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SAMMENDRAG 
 
Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31.august til 9. september 2011, i forbindelse 
med realisering av reguleringsplan for fortetting av småhusområder i Oslo ytre by. Lokaliteten lå på ca.55 
moh. på et lite høydedrag like sørøst for Lysakerelven, og mellom elven og Vestveien i et 
småhusbebygget strøk. Den registrerte lokaliteten lå dels i en opparbeidet hage og dels på 
parkeringsplassen til en rivningsklar villa. Majoriteten av funnene ble gjort på parkeringsområdet som 
fulgte kanten av skråningen ned mot Lysakerelven i retning sørvest-nordøst. Enkelte funn ble også gjort 
på tomtens østlige noe lavereliggende hjørne.  
 
Ettersom lokaliteten både var skadet av aktivitet i nyere tid og majoriteten av funnene under 
registreringen ble gjort i det omrotede matjordslaget, ble det prioritert å samle inn et representativt 
materiale. Lokaliteten ble derfor undersøkt ved å åpne fire større områder ved maskinell rutegraving. De 
gravde enhetene/rutene var på 2 x 2 m, der matjorden og 5-15 cm av undergrunnen fra den enkelte ruten 
ble lagt opp i separate hauger. Et representativt utvalg av ruter fra de åpnede områdene ble undersøkt ved 
vannsålding, med en påfølgende undersøkelse av nærliggende ruter og større mengder løsmasser fra 
områder der det ble påvist funn. Et utvalg profiler fra alle de åpnede områdene ble renset og dokumentert 
med foto og tegning, og der det var mulig ble kullprøver hentet ut. Til sammen ble det gjort funn av 21 
steinartefakter, hvorav majoriteten var av flint. Materialet omfattet bl.a. et sekundærbearbeidet avslag og 
et fragment av en slipeplate/sandsteinskniv. Fra registreringen ble det også funnet et emne av en 
nøstvetøks. De magre typologiske elementene kombinert med høyden over havet antyder en bruk i 
nøstvet/fase 3.  Fordi lokaliteten viste seg å være enda dårligere bevart enn først antatt, ble utgravningen 
avsluttet tidligere enn planlagt. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 
UTGRAVNING 

ØRAKER, PARSELL 9, GNR/BNR: 10/281, 
OSLO.  

CARINE S. R. EYMUNDSSON 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
I tråd med reguleringsbestemmelsene om fortetting av småhusområder i Oslo 
ytre by, har tiltakshaver Beliggenhet AS planlagt rivning av eksisterende villa 
og oppføring av flere nye boliger i Vestveien 48 på Lilleaker i Oslo. I 
tilknytning til dette foretok Byantikvaren en arkeologisk registrering i august 
2010, der det ble påvist en steinalderlokalitet (id139391) som var i konflikt 
med reguleringsformålet (Edman 2010). I brev av 7. juli 2011 ga 
Riksantikvaren dispensasjon med vilkår om arkeologisk utgravning i henhold 
til Kulturminnelovens § 10, og det er denne undersøkelsen som omtales i 
foreliggende rapport. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM OG FORMIDLING 
Kulturhistorisk museum foretok utgravning av steinalderlokalitet id 139391 i 
perioden 31.august til 9.september 2011. Carine S. R. Eymundsson var 
feltleder, med arkeolog Ine Hansen og Maria Valum som assistenter. Alle 
innmålinger og kartbearbeiding ble utført av Magne Samdal ved 
Kulturhistorisk museum. Prosjektleder ved Kulturhistorisk museum var Inger 
Marie Berg-Hansen. Gravemaskinsjåfør Espen Alme gjennomførte avtorving 
og mekanisk rutegraving/sampling. 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Carine S.R. Eymundsson Feltleder 31.08-09.09 8 
Ine Hansen Feltassistent 31.08-09.09. 8 
Maria Valum Feltassistent 05.08-08.08 4 
Magne Samdal Innmåling 06.09. 1 
Espen Alme Maskinfører 01.09-02.09 1,5 

 
Ettersom utgravningen foregikk i et relativt tettbebygget boligstrøk og var lett 
synlig fra veien fikk vi daglig besøk av forbipasserende. Disse ble orientert om 
arbeidet. I tillegg hadde vi ved flere anledninger besøk av den tidligere eieren 
av huset, Rolf Haukeberg. Han ble fortløpende orientert om arbeidet, og bidro 
med verdifull informasjon om grunnarbeid, planering o.a. som hadde foregått 
på tomten under oppføring og bruk av huset. Det ble benyttet totalt 3 timer på 
formidling. 
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3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
Lokaliteten lå ca.55 moh. på et lite høydedrag like sørøst for Lysakerelven, og 
mellom elven og Vestveien (se Figur 1 og Figur 2). Terrenget hellet bratt i 
nordvest mot elveløpet og slakere i sørøst mot Vestveien. Den bratte 
skråningen ned mot elven var dominert av granskog, men ellers var 
boligstrøket dominert av furu, bjørk- og beplantede frukttrær. Høydraget som 
lokaliteten lå på fortsatte sørover, men i nord sank platået bratt etter ca.70 m 
før det igjen steg videre nordover. På den aktuelle tomten stod det en villa som 
var bygget på 50-tallet. I følge tidligere eier stod det sørøstlige hjørnet av 
villaen på fast fjell, mens resten var fundamentert på den sand- og grusholdige 
undergrunnen. Hagen som lå på nord- og østsiden av huset var opparbeidet 
med flere bærbusker og frukttrær.  Tomten har tidligere inngått som en del av 
dyrket mark og vært pløyd, hvilket også ble påvist under registreringen (Edman 
2010). 
 

 
Figur 1: Oversiktskart over lokaliteten i Vestveien 48. Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon ved M. Samdal 2012. 



