ikke samme type. Det ene fragmentet 

er i ringerikssandstein har rester av en konkav slipeflate. Det er 8,4 cm stort og opptil 1,8 

cm tykt. Det andre fragmentet har spor etter sliping, er grå i fargen og 2,2 cm tykt og 11,1 

cm stort.  

 

Bergkrystall 

Funnene i bergkrystall fordeler seg på åtte avslag, fire fragmenter og 1 splint. 

 

Kvarts 

I kvarts er det to kjerner, en bipolar og en uregelmessig, henholdsvis 1,7 cm og 4,1 cm 

store. Avfallsmaterialet fordeles seg på ett avslag, tre fragment og én splint. 

 

Kvartsitt 

Gjenstandene i kvartsitt består av ett avslag, to fragmenter og én splint. 
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6.2.2.  VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE FRA R2 

Funnspredning 

R2 var som sagt forstyrret av tidligere aktiviteter på Skoppum pukkverk og har 

sannsynligvis fortsatt mot, og kanskje ut over, dagens bruddkant. Den begrensede 

undersøkelsen som ble foretatt viste enkelte konsentrasjoner, mens andre områder var 

nokså frie for funn. Den tydelige samlingen av funn og den begrensede funnmengden kan 

indikere at aktiviteten på denne flaten har vært nokså lite omfattende. 

Datering 

C14-datering 

Det fremkom ikke daterbart materiale på R2. 

 

Strandlinje 

Topografien tilsier at R2 var strandbunden da havet sto ca. 62 m høyere enn i dag, dvs. 2 

m høyere enn R1 (se figur 4). To meter på landhevingskurven i dette området kan grovt 

regnet utgjøre 100–150 år (Jf. Persson 2003:186). R2 kan følgelig være noe eldre enn R1. 

Flaten var imidlertid fortsatt som velegnet som boplassflate også når landhevningen tørrla 

R1, og det kan heller ikke utelukkes at diss var i bruk på samme tid. R1 dateres til ca. 

7000-6700 f.Kr., og R2 bør følgelig tidfestes innenfor tidsrommet 7200–6700 f.Kr. på 

bakgrunn av beliggenheten. 

 

Typologi 

Funnmaterialer på R2 ingen ikke grunnlag for en snever typologisk datering av 

lokaliteten, men som på R1 gir en sammenstilling av de teknologiske trekkene i 

materialet en datering til MM. Flintmaterialet viser ar bipolar teknikk er brukt, og som på 

R1 en forholdsvis jevn fordeling av flekker og mikroflekker. Økseemnet og 

produksjonsmåten av den kan indikere at det er forarbeidet til en prikkhugget kjerneøks, 

en redskapstype som er velkjent i siste halvdel av mellommesolittisk tid (Eymundsson et 

al, in press.). 

 

Dateringer, en sammenfatning 

Det er ca. to meter høydeforskjell mellom R1 (60 moh.) og R2 (62 moh.), noe som kan 

indikere en aldersforskjell. Materialet fra de to lokalitetene har imidlertid mange likheter, 

og det finnes ikke tydelige trekk ved funnene som indikerer en aldersforskjell. Det kan 

derfor være nærliggende å anta at det har vært en tett forbindelse mellom de to 

lokalitetene som kun har ligget med noen få meters avstand. Mest trolig ble R2 derfor 

besøkt i tidsrommet 7000–6700 f.Kr., men en noe eldre datering kan ikke utelukkes.  

Tolkning 

R2 kan være samtidig med eller noe eldre enn R1 og beliggenheten tyder på at også R2 

har vært en strandnær eller strandbundet boplass hvor det har foregått erverv på bakgrunn 

av de tilgjengelige resursene på land og til vanns. De tydelige funnkonsentrasjonene og et 

begrenset antall funn kan tale for kortere opphold, men forstyrrelsene og den noe 

begrensede undersøkelsen av flaten gjør at det ikke med sikkerhet kan sies noe mer om 

bruken av R2. 
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6.3. LOKALITET R3 (ID 89539, C58996) 

R3 lå cirka 80 meter sør R1og R2, på en nordhellende grusflate på 62 til 65 moh. På 

bakgrunn av registeringene ble arealet beregnet til 1220 m
2
. I øst og sør gikk en av 

Skoppum pukkverks anleggsveier oppe på et høydedrag. Høydedraget avgrenser 

boplassen i øst og delvis i sør. I nord ender lokaliteten ved lite berg og et myrlendt 

område. I vest steg terrenget noe, og her var steinur og berg med på å avgrense den 

funnførende flaten. 

 

 
Figur 29: Oversikt over R3 med funnspredningen, utgravd område, løsfunn og topografi. Kart: Lotte 

Carrasco, KHM. 
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Hovedmengden funn ble gjort i lag 1 hvor det også ble gravd i størst utstrekning. Se 

tabell under for fordelingen av funn per lag, 10 cm, og håndgravd areal. 

 

Lag Antall M
2 

1 198 24 

2 32 5 

Løsfunn 7  

Tabell 10: Fordelingen av funn per lag og antall m
2
 gravd per lag på R3. 

