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SAMMENDRAG
Kulturhistorisk museum utførte i perioden 24/4-19/5 2017 arkeologisk undersøkelse av
steinalderlokalitet, id 222438 på Kjørholt i Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark
fylke. Lokaliteten ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2016, i forbindelse med
reguleringsplan for E18 Langangen - Rugtvedt. Lokaliteten ble påvist ved fem positive
prøvestikk med til sammen 12 funn. I alt ble det gravd 17 prøvestikk innenfor
lokalitetsavgrensningen, hvorav 12 var negative. Lokaliteten ble avgrenset til 1154 m2
(Hårstad et al. 2016). Kun halvparten av det registrerte arealet ble undersøkt da tiltaket
ikke ville berøre hele kulturminnet.
Lokalitetens beliggenhet på 59-63 moh. tilsa, ved en strandbundet aktivitet, en bruksfase i
mellommesolitikum og tidsrommet 8000-7700 f.Kr. Det ble undersøkt totalt 9,5 m3
hvorav 72 m2 i lag 1, 17 m2 i lag 2 og 6 m2 i lag 3. Totalt ble det gjort 2010 littiske funn
av flint, kvarts og bergart. På bakgrunn av funn av koniske kjerner, flekker og borspisser
tyder funnmaterialet på en typologisk og teknologisk tilhørighet til mellommesolitikum.
Funnspredningen peker mot ett eller flere korte opphold, kanskje med spesialisert
aktivitet knyttet opp mot de mange borspissene funnet på plassen. Det ble gjort funn av
brent bein og hasselnøtter som ble analysert og datert. Alle dateringene ga nyere tid og
kan ikke knyttes til oppholdet i mellommesolitikum som det littiske materialet
representerer.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
Kjørholt, 73/2,500/1, Porsgrunn kommune, Telemark
BAKGRUNNEN FOR UNDERSØKELSEN
I forbindelse med etableringen av ny firefelts motorvei mellom Kjørholt og Rugtvedt, en
strekning på ca. 3,5 km ble forslag til reguleringsplan for del sør fremlagt. Forslaget er del
av et større reguleringsplanarbeid for ny E18 på strekningen Langangen-Rugtvedt.
Planområdet ble registret av Telemark fylkeskommune (Hårstad et al. 2016) i flere
omganger høsten 2016. Totalt ble det påvist to automatisk fredede kulturminner i form av
en steinalderlokalitet (id 222438), og en lokalitet med bosetningsspor fra
jernalder/middelalder (id 222629). Lokalitet id 222438 ble direkte berørt av tiltak i planen,
mens id 222629 er regulert til bevaring. I tillegg ble det gjort ett løsfunn av flint (id
222804).
For den omtalte lokaliteten id 222438 ble det gitt dispensasjon med vilkår om utgravning
og de faglige, økonomiske og administrative rammer for det arkeologiske prosjektet er
regulert av KHMs prosjektplan og budsjett av mars 2017 (Damlien 2017). Ettersom kun
halvparten av den registrerte lokalitetsflaten viste seg å ligge innenfor tiltaksområdet ble
det etter avtale med Riksantikvaren bestemt at kun den delen som var direkte berørt skulle
undersøkes og at den andre delen ble liggende til bevaring (Damlien 2017: 3).
I denne rapporten presenteres resultater fra utgravningen som ble gjennomført i april og
mai 2017 og etterarbeidet som er utført stykkevis i 2018 og 2019.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

5

73/2., Porsgrunn kommune

2016/1547.

Figur 1: Lokaliten lå nordvendt på toppen av inngangen til Kjørholttunnelen på E18 i Porsgrunn kommune,
Vestfold og Telemark, i utkanten av naturvernområdet Frierflauane. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Kart
laget av Magne Samdal, KHM.
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DELTAGERE, TIDSROM
Undersøkelsen på Kjørholt foregikk innenfor tidsrommet 24.4-19.5.2017. Totalt var fire
arkeologer ansatt hele eller deler av prosjekttiden. I tillegg var prosjektleder innom ved
en anledning for å følge opp prosjektet. Det ble benyttet til sammen 56 dagsverk, hvorav
tre dagsverk til maskinell avtorving, 38 dagsverk på utgravning og tre dagsverk på
maskinell flateavdekking. 12 dagsverk gikk med på diverse oppgaver som innmåling,
GIS, dokumentasjon samt reise. Det ble benyttet ett dagsverks til GIS support i felt.
Magne Samdal kom ned og satte ut fastpunkter og koordinatsystem onsdag den 26. april.
Ettersom utgravningen foregikk parallelt med forberedelser til byggearbeider i
planområdet, og siden lokaliteten lå innenfor Nye Veier sitt fremtidige anleggsområde
måtte feltpersonell og gravemaskinfører på introduksjon- og HMS kurs samt gjennomgå
en sikker jobb analyse (SJA). I tillegg ble vi pålagt å ha på vernetøy av klasse tre,
hjelmer, hansker og briller. De til dels strenge HMS reglene vi ble underlagt førte til en
del praktiske og tidsmessige utfordringer. Reglene ble derfor etter avtale tilpasset noe
underveis i utgravningen. Kraftig regnvær og snø forsinket gravningen noe.
Navn
Lucia Uchermann Koxvold
Anette Marie Strandli
Skule Spjelkavik
Isak Roalkvam
Sum

Stilling
Utgravningsleder
Ass. feltleder
Feltarkeolog
Feltarkeolog
GIS
Gravemaskinfører

Periode
24.04 -19.05.17
24.04 -19.05.17
24.04 -19.05.17
15.05 - 16.05.17

Dagsverk
18
18
18
2
56
1
3

Tabell 1: Tabellen viser deltagere og dagsverk knyttet til utgravningen.

Figur 2: Bildet til venstre illustrerer HMS tiltakene på lokalitetsflaten. Bildet til høyre viser lokalitetsflatens
nordre del som ligger på toppen av Kjørholttunnelen. E18 var omdirigert som følge av Nye Veiers opptrapping
til anleggsvirksomhet og det forekom ingen trafikk på veien eller i tunnelen under utgravningsperioden. Foto:
Lucia Uchermann Koxvold, KHM.
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BESØK OG FORMIDLING
Formidling er et viktig satsningsområde for KHM og det var satt av 7,5 timer til
formidling i prosjektet. Selv om lokaliteten lå innenfor Nye Veiers anleggsområdet var
den ikke fysisk avsperret og det var derfor mye besøk på lokaliteten de fire ukene
undersøkelsen pågikk. Rett i bakkant av lokaliteten var det et boligområde og over den
delen av flaten som ble lagt til bevaring gikk det en populær tursti. I tillegg var dette også
en hyppig benyttet ridesti og det var spor etter hover på anleggsveien opp til lokaliteten
ved flere anledninger. I tilknytning til forberedelsene til utvidelse av tunnelen var det
også daglig besøk av ulike entreprenører. Nye Veiers egne ansatte var også stadig innom
blant annet i forbindelse med oppfølging av både HMS og ansvarlige for ytre miljø. To
biologer fra Universitet i Sørøst-Norge, som var ute på befaring i forbindelse med
potensielle skader av anleggsvirksomheten på flora og fauna i innenfor tiltaksområdet,
tok også turen innom.
Det ble laget flere Facebook oppdateringer på siden «Steinalder langs E18» som
opprinnelig ble opprettet for utgravningsprosjektet E18 Bommestad-Sky og senere også
ble benyttet av utgravningsprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal. Det ble også skrevet et
Norark innlegg som ble publisert 13.07.2017 :URL: http://www.norark.no/prosjekter/e18kjorholt-rugtvedt-porsgrunn/grevling-i-taket-eller-arkeologer-pa-tunnelen/.