Øraker-/parsell 9, 10/281, Oslo, Oslo  2010/13036 

 
4 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

 
Figur 2: Detaljkart over planområdet. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. GIS-applikasjon ved M. Samdal 2012 

 
Det er registrert flere funn fra steinalderen i nærområdet (jf. Edman 2010). De 
mest interessante omfatter innsamling av mikroflekker og flintfragmenter fra 
prøvestikk flere steder langs Lysakerelven (id 124110, 124102 og id 129977). 
Utover dette er det fremkommet en del løsfunn av ulike økser og 
øksefragmenter (id 61422/C25801, id 43243/C29105, id43242/C27766, 
C27327 og C27451). Men det er p.t. ikke gjort noen arkeologiske utgravninger 
av steinalderboplasser i nærområdet. Dette er mangelfullt i Oslo generelt. Kun 
tre utgravninger er foretatt de siste 100 årene. Disse omfatter en mindre 
utgravning i 1911 av en lokalitet på 55 moh. i Dælengata, der det ble innsamlet 
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et materiale fra Nøstvet/fase 3 (Østmo 1997). De to resterende undersøkelsene 
ble gjennomført i 2004 og 2006, og bestod av to mindre utgravninger i 
Karlsborgveien ved Sjømannsskolen på Ekeberg. Det innsamlede materialet fra 
disse lokalitetene er datert til Kjeøy/fase 4 på 43-44 moh. og til neolitikum på 
25-40 moh. (Mjærum 2007).  

4. UTGRAVNINGEN 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
I Kulturhistorisk museums Faglige program for steinalderundersøkelser 
(Glørstad 2006) er det definert syv sentrale problemområder. Følgende 
problemfelt ble vektlagt under gjeldende undersøkelse (jf. Berg-Hansen 2011): 
 
• Datering. Avklare om lokaliteten kan dateres til senmesolitisk nøstvetfase, 
eller om det er spor fra ulike perioder. 
• Innsamling av et representativt materiale fra lokaliteten, som et bidrag til den 
typologisk/kronologiske diskusjonen av den eldste delen av nøstvetfasen. 
Representativitet i gjenstandsmaterialet i forhold til faseinndelingen ble derfor 
vektlagt i etterarbeidet. 
• Avklare om lokaliteten var en regulær boplass eller om den kan ha hatt andre 
funksjoner knyttet til jakt/fangst, produksjon av redskaper etc. 
• Avklare om det fantes bevarte strukturer i undergrunnen, og eventuelt 
datering og funksjonsbestemmelse av disse. 
• Intern organisering av boplassrommet. Dette kan belyses ved analyse av 
funnspredning (typer/mengder) samt hvordan faste strukturer/konstruksjoner 
forholder seg til funn og topografi. 
• Ekstern boplassorganisering. For å kunne forstå steinalderes bosetning i 
større målestokk enn den enkelte boplass, er det viktig å kunne se den i relasjon 
til andre boplasser, både synkront og diakront. På grunnlag av frekvenser i 
boplass- og annet funnmateriale er det mulig, med kildekritiske forbehold, å 
skille ut trender i fordelingen av boplasser i landskapet. Representativt 
boplassmaterialet vil gi overordnete og statistiske data, i form av bestemmelse 
av boplasstype, størrelse og alder, som er vesentlig for å kunne forstå 
boplassenes betydning i et bosetningsmønster. 
 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 
Ettersom man både under registreringen og ved befaring fra Kulturhistorisk 
museum på registreringstidspunktet, ble klar over at lokaliteten var til dels 
skadet av aktivitet i nyere tid ble det ikke lagt opp til noen ordinær 
steinalderutgravning. Under registreringen ble majoriteten av funnene gjort i 
det omrotede matjordslaget (Edman 2010). En hovedprioritet for selve 
utgravningen ble derfor å samle inn et representativt materiale. Ettersom 
matjord er svært tungt og tidkrevende å grave manuelt ble det besluttet å grave 
maskinelt. Det ble lagt opp til å åpne fire noe større felt på tomten (se Figur 3). 
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Figur 3. Detaljkart av de innmålte feltene i Vestveien 48. Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-50408SAS. GIS-applikasjon ved M. Samdal 2012 

  
Feltene ble først avtorvet og siden gravd i 2 x 2 meters ruter, der matjorden og 
ca. 5-15 cm av undergrunnen fra hele ruten ble lagt opp i hauger. Hvert felt 
fikk sin egen nummerserie, felt 1 fikk 100-serie, felt 2 fikk 200-serie, felt 3 
fikk 300-serie og felt 4 fikk 400-serie. Hver rute fikk dermed nummer i forhold 
til dette, eksempelvis fikk rutene i felt 1 nummer R100, R101, R102, R103 osv. 
(se Figur 4). Hver haug med jord fra den enkelte rute ble markert med 
korresponderende nummer. Hver haug ble lagt opp med en tilnærmet omvendt 
stratigrafi, med undergrunnsmasser på toppen og matjord i omvendt forhold 
nedover i haugen slik at den øverste matjorden fra ruta lå nederst i haugen. 
Dette ble gjort for å holde en grov orden på lokaliseringen av evt. funn.  Først 
ble løsmasser fra et representativt utvalg ruter fra de åpnede områdene såldet 
for å lokalisere evt. funnkonsentrasjoner, dette ble etterfulgt av en undersøkelse 
av nærliggende ruter og større mengder løsmasser fra områder der det ble 
påvist funn. Det ble benyttet vannsålding med 4 mm maskestørrelse. I alle 
åpnede områder ble bunnen renset med krafse, og utvalgte profiler ble finrenset 
med en rettbladet spade og graveskje. Profilene ble dokumentert med foto og 
tegning og der det var aktuelt ble kullprøver hentet ut. Utover selve 
utgravningen ble det også gjort to prøvestikk på en liten berghylle noen meter 
lavere enn hustomten ned mot Lysakerelven, begge var negative.  
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Figur 4: Skjematisk fremstilling av de åpnede feltene i Vestveien 48, med rutenummer 
markert. Ill.: C. Eymundsson 2012. 