6.3.1. FUNNMATERIALET FRA R3 

Undersøkelsen på R3 frambrakte 237 littiske funn, ingen strukturer ble avdekket.  

 

På R1 består 215 (90,7 %) av det totale littiske funnmaterialet av flint. De resterende 22 

(9,3 %) er i andre råstoff og fordeler seg på ni funn av bergart, fire funn av kvarts, seks 

funn av kvartsitt. Totalt er det sekundærbearbeidede redskaper, dette utgjør kun av det 

totale littiske materialet. 

Flint 

Hovedkategori Antall U.nr Delkategori/Merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint     

Skraper 1 5 Fragment med steil retusj 1 

Flekke 2 1 med retusj 2 

Sum sekundærbearbeidet flint 3   3 

Primærtilvirket flint     

Kjerne 1 8 Bipolar kjerne 1 

Flekke 3 2  3 

Mikroflekke 2 3  2 

Avslag 24 4  24 

Fragment 131 6  131 

Splint 50 7  50 

Knoll 1 9  1 

Sum primærtilvirket flint 212   212 

Sum flint 215   215 

Tabell 11: Funn av flint på R3. 

Av gjenstandene i flint er tre (1,3 %) sekundærbearbeidet og 212 (98,7 %) 

primærtilvirket. 16,7 % har rester av cortex og 74,9 %, av funnene er varme- og/eller 

frostpåvirket. 
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Sekundærbearbeidede funn 

Materialet med retusj består av én skraper med en lengde på 2,4 cm. Flekkene er begge 

midtfragmenter med retusj på kantene. Den ene er 0,8 cm langt og 1,6,cm bred, den andre 

er 1,2 cm både i lengden og bredden.  

 

 
Figur 30: Fra venstre: to flekker med kantretusj, to flekker, en mikroflekke og en bipolar kjerne i flint fra 

R3. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

 

Primærtilvirkede funn 

Det primærtilvirkede materialet består av én bipolar kjerne, tre flekker, to mikroflekker, 

24 avslag, 131 fragmenter, 50 splinter og to knoller. Også her viser det høye antallet 

fragmenter og splinter at fragmenteringsgraden er høy. 

 

Den bipolare kjernen er 2,2 cm stor. Flekkene varierer i bredde på 0,9 – 1,5 cm og 

lengden er 1–2,3 cm. Begge mikroflekkene er 0,5 cm brede og de er 1,2 til 1,5 cm lange.  

Andre råstoffer 

Hovedkategori Antall U.nr Delkategori/Merknad Antall 

Bergart     

Sekundærbearbeidet bergart     

Økser 2 15 Prikkhugget trinnøks 1 

   Trinnøks 1 

Kølle/amboltstein 1 16 Mulig forarbeid til kølle 1 

Slipestein 2 18 Malestein 1 

   Slipestein 1 

Slipeplate 3 20  3 

Knakkestein 1 19  1 

Sum sekundærbearbeidet 9   9 
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bergart 

Primærtilvirket bergart     

Avslag 3 17  3 

Sum primærtilvirket bergart 3   3 

Sum bergart 12   12 

Kvarts     

Primærtilvirket kvarts     

Avslag 1 10  1 

Fragment 3 11  3 

Sum primærtilvirket kvarts 4   4 

Sum kvarts 4   4 

Kvartsitt     

Sekundærbearbeidet kvartsitt     

Knakkestein 1 14  1 

Sum sekundærbearbeidet 

kvartsitt 

1   1 

Primærtilvirket kvartsitt     

Avslag 3 12  3 

Fragment 2 13  2 

Sum primærtilvirket kvartsitt 5   5 

Sum kvartsitt 6   6 

Sum totalt andre råstoff 22   22 

Tabell 12: Funn av bergart på R3. 

 

Bergart 

Det foreligger to økser, et mulig forarbeid til en kølle (ev. amboltstein), to slipesteiner, tre 

slipeplater og én knakkestein. I tillegg fremkom det tre avslag i bergart, et av dem er i 

metarhyolitt. 

 

Den ene øksa er et nakkefragment av prikkhugget trinnøks. Den har tydelige spor etter 

prikkhugging rundt hele og tverrsnittet er rundt til ovalt. Den smalner litt av fra 

bruddkanten mot nakkeenden som er butt. Den bevarte delen av øksa er 7,2 cm lang. 4,2 

cm bred og 3,5 cm tjukk. Den andre øksa er også trinn i formen. Den har en erodert 

overflate som kan ha vært slipt og/eller prikkhugget. Trinnøksas underside er skadet, men 

tverrsnittet har vært ovalt. Lengdesnittet buet og den er spiss i nakkepartiet. Eggen er 

buet. Øksa er 12,1 cm lang, 3,5 cm bred og 2,1 cm tjukk. 
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Figur 31: Økser fra R3. Øverst den prikkhuggede trinnøksa. Under: Den prikkhuggede og mulige slipte 

trinnøksa. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

Det fremkom en rombisk stein med en regelmessig forsenking på lokaliteten. Funnet kan 

tolkes som et forarbeid til en kølle. Den er 13 cm lang, 10,1 cm brei og 4,2 cm tjukk. 

