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SAMMENDRAG 
Den arkeologiske undersøkelsen av lokaliteten Strømnesåsen 1 ble gjennomført i perioden 23. 
september – 23. oktober 2013. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med realiseringen av 
reguleringsplanen for Strømnesåsen. Strømnesåsen er en åsrygg en drøy km sør for Karlshus i 
Råde som ligger mellom Tombveien (Fv354) i vest og RV110 (til Fredrikstad) i øst (figur 2). 
Lokaliteten lå 29-30 moh. på vestsiden av Strømnesåsen og ble undersøkt med konvensjonell 
mekanisk graving.  Lokalitetens utstrekning ble beregnet til 261 m2. 670 m2 ble maskinelt 
avtorvet. 166 m2 av disse ble gravd i kvadranter og lag (50 x 50 x 10 cm). Avslutningsvis ble 
650 m2 flateavdekket. Lokaliteten regnes som totalundersøkt. 
 
Lokaliteten består av steingjenstander, to kokegroper og et staurhull. Kokegropene er datert til 
førromersk jernalder henholdsvis 288-289 f.kr og 149 f.kr.. Staurhullet er datert til 
middelalder 1087 e.kr.. Funnene består av 105 gjenstander 89,5 % av disse er flintfunn. 
Flintgjenstandene omfatter bl.a. en A1-spiss, flekke- og skiveskrapere og skivebor. Store deler 
av materialet er vannrullet. Lokaliteten er strandlinje og typologisk datert til yngre steinalder, 
mer spesifikt til 3300 f.kr. som er satt som overgangen mellom de arkeologiske periodene 
tidlig neolitikum og mellomneolitikum A. Bruksfasene fra de ulike periodene framstår på 
bakgrunn av det sparsomme funnomfanget å ha hatt en kortvarig karakter. De kan tolkes som 
spor etter mulige jaktopphold fra 3 ulike forhistoriske perioder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
STRANDEN/STRØMNES MELLOM, 100/2,4, RÅDE 
KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE.    
 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN  
 
Strømnesåsen, en åsrygg sør for Karlshus i Råde er regulert for bygging av boliger. 
Tiltakshaver er Råde Tomteutviklingsselskap representert ved grunneier Hans Flågen 
Strømnes og Tollef Wiggo Nielsen fra Nielsen Prosjekt AS.  
 
Østfold fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registeringer i 2007/2008 hvor hele 
planområdet ble systematisk gått over for å se etter synlige kulturminner og steder som virket  
sannsynlig for bosetning i steinbrukende tid. Østfold fylkeskommune påviste i 
registreringsarbeidet i alt 13 steinalderlokaliteter og 2 gravrøyser innenfor planområdet på 
Strømnesåsen.   
 
I Riksantikvaren brev av 28.4.2010 ble det stilt vilkår om arkeologisk utgravning av fire av 
lokalitetene da disse var i konflikt med tiltak innenfor planområdet. KHMs prosjektplan og 
budsjett i uttalelser av 28.12.2009 og 2.7.2010 omfattet disse fire fredete kulturminnene, 
bestående av to steinalderboplasser (id121126, id121128) og to gravrøyser (id121601 og 
id121602). Tiltakshaver ba om at lok. 15 fra registreringen, id121128, ble undersøkt 
uavhengig av de andre. Ny prosjektplan og budsjett ble utarbeidet hvor det ble satt opp et 
totalbudsjett for samtlige lokaliteter i tillegg til et delbudsjett for id121128. Dette ble redegjort 
for i prosjektplan datert 29.9.2010 (Berg-Hansen 2010). 
 
Id121128, lokalitet 15, lå 29-30 moh. på vestsiden av Strømnesåsen og ble påvist på bakgrunn 
av 27 prøvestikk, hvorav 15 funntomme avgrenser de 5 funnførende prøvestikkene fordelt på 
to konsentrasjoner henholdsvis i nord og sør på området. Lokalitetens utstrekning ble beregnet 
til 261 m2.  Ved strandbundet bruk av området kan den dateres til omkring 3300 f. Kr. som 
tilsvarer overgangen tidligneolittisk (TN) og mellomneolittisk (MN) periode i norsk yngre 
steinalder (se figur 1). Bevaringsgraden virket god, men underveis i undersøkelsen ble det 
observert det som kan ha vært postdeposisjonelle forstyrrelser i funnområdet (se kap 5.5) 
Undersøkelsens omfang var beregnet til 25 dager (5 uker) med en bemanning på 5-7 personer 
som tilsvarer 165 dagsverk i felt (tabell 1). 
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Figur 1: Oversikt over den kronologiske periodeinndelingen av norsk forhistorie. Figur: 
Gaute Reitan, KHM. 
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Figur 2: Plassering av lokaliteten i Norge, Østfold fylke, Råde kommune og på 
Strømnesåsen. Kart: Magne Samdal, KHM.  
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2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersøkelsen av steinalderlokaliteten ble utført av arkeologer fra Kulturhistorisk museum 
(KHM) i tidsrommet 23. september til 23. oktober 2013. Se oversikt over bemanningen i 
tabellen under.  
 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Lotte Carrasco Utgravningsleder 23.9-23.10 20  