 
For innmåling på lokaliteten og utsetting av fastpunkt ble det brukt en Trimble 
R6 GPS med CPOS-nøyaktighet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på 
et PCMCIA-kort i totalstasjonen.  Disse ble derettet importert til GeoOffice, og 
konvertert til Shape-filer som kunne bearbeides i ArcGIS.  Prosjektfilene ble 
deretter importert til ArcGIS der de ble gjort om til polygoner og linjer, og 
lagret i en geodatabase.  ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til 
rapporten.  Alle kartdata ble lagret i UTM 32N. Alle kartdata og metakart er 
lagret ved Dokumentasjonsseksjonen, Kulturhistorisk museum. 
 
Det var en god del regn under hele utgravningen, hvilket gjorde at massene til 
tross for tildekking med presenning ble våte og tunge og til dels vanskelig å 
sålde (se Figur 5). Dette medførte at denne delen av jobben var svært 
tidkrevende og ikke like effektiv som ønsket. Totalt ble ca.100 m2 avdekket og 
fra disse ble til sammen 10,95 m3 løsmasser såldet. Det ble kun gjort funn i felt 
1 og felt 4. En mer detaljert beskrivelse av disse feltene følger i avsnittet under, 
for detaljer om de funntomme feltene se vedlegg 8.3. Fordi lokaliteten viste seg 
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å være enda dårligere bevart enn først antatt, ble utgravningen avsluttet 
tidligere enn planlagt. 
 

 
Figur 5: Maria Valum (t.v.) og Ine Hansen (t.h.) sålder matjord i regnet, i forkant sees en 
av de tildekkede haugene med utgravde løsmasser. Sett mot nordvest. Foto C. 
Eymundsson 2011. 

FELT 1 
Felt 1 var opprinnelig tenkt å skulle følge hele tomtens avgrensning mot 
Vestveien. Men ved prøvegraving i den sør-sørvestlige delen av tomten ble det 
klart at området var mer ødelagt enn først antatt. Løsmassene bestod av store 
mengde deponert steril undergrunn iblandet mindre mengder matjord, antagelig 
fra den gang huset ble fundamentert. Et par trillebårlass ble innledningsvis 
såldet fra prøverutene, men uten funn. Det ble vurdert til alt for tidkrevende og 
lite formålstjenelig å sålde igjennom massene for eventuelle funn, og rutene ble 
dernest fylt igjen. Felt 1 konsentrerte seg derfor til tomtens østlige hjørne 
parallelt med Vestveien, der det ikke var deponert store mengde løsmasser. 
Ved avtorving kom en overgrodd grusvei til syne, denne gikk fra en lite 
benyttet port i gjerdet og inn på tomtens østre del. I forbindelse med anleggelse 
av denne var matjord fjernet og den påfylte grusen var trykket ned i og hadde 
åpenbart ødelagt mye av undergrunnen. Felt 1 ble derfor delt i to; med ett 
område på 12 m2 nordøst for grusveien (felt 1a), og ett på 8 m2 sørvest for 
grusveien (felt 1b). Totalt ble 1,95 m3 løsmasser gjennomsøkt fra dette feltet 
(se Tabell 1). 
  



Øraker-/parsell 9, 10/281, Oslo, Oslo  2010/13036 

 
9 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

Lokaliteten ble gravd på følgende vis: 
Tabell 1: Felt 1, oversikt over avdekket areal, ruter, dybder og mengder masse undersøkt 
ved sålding. 

Felt Kvadratmeter(m2)  
avdekket 

Ruter undersøkt  Gravd 
dybde 

Andel 
såldede 
masser fra 
ruten  

Mengde undersøkte 
masser (m3) 

1a) 12 R100 30 cm 1/2  Ca.0,6 
  R102 30 cm 2/3  Ca.0,8 
1b) 8 R108 20 cm 2/3 Ca.0,55 
Totalt: 20 m2 3 ruter   1,95 m3 

 
 
På felt 1a) bestod løsmassene av et øvre lag av brun leire-, sand-, og siltblandet 
fet matjord, med et påfølgende blandingslag mellom dette og et undergrunnslag 
av lys beige oransjespettet leirholdig silt. På felt 1b) bestod løsmassene av mer 
sand og grus, med et øvre lag av mørk brun sand- og grusblandet torvjord 
etterfulgt av et gråbrunt grus- og sandblandet lag med et påfølgende 
undergrunnslag av samme lys beige leirholdige silten som på felt 1a). 
 

 
Figur 6: Felt 1a og 1b, profil. Tegning C. Eymundsson 2011. 

 
Figur 7: Profil felt 1a t.v. Cf34435_27 sett mot nordøst og 1b t.h. Cf34435_29 sett mot 
nordvest. Foto C. Eymundsson 2011. 
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FELT 4 
Felt 4 lå på tomtens vest-nordvestlige side, og fulgte kanten av skråningen ned 
mot Lysakerelven i retning sørvest-nordøst. Feltet strakk seg parallelt med den 
opprinnelige registreringssjakten, og i den nordlige delen av det åpnede 
området kom en mindre del av den gjenfylte registreringssjakten til syne. Dette 
korresponderte med den nordvestlige utvidelsen av registreringssjakten (se 
innmålte sjakter i Edman 2010: 6), og viste at vårt felt i hovedsak lå i det 
området som ikke hadde vært undersøkt tidligere. Ettersom de fleste funnene 
fra registreringen ble gjort i dette området, ble det derfor prioritert å åpne et så 
stort område som mulig og gjennomsøke mest mulig av løsmassene. I tillegg 
ble det åpnet en enkeltstående rute i forlengelsen av området, nesten inntil 
nabotomten i nordøst. Til sammen ble 48 m2 åpnet og 6,56 m3 masser såldet. 
 