Starten på et mulig skafthull er synlig som en forsenking på den ene flaten. Forsenkingen 

er regelmessig og prikkhugget og har en diameter på 3,4 cm og en dybde på 0,8 cm. På 

baksidene er overflaten knudrete. Dette kan være knusespor fra formgiving av steinen 

eller et resultat av forvitring. Det er antydninger til sliping på sidekantene og rundt det 

mulige skafthullet. Samlet danner disse trekkene grunnlaget for å tolke gjenstanden som 

forarbeidet til en kølle. Det kan imidlertid ikke utelukkes at steinen har tjent som en 

amboltstein, og at den bør sees i sammenheng med produksjon av redskaper med bipolar 

teknikk eller male- og knusesteinene på lokaliteten. 

     
Figur 32: Det mulige forarbeidet til kølle, til venstre ses det påbegynte skafthullet. Gjenstanden kan også 

tolkes som en amboltstein. Til høyre; andre siden av gjenstanden. 

Slipesteinen er et 17 cm og i sandstein. Hele slipeflaten bevart på den ene siden, og den 

har en svak konkav form. Steinen er 9,7 cm tjukk. 

 

De tre slipeplatefragmentene måler fra 5,1 til 15,2 cm og er tynnere enn slipesteinen. 

Platenes tykkelse er 0,6–1,2 cm. Materialet er mest sannsynlig ringerikssandstein. 
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Malesteinen er spissoval i formen og den har knusespor i steinens spisse ende. Det er spor 

etter slipeflater på steines begge sider av steinens bredeste parti.  

 

    
Figur 33: Malestein i bergart fra R3. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 

Knakkesteinen i bergart er oval i formen og er 9,8 cm stor. Den har knusespor i de spisse 

endene. 

 

Kvarts 

I kvarts ble det funnet et avslag og tre fragmenter. 

 

Kvartsitt 

Det finner en knakkestein i kvartsitt. Den er 7,8 cm stor. Den har knusespor på steinens 

flate underside. Denne er også som de omtalt tidligere heller en knusestein enn en 

knakkestein (pers. med. Lotte Eigeland). 

 

I tillegg er det funnet tre avslag og to fragment i kvartsitt på R3. 

6.3.2. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE FRA R3 

Funnspredning 

Det er en tydelig konsentrasjon av funn helt sør på lokaliteten, dvs. i den høyeste delen 

ca. 64 moh. Boplassen kan også ha strekt seg litt videre østover, utenfor det undersøkte 

området. De få funnene lengre nordover kan indikere at noe aktivitet også har foregått 

utenfor det sentrale området. Det kan imidlertid ikke utelukkes at enkelte gjenstander har 

forflyttet seg nedover i terrenget etter at oppholdsstedet ble forlatt. 

Datering 

C14
 

Heller ikke på R3 ble det funnet noe daterbart materiale. 

 

Typologi 

Flintmaterialet viser de samme mellommesolittiske trekk som på R1 og R2. 

Storredskapene på R3 som forarbeidet til kølla og de prikkhuggede trinnøksene er 

diagnostiske for tidsrommet etter ca. 7700 f.Kr. (Eymundsson et. al. In press.), og dette 

setter en bakre grenset for dateringen.  
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Strandlinje 

Hoveddelen av aktiviteten har foregått ca. 64 moh. og ved en strandlinje på særlig under 

62 m mistet stedet sin gode, strandnære beliggenhet (se figur 4). Dette gir et grunnlag for 

å anta at denne boplassen er den eldre enn R1 og R2. Antydningsvis kan den tidfestes til 

ca. 7200–7000 f.Kr. på bakgrunn av denne beliggenheten (jf. Persson 2003:186). 

Tolkning 

Den begrensede undersøkelsen frembragte flere overordnede trekk. Aktiviteten synes å ha 

vært konsentrert i sørdelen, og trolig har aktiviteten vært kortvarig og begrenset. 

Funnmaterialet har flere likheter med R1 og R2, og det derfor nærliggende å se de tre 

lokaliteten som spor etter samme type ressursutnyttelse. Jakt og fangst av både terrestrielt 

og marint bytte har vært sentralt, samtidig kan slipe- og malesteinene også ha blitt 

benyttet til å bearbeide plantekost. 
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 Naturvitenskaplige analyser og tolkninger av strukturene 

Det ble tatt ut makroprøver fra alle strukturene. I tillegg ble masser fra utgravd del av 

struktur såldet i og kull herfra ble tatt inn. Makroprøver ble flotert og det ble foretatt en 

vedartsanalyse før datering av Moesgård museum (se kapittel 12.1 for rapport). Fire av 

kullprøvene ble prioritert for C14- analyse. De brente beina kom fram under sålding av 

masser fra den konvensjonelle gravingen. De brente beina ble sendt sammen med 

kullprøvene til Ångströmlaboratoriet ved Uppsala universitetet for datering (se kapittel 

12.2 for rapport). I tillegg ble det hentet inn to jordsøyler for mikromorfanalyse fra 

teltringen, men etter nærmere vurdering ble det bestemt og ikke å analysere disse. Disse 

mikromorfologiprøvene er nå kassert. 