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER
Planområdet for reguleringsplan Sør strekker seg over sørlig del av Eidangerhalvøya i
Porsgrunn kommune og nordlig del av Stathelle i Bamble kommune. Planområdet starter
vest for tunnelinnslaget i Kjørholttunnelen på dagens E18, følger deretter vestre del av E18
traseen før den krysser Frierfjorden over Grenlandsbrua og ender opp ved utløpet av
Bambletunnelen under karakteristiske Høgenhei. Det er i tillegg planlagt deponier og
anleggsveier i området øst for lokalitetsflaten (Damlien 2017:1).
Planområdet og lokaliteten ligger rett i utkant av naturvernområdet rundt Frierfjorden og
de vernede kalklindeskogene som strekker seg over Frierflauane. Kalklindeskogen er en
svært sjelden og truet naturtype. Den strekker seg fra områder rundt Oslofjorden og opp
mot Mjøsa og er bortimot fraværende andre steder enn i Norge. Kalklindeskogene vokser
som navnet tilsier i ren kalkstein og kalkrik skifer, og domineres av lind og hassel men
også andre edelløvtrær slik som ask og eik. De kalles ofte for «urnaturen» rundt
Oslofjorden, og bestandene av Lind har vist seg ha røtter tilbake til varmetiden etter siste
istid. Lindetrærne springer ut fra de samme gamle rotsystemene og kan på denne måten ha
tilnærmet evig liv. I en reliktpreget naturtype følger det reliktpregete arter og i
kalklindeskogene finner man de sjeldne kalklindesoppene. Soppene er, som skogen,
avhengig av kalk men også av røttene til lind eller hassel. Sammen danner de sopprot
(mykorriza) og i likhet med røttene virker også soppartene å kunne bli svært gamle.
Kalklindeskogene eller områder med kalk i berggrunnen er også interessante arkeologisk
da kalkens egenskaper kan bety muligheter for god bevaring av organisk materiale slik som
bein. Kalklindeskogenes vernestatus gjør at det er sjeldent arkeologiske lokaliteter
8
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undersøkes i deres nærhet selv om utbygging er en av de tingene som truer disse områdene
mest.
Landhevingen har endret landskapet rundt Frierfjorden radikalt siden mellommesolitikum
og frem til i dag. Når Kjørholt boplassen var i brukt lå den plassert ved stranden i et
skjærgårdslandskap med større og mindre øyer, sund og fjordarmer.
Det siste tiårets steinalderutgravninger i forbindelse med store samferdselsprosjekter slik
som E18 gjennom Vestfold (E18 Brunlanes og E18 Bommestad-Sky), nytt jernbanespor
mellom Larvik og Skien (Vestfoldbaneprosjektet) samt E18 gjennom Bamble kommune
(E18 Rugtvedt-Dørdal) har tilført ny og viktig kunnskap om eldre steinalder i regionen (se
eksempelvis Jaksland & Persson 2014, Solheim & Damlien 2013, Melvold & Persson 2014
og Solheim 2018). Spesielt kan kanskje Bommestad-Sky trekkes frem som viktig for økt
fokus på og innsikt i den mellommesolittiske perioden som tidligere nærmest fremsto som
et blankt ark. Den økte tilveksten av mellommesolittiske boplasser har tydeliggjort at
boplassene fra perioden fremviser stor variasjon. Funnet av en hyttetuft samt et flintdepot
tyder på gjenbruk av lokaliteter og et mobilt bosetningsmønster innenfor et større landskap.
Lokal topografi Kjørholt.
Lokaliteten lå 59-63 meter over dagens havnivå på en nordvendt smal og lett hellende
avlang flate. Den var avgrenset av berg i øst og en ravine i vest. I bakkant lå det en
skråning med et større boligområde. I forkant var tunnelinngangen til den nordre delen av
Kjørholttunellen på E18 gjennom Porsgrunn kommune. Selve lokalitetsflaten var delt i to
av en lav bergrygg som strakk seg langs mesteparten av flaten. Helt i sør stoppet
bergryggen og lokaliteten åpnet seg opp til en bred flate. På den vestre siden dukket det
også opp en lav bergrygg under avtorvingen. Berggrunnen og ryggene som omga
lokaliteten besto i stor grad av porøse kalkstein
Både i forkant av lokaliteten og helt øst på flaten gikk det turstier. Flaten var i hovedsak
bevokst med løvtrær slik som lind og bjørk men også enkelte bartrær. Skogbunnen var
bevokst med lav bunndekke slik som mose og mindre blomstervekster samt enkelte
buskvekster. Siden utgravningen var i overgangen mai måned blomstret det også store
mengder hvitveis. Skogen fremsto åpen og oversiktlig.
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Figur 3 Kartet viser undersøkelsesområdet med avtorvet areal og topografiske elementer slik som
stubber, berg og en moderne avfallsgrop. Kart: Lucia Uchermann Koxvold, KHM.
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PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET
5.1

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

Prosjektets fokusområder og problemstillinger er definert i den utarbeidede
prosjektplanen (Damlien 2017:5-6). Faglig program for steinalder undersøkelser på Sørog Østlandet (Glørstad 2006) og den oppdaterte kunnskapen etter omfattende
undersøkelser i regionen det siste tiåret danner rammen for problemstillingene knyttet til
lokaliteten. Som Damlien påpeker i prosjektplanen (Damlien 2017:5) har kunnskapen om
mellommesolitikum som periode økt betraktelig, men det er likevel aspekter fra denne to
tusen år lange perioden som lite belyst. Det er derfor viktig å frembringe et representativt
gjenstandsmateriale. En undersøkelse av lokaliteten ble ansett å ha potensiale for å øke
kunnskapen om funksjonelle aspekter ved de mellommesolittiske lokalitetene sett i
innenfor et større bosetningsmønster og landskapsmessig system. I tillegg viser andre
undersøkelser i området slik som Prestemoen (Persson 2014: 202) at det er potensiale for
bevaring av organiske materiale.
Med utgangspunkt i dette ble det skissert tre problemstillinger som museet ønsker å
fokusere på ved undersøkelsen (Damlien 2017:5-6):
•
Kartlegging og analyse av teknologiske aspekter, råstoffbruk og redskapstyper i
materialet.
•
Kronologiske og typologiske studier, med utgangspunkt i landhevning,
gjenstandsmateriale og C14-dateringer.
•
Kartlegge lokalitetens funksjon og bruk innenfor en større landskapsmessig
sammenheng. Målrettet innsats vil bli satt inn for å identifisere strukturrester, samt å
samle inn bevart organisk materiale.
•
Tilrettelegge for storskalaanalyser av bosetningshistorien i Telemark og søndre
Vestfold.

5.2

UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON

I prosjektplanen (Damlien 2017:6-7) var det lagt opp til maskinell avtorving av
lokalitetsflaten i forkant av undersøkelsen. Deretter var det planlagt utgravning i to faser
innenfor et etablert målesystem. I første fase graves det 1x1 meters prøveruter i 10 cm
mekaniske lag, spredt utover lokalitetsflaten for å avklare funnspredning og frekvens og
for å danne et beslutningsgrunnlag for videre prioriteringer. Deretter prioriteres de mest
funnrike områdene for utvidet flategraving i 1x1 meters ruter og 10 cm mekaniske lag i
inntil 2 lag. Skjørbrent stein skal veies og de utgravde løsmassene såldes i 4 mm såld. Ved
mistanke om organisk materiale kunne også 2 mm maskevidde benyttes. I den avsluttende
fasen vil lokaliteten bli avdekket med gravemaskin for å søke etter dypereliggende
strukturer, slik som huskonstruksjoner, kokegroper eller møddinger. Ved funn av slike ville
disse blitt dokumentert i henhold til hva som er vanlig på flateavdekkinger.
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Dokumentasjon i felt ble i hovedsak utført digitalt ved hjelp av funnskjemaer og fotolister
på Ipad. Unntaksvis blir dagbok ført for hånd og folierte håndtegnede spredningskart for
hvert lag benyttet under utgravningene. Det ble satt ut et lokalt 1x1 meters rutesystem, med
x og y akse, stigende mot nord og øst. Funnene ble lagt i poser i samsvar med sin kontekst,
som på Kjørholt var 1x1 meters ruter og inntil 3 mekaniske lag.
Grunnet lokalitetens beliggenhet rett ved E18 var det ikke anledning til å benytte drone for
oversiktsbilder slik som stadig har blitt mere vanlig ved KHMs undersøkelser de siste
årene. Heldigvis var lokalitetsflaten lett hellende som ga gode forutsetninger for
oversiktsbilder tatt fra bakken.
Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved innmåling på
lokaliteten. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og
analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av
GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.
Dataflyten fra TPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasisformat 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.
5.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Lokaliteten ble innledningsvis avtorvet med en 8,5 tonn gravemaskin med belter og rotor
tilt. Vi hadde vært heldig med været i forkant av undersøkelsen og selv om det var en del
røtter og stein i undergrunnen gikk avtorvingen lett da det var tørt på flaten og torvlaget
ikke var mer enn 5 til 15 cm tykt. Tre dagsverk ble benyttet, og et areal på 344 m2 ble
avtorvet.
Ettersom vannsåldingen kunne påvirke et sårbart naturområde i nedkant av
lokalitetsflaten utarbeidet vi i samarbeid med Nye Veier og ansvarlig for ytre miljø en
plan for å filtrere vannet. Såldestasjonen ble bygget på en liten forhøyning med et naturlig
juv i forkant. Dette ga oss muligheten til å demme opp vannmassene slik at de ble holdt
tilbake og filtrert før de spredte seg ut i skogen. Gravemaskinen ble benyttet til å bygge
demning. Tiltaket fungerte godt og det ble ikke observert overflødig vann i nærområdet
under utgravningen.
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Figur 4 For å unngå forurensing av en nærliggende bekk, demmet vi opp en ravine ved såldestasjonen som holdt
de store vann og jordmassene tilbake. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM.