Lokaliteten ble gravd på følgende vis: 
Tabell 2: Felt 4, oversikt over avdekket areal, ruter, dybder og mengder masse undersøkt 
ved sålding. 

Felt4 
 Kvadratmeter(m2) 

avdekket 
Ruter 
undersøkt  

Gravd 
dybde 

Andel såldede 
masser fra ruten  

Mengde undersøkte 
masser (m3) 

 R400 30 cm 1/2  Ca.0,6 
 R402 30 cm Hele Ca.1,2 
 R403 30 cm 2/3 Ca.0,8 
 R404 35 cm 1/2 Ca.0,7 
 R405 35 cm 2/3 Ca. 0,93 
 R406 35 cm 2/3 Ca. 0,93 
 R409 35 cm 1/2 Ca. 0,7 
 R411 35 cm 1/2 Ca.0,7 

Totalt: 48 m2 8 ruter   6,56 m3 
 
 
På felt 4 bestod løsmassene av et øvre lag av lys oransjebrun leire- og 
grusblandet sandjord, med et påfølgende sortbrunt kullspettet sandlag som 
antagelig var rester av dyrkningslaget anlagt forut for boligbebyggelsen. 
Dyrkningslaget ble etterfulgt av et mellombrunt kompakt grusblandet sandlag, 
med et påfølgende undergrunnslag av oransjebrun grov grusholdig sand (se 
Figur 8 og Figur 9). I den isolerte ruten (R400) mot nordøst bestod løsmassene 
av tydelig omrotede planeringsmasser (se illustrasjon 1 og 2 i vedlegg 8.2). 



Øraker-/parsell 9, 10/281, Oslo, Oslo  2010/13036 

 
11 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

 
Figur 8: Felt 4, profil. Tegning av C. Eymundsson 2011. 

 
 

 
Figur 9: Felt 4, profil sett mot sør-sørøst, Cf34435_41-46. Foto C. Eymundsson 2011 



Øraker-/parsell 9, 10/281, Oslo, Oslo  2010/13036 

 
12 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

4.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Til tross for at boplassen var omrotet ble potensialet for innsamling av et 
representativt materiale vurdert som svært god. Under registreringen ble det både 
gjort et løsfunn av et diagnostisk økseemne av Nøstvet type og enkelte funn av 
slått flint. Som nevnt er svært få lokaliteter fra steinalderen utgravd i Oslo, og 
derfor vil ethvert bidrag utgjøre en signifikant mulighet til å utdype vår forståelse 
av perioden på lokalnivå.  
 
Etter noen dagers utgravningen viste det seg allikevel at skadene fra aktiviteten i 
nyere tid var svært betydelige. Både den tidligere dokumenterte 
jordbruksaktiviteten (Edman 2010), men kanskje mest av alt det faktum at et 
bolighus var oppført på tomten. Dette hadde åpenbart destruert det meste av det 
som måtte ha vært igjen av steinalderboplassen. De få gjenstandene som ble 
innsamlet ble i hovedsak funnet i matjordslaget på den vestlige delen av tomten. I 
dette området hadde det allerede blitt åpnet en sjakt under registrering, der enkelte 
funn ble gjort. Feltet som ble åpnet under utgravning ble lagt til den siste resten av 
mer uberørt mark på parkeringsplassen/innkjøringen til tomten. Ved 
gjennomsøkning av et representativt utvalg ruter fra de resterende feltene ble det 
gjort få til ingen funn. I profilet i flere av de åpnede sjaktene viste det seg også at 
matjordsmassene og undergrunnen på store deler av tomten bar sterkt preg av 
planering og omveltninger i form av påfylt leire og søppel.  
 
 

 
Figur 10: Felt 2, profil sett mot sør-sørvest, påfylte masser sees tydelig til høyre i bildet, 
Cf34435_31-33. Foto C. Eymundsson 2011. 

 

4.4 UTGRAVNINGSRESULTAT 
Det ble bare gjort funn i felt 1 og felt 4, av disse hadde felt 4 størst mengde 
funn, dette korresponderer med lokaliseringen av funn fra registreringen. De 
resterende to feltene var funntomme. Det generelle inntrykket var at det ble 
gjort funn av moderne gjenstander i de såldede massene fra øverst til nederst i 
rutene, men ettersom feltene ble undersøkt såpass grovt var det heller ikke 
mulig å identifisere finere endringer i funnfrekvensen.  
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4.4.1 LITTISK MATERIALE 
Det littiske gjenstandsmaterialet ble klassifisert etter Ballin (1996), Helskog et 
al. (1976) og Inizian et al. (1999). 
 
Ettersom funnmengden ved utgraving var såpass liten, er det relevant å 
inkludere materialet fra registreringen i presentasjonen og tolkningen av 
boplassen (se Tabell 3). Under utgravningen framkom det totalt 21 artefakter 
av stein, hvorav alle med unntak av 3 var av flint. 2 artefakter var av bergart og 
1 av sandstein. Det framkom ett redskap av flint og ett av sandstein. Ett 
flintfragment var tydelig varmepåvirket, men flinten generelt var i svært dårlig 
forfatning med matte overflater, avrundede og skadede kanter og rygger. Flere 
av artefaktene var også patinert. 4 artefakter hadde cortex og syntes (utfra 
visuelle kvaliteter) å komme fra den samme reduksjonssekvensen. Under 
registreringen framkom det totalt 12 artefakter av stein, hvorav alle med unntak 
av 2 var av flint. Utover dette var to artefakter av bergart, hvorav en var et 
emne av Nøstvetøks. 
 

Tabell 3: Oversikt over funn fremkommet ved både registrering (C57987) 
og utgravning (C57936). Vestveien 48, Oslo. 

U.nr. 
reg. 

U.nr. 
utgr. 

Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 

Sekundærbearbeidet flint 
- 1 Avslag 1 Med invers retusj  1 
Sum sekundærbearbeidet flint 1   1 
  
Primærbearbeidet flint 
1 2 Avslag 12   12 
2 3 Fragment 10   10 
3 4 Splint 3   3 
4 5 Knoll 2 Med et par mulige avslag  2 
Sum primærbearbeidet flint 27   27 
  
Sekundærbearbeidet bergart 
5 - Økseemne 1 Nøstvetøks  1 
- 7 Slipeplate 1 Av sandstein Fragment av 

slipeplate/kniv 
eller bryne 

1 

Sum sekundærbearbeidet bergart 2   2 
  
Primærbearbeidet bergart 
6 6 Avslag 3  Hvorav to av 

samme bergart 
som økseemnet 

3 

Sum primærbearbeidet bergart 3   3 
SUM LITTISK MATERIALE 33   33 
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FLINTMATERIALET 
Flinten var som nevnt både avrundet, slitt og i dårlig stand, antagelig som en 
følge av pløying og andre faktorer knyttet til aktivitet i nyere tid. De matte 
overflatene på flere av artefaktene kan også tyde på frostskader. Ettersom 
materialet var såpass lite er det vanskelig å si noe om den faktiske aktiviteten 
på boplassen, men funn av et redskap og enkelte avslag med cortex antyder at 
produksjon av flintredskaper kan ha foregått på lokaliteten. 
 

RETUSJERT AVSLAG AV FLINT 
Det retusjerte avslaget var noe avlangt i formen med en lengde på 3,6 cm og en 
bredde på 2,1 cm. Flinten hadde en matt gråfarge. Avslaget var hengslet og det 
var et lite stykke bevart cortex på både venstre og høyre distale sidekant. På 
proksimalenden mot høyre sidekant var det et 1,5 cm langt strekk med grov 
parallell invers retusj. Retusjen har antagelig fortsatt mot venstre sidekant, men 
dette var ikke mulig å identifisere ettersom denne delen var brukket muligens 
som følge av bruk. 
 

 
Figur 11: Avslag med invers retusj på proksimalenden, orientert med den retusjerte 
enden øverst. Cf34435_54. Foto C. Eymundsson 2012. 

BERGARTS- OG SANDSTEINSMATERIALET 
Bergartsmaterialet var såpass lite at det vanskelig lar seg generalisere. Men to 
av avslagene som ble funnet i felt 1 ned mot Vestveien, ikke langt fra der 
økseemnet angivelig skal ha blitt funnet, ser ut til å være av samme råstoff som 
økseemnet. Dette antyder at (deler av) tillaging av øksen kan ha foregått på 
stedet. 
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BERGARTSØKS/NØSTVETØKS. 
Økseemnet var ca.19 cm langt, med en egg-bredde på 4,2 cm og en 
nakkebredde på 1 cm, høyden fra bunn av emnet opp til den smale ryggen var 
på det meste 4,3 cm. Emnet var laget på en mørk grå skiferlignende bergart av 
noe varierende kvalitet. Emnet hadde et tilnærmet trekantet tverrsnitt, der den 
flatere undersiden syntes lite bearbeidet. Enkelte arr etter avslag kunne sees å 
strekke seg fra sømmene og opp mot det høyere partiet på øksekroppen. Flere 
av kantene/ryggene på øksekroppen var avrundet. Eggen var tverrstilt, uslipt og 
smal, den flatet ut fra toppen og smalet noe av mot tuppen. Nakken virket lite 
bearbeidet og var relativt smal. Øksen var ikke ferdig bearbeidet. 
 

 
Figur 12: Emne av Nøstvetøks. Avbildet fra undersiden (t.v.), siden og oversiden (t.h.) 
med eggen opp. Cf34435_56. Foto: C. Eymundsson 2012. 
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FRAGMENT AV SLIPEPLATE/SANDSTEINSKNIV 
Det slipte fragmentet av sandstein var rektangulært i formen med en lengde på 
4,8 cm, en bredde på 3,3 cm og en tykkelse på 0,9 cm. Det har opprinnelig vært 
lengere, men har brukket i begge ender. Stykket har slipte overflater og 
sidekanter og er muligens noe mer slipt/glattere på den ene overflaten.  
 

 
Figur 13: Slipt fragment av sandstein. Sett fra begge sider, den noe grovere overflate t.v. 
og den finere t.h. Cf34435_55. Foto C. Eymundsson 2012. 

 

5. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE OG TOLKNING 
Når det gjelder å identifisere boplassens kronologiske tilhørighet var det få 
typologiske elementer i funnmaterialet. Men emnet av en nøstvetøks og ett 
fragment av mulig slipeplate av sandstein peker mot en datering til 
Nøstvet/fase 3.  Dette passer godt med høyden over havet, der boplassen ville 
ligget i strandsonen ca.6000 f.Kr. ved et havnivå på 55 moh. (Hafsten 1983: 67 
og Sørensen 1999: 239).  
 
Intensiteten i bruk av- og typen aktivitet som har foregått på boplassen lar seg 
vanskelig identifisere; til det er materialet for lite. Men funn av enkelte avslag 
med cortex som synes å stamme fra samme kjerne antyder om ikke annet at 
noe produksjon har foregått på stedet. I tillegg kan økseemnet sammen med de 
likartede avslagene antyde (del)produksjon av øksen på stedet.  
 