 

Struktur Prøvenr./lab.nr. 
Ukalibrert 

datering BP 
Kalibrert datering  Prøvemateriale Strukturtolkning

 

S2001 
Pnr.3001/Ua-

47913 
4959±34 3800-3650 f.Kr. Furu Grøft? 

S2001 
Pnr.3003/Ua-

47914:  
3178 ± 32 1510-1400 f.Kr. Furu Grøft? 

S2002 
Pnr. 3005/Ua-

47915 
3117±31 1460-1300 f.Kr. Furu Ildsted? 

S2005 Pnr. 3007 - - - Grop 

S2007 
Pnr 3006/Ua-

47917 
1373±30 605-690 e.Kr. Eik Ildsted? 

S50 
Pnr. 3008/Ua-

47916 
7970±44 7050-6690 f.Kr. Brent bein 

Ved teltring, 

112x, 51y, NØ, 

lag 2 

Tabell 13: Oversikt over prøver og dateringer fra strukturer og tuft. 

 

 
Figur 34: C14-dateringen av bein fra R1. 
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7. SAMLET VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 

Undersøkelsen gir grunnlag for å tidfeste Pjonkerud-lokalitetene til tidsrommet ca. 7200–

6700 f.Kr. Steinavfallet som har fremkommet viser at det har foregått en omfattende 

produksjon av flekker og mikroflekker, en type gjenstander som høyst sannsynlig har 

dannet egger av jakt- og fangstredskaper i bein og tre. Samtidig foreligger det hammer- 

og malesteiner, funngrupper som kan ha blitt anvendt ved bearbeiding av vegetabilsk 

føde. Boplassene har ligget nært knyttet til stranden i et rikt naturmiljø. Øst for Pjonkerød 

har det ligget et sund og skjærgården ellers har bydd på varierte muligheter for jakt og 

fiske. Beinene som ble funnet i tilknytning til teltringen kan være av sel.  

 

Sporene etter teltkonstruksjonen viser at det har stått en enkel bygning på stedet, og 

denne kan ha gjort det mulig å oppholde seg på stedet utenfor sommersesongen. 

Konstruksjonen og utkastområdene rundt teltringen tyder også på at aktiviteten på R1 har 

hatt en viss varighet. På R2 og R3 er funnområdene mindre og funnmaterialet mer 

begrenset. Disse stedene kan være resultat av mer kortvarige besøk. Alle tre oppholdene 

har imidlertid høyst sannsynlig vært en del av et bosetningsmønster med sesongvise 

forflytninger og utnyttelse av mange ulike resurser i regionen.  

 

8. SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Fra 3. juni til 26. juli 2013 gjennomførte arkeologer fra Kulturhistorisk museum 

undersøkelser av tre mellommesolittiske boplasser (R1/id 89537, R2/id 89538 og R3/id 

89539) i forbindelse med utvidelse av Skoppum pukkverks masseutakksområde. 

Lokalitetene befant seg på et høydedrag, 65–60 moh. Totalt ble ca. 200 m2 håndgravd og 

det fremkom 6340 funn. I tillegg ble 1160 m2 maskinelt avdekket.  

 

Lokaliteten R1 var mest funnrik (ca. 5100 funn) og den ble undersøkt i størst detalj. 

Funnene lå her spredt innenfor en større del av en flate på ca. 435 m
2
, men hoveddelen 

var tilknyttet en ca. 4,5x3,5 m stor teltring. Rett utenfor denne ringen fremkom 1,1 g 

brente bein. Et av beinene er radiologisk tidfestet til 7050–6690 f.Kr. Feltarbeidet på R2 

og R3 frembrakte henholdsvis 990 og 237 gjenstander innen for flere tydelig avgrensede 

funnkonsentrasjoner. Samlet tyder funnene på at aktiviteten på R2 og R3 har vært nokså 

begrenset, mens aktiviteten på R1 har vært mer omfattende. 

 

C14-dateringen, strandlinjedateringer og gjenstadsfunn tilsier at alle tre lokalitetene ble 

besøkt i midten av mellommesolittisk tid (ca. 7500–6800 f.Kr.). På denne tiden lå stedet i 

tilknytning til et sund i et omfattende skjærgårdslandskap. Beliggenheten tilsier at marine 

resurser har dannet grunnlaget for bosetningsaktiviteten. 

 

Ut over dette fremkom fire nedgravninger med noe usikker tolkning. Det foreligger fire 

C14-datinger av disse til tidsrommet ca. 3800 f.Kr.–700 e.Kr. Disse strukturene har etter 

alt å dømme blitt dannet ved senere menneskelig aktivitet på Pjonkerød. 
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10. TILVEKSTTEKSTER 

 

C58994 

Boplassfunn fra eldre steinalder fra PJONKERØD R1 av PJONKERØD (49), 

HORTEN K., VESTFOLD.  

Fra 3. juni til 26. juli 2013 gjennomførte arkeologer fra Kulturhistorisk museum 

undersøkelser av tre mellommesolittiske boplasser (R1/id 89537, R2/id 89538 og R3/id 

89539) i forbindelse med utvidelse av Skoppum pukkverks masseutakksområde. 

Lokalitetene befant seg på et høydedrag, 65–60 moh. Totalt ble ca. 200 m
2
 håndgravd og 

det fremkom 6340 funn. I tillegg ble 1160 m
2
 maskinelt avdekket.  