Figur 5: Bildene illustrerer det varierte været under utgravningen i april/mai på Kjørholt. Bildet til venstre er
tatt mot sør og bildet til høyre mot nord. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM.
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Det var enkelte utfordringer knyttet til været under utgravningen. April kom med både
strålende vårvær og overraskende snøfall og temperaturen steg og sank deretter.
Undergrunnsmassene gikk fra å være tørr og lettsåldet til å bli våt, gjørmete og tung.
Undersøkelsen ble likevel gjennomført som planlagt.
Utgravningen startet med en innledende undersøkelse der 1x1 meters ruter ble lagt med 4
meters mellomrom over hele lokalitetsflaten. Totalt 14 ruter ble gravd i inntil tre lag. Den
innledende undersøkelsen viste en større funnkonsentrasjon i den nordlige delen av
lokalitetsflaten i hovedsak i de øverste 10 cm (lag 1). I det mest funnrike området ble det
undersøkt en større flate ved gravning av metersruter og 10 cm mekaniske lag innenfor
det etablerte målesystemet. Totalt ble det undersøkt 9,5 m3 i alt fordelt på 72 m2 i lag 1,
17 m2 i lag 2 og 6 m2 i lag 3. Konsentrasjonen besto i hovedsak av flint med enkelte
innslag kvarts, kvartsitt og bergart. Det ble også gjort funn av brente bein.
Avslutningsvis ble lokaliteten maskinelt avdekket ned til steril undergrunn. Det ble ikke
gjort funn av strukturer eller rester av slike. Imidlertid fremkom det fire løsfunn av flint.
Totalt ble det avdekket et areal på 122 m2.

Figur 6: Den berørte delen av lokalitetsflaten på Kjørholt under utgravning. Sett mot sørvest. I bildet ser vi
Anette Strandli, Skule Spjelkavik og Isak Roalkvam. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM.
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Figur 7: Lokaliteten etter flateavdekking ned til steril undergrunn. Det ble ikke gjort funn av strukturer men
det ble gjort enkelte gjenstandsfunn i massene. Sett mot sør. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM.

5.4

KILDEKRITISKE PROBLEMER

Som nevnt innledningsvis ble bare halvparten av lokalitet id 222438 undersøkt da den
øvrige delen ligger utenfor planområdet og dermed er lagt til bevaring (se figur under).
Det er derfor viktig å påpeke at lokaliteten, slik fylkeskommunen og registeringsdataene
legger til grunn, ikke er undersøkt i sin helhet og at funnsammensetningen dermed kun
gir innsikt i deler av funnmaterialet på lokaliteten.
Lokalitetens beliggenhet rett i forkant av et boligområde og i et populært turområde var
tydelig i form av søppel i overflaten og i jordmassene. På lokalitetsflatens nordre del ble
det også funnet flere ansamlinger av jernskrot, elektriske ledninger samt keramikk, tegl og
plastikk i det som trolig har vært en naturlig nedsenkning i bakken. Innholdet av porselen
og glass enkelte steder tyder på omroting i jordmassene.
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Figur 8: Det øverste bildet viser lokalitetsflaten før avtorving med merkepinnen som deler flaten i to.
Bildet under viser samme utsnittet etter avtorving. Området til høyre for merkepinnen er den delen
av lokaliteten som ikke ville bli berørt av tiltaket og dermed er lagt til bevaring. Sett mot nord. Foto:
Lucia Uchermann Koxvold, KHM.
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UTGRAVNINGSRESULTATER
6.1

FUNNMATERIALE

Totalt ble det gjort 2010 littiske funn på Kjørholt (tabell 2). Det primærbearbeidede
materialet utgjør 94 % og det sekundærbearbeidede 6 % av det totale funnmaterialet. I
overkant av 40 % av funnene er varmepåvirket, og 16 % har noe spor etter cortex.
Det er i hovedsak avslag, fragmenter og splinter som viser tegn til varmepåvirkningen
men også en høy andel av flekkematerialet. Majoriteten av funnmaterialet er av flint men
det foreligger også funn av kvarts, kvartsitt og bergart. Visuelle analyser av flinten viser
stor variasjon i flinttyper.
Funnmaterialet er sammen med registreringsfunnene (12 funn fordelt på fem prøvestikk)
tilvekstført under C60794 og presentert i tabellen nedenfor.
I forkant av katalogiseringen, som ble utført av Solveig Lyby, ble det lagt frem en strategi
som skulle hjelpe til å fremheve problemstillingene i henhold til prosjektplanen.
Katalogiseringen skulle:
 Følge utgravningsenhetene med å katalogisere i ruter og i lag.
 Skille mellom mikroflekker og flekker, og samtidig måle bredde.
 Beskrive borrene mer detaljert
 Se etter kjerner, makromateriale samt primære og sekundære
produksjonselementer i avslagsmaterialet.
 Observere og vurdere flinttypefordelingen, men i hovedsak kun kommentere
mengden av variasjon.

Type

Avslag

Fragment
Splint
Kjerne

Kjernefragment

Flekke

Variant

Flint

Kvartsitt

Kvarts

Bergart

Antall

Prosent

Ubearbeidet
Bor

341
2

1

1

1

344
2

18
0,1

Kniv/Skraper
Retusjert
Ubearbeidet
Skraper
Retusjert
Ubearbeidet
Konisk
Plattform-

1
14
904
2
37
377

1
14
907
2
37
380

0,06
0,7
46
0,1
2
16

Ubearbeidet

1
1
3
1
10
144

1
1
3
1
10
144

0,06
0,06
0,15
0,06
0,5
7,5

Bor
Retusjert

5 (6)
28

6
28

0,4
1,5

Andre
Plattformavslag
Ryggflekke
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Ubearbeidet

98

98

5

Mikroflekke

Bor
Retusjert

2
22

2
22

0,1
1

Mikrolitt

Lansett

7

7

0,35

2010

100

Total

2001

1

7

1

Tabell 2: Oversikt over alle littiske funn fra Kjørholt. Både registeringsfunn og funnene fra den arkeologiske
utgravningen er tabellført.