Ca. 6000 f.Kr. har boplassen ligget på et nes med en grunn bukt i sør og øst og 
et sund (der Lysakerelven går i dag) i vest. De innsamlede funnene fra 
Vestveien 48 faller pent inn i rekken av andre funn gjort i nærområdet, slik 
som den mulige tykknakkede øksen som skal ha blitt funnet i Vestveien 11 kun 
50 m nordøst for det aktuelle planområdet, et fragment av en øks funnet på 



Øraker-/parsell 9, 10/281, Oslo, Oslo  2010/13036 

 
17 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

nordsiden av Lysakerelven samt flintfunnene som inkluderer mikroflekker 
langs elveløpet. Alt dette tegner et (noe fragmentert) bilde av et landskap som 
ved flere anledninger har vært besøkt av steinalderens jeger-sankere. 
Sammenlignet med bedre undersøkte boplasser i andre deler av 
Oslofjordsområdet (Ballin 1998, Berg 1997, Jaksland 2001a og 2001b), kan 
man anta at det var tilgangen på bl.a. marine ressurser som har gjort området 
attraktivt.  
 
Til tross for at denne undersøkelsen ikke oppviste større mengder funn eller 
noe tydelig bilde av aktiviteten på plassen, har andre undersøkelser vist at 
relativt godt bevarte steinalderboplasser kan finnes til tross for utbygging og 
annen aktivitet i nyere tid (f.eks. Eymundsson 2012). Man kan anta at området 
rundt Lysakerelven har et potensiale for å frembringe ytterligere og 
forhåpentligvis mer velbevarte funn fra steinalderen i fremtiden.  
 

6. KONKLUSJON 
Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31.august til 9. 
september 2011, i forbindelse med realisering av reguleringsplan for fortetting 
av småhusområder i Oslo ytre by. Lokaliteten lå på ca.55 moh. på et lite 
høydedrag like sørøst for Lysakerelven, og mellom elven og Vestveien i et 
småhusbebygget strøk. Den registrerte lokaliteten lå dels i en opparbeidet hage 
og dels på parkeringsplassen til en rivningsklar villa. Majoriteten av funnene 
ble gjort på parkeringsområdet som fulgte kanten av skråningen ned mot 
Lysakerelven i retning sørvest-nordøst. Enkelte funn ble også gjort på tomtens 
østlige noe lavereliggende hjørne.  
 
Ettersom lokaliteten både var skadet av aktivitet i nyere tid og majoriteten av 
funnene under registreringen ble gjort i det omrotede matjordslaget, ble det 
under utgravningen prioritert å samle inn et representativt materiale. 
Lokaliteten ble derfor undersøkt ved å åpne fire større områder ved maskinell 
rutegraving. De gravde enhetene/rutene var på 2 x 2 m, der matjorden og 5-15 
cm av undergrunnen fra den enkelte ruten ble lagt opp i separate hauger. Et 
representativt utvalg av ruter fra de åpnede områdene ble undersøkt ved 
vannsålding, med en påfølgende undersøkelse av nærliggende ruter og større 
mengder løsmasser fra ruter der det ble påvist funn. Et utvalg profiler fra alle 
de åpnede områdene ble renset og dokumentert med foto og tegning, og der det 
var mulig ble kullprøver hentet ut. Til sammen ble det gjort funn av 21 
steinartefakter, hvorav majoriteten var av flint. Materialet omfattet bl.a. et 
sekundærbearbeidet avslag og et fragment av en slipeplate/sandsteinskniv. Fra 
registreringen ble det også funnet et emne av en nøstvetøks. De magre 
typologiske elementene kombinert med høyden over havet antyder en bruk i 
nøstvet/fase 3.  Fordi lokaliteten viste seg å være enda dårligere bevart enn 
først antatt, ble utgravningen avsluttet tidligere enn planlagt. 
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8. VEDLEGG 

8.1. FOTOLISTE.   
Øraker/-parsell 9, 10/281, Oslo. Cf34435 
 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf 

Cf34435_01.JPG Oversiktsbilde før oppstart - felt 2, 3, og deler av felt 4 SØ 
Fotograf: Carine S. R. 
Eymundsson (CE) 

Cf34435_02.JPG Oversiktsbilde før oppstart - felt 1 NØ Fotograf: CE 

Cf34435_03.JPG Oversiktsbilde Felt 4 før oppstart NØ Fotograf: CE 

Cf34435_04.JPG Oversiktsbilde felt 4 før oppstart NØ Fotograf: CE 

Cf34435_05.JPG Oversiktsbilde felt 4 før oppstart. SV Fotograf: CE 

Cf34435_06.JPG Oversiktsbilde felt 2 og 3 før oppstart Ø Fotograf: CE 

Cf34435_07.JPG Oversiktsbilde felt 1 før oppstart SV Fotograf: CE 

Cf34435_08.JPG Oversiktsbilde felt 2 og 3 før oppstart. V Fotograf: CE 

Cf34435_09.JPG Oversiktsbilde felt 1 før oppstart. NØ Fotograf: CE 

Cf34435_10.JPG Oversiktsbilde felt 1 før oppstart. NØ Fotograf: CE 

Cf34435_11.JPG Huset på tomta i Vestveien 48 N Fotograf: CE 

Cf34435_12.JPG Felt 1, R100 nummere. NV Fotograf: CE 

Cf34435_13.JPG Felt 1, R100 nummere SV Fotograf: CE 

Cf34435_14.JPG Felt 1, R100 nummere V Fotograf: CE 

Cf34435_15.JPG Felt2 , R200 nummere VNV Fotograf: CE 

Cf34435_16.JPG Felt 2, R200 nummere - påfylte masser/planering NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_17.JPG Felt 2, R200 nummere - påfylte masser/planering NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_18.JPG Felt 3, R300 nummere NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_19.JPG Felt 3, R300 nummere NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_20.JPG Felt 3, R300 nummere NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_21.JPG Felt 4, R400 NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_22.JPG Arbeidsbilde: Maria Valum og Ine A. Hansen i såldet. NV Fotograf: CE 

Cf34435_23.JPG Felt 4, R400 nummere, fra R401 og oppover SSV Fotograf: CE 

Cf34435_24.JPG Felt 4, R400 nummere, fra R401 og oppover SSV Fotograf: CE 

Cf34435_25.JPG Felt 4, R400 nummere, fra R401 og oppover NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_26.JPG Felt 4, R400 nummere, fra R401 og oppover Ø Fotograf: CE 