 

Lokaliteten R1 var mest funnrik (ca. 5100 funn) og den ble undersøkt i størst detalj. 

Funnene lå her spredt innenfor en større del av en flate på ca. 435 m
2
, men hoveddelen 

var tilknyttet en ca. 4,5x3,5 m stor teltring. Rett utenfor denne ringen fremkom 1,1 g 

brente bein. Et av beinene er radiologisk tidfestet til 7050–6690 f.Kr. Feltarbeidet på R2 

og R3 frembrakte henholdsvis 990 og 237 gjenstander innen for flere tydelig avgrensede 

funnkonsentrasjoner. Samlet vitner funnene om at aktiviteten på R2 og R3 har vært nokså 

begrenset, mens aktiviteten på R1 har vært mer omfattende. 

 

C14-dateringen, strandlinjedateringer og gjenstadsfunn tilsier at alle tre lokalitetene ble 

besøkt i midten av mellommesolittisk tid (ca. 7500–6800 f.Kr.). På denne tiden lå stedet i 

tilknytning til et sund i et omfattende skjærgårdslandskap. Beliggenheten tilsier at marine 

resurser har dannet grunnlaget for bosetningsaktiviteten. 

 

Ut over dette fremkom fire nedgravninger med noe usikker tolkning. Det foreligger fire 

C14-datinger av disse til tidsrommet ca. 3800 f.Kr.–700 e.Kr. Disse strukturene har etter 

alt å dømme blitt dannet ved senere menneskelig aktivitet på Pjonkerød. 

 

Orienteringsoppgave: Pjonkerød R1/id 89537 var en sadellignende flate på cirka 435 m
2
 

og området er i dag delvis fjernet av masseuttaket. Lokaliteten lå ca. 290 m NØ for tunet 

på Pjonkerød nordre (gbnr. 45/1) og 225 m V for Adelsbekken. Ved 

undersøkelsestidspunktet var flaten avgrenset av hellende terreng ned i nord, mot 

masseuttakets kant 40 meter unna. I øst falt terrenget ned mot Adalsbekken.  

 

Øst og sørøst for R1 lå et nokså flatt område, og i vest var den en ca. 2 m høy bergkant. 

R2 (Id89538/C58995) lå på oversiden av denne kanten, kun 10 meter NV for R1. R3 lå i 

nordvendt terreng, om lag 80 m sør for R1 og R2.  

 

Litteratur: 

Carrasco L. og Mjærum. A. 2015: Rapport fra arkeologiske utgravning. Tre 

steinalderboplasser fra mellommesolitikum. Pjonkerød 49/1, 2 og 7. Horten 

kommune, Vestfold. Upublisert rapport i Kulturhistorisk museums arkiv, Oslo. 

 

1) 3 flekker av flint. 1 med skrå enderetusj, 1 med retusjert sidekant og 1 skråbuet 

enderetusj. Alle varmepåvirket, 1 med cortex. Mål: L: 1,9-2,7 cm, B: 1,1 – 1,5 cm. 
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2) 33 flekker av flint. 23 varmepåvirket, 6 med cortex  

Mål: L: 1 – 2,9 cm, B: 0,9 – 2 cm.  

3) mikroflekke av flint med kantretusj, bor. Varmepåvirket.  

Mål: L: 2,2 cm, B: 0,7 cm.  

4) mikroflekke av flint med kantretusj  

Mål: L:2 cm, B:0,7 cm.  

5) 31 mikroflekker av flint, 1 ryggflekke. 19 varmepåvirket, 2 med cortex.  

Mål: L: 0,8-2,4 cm, B: 0,4 – 0,8 cm.  

6) 6 avslag av flint. 2 med kantretusj, 1 bor. 1 med skråbuet enderetusj, kniv. 3 med 

retusj. 2 Varmepåvirket. 1 med cortex.  

Mål: Stm: 1,2-3,7 cm.  

7) 3 avslag av flint. Plattformavslag, 2 med plattformkant. 1 varmepåvirket.  

Mål: Stm: 1,3-1,9 cm.  

8) 353 avslag av flint. 271 varmepåvirket, 70 med cortex.  

9) 7 fragmenter av flint. 1 med steil retusj, skraper. 3 med steil retusj. 3 med retusj. 3 

varmepåvirket, 1 med cortex  

Mål: Stm: 1,3-1,8 cm.  

10) 2508 fragmenter av flint, 7 av bipolar kjerne. Mål: Stm: 1,6-2,1 cm. . 1846 

varmepåvirket, 534 med cortex.  

11) 1838 splinter av flint. 1199 varmepåvirket, 153 med cortex.  

12) 17 bipolare kjerner av flint. 11 varmepåvirket, 2 med cortex.  

Mål: Stm: 1,1-3,2 cm.  

13) 2 uregelmessige kjerner av flint. 1 varmepåvirket,  

Mål: Stm: 2,9-3,1 cm.  

14) 2 knoller av flint. 1 varmepåvirket, 2 med cortex.  

Mål: Stm: 2,2-5,5 cm.  

15) 10 avslag av bergkrystall  

16) 6 fragmenter av bergkrystall. 2 med cortex.  