6.2

TYPOLOGI OG TEKNOLOGI

6.2.1 MIKROLITTER, BOR OG SKRAPERE I FLINT
Prosjektilmaterialet består av syv lansett mikrolitter og utgjør kun 0,35 % av det totale
funnmaterialet. De syv mikrolittene er alle tildannet på mikroflekker, og alle med unntak
av to er fragmenterte. Fem har retusj kun på den ene sidekanten, mens to har alternerende
retusj på begge sidekantene opp mot odden Største breddemål er mellom 0,4 til0,8 cm, og
største lengde måler mellom 1,5 til2,2 cm. De to mikrolittene som virker å være hele
måler henholdsvis 0,4 cm i bredden og 1,8 cm i lengden og 0,5 cm i bredden og 2,2 cm i
lengden. Mikrolittene fremstår varierte i utforming, trolig som følge av mikroflekkenes
opprinnelige form og tykkelse. Dette kan også kanskje forklare ulikhetene i retusj. Det er
også stor variasjon i flinttypene, og mikrolittene virker å være tilvirket på mikroflekker
som har kommet fra flere ulike kjerner.
Et spesielt interessant trekk ved materialet er det relativt store antall bor eller borspisser.
Bor er en kategori som defineres utfra bruksspor heller enn morfologi. Redskapstypen
kan imidlertid, i likhet med eksempelvis stikler og kniver, være utfordrende åklassifisere .
Bor kjennetegnes ved en såkalt propellretusj i enden, et tegn på at gjenstanden har blitt
benyttet med en vridende bevegelse. På Kjørholt ble det funnet ni bor, hvorav to tildannet
på avslag, seks på flekker og to på mikroflekker. De tilnærmet hele borene er, uavhengig
av om de er tildannet på flekker eller avslag, svært like i utformingen (Figur 8). De er
avlange med trekantet tverrsnitt og er laget med tett sammenhengende retusj på begge
sidekantene som møtes i en spiss i en ende. Selv om det foreligger noe variasjon er
spesielt avslagsborene og de store flekkeborene kraftige og uniforme. De mer
fragmenterte flekke- og mikroflekkeborene viser derimot likevel noe variasjon. Selv om
utformingen er bortimot lik, så er de mindre og smalere enn de øvrige. Hvorvidt dette kun
handler om premissene satt av emne eller kan være knyttet til funksjon vites ikke. Det ene
boret består av to fragmenterte deler som kan sammenføyes.
Borene måler mellom 0,5 og 1,6 cm i bredde og 1,4 og 4,5 cm i lengde. Tykkelsen
varierer mellom 0,2 og 0,7 cm. To stykker er tydelig varmepåvirket og kun en har cortex
på dorsalsiden. Borene opptrer i ulike flinttyper.
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Figur 9: Bildet til venstre viser et utvalg av borene funnet på Kjørholt, mens bildet til høyre viser det retusjerte
avslaget funnet under avdekkingen av lokalitetsflaten. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM.

To skrapere og en skraper/kniv er identifisert i materialet selv om det trolig foreligger
flere i det fragmenterte gjenstandsmaterialet. De to skraperne er tilvirket av fragmentere
gjenstander, det ene trolig av en flekke og det andre er muligens et kjernefragment.
Begge har steil retusj langs den ene siden eller sidekanten og måler henholdsvis 2,1 cm i
bredden og 4,6 cm i lengden, og 2,2 i bredden og 2,2 cm i lengden. Den ene av de to er
brent og patinert.
Under avdekkingen ble det funnet et stort, tilnærmet helt avslag med kraftig retusj langs
deler av den ene kanten og hele den andre sidekanten. Retusjen følger avslagets
avrundede kanter som skaper flere skjærekanter. Avslagets form gjør at det kan snus
rundt i hånden og brukes på flere måter. I distalenden virker det som om en del av
skjæreeggen er brukket. Kanskje det er derfor den ble retusjert på den andre siden?
Gjenstander slik som denne er ikke lett å klassifisere morfologisk og tilhører kategorien
«uformelle» redskaper (se Callanan 2007 for ytterligere diskusjoner). Under
katalogiseringen ble den klassifisert som en skraper/kniv noe som omfavner flere av
aspektene ved gjenstanden. Den måler 3,1 cm x 6,5 cm og er 1 cm tykk. (se figur over).
6.2.2 ØVRIG RETUSJERT MATERIALE I FLINT
Det foreligger i tillegg til gjenstandene beskrevet over, 14 avslag, 37 fragmenter og 28
flekker og 22 mikroflekker retusj. Det er vanskelig å fastslå deres bruksområder men
trolig er flere av dem fragmenterte eller utypiske eksemplarer av de mer formelle
redskapstypene presentert tidligere. Det foreligger trolig også en rekke uformelle typer.
Spesielt er det interessant å se at det sekundærbearbeidede materialet inneholder flere
større gjenstander (makromateriale) enn det primærbearbeidete. Mye tyder på at dette er
enkeltgjenstander uten tilknytning til produksjonsavfallet på Kjørholt. En grundigere
gjennomgang av flinttyper ville kanskje kunne bekrefte eller avkrefte hvorvidt dette er
gjenstander som er transportert inn som redskaper og deretter forkastet/forlatt på
lokaliteten (se eksempelvis Knell 2012, Koxvold 2018).
Det retusjerte gjenstandsmaterialet utviser stor variasjon i flinttyper men er til dels svært
fragmentert og bærer preg av både varme- og frostpåvirkning.
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Det retusjerte flekke- og mikroflekkematerialet kan representere fragmenterte mikrolitter,
kniver eller skrapere. Det ble kun gjort funn av en hele flekke med retusj og den måler
1,1 cm i bredden og 4,6 cm i lengden. Flekken har en noe ujevn retusj på den ene
sidekanten og det som virker å være bruksspor på den andre. Tuppen er avrundet og
gjenstanden kan ha vært brukt som et bor. De tre hele mikroflekkene måler mellom 0,50,8 cm i bredden, og 2,7 og 3,1 cm i lengden. De øvrige flekkematerialet er fordelt på
proksimal-, medial- og distalfragmenter (se tabell under).

Gjenstandsdel
Hele
Proksimal
Midtfragment
Distal
Total

Ubearbeide
flekker
Antall
Prosent
8
5,6
51
35,4
66
45,9
19
13,2
144
100

Retusjerte flekker

Ubearbeidede mikroflekker

Retusjerte mikroflekker

Antall
1
5
22
28

Antall
9
27
36
26
98

Antall
3
7
8
4
22

Prosent
3,6
17,9
78,6
100

Prosent
9,2
27,6
36,7
26,6
100

Prosent
13,7
31,8
36,4
18,2
100

Tabell 3: Tabellen viser det primær og sekundærbearbeidede flekkematerialet fra lokaliteten inndelt i
gjenstandsdeler med prosenter og antall.

6.2.3 FLEKKER OG MIKROFLEKKER I FLINT
Det ubearbeidede flekkematerialet utgjør ca. 12 % av funnmaterialet og er fordelt på 144
flekker og 98 mikroflekker. Bredden varier fra 0,7 til 2,6 cm og lengden på de hele
flekkene og mikroflekkene måler mellom 1,4 og 4,7 cm. 15 % av flekkematerialet har
spor etter cortex.
Flekkematerialet opptrer i mange ulike flinttyper, både fine, matte, blanke og grove typer
og fremviser stor variasjon. Flekkematerialet utviser regelmessighet og små slagbuler og
liten plattformrest men også en del ujevnheter og variasjoner. Det fremkommer tydelig at
flekkematerialet kan knyttes til flekkeproduksjon ved bruk av trykkteknikk, et konsept
som er vanlig forekommende på mellommesolittiske lokaliteter (se eksempelvis Damlien
2016). Flekkematerialet kan imidlertid tyde på at særlig de innledende og tidlige stegene
av flekkeproduksjon er representert på plassen.
6.2.4 KJERNEMATERIALET I FLINT
Kjernematerialet fra Kjørholt er lite og fragmentert, og preget av varmepåvirkning.
Det foreligger totalt to kjerner, hvorav en konisk og en uregelmessig. I tillegg foreligger
detfem kjernefragmenter hvorav det ene er resten av et kjernefront fra det som trolig er en
regelmessig og liten konisk kjerne. Det er også indentifisert ett plattformavslag med
preparert plattform.
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Figur 10: En tilnærmet hel konisk kjerne ble funnet på lokaliteten. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM.