Cf34435_27.JPG Felt 1 - profil. NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_28.JPG Felt 1 - profil NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_29.JPG Felt 1 - profil i sørlige del NNØ Fotograf: CE 

Cf34435_30.JPG Felt 1 - profil i sørlige del NV Fotograf: CE 

Cf34435_31.JPG Felt 2 - profil SV Fotograf: CE 

Cf34435_32.JPG Felt 2 - profil SV Fotograf: CE 

Cf34435_33.JPG Felt 2 - profil - påfylte masser SV Fotograf: CE 

Cf34435_34.JPG Felt 2 - profil SV Fotograf: CE 

Cf34435_35.JPG Felt 2 - profil SV Fotograf: CE 

Cf34435_36.JPG Felt 2 - profil SV Fotograf: CE 

Cf34435_37.JPG Felt 3 - profil NNV Fotograf: CE 

Cf34435_38.JPG Felt 3 - profil NNV Fotograf: CE 

Cf34435_39.JPG Felt 3 - profil NNV Fotograf: CE 

Cf34435_40.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_41.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_42.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_43.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_44.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 
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Cf34435_45.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_46.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_47.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_48.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_49.JPG Felt 4 - profil. SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_50.JPG Felt 4 - profil SSØ Fotograf: CE 

Cf34435_51.JPG Felt 4 - R400 - profil, påfylte masser NØ Fotograf: CE 

Cf34435_52.JPG Felt 4 - R400 - profil, påfylte masser NØ Fotograf: CE 

Cf34435_53.JPG Felt 4 - R400 - profil, påfylte masser NØ Fotograf: CE 

Cf34435_54.jpeg 
Avslag med invers retusj på proksimalenden, orientert med 
den retusjerte enden øverst.   Fotograf: CE 

Cf34435_55.jpeg 
Slipt fragment av sandstein. Sett fra begge sider, den noe 
grovere overflate t.v. og den finere t.h.   Fotograf: CE 

Cf34435_56.jpeg 
Emne av Nøstvetøks. Avbildet fra undersiden (t.v.), siden og 
oversiden (t.h.) med eggen opp.   Fotograf: CE 

 
 

8.2. ILLUSTRASJONER 
1. Felt 4, R400, profil. Tegning av C. Eymundsson 2011. 
 

 
 
  



Øraker-/parsell 9, 10/281, Oslo, Oslo  2010/13036 

 
21 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

2. Felt 4, R400, profil. Foto C. Eymundsson 2011. 

 
 

8.3 FUNNTOMME FELT. 

FELT 2 
Felt 2 fulgte den nord-østlige husveggen og lå mellom denne og lokaliseringen 
av registreringssjakten. Mot nordvest ble det tydelig at området i stor grad 
bestod av planeringsmasser av søppel og leire (se Figur 10), tidligere eier 
kunne også bekrefte dette. I de sørøstlige rutene derimot virket løsmassene noe 
mer intakte, og bestod av et øvre lag av noe omrotet sand- og grusblandet 
matjord, etterfulgt av et oransjebrunt lag av relativt homogen grovkornet løs 
sand, med en undergrunn av lys oransjebeige kompakt grov sand.   
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Figur 14: Felt 2, profil. Tegning C. Eymundsson 2011. 
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Felt 2 ble gravd på følgende vis: 
 

Felt Kvadratmeter 
(m2) 

Ruter 
undersøkt  

Gravd 
dybde 
(cm) 

Andel 
såldede 
masser fra 
ruten  

Mengde 
undersøkte 
masser (m3) 

2  R200 30 1/2  Ca.0,6 
  R201 25 2/3  Ca.0,66 
Totalt: 16 m2 2 ruter   1,26 m3 

 

FELT 3 
Felt 3 lå like nord-øst for felt 2 og nord for den gjenfylte registreringssjakten. 
Rutene mot sør-sørvest bar preg av påfylt søppel i likhet med felt 2, disse ble 
derfor ikke undersøkt. De resterende rutene var funntomme. Løsmassene på 
dette feltet bestod av et øvre lag av mørkebrun matjord, etterfulgt av et 
mellombrunt relativt homogent humusholdig grus- og sandblandet matjord. 
Dette kan muligens være en østlig utbredelse av dyrkningslaget som ble 
observert på felt 4. I bunn av sjakten var det et oransjebrunt/rustrødt lag av 
grov grusblandet sand. 
 

 
 
Felt 3 ble gravd på følgende vis: 
 
Felt Kvadratmeter 

(m2) 
Ruter undersøkt  Gravd 

dybde 
(cm) 

Andel 
såldede 
masser fra 
ruten  

Mengde 
undersøkte 
masser (m3) 