17) 8 splinter av bergkrystall.  

18) bipolar kjerne av bergkrystall.  

Mål: Stm: 2,3 cm.  

19) 3 flekker av kvarts.  

Mål: L: 1,9-3,6 cm B: 1 – 1,4 cm.  

20) avslag av kvarts med retusj.  

Mål: Stm: 1 cm.  

21) 56 avslag av kvarts.  

22) 2 fragmenter av kvarts med retusj.  

Mål: Stm: 1,2 – 1,6 cm.  

23) 28 fragmenter av kvarts.  

24) 15 splint av kvarts. 1 varmepåvirket, 2 med cortex.  

25) bipolar kjerne av kvarts.  

Mål: Stm: 2 cm.  

26) råstoff av kvarts.  

Mål: Stm: 14,6 cm.  

27) flekke av kvartsitt med skrå enderetusj.  

Mål: L: 2,7 cm, B:1,9 cm.  

28) 2 mikroflekker av kvartsitt.  

Mål: L: 1,3-1,8 cm, B:0,6- 0,8 cm.  
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29) 6 avslag av kvartsitt  

30) 10 fragmenter av kvartsitt  

31) 2 splinter av kvartsitt  

32) 5 slipesteiner av kvartsitt. 4 av disse er tolket som malesteiner.  

Mål: Stm: 5,3-12,8 cm.  

33) knakkestein av kvartsitt  

Mål: Stm: 9,3 cm.  

34) øks av bergart  

Mål: Stm: 10,7 cm.  

35) 54 avslag av bergart. 9 av hornfels. 2 av metarhyolitt. 

36) 48 fragmenter av bergart. 23 av hornfels, 2 av metarhyolitt. 2 varmepåvirket.  

37) 2 splinter av bergart. 1 varmepåvirket  

38) knakkestein av bergart  

Mål: Stm:12,5 cm.  

39) slipestein av bergart  

Mål: Stm:6,8 cm.  

40) 22 slipeplatefragmenter av sandstein  

Mål: Stm: 4,2-18,5 cm.  

 

41) 3 bein, brente  

Vekt: 1,1 g. Bestemt til pattedyr. C14-datert til 7050-6690 f.Kr. (7970±44 BP, Ua-47916).  

42) 4 prøver, kull  

 

Struktur Prøvenr./lab.nr. 
Ukalibrert 

datering BP 

Kalibrert datering  

(2 sigma) 
Prøvemateriale Strukturtolkning

 

S2001 Pnr.3001/Ua-47913 4959±34 3800-3650 f.Kr. 

Furu. Deler av 

materialet er 

forbrukt til 

radiologisk 

analyse 

Grøft? 

S2001 
Pnr.3003/Ua-

47914:  
3178 ± 32 1510-1400 f.Kr. 

Furu. Deler av 

materialet er 

forbrukt til 

radiologisk 

analyse 

Grøft? 

S2002 
Pnr. 3005/Ua-

47915 
3117±31 1460-1300 f.Kr. 

Furu. Deler av 

materialet er 

forbrukt til 

radiologisk 

analyse 

Ildsted? 

S2007 Pnr 3006/Ua-47917 1373±30 605-690 e.Kr. 

Eik. Deler av 

materialet er 

forbrukt til 

radiologisk 

analyse 

Ildsted? 

Tabell 14: Oversikt over prøver og dateringer fra strukturer og tufter fra lokalitet R1 katalogisert under 

Cnr. C58994/42. 

 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6582893,04, Ø: 580453,7.  

LokalitetsID: 89537.  
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Funnet av: Lotte Carrasco, KHM.  

Funnår: 2013.  

Katalogisert av: Lotte Carrasco. 

 

C58995 

Boplassfunn fra eldre steinalder fra PJONKERØD R2 av PJONKERØD (49), 

HORTEN K., VESTFOLD.  

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

Mål: L: 1,1-2,9 cm B: 0,9 – 1,4 cm.  

2) 6 mikroflekker av flint. 1 varmepåvirket, 1 med cortex  

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

3) 90 avslag av flint. 48 varmepåvirket, 19 med cortex  

4) fragment av flint med retusj  

Mål: Stm:1,4 cm. 

5) 521 fragmenter av flint. 2 av bipolar kjerne 399 varmepåvirket, 76 med cortex  

Mål: Stm: 1,9 cm.  

6) 334 splinter av flint. 239 varmepåvirket, 23 med cortex  

7) 2 bipolare kjerner av flint  

Mål: Stm: 1,8-2,5 cm.  

8) 3 avslag av bergkrystall  

9) 4 fragmenter av bergkrystall  

10) splinter av bergkrystall  

11) avslag av kvarts  

12) 3 fragmenter av kvarts  

13) splint av kvarts  

14) 2 kjerner av kvarts, 1 bipolar kjerne og 1 uregelmessig kjerne 

Mål: Stm: 1,7-4,1 cm.  

15) avslag av kvartsitt  

16) 2 fragment av kvartsitt  

17) splint av kvartsitt  

18) øksemne av bergart  

Mål: Stm:18,4 cm.  