Den koniske kjernen er tilnærmet hel og fremstår som regelmessig. Kjernen er av en matt
fin danien-lignende flinttype (Koxvold & Fossum 2017). I motsetning til det øvrige
kjernematerialet er den ikke varmepåvirket og ikke fragmentert. Den måler 4,4 cm i
lengden og 2,6 cm i bredden ved plattformen. Den er semi-konisk med avspaltningsarr
rundt ¾ deler av blokken med en flatere bakside som virker å ha vært benyttet tidligere i
reduksjonsprosessen. Det forekommer noe rester av cortex på bunnen av kjernen. Trolig
har kjernen vært montert/festet inn i en holder og deretter har flekkene blitt trykket av
(eksempelvis Damlien 2016). Kjernene ser ut til å ha blitt forkastet eller forlagt etter at
plattformen har blitt fornyet ved fjerning av et helt plattformavslag som har etterlatt en
svært skrå plattform. Gjennomgangen av funnmaterialet viser at hverken
plattformavslaget eller andre rester etter plattformprepareringen er å finne på den
undersøkte delen av lokaliteten. Gjennomgangen av flekke- og mikroflekkematerialet
viser videre at det kun forekommer enkelte flekker av samme flinttype. Disse kan ikke
sammenføyes.
Den uregelmessig kjernen er stekt påvirket av varme eller frost, er fragmentert og
oppsprukket og gir ingen tydelige indikasjoner på hvordan formen eller størrelsen
opprinnelig har vært. Den er 4,7 cm lang og 2,9 cm bred. En mulighet er at det foreligger
fragmenter som kan sammenføyes til kjernen i fragment- og avslagsmaterialet som kan
kaste ytterligere lys på formen.
Hele ti ryggflekker er også indentifisert i gjenstandsmaterialet fra Kjørholt. De måler
mellom 0,8 og 1,5 cm i bredden og er inntil 4,8 cm lange. Sammen med det øvrige
kjerne- og flekkematerialet kan dette tyde på at selv om kun et fåtall kjerner ble funnet
under utgravningen, så er det sannsynlig at det opprinnelig har vært flere kjerner som er
transportert ut av lokaliteten, eller at det forekommer flere kjerner utenfor det undersøkte
området.
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6.2.5 AVSLAG, FRAGMENTER OG SPLINT I FLINT
Det ubearbeidede avfallsmaterialet fra lokaliteten utgjør 82 % av den totale
funnmengden. I underkant av 17 % er helt eller delvis dekket av cortex, mens hele 43 %
er påvirket av termale faktorer slik som varme og frost. Det er spesielt innenfor
fragmentene og splintene at termalpåvirkningen er tydelig, og de utgjør totalt 90 %
prosent av de 43 % tidligere nevnt. I problemstillingene og i katalogiseringsstrategien ble
det fremhevet at man ønsket å rette fokus mot primærbearbeding og makromaterialet. I
avfallsmaterialet fra Kjørholt har en liten andel av gjenstandsmateriale cortex og det
forekommer få makroavslag og -fragmenter. Makroavslag/-fragment defineres ut ifra har
de har en størrelse som er større enn 4 cm (Koxvold & Fossum 2017: 93), og splint ut ifra
at de har en størrelse under 1 cm (Helskog et al 1976). Majoriteten av fragmentene og
avslagene virker å måle mellom 2 til 3 cm. De få makroavslagene som foreligger er ikke
større enn 5 cm og kun ett har cortex. Mangelen på primær- og makromaterialet på
lokaliteten tyder på at det har blitt transportert inn ferdige, eller tilnærmet ferdig
preparerte kjerner på lokaliteten.
Det er viktig å påpeke at det innenfor avslag, fragment og splint kategoriene forekommer
deler av både redskaper, flekker og kjernemateriale som er funnet i en slik form at de ikke
lenger kan bestemmes morfologisk i forhold til type. Et kildekritisk aspekt er derfor at det
trolig forekommer flere redskaper enn det som kommer frem både i tabeller og
gjennomgangen av funnmaterialet.
6.2.6 ØVRIG RÅSTOFF
Det øvrige funnmaterialet består av kvarts, kvartsitt og bergart (se tabell 2).
Kvartsavslaget er stort og måler 5,5 x 6 cm. Det er flatovalt og har trolig spor etter bruk
på den en sidekanten. Avslaget ligger godt i hånden og det er ikke utenkelig at det er en
form for uformelt redskap. Den lave andelen avfallsmateriale kan tyde på at det har
forekommet lite reduksjon av kvarts på boplassen. Avslaget er trolig brakt inn og
moderert på plassen. Det har dessverre ikke lykkes å sammenføye de ulike delene.
Avslaget av bergart måler 4 x 3,2 cm og har en tydelig slagbule. Avslaget har en lav
vinkel noe som kan tyde på at den er slått bifasialt fra den ene sidekanten av et stykke.
Avslag av denne typen opptrer ofte i sammenhenger der man former råstoff bifasialt
eksempelvis til å lage økser eller ved primærtilvirkning eller forming av kjerner. Avslaget
kan også være spor etter en modifikasjon av en allerede eksiterende øks som er brakt
videre ut av lokaliteten.
Ett avslag av en nærmest ferskenfarget kvartsitt ble også funnet på lokaliteten. Avslaget
måler 4,7 x 3 cm og har i liket med avslaget av bergart en lav vinkel på plattformen og en
flat, tynn avslutning. Også kvartsittavslaget minner om avslag en får ved forming og
tynning av emner. I motsetning til bergartsavslaget viser også kvartsittavslaget tegn til
bruksspor på to av sidekantene og ligger svært godt i hånd med en avrundet «plass» til
tommelen for en som er høyrehendt.
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Trolig representerer de øvrige råstoffene på Kjørholt spor etter uformelle gjenstander som
ikke faller inn i de tradisjonelle morfologiske kategoriene. Fordi de opptrer alene peker
de mot en den mer pragmatiske siden av teknologiene som folk i fortiden brukte.

Figur 11: Det øvrige råstoffet på Kjørholt besto av fra venstre: kvarts, kvartsitt og bergart. Foto: Lucia
Uchermann Koxvold.

FUNNSPREDNING OG AKTIVITETSOMRÅDER
Funnene på Kjørholt er fordelt over et areal på 72 m2 (lag 1) med en gjennomsnittlig
funntetthet på 28 funn per kvadratmeter. Boplassen består av en tydelig
funnkonsentrasjon nord på flaten samt mer spredde enkeltfunn i sør. At halvparten av
lokaliteten ikke er undersøkt innebærer også at aktivitetsområdenes fulle utbredelse og
bruk ikke er mulig å anslå. Spredningen av de enkelte gjenstandstypene gir ingen tydelig
romlige uttrykk. Dette er ikke uvanlig på mindre lokaliteter fra samme periode. På Hydal
lokalitetene undersøkt av E18 Rugtvedt-Dørdal prosjektet i Telemark hadde tilnærmet
alle kun en funnkonsentrasjon, og i liten grad spor etter tydelig romlige mønstre av
gjenstandstyper (Koxvold 2017:205). I likhet med lokalitetene fra Hydal kan dette
muligens også knyttes opp mot lengden og oppholdets karakter. Lokaliteten kan kanskje
ha vært benyttet en eller flere ganger for relativt korte opphold om gangen.
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Figur 12: Kartet viser den generelle spredningen av funnmaterialet på lokaliteten. Tilnærmet hele
det undersøkte området var funnførende med et tydelig økt funntetthet sentralt på den nordre delen
av flaten. Kart: Lucia Uchermann Koxvold,KHM.
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NATURVITENSKAP OG DATERINGER
8.1

STRANDLINJE

Lokaliteten Kjørholt lå mellom 59-63 meter over dagens havnivå. En strandlinje på rett
under 59 meter over dagens nivå indikerer en bruksfase mellom 8000-7700 f. Kr og første
halvdel av mellommesolitikum (Sørensen et al. 2014).
8.2

C-14 DATERINGER

Det foreligger to dateringer på brente bein og to dateringer på hasselnøttskall (tabell 4).
Alle dateringene ga resultater til nyere tid og har ingen tilknytning til det mesolittiske
oppholdet på lokaliteten.
Lab-ref:
LuS 13177
LuS 13178
LuS 12615
LuS12616

BP
40
135
160
110

-+
45
40
40
40

95.4%
1930-1805 e.Kr
1895-1795 e.Kr
1890-1715 e.Kr
1940-1795 e.Kr

68.2%
1920-1875
1885-1830
1785-1725
1895-1805

Kontekst
71x50y/lag 1
76x49y/lag 1
50x54y/lag 2
71x51y/lag 1

Materiale
Brente bein
Brente bein
Hasselnøttskall
Hasselnøttskall

Tabell 4 Oversikt over C-14 dateringene og dateringsresultatene.