3  R300 30 1/2  Ca.0,6 
  R301 30 1/2  Ca.0,6 
Totalt: 16 m2 2 ruter   1,2 m3 
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8.4 TILVEKSTTEKST - UTGRAVNING 
C57936 
Boplassfunn fra senmesolitikum fra PARSELL 9 (10 /281), OSLO K., OSLO.  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av steinalderboplass i forbindelse 
med rivning av eksisterende villa og utbygging av nye bolighus. Lokaliteten 
ligger ca.55 moh, avgrenset i vest-nordvest av et bratt fall ned mot elven og i 
øst-sørøst av Vestveien. Lokaliteten ligger i tettbebygd villastrøk. Majoriteten 
av funnene ble gjort på innkjøringen og parkeringsplassen til tomten, men 
enkelte funn ble også gjort i den opparbeidede hagen. Lokaliteten ble registrert 
av Byantikvaren i 2010 der det ble gjort løsfunn av et økseemne av bergart og 
enkelte funn av flint i matjorden i forbindelse med sjaktingen av tomten og i 
enkelte prøvestikk, disse funnene er katalogisert under C57987. Ettersom 
lokaliteten delvis var skadet av aktivitet i nyere tid, ble det ikke lagt opp til 
noen ordinær steinalderutgravning. Det ble derfor prioritert å samle inn et 
representativt materiale fra matjordslaget. Fire større felt på tomten ble gravd 
maskinelt i 2 x 2 meters ruter. Matjord fra rutene ble vannsåldet. Utvalgte 
profiler i de åpnede områdene ble dokumentert med foto og tegning, og der det 
var aktuelt ble kullprøver hentet ut. Alle felt ble digitalt innmålt. Lokaliteten 
viste seg å være langt dårligere bevart enn antatt, og undersøkelsen ble derfor 
avsluttet før tiden. Totalt antall funn var 21, hvorav 18 var av flint. Fire av 
disse hadde cortex og en var brent. De resterende tre gjenstandene omfattet to 
avslag av bergart av samme type som økseemnet funnet under registreringen 
(C57987). Ettersom det ikke ble gjort noen funn av diagnostiske gjenstander 
under utgravningen, må en datering basere seg på høyden over havet og funnet 
av nøstvetøksemnet fra registreringen. Dette antyder en datering til 
Nøstvet/fase 3 ca. 6000 f.Kr. Materialet er klassifisert etter Ballin (1996), 
Helskog et. al (1976) og Inizian et. al (1999) og katalogisert i hht. 
Vestfoldbanens (2011/2012) mal.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå i hagen til den eldre villaen i Vestveien 48 
på et lite høydedrag ca.67 m øst-sørøst for Lysakerelven. Lokaliteten lå 
umiddelbart vest for inngangspartiet til huset og like ved/på innkjøringen og 
parkeringen til eiendommen.  
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: ED50-UTM; Sone 32, N: 
6644093, Ø: 590967.  
LokalitetsID: 139391.  
 
1) 1 avslag av flint, med invers retusj med cortex. Mål: L: 3,6-3,6 cm.  
2) 9 avslag av flint, 2 med cortex.  
3) 6 fragment av flint, 3 med cortex.  
4) 1 splint av flint.  
5) 1 knoll av flint, med cortex.  
6) 2 avslag av bergart.  
7) slipeplate av sandstein. Mål: L: 4,8-4,8 cm.  
 
Litteratur: Edman, Therese Marie, 2010, Rapport arkeologisk registrering, 
Vestveien 48m Gnr 10 Bnr 281, Oslo kommune 
Eymundsson, Carine S. R., 2012, Rapport arkeologisk utgravning, 
Steinalderlokalitet. Øraker 10/281, Oslo. 
Ballin, Torben Bjarke, 1996, Klassifikasjonssytem for stenartefakter. Varia 36. 
Universitetets oldsaksamling. Oslo 
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Helskog, Knut m.fl., 1976, Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. 
I Universitetets oldsaksamling, Årbok 1972-1974. Oslo: 9-41. 
Inizian, Marie-Louse m.fl., 1999, Technology and Terminology of Knapped 
Stone. I CREP, Préhistorie de la Pierre Taillée, Tome 5. Nanterre.  
Funnet av: Carine S. R. Eymundsson.  
Funnår: 2011.  
Katalogisert av: Carine S. R. Eymundsson. 
 

8.5 TILVEKSTTEKST - REGISTRERING 
C57987  
Boplassfunn fra senmesolitikum fra PARSELL 9 (10 /281), OSLO K., OSLO.  
Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene er 
innsamlet ved arkeologisk registrering utført av Byantikvaren i august 2010. 
Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av lokaliteten i 2011, funnene 
fra denne er katalogisert under C57936. Totalt antall funn var 12, hvorav 10 
var av flint. De resterende to gjenstandene var av bergart, hvorav 1 et emne av 
Nøstvetøks. For nærmere beskrivelse se fellesopplysninger under C57936. 
Materialet er klassifisert etter Ballin (1996), Helskog et. al (1976) og Inizian et. 
al (1999) og katalogisert i hht. Vestfoldbanens (2011/2012) mal.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå i hagen til den eldre villaen i Vestveien 48 
på et lite høydedrag ca.67 m øst-sørøst for Lysakerelven. Lokaliteten lå 
umiddelbart vest for inngangspartiet til huset og like ved/på innkjøringen og 
parkeringen til eiendommen.  
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6644093, Ø: 590967.  
LokalitetsID: 139391.  
 
1) 3 avslag av flint.  
2) 4 fragment av flint, 1 varmepåvirket.  
3) 2 splint av flint.  
4) 1 knoll av flint, 1 med cortex.  
5) 1 øks, Nøstvetøksemne av bergart. Mål: L: 19-19 cm.  
6) 1 avslag av bergart.  
 
Litteratur: Eymundsson, Carine S. R., 2012, Rapport arkeologisk utgravning, 
steinalderlokalitet, Øraker 10/281, Oslo. KHMs Saksnr.: 10/13036 
Edman, Therese Marie, 2010, Rapport, Arkeologisk registrering, Vestveien 48, 
GNR 10 BNR 281, Oslo kommune, KHMs Saksnr.: 10/13036  
Ballin, Torben Bjarke, 1996, Klassifikasjonssytem for stenartefakter. Varia 36. 
Universitetets oldsaksamling. Oslo 
Helskog, Knut m.fl., 1976, Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. 
I Universitetets oldsaksamling, Årbok 1972-1974. Oslo: 9-41. 
Inizian, Marie-Louse m.fl., 1999, Technology and Terminology of Knapped 
Stone. I CREP, Préhistorie de la Pierre Taillée, Tome 5. Nanterre. 
 
Funnet av: Therese Marie Edman.  
Funnår: 2010.  
Katalogisert av: Carine S. R. Eymundsson.  
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