19) avslag av bergart  

20) 5 fragment av bergart, alle av metarhyolitt  

21) 2 slipeplatefragment av sandstein  

Mål: Stm: 8,4-11,1 cm.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6582914.45, Ø: 

580430.04.  

LokalitetsID: 89538.  

Funnår: 2013.  

Katalogisert av: Lotte Carrasco. 

 

 

C58996 
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Boplassfunn fra eldre steinalder fra PJONKERØD R3 av PJONKERØD (49), 

HORTEN K., VESTFOLD.  

1) 2 flekker av flint med retusj. 

Mål: L:0,8 – 1,2 cm, B:1,2 – 1,6 cm. 

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

Mål: L: 1-2,3 cm, B: 0,9 – 1,5 cm.  

3) 2 mikroflekker av flint  

Mål: L: 1,2-1,5 cm, B: 0,5 cm.  

4) 24 avslag av flint. 11 varmepåvirket, 6 med cortex  

5) fragment av flint med steil retusj, skraper. Varmepåvirket. 

Mål: Stm:2,4 cm. 

6) 131 fragment av flint. 99 varmepåvirket, 27 med cortex  

7) 50 splint av flint. 42 varmepåvirket, 2 med cortex  

8) bipolar kjerne av flint 

Mål: Stm:2,2 cm. 

9) knoll av flint 

Mål: Stm: 3 cm. 

10) avslag av kvarts 

11) 3 fragment av kvarts 

12) 3 avslag av kvartsitt  

13) 2 fragmenter av kvartsitt 

14) knakkestein av kvartsitt  

Mål: Stm: 7,8 cm.  

15) 2 trinnøkser av bergart, 1 prikkhugget  

Mål: Stm: 7,2 - 12,1 cm.  

16) Ukjent av bergart, trolig en amboltstein eller forarbeid til en korsformet kølle. Den 

flate steinen har en tilsynelatende naturlig rombeform. Starten på et mulig skafthull er 

synlig som en forsenking på den ene flaten. Forsenkingen er regelmessig og prikkhugget 

og har en diameter på 3,4 cm og en dybde på 0,8 cm. På baksidene er overflaten knudrete. 

Dette kan være knusespor fra formgiving av steinen eller et resultat av forvitring. Det er 

antydninger til sliping på sidekantene og rundt det mulige skafthullet. Samlet danner 

disse trekkene grunnlaget for å tolke gjenstanden som forarbeidet til en kølle. Det kan 

imidlertid ikke utelukkes at steinen har tjent som en amboltstein. 

Mål: Stm: 13 cm.  

17) 2 avslag av bergart, 1 av metarhyolitt  

18) 2 slipesteiner av bergart, 1 malestein 

Mål: Stm:14,4 – 17 cm. 

19) knakkestein av bergart   

Mål: Stm:9,8 cm.  

20) 3 slipeplatefragmenter av sandstein  

Mål: Stm: 5,1-15,2 cm.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32, N: 6582768.39, Ø: 

580463.47.  

LokalitetsID:  89339.  

Funnet av: Lotte Carrasco, KHM.  

Funnår: 2013.  

Katalogisert av: Lotte Carrasco. 
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11. FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf 

Cf34741_001.jpg R1,avtorving, graving av prøvekvadranter, sv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_002.jpg R1, mikroflekkekjerne 109x53ySVLag1 
 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_003.jpg R3, forarbeid kølle 
 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_004.jpg R3, prikkhugget trinnøks 
 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_005.jpg R1, Gravelaget, fra venstre; Heidi Strandman, Magnus Tangen, Solveig Lyby nø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_006.JPG R1 og R2, før avtorving s 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_007.JPG R2 før avtorving n 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_008.JPG R1 før avtorving nnø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_009.JPG R2 før avtorving, graving av prøvekvadranter vsv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_010.JPG R1 nordlige del lokaliteten ferdig avtorvet ssø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_011.JPG R2 ferdig avtorva sv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_012.JPG R1 ferdig avtorva nø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_013.JPG R1 ferdig avtorva, nordlige del nv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_014.JPG S2001 første gang synlig i rute 84x42y etter gravd lag 1 s 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_015.JPG R1, område åpnet i lag 1 per den 18.6.13 nv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_016.JPG R1, øks 113x50ySØLag1 
 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_017.JPG R1, nordlige del, teltring etter gravd lag 1 nv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_018.JPG R1, nordlige del, teltring etter gravd lag 1 nø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_019.JPG R1, malestein ovenfra, 110x53yNVLag1 
 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_020.JPG R1, malestein profil, 110x53yNVLag1 
 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_021.JPG R1, øks profil 113x50ySØLag1 
 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_022.JPG R1, øks profil 113x50ySØLag1 
 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_023.JPG R2, topp lag 2 n 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_024.JPG R2, oversikt etter gravd 1 sv 
Carrasco, 
Lotte 
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Cf34741_025.JPG R1,topp lag 2 nv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_026.JPG R1,topp lag 2 nø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_027.JPG R1,topp lag 2 v 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_028.JPG R1,topp lag 2 sø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_029.JPG R1, arbeidsbilde, Heidi Strandman og Magnus Tangen tegner nord/sør-profil s 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_030.JPG R1, mikromorfprøve 1 i nord/sør-profil ø 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_031.JPG R1, mikromorfprøve 2 i nord/sør-profil, rutemarkør på bildet er 107x53y ø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_032.JPG R1, mikromorfprøve 2 i nord/sør-profil, oversikt nø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_033.JPG 
R1, oversiktsbilde ved sjakt vestover fra hovedfelt etter gravd lag 1 og gravd 
lag 2 i enkelte kvadranter sv 