8.3

TYPOLOGI

Det littiske materialet fra Kjørholt består av flere diagnostiske og typologisk daterbare
redskaper og gjenstander. Det er en entydig mellommesolittisk teknologi med produksjon
av regulære flekker og mikroflekker fra koniske kjerner samt forekomst av borspisser og
mikrolitter på Kjørholt (Damlien 2015, 2016). Spor av cortex i materialet tyder på at
flinten kan ha blitt funnet på strender i nærområdene og brakt inn på lokaliteten, og
funnene av enkelte gjenstander tyder på bruk av andre råstoffer slik som kvarts, kvartsitt
og bergart. Bergartsmateriale kan tyde på at det har forekommet økser som kanskje er
oppskjerpet på plassen noe som også er observert på andre lokaliteter fra perioden
(eksempelvis Mansrud & Koxvold 2013, Mansrud 2008, Fossum 2017:303).

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON
Den arkeologiske utgravningen på Kjørholt ble gjennomført i en fire ukers periode i april
og mai 2017. Lokalitetens beliggenhet på mellom 59-63 meter over havet tydet på
bakgrunn av strandforskyvningskurven for området på en datering til
mellommesolitikum, innenfor tidsspennet 8000-7700 f.Kr. Den relative dateringen ble
bekreftet av et diagnostisk funnmaterialet som typologisk lar seg knytte opp mot et stadig
mere gjenkjennelig mellommesolittisk gjenstandsinventar med mikrolitter, koniske
kjerner og regulære flekker. Det ble gjort funn av et lite men typesikkert kjernemateriale,
og en visuell gjennomgang av flinttypene som foreligger i flekke- og avslagsmaterialet
tyder på at det trolig har vært flere kjerner på plassen, men at disse har blitt fraktet ut og
videre. Gjenstandsmaterialet domineres av flint noe som er gjennomgående på
kystboplasser fra store deler av mesolitikum (eksempelvis Solheim & Damlien 2013,
Koxvold & Fossum 2017:87). Funn av gjenstander av kvarts, kvartsitt og bergart peker
også mot utnyttelsen av lokale råstoff og andre teknologier slik som økseproduksjon
(Eymundsson et al 2018).
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Gjennomgangen av funnmaterialet viser at det har foregått produksjon og reparasjon av
redskaper på Kjørholt, og det høye antallet borspisser er interessant. Borspisser kan kanskje
knyttes opp mot produksjon av for eksempel fiskekroker (se eksempelvis Mansrud 2017),
eller bearbeiding av skinn og annet organisk materiale.
På de mellom- og senmesolittiske lokalitetene som ble undersøkt ved Vinterbro i Ås,
Akershus i 1997 ble det utført slitesporsanalyser av sekundærebearbeidet materiale fra de
tre undersøkte lokalitetene (Jaksland 2001). Målet med analysene var blant annet å se hva
slags materialet som var blitt bearbeidet og dermed frembringe nye og andre opplysninger
om erverv og bruk. Kort oppsummert så viste slitesporanalysene at tolkningene omkring
gjenstandenes funksjon basert på morfologiske kriterier ikke nødvendigvis alltid samsvarer
med hvordan, eller på hvilket materiale redskapene har blitt brukt (Jaksland 2001:57). Av
de undersøkte borspissene ble majoriteten tolket til å ha blitt benyttet til å borre, og samtlige
virker å ha vært brukt på tre. Ett unntak er ett flekkebor som virker å ha vært benyttet på
gevir, og slitesporene kan tyde på at den ikke har blitt brukt i en vridende bevegelse men
heller til å risse (Jaksland 2001: 60).
Slitesporanalyser utført av Helena og Kjel Knutsson for E18 Brunlanesprosjektet på de
såkalte senneolittiske nøklegårdsspissene, tyder på at de har vært brukt på en pressende
måte sammen med en vridende bevegelse. Slitesporene viser videre at de både har vært i
kontakt med fet hud eller lær, samt harde overflater slik som tre eller bein. Samlet sett
kunne det konkluderes med at spissene trolig har fungert som et håndholdt risse- eller
uthulingsredskap benyttet på bein eller kanskje horn (Knutsson & Knutsson 2012, Jaksland
& Kræmer 2012: 209-211). Selv om borspisser fra mellommesolitikum ikke visuelt ligner
eller er laget på den samme måten som nøklegårdsspissene, er det likevel visse likheter,
slik som den såkalte propellretusjen eller bruksporene etter en vridende bevegelse. En
gjenstandstype som derimot ligner mer på borspissene fra mellommesolitikum er de såkalte
høgnipenspissene fra tidligmesolittiske kontekster. Slitesporsanalyser av høgnipenspisser
samt en rekke andre pilspisstyper fra samme prosjekt (se Knutsson & Knutsson 2014 for
detaljert gjennomgang), viste at selv om redskapstypen i stor grad hadde vært benyttet som
prosjektiler, så forelå det variasjon i bruken. Enkelte objekter hadde spor som kunne tyde
på at de hadde blitt benyttet som bor, stikler eller som syl (ibid 2014:147, se også Jaksland
& Fossum 2014:51).
At det har forekommet bruk av organiske materiale som f.eks bein til redskaper i
mellommesolitikum er det liten tvil om, men de relativt dårlige bevaringsforholdene på
Østlandet gjør at det er en sjeldenhet å finne spor etter dette på lokaliteter fra de eldste
fasene av mesolitikum (for ett lokalt unntak se Persson 2012). Slitesporanalyser er således
et utmerket verktøy for å indirekte spore bruk av organisk materiale. Fremtidige
slitsporanalyser av borspisser fra Kjørholt og samtidige lokaliteter i regionen kan bidra til
å kaste lys over hvordan gjenstandstypen har blitt brukt og ikke minst, som studien over
viser, på hva slags materiale.
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De siste tiårenes økte kunnskap om mellommesolitikum både gjennom de store flerårige
utgravningsprosjektene på vestsiden av Oslofjorden samt nyere forskning har ikke bare gitt
en dypere forståelse av perioden, men også skapt nye problemstillinger og
undersøkelsestemaer. Ett slikt tema er lokalitetenes relasjon til hverandre samt
bosetningsmønsteret i perioden både i et lokalt og regionalt perspektiv. Dette ble særlig
tydelig gjennom resultatene fra E18 Bommestad-Sky prosjektet hvor lokalitetenes egenart
og variasjon ble tolket som uttrykk for spesialiserte aktiviteter innenfor ett nettverk av ulike
lokaliteter innenfor et overordnet bosetningsmønster (se eksempelvis Damlien 2016,
Damlien & Solheim 2018, Koxvold 2013, Mansrud & Eymundsson 2016, Solheim 2013).
Det relativt begrensede gjenstandsmaterialet fra Kjørholt, tyder sammen med
funninventarets karakter og de mange borspissene på at også denne lokaliteten føyer seg
inn i rekken av mellommesolittiske lokaliteter som må forstås som en del av et større
kompleks av plasser som ble benyttet på ulikt vis, i ulik grad og trolig til forskjellige tider.
Denne variasjonen kan trolig knyttes opp mot ulikheter i funksjon innenfor en mer
overordet landskapsbruk, hvor noen steder eksempelvis var bedre fiskeplasser,
slakteplasser, overnattingsplasser eller utkikksposter, eller mot klimatiske forhold som
værhensyn og sesong samt kosmologiske aspekter slik som at spesielle plasser i landskapet
kan ha vært tillagt egenskaper knyttet til immaterielle uttrykk ikke ulikt det Binford (1908)
beskrivelser.
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VEDLEGG
11.1 TILVEKSTTEKST, C60794
C60794/1-17
Boplassfunn fra mellommesolitikum fra KJØRHOLT av KJØRHOLT (73 /2),
PORSGRUNN K., TELEMARK.
1) 7 mikrolitter av flint. Mål: Stm: 1,3-2,3 cm.
2) 34 flekker med retusj av flint hvorav 8 er varmepåvirket, 3 med cortex. 6 er tolket
som mulige bor. Mål: Stm 3,3-4,6 cm.
3) 22 mikroflekker med retusj av flint hvorav 5 varmepåvirket og 2 med cortex. 2 er
tolket som mulige bor. Mål: Stm: 1,4-2,7 cm.
4) 17 avslag med retusj av f lint hvorav 3 er varmepåvirket og 5 med cortex. 2 er tolket
som bor og 1 som en skraper eller kniv. Mål: Stm: 2,8-6,6 cm.
5) 39 fragmenter med retusj av flint hvorav 18 er varmepåvirket og 12 med cortex. 2 er
trolig fragmenterte skrapere. Mål: Stm: 2,7-5,3 cm.
6) 153 flekker av flint hvorav 45 er varmepåvirket og 29 med cortex. 9 er flekker med
rygg. Mål: Stm: 2-4,8 cm.
7) 99 mikroflekker av flint hvorav 25 er varmepåvirket og 10 med cortex. 1 er en
mikroflekke med rygg. Mål: Stm: 1,4-3 cm.
8) 341 avslag av flint hvorav 67 er varmepåvirket og 77 med cortex.
9) 904 fragment av flint hvorav 497 er varmepåvirket og 168 med cortex.
10) 377 splint av flint hvorav 131 varmepåvirket og 21 med cortex.
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11) 6 kjerner og kjernefragmenter av flint hvorav 2 med cortex og 3 varmepåvirket. 1
konisk kjerne av flint (Mål: Stm: 4,6 cm), 1 plattformkjerne (Mål: Stm: 2,5 cm) og 4
kjernefragmenter hvorav ett plattformavslag.
12) 1 avslag av kvartsitt Mulig bruksspor/retusj på sidekantene. Mål: Stm: 4,9 cm.
13) 1 avslag av kvarts. Mulig bruksspor/retusj på sidekanten. Mål: Stm 5,5 cm.
14) 3 fragmenter av kvarts.
15) 3 splint av kvarts.
16) 1 avslag av bergart. Mål: Stm: 4,1 cm.
17) Bein, brente Vekt:16 g.
B1: 71x50y lag 1 40 45 AD 1895-1795 (LuS 13177).
B2: 76x49y lag 1 135 40 AD 1930-1805 (LuS 13178).

18) 2 Hasselnøttskall, forbrukt til datering.
P1: 50x54y Lag 2 160 40 BP 1890-1715 AD. (LuS-12615)
P2: 714x51y Lag 110 40 BP 1940-1795 AD. (LuS 12616).

Funnomstendighet:
Kulturhistorisk museum utførte i perioden 24/4-19/5 2017 arkeologisk undersøkelse av
steinalderlokaliteten Kjørholt i Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Lokaliteten (ID
222438) ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2016, i forbindelse med
reguleringsplan for E18 Langangen- Rugtvedt. Lokaliteten ble påvist ved fem positive
prøvestikk med til sammen 12 funn. I alt ble det gravd 17 prøvestikk innenfor
lokalitetsavgrensningen, hvorav 12 var negative. Lokaliteten ble topografisk avgrenset til
1154 m2 (Hårstad et al. 2016). Kun halvparten av det registrerte arealet ble undersøkt da
tiltaket ikke ville berøre hele kulturminnet. Lokalitetens beliggenhet på 59-63 moh. tilsa,
på bakgrunn av strandforskyvningskurven for området en bruksfase i
mellommesolitikum, innenfor tidsrommet 8000-7700 f.Kr. Det ble undersøkt 9,5 m3 i alt
med 72 m2 i lag 1, 17 m2 i lag 2 og 6 m2 i lag 3. Totalt ble det gjort 2010 littiske funn av
flint, kvarts og bergart. Funnmaterialet tyder på en typologisk og teknologisk tilhørighet
til mellommesolitikum men koniske kjerner, regulære flekker, mikrolitter og borspisser.
Funnspredningen peker mot ett eller flere korte opphold, kanskje med spesialisert
aktivitet knyttet opp mot de mange borspissene funnet på plassen. Det ble gjort funn av
brent bein og hasselnøtter og fire prøver ble C14-datert. Alle dateringen ble nyere tid og
kan dermed ikke knyttes til oppholdet i mellommesolitikum som det littiske materialet
representerer.
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6560407,1, Ø:
194164,8.
LokalitetsID: 222438.
Innberetning/litteratur:
Knut Eskeland, 05.02.2017, Rapport arkeologisk registrering E18 Langangen Rugtvedt
16/0699 Porsgrunn og Bamble kommune. Telemark Fylkeskommune.
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Lucia Koxvold, 01.02.2020, Rapport fra arkeologisk utgravning, Kjørholt 73/2,
Porsgrunn, Telemark. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk Museum.
Katalogisert av: Solveig Lyby/ Lucia Koxvold.

11.2 FOTOLISTE
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Cf35230_01.JPG Kjørholtlokaliteten før avtorving. Lokaliteten lå rett i bakkant av et boligområde.

S

Cf35230_02.JPG Kjørholtlokaliteten før avtorving. Lokaliteten lå rett i bakkant av et boligområde.

S

Lucia Uchermann
Koxvold
Lucia Uchermann
Koxvold
Lucia Uchermann
Koxvold
Lucia Uchermann
Koxvold

Bildenr.

Motiv

Cf35230_03.JPG Kjørholtlokaliteten før avtorving. Lokaliteten lå rett i bakkant av et boligområde. Til høyre i S
bildet er det en liten forhøyning som viste seg å være en bergknaus etter avtorvingen.
Cf35230_04.JPG Lokaliteten sett mot nord og nåværende E18. De røde merkepinnene markerer at det bare N
er deler av det automatisk fredede området som berøres av tiltaket.
Undersøkelsesområdet for utgravningen i 2017 lå på den vestre siden.
Cf35230_05.JPG Lokalitetsflaten sett mot nord og nåværende E18 før avtorving.
N
Cf35230_06.JPG Lokalitetsflaten sett mot nord og nåværende E18 før avtorving. Midt på bildet kan det
skimtes en gjengrodd bergrygg som effektivt skilte den delen av lokaliteten som ligger til
bevaring fra den delen som blir påvirket av ny tunnel.
Cf35230_07.JPG Lokalitetsflaten etter avtorving.

N

Cf35230_08.JPG Lokalitetsflaten etter avtorving. Flere bergknauser og rygger kom til syne etter
avtorvingen.
Cf35230_09.JPG Lokalitetsflaten etter avtorving sett mot E18.

NV

Cf35230_10.JPG Lokalitetsflaten etter avtorving med området som er lagt til bevaring på østre side.

S

Cf35230_11.JPG Lokalitetsflaten etter avtorving.

VNV

Cf35230_12.JPG Bildet som er tatt fra nedre del av lokalitetsflaten viser beliggenheten oppå den
nåværende Kjørholttunnelen på E18 gjennom Porsgrunn.
Cf35230_13.JPG Gravemaskinskuffer kan brukes til mangt.

N

S

S

Cf35230_14.JPG Pause på feltet før brakka hadde kommet. Annette og Skule spiser lunsj.
Cf35230_15.jpg

Avtorving av lokalitetsflaten ble utført ved hjelp av gravemaskin.

Cf35230_16.jpg

Panorama av lokalitetsflaten.

N

Cf35230_17.jpg

Panorama av lokalitetsflaten.

S/SV

Cf35230_18.jpg

Panorama av lokalitetsflaten etter avtorving med en nybygget såldstasjon til høyre i bildet. S

Cf35230_19.jpg

Panorama av lokalitetens beliggenhet med utsikt mot E18.

Cf35230_20.jpg

Arbeidsbilde, Magne hjelper til å sette ut koordinatsystem.

Cf35230_21.jpg

Totalstasjonen stråler i det fine været.

Cf35230_22.jpg

Nattefrost er ikke uvanlig om våren, slangene frøs til is.

Cf35230_23.jpg

Snøen kom tilbake i april og dekket utgravningsfeltet, sterk vind og sludd gjorde
arbeidshverdagen utfordrende.
Snøen kom tilbake i april og dekket utgravningsfeltet, det var nærmest umulig å se
rutene.
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Cf35230_25.jpg

Snø på feltet i april skapte utfordringer.

Cf35230_26.jpg

Lokalitetsflatens nordvendte og åpne beliggenhet på toppen av Kjørholttunnelen skapte
noen værmessige utfordringer.
Men snøen lå ikke lenge og smeltet mens vi gravde.