Tangen, 
Magnus 

Cf34741_034.JPG R1, oversikt utgravd felt t.o.m. lag 4 per 10.07.13 nv 
Tangen, 
Magnus 

Cf34741_035.JPG R1, oversikt utgravd felt t.o.m. lag 4 per 10.07.13 n 
Tangen, 
Magnus 

Cf34741_036.JPG R1, oversikt utgravd felt t.o.m. lag 4 per 10.07.13 sø 
Tangen, 
Magnus 

Cf34741_037.JPG R1, oversikt utgravd felt t.o.m. lag 4 per 10.07.13 s 
Tangen, 
Magnus 

Cf34741_038.JPG R1 etter flateavdekning, midterste del av lokaliteten nø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_039.JPG 
R1 etter flateavdekning, øverst i bildet ses det konvensjonelt utgravde område 
i nord, som ikke ble flateavdekket nø 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_040.JPG R2 etter flateavdekning n 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_041.JPG 
R2 etter flateavdekning, vestlige del, vollen som er lagt over lokaliteten går 
langs hele vestlige del av lokaliteten nv 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_042.JPG 

R2 etter flateavdekning, vestlige del, vollen som er lagt over lokaliteten går 
langs hele vestlige del av lokaliteten, det konvensjonelt utgravd område synes 
framst i bildet sv 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_043.JPG R2 etter flateavdekning, østlige del s 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_044.JPG 
R1 etter flateavdekning, til venstre i bildet ses det konvensjonelt utgravde 
område i nord som ikke ble flateavdekket sø 

Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_045.JPG S2001, mulig grøft med steinsamling sør for strukturen s 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_046.JPG S2001, plan, steinsamling sør for strukturen synlig øverst til venstre i bildet vsv 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_047.JPG S2002, plan v 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_048.JPG S2001 og S2002, oversikt i plan, med Heidi Strandman s 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_049.JPG S2005, plan s 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_050.JPG S2007, plan v 
Heidi 
Strandman 
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Cf34741_051.JPG S2001, profil gjennom søndre del av struktur nv 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_052.JPG S2001, profil gjennom nordre del av struktur nv 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_053.JPG S2002, profil nnv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_054.JPG S2002, profil nnv 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_055.JPG S2007, profil v 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_056.JPG S2005, profil nærbilde struktur s 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_057.JPG S2005, profil oversikt av snitt gjennom struktur s 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_058.JPG R3, avtorving og flateavdekning med Magnus Tangen n 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_059.JPG R3, avtorving og flateavdekning nø 
Carrasco, 
Lotte 

Cf34741_060.JPG 
R3, avtorving og flateavdekning, prøveruter synlig i området som ikke er 
avtorva n 

Tangen, 
Magnus 

Cf34741_061.JPG R3, prøveruter nord på lokaliteten n 
Tangen, 
Magnus 

Cf34741_062.JPG R3, sørlige del av lokaliteten ferdig flateavdekt ø 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_063.JPG R3, lokalitet ferdig flateavdekt s 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_064.JPG R3, lokalitet ferdig flateavdekt, sørlige del sø 
Heidi 
Strandman 

Cf34741_065.JPG R1, fotostang, teltring nø 
Samdal, 
Magne 

Cf34741_066.JPG R1, fotostang nø 
Samdal, 
Magne 

Cf34741_067.JPG R1, fotostang nø 
Samdal, 
Magne 

Cf34741_068.JPG 
R2, fotostang, R1 til høyre i bildet, Skoppum pukkverk og gjenvinningsanlegget 
øverst til venstre i bildet n 

Samdal, 
Magne 

Cf34741_069.JPG R2, fotostang, R1 til høyre i bildet nø 
Samdal, 
Magne 

Cf34741_070.JPG 
R2, fotostang, ferdig gravd, Skoppum pukkverk og gjenvinningsanlegget øverst 
til venstre i bildet nnø 

Samdal, 
Magne 

Cf34741_071.JPG R1, fotostang, sett fra R2 ø 
Samdal, 
Magne 

Cf34741_072.JPG R1, teltring med profilsjakt nø 
Samdal, 
Magne 
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13. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Liste over originaltegninger: 

Tegning 1: R1, Funnfordeling, gravde ruter Lag 1. 

Tegning 2: R1, Funnfordeling, gravde ruter Lag 2,3,4. 

Tegning 3: R2, Funnfordeling, gravde ruter Lag 1. 

Tegning 4: R1, Funnfordeling, gravde ruter Lag 2, 3. 

Tegning 5: R3, Funnfordeling, gravde ruter Lag 1. 

Tegning 6: Plantegning R2, topplag 2. 

Tegning 7 a og b: Profil gjennom tuft R1. 

Tegning 8 a, b og c: Tegninger strukturer R1. 

 