Cf35230_27.jpg

N

Cf35230_28.jpg
Cf35230_29.jpg
Cf35230_30.jpg

At våren kan være lunefull er det ingen tvil om, allerede noen dager etter den fulle
snøstormen ble det knallvær.
Hvitveis og vårsol idyll på Kjørholt.

Cf35230_31.JPG Arbeidsbilde underveis i rutegravningen. Lokaliteten ble i hovedsak undersøkt i lag 1 med
enkelte ruter ned i lag 2.
Cf35230_32.JPG Arbeidsbilde, Annette sålde masser.

N

Cf35230_33.JPG Arbeidsbilde, Isak og Skule graver og Annette sålder.
Cf35230_34.JPG Arbeidsbilde, Isak og Skule graver. Lokalitetsflaten lå innenfor Nye Veier sitt
anleggsområde og måtte følge deres HMS reglement.
Cf35230_35.JPG Arbeidsbilde, Skule og Isak.
Cf35230_36.JPG Rett nedenfor lokalitetsflaten ligger en bekk hvor det er gjort funn av en sjelden fluetype.
Det ble derfor nødvendig å sørge for en filtrering av vannet fra såldingen vår. Vi lagde et
naturlig filter i den smale berggangen rett vest for flaten.
Cf35230_37.JPG Rett nedenfor lokalitetsflaten ligger en bekk hvor det er gjort funn av en sjelden fluetype.
Det ble derfor nødvendig å sørge for en filtrering av vannet fra såldingen vår. Vi lagde et
naturlig filter i den smale berggangen rett vest for flaten.
Cf35230_38.JPG Rett nedenfor lokalitetsflaten ligger en bekk hvor det er gjort funn av en sjelden fluetype.
Det ble derfor nødvendig å sørge for en filtrering av vannet fra såldingen vår. Vi lagde et
naturlig filter i den smale berggangen rett vest for flaten.
Cf35230_39.JPG Rett nedenfor lokalitetsflaten ligger en bekk hvor det er gjort funn av en sjelden fluetype.
Det ble derfor nødvendig å sørge for en filtrering av vannet fra såldingen vår. Vi lagde et
naturlig filter i den smale berggangen rett vest for flaten.
Cf35230_40.JPG Det var lite løsmasser før man traff på berget enkelte steder på lokaliteten.
Cf35230_41.JPG Det berørete arealet til venstre og arealet som ligger til bevaring til høyre.
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Cf35230_42.JPG Såldestasjonen.
Cf35230_43.JPG Arbeidsbilde, Isak og Skule.
Cf35230_44.jpg

Det ble gjort en rekke fine funn på Kjørholt, det meste i flint.

Cf35230_45.jpg

Det ble gjort flere funn av borspisser samt en rekke flekker.

Cf35230_46.JPG Enkelte dager var det svært vått på lokalitetsflaten da vannet brukte mye tid på å sige
ned i den leirholdige undergrunnen.
Cf35230_47.jpg Arbeidsbilder, Annette og Skule.
Cf35230_48.jpg

Arbeidsbilde, Annette og Skule sålder.

Cf35230_49.jpg

Arbeidsbilde, det kan både være møkkete og kaldt på våren.

Cf35230_50.jpg

Arbeidsbilde, mye regn og lite vind gir til tider gjørmete arbeidsforhold.

Cf35230_51.JPG Undersøkelsesområdet før avdekking med maskin.
lag 1 med enkelte ruter gravd i inntil tre lag.
Cf35230_52.JPG Undersøkelsesområdet før avdekking med maskin.
lag 1 med enkelte ruter gravd i inntil tre lag.
Cf35230_53.JPG Undersøkelsesområdet før avdekking med maskin.
lag 1 med enkelte ruter gravd i inntil tre lag.
Cf35230_54.JPG Undersøkelsesområdet før avdekking med maskin.
lag 1 med enkelte ruter gravd i inntil tre lag.
Cf35230_55.JPG Området som ligger til bevaring.
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Cf35230_56.JPG Beliggenheten i et skogholt bak et boligområde har ført til at det trolig har blitt kastet en
del søppel gjennom tidene, store mengder med glass, porselen og tegl ble funnet. I tillegg
til ledninger, plast og et sykkelhjul.
Cf35230_57.JPG Avdekking med maskin.
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Cf35230_58.JPG Arbeidsbilde, Skule og Annette organiserer totalstasjonen.
Cf35230_59.JPG Lokaliteten er ferdig avdekket, det ble ikke gjort funn
men enkelte flintfunn ble gjort.
Cf35230_60.JPG Lokaliteten er ferdig avdekket, det ble ikke gjort funn
men enkelte flintfunn ble gjort.
Cf35230_61.JPG Lokaliteten er ferdig avdekket, det ble ikke gjort funn
men enkelte flintfunn ble gjort.
Cf35230_62.JPG Lokaliteten er ferdig avdekket, det ble ikke gjort funn
men enkelte flintfunn ble gjort.
Cf35230_63.JPG Lokaliteten er ferdig avdekket, det ble ikke gjort funn
men enkelte flintfunn ble gjort.
Cf35230_64.jpg Lokaliteten er ferdig avdekket, og nå skal det måles.
Cf35230_65.jpg

av strukturer under avdekkingen

S

av strukturer under avdekkingen

V

av strukturer under avdekkingen

V

av strukturer under avdekkingen

V

av strukturer under avdekkingen

NV

Lokaliteten er ferdig avdekket, det ble ikke gjort funn av strukturer under avdekkingen.

SV
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11.5 NORARK INNLEGG:
Grevling i taket, eller arkeologer på tunnelen.
13.07.17
Av Lucia Koxvold
Kjørholttunnelen i Porsgrunn i Telemark skal utvides som et ledd i oppgraderingen av
E18 traseen mellom Telemarksporten og Grenlandsbrua. I den forbindelse tilbrakte en
liten gruppe arkeologer fra Kulturhistorisk Museum noen kalde våruker på toppen av
tunneltaket, for å undersøke en lokalitet fra mellommesolitikum og perioden 80007700 f.Kr.
Mellommesolitikum har de seneste årene fått mye fokus gjennom
forvaltningsundersøkelser som Vestfoldbaneprosjektet og E18 Bommestad-Sky, og i
vitenskapelige arbeider som doktorgradsavhandlingen til Hege Damlien. Perioden har
vist seg å ha spor etter markante endringer i flintteknologien, noe som har fått forskere
til å foreslå at en gruppe med nye mennesker kan ha kommet til Norge fra områder i
øst. Utgravningsresultatene og den påfølgende forskningen viser ikke bare en
teknologisk endring, men også tegn på en økt spesialisering i bruken av de enkelte
boplassene, gjennom ulike aktiviteter utført på forskjellige steder i landskapet.
På den lille Kjørholtboplassen ser vi spor etter aktivitet som inneholder flere av de ulike
aspektene ved redskapsproduksjon innenfor det vi kan kalle den teknologiske
tradisjonen i mellommesolitikum. Likevel virker en spesiell type flintspiss å være det
redskapet som forekommer hyppigst i materialet vi har funnet. Dette er såkalte
borspisser, små, litt tykke spisser med vridningsspor i tuppen. Vi tror at dette kan ha
vært benyttet til å borre hull i materialer som skinn, tre eller bein. Ingen av disse
råmaterialene er vanlige å finne på boplasser på Østlandet, og som regel er det råtnet
bort og forsvunnet for godt.
Kjørholt-boplassen ligger tett på de sjeldne og bevaringsverdige kalklindeskogene i
Telemark. Beliggenheten til boplassen gjorde oss derfor ekstra spente på om
naturforholdene kunne ha skapt gode bevaringsforhold. Ikke langt unna ligger også
den mellommesolittiske lokaliteten Prestemoen som ble undersøkt av Kulturhistorisk
museum i 2012. Her ble det funnet fragmenter av fiskekroker og en harpun i bein.
Våre forhåpninger til tross, som vanlig ble det ble dessverre ikke gjort funn av organisk
materialet på Kjørholt. Gjennom blant annet slitesporsanalyser kan vi jobbe videre med
å få innsikt hva slags materiale man borret i. Kanskje var det bein?
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Videre analyser av disse borspissene kan kanskje bidra til økt innsikt i bruk av bein og
tre i mellommesolitkum i Oslofjordsregionen.

11.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON
Distribusjonskart fra felt.
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