Torgeir Winther Assisterende feltleder 30.9-23.10 20 

Iselin Byggstøyl Assistent 30.9-23.10 19  

Kine Søreng Henriksen 
 

Assistent 23.9-11.10 10,5  

Linda Senhaji Assistent 23.9-18.10 19,5  

Trond Vihovde Assistent 23.9-16.10 16  

Linda Åsheim Assistent 23.9-16.10 20 

Sum 125 

Magne Samdal Innmåling 25. 9 og 26. 9 1 

Almuth Schülke Prosjektleder 23.9,30.9, 8,10 1,8 

Råde Gravemaskinservice AS Maskinfører 26.9 1 

Alexander Karlsen AS Maskinfører 22.10 1 

Tabell 1: Oversikt over bemanningen i felt ved utgravingen på Strømnesåsen 
 
Det gikk bort fire dagsverk til ferie. I tillegg var det samlet sju sykedager på prosjektet.  
 

3. BESØK OG FORMIDLING  
Grunneier Hans Flåten Strømnes og tiltakshavers representant Tollef Wiggo Nielsen var i 
løpet av undersøkelsen innom feltet i flere omganger for å se hvordan det gikk og for å bistå 
med praktisk hjelp.  
 
Utover dette var en gruppe på 10 personer fra kulturkontoret i Rygge representert ved Trine 
Syvertsen på besøk i felt den 16. oktober. Samme dag var en gruppe av arkeologer fra Østfold 
fylkeskommune på befaring. Dagen etter 17. oktober var en gruppe på 7 personer fra Råde 
historielag på omvisning på feltet. Besøkende fikk en kort innføring i steinalderen generelt og 
undersøkelsens problemstillinger og undersøkelsesmetode, samt visning av de funn som var 
kommet fram så langt.  
 
17. oktober var to journalister og en fotograf fra Moss avis på besøk. Se link til nettreportasje 
med film fra 17.10.2013: http://www.moss-avis.no/nyheter/graver-steinalderen-fram-
1.8117604. 

http://www.moss-avis.no/nyheter/graver-steinalderen-fram-1.8117604
http://www.moss-avis.no/nyheter/graver-steinalderen-fram-1.8117604
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Besøker  Antall Tidspunkt Timer 
Kulturkontoret 
i Rygge v/ 
Trine Syvertsen  

11 16.10 1 

Østfold 
fylkeskommun
e 

5 16.10 1 

Råde 
historielag 7 17.10 1 

Moss avis 3 17.10 1 
Forberedelser   3 
Sum timer brukt på formidling                             7 

Tabell 2: Oversikt over besøk og timer brukt på formidling.  
 

4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Strømnesåsen ligger nord på Onsøy, en drøy km sør for Råde sentrum, mellom Tombveien 
(Fv354) i vest og RV110 (til Fredrikstad) i øst, ca. 600 meter i luftlinje sør for Råde 
jernbanestasjon (figur 2). Åsen strekker seg i nordøst-sørvestlig retning og er utenom i sørvest 
omkranset av jordbrukslandskap avbrutt av enkelte skogspartier.  Planområdet utgjør den 
nordlige delen av et kupert terreng som strekker seg mot sørvest over hele Onsøy ut mot 
Oslofjorden. Fra åsens høyeste punkt, Strømnesfjellet, på 59 moh. er det god utsikt ut over 
blant annet Krogstadfjorden i sørvest. Lokaliteten, id121128 (lok.15 i registreringsrapporten), 
ligger på vestsiden av Strømnesåsen. Åsen er skogkledt og består blandingsskog dominert av 
gran og furu. Det er mye synlig berg og større stein i dalsiden. 
 
Endringene i vannstanden har helt fra isens første tilbaketrekning i området preget 
utformingen og bruken av landskapet i Råde (Bårdseth 2007). I forhistorisk tid hadde 
Glomma et vestgående sideutløp ved Skinnarflo som rant ut i det som var en fortsettelse av 
dagens Krogstadfjord. Fjorden strakk seg nordøstover og dreide videre mot øst ved 
Strømnesåsen nordlige tupp og deretter mot sør hvor den traff Glommas utløp. Området var 
en skjærgård tett med øyer. 
 
Forskjellene på flo og fjære forårsaker tidevannsstrømmer i trange sund, tilsvarende det som 
gikk forbi Strømnesåsen i yngre steinalder (Bergsvik 2001, Sælen og Weber 2009). Kanskje 
derav navnet «Strømnes», som henspiller på tiden da vannet stod her i forhistorien (Johansen 
1994). I yngre steinalder, da Onsøy fortsatt var en øy i en skjærgård, var landskapet kupert og 
preget av større og mindre koller adskilt av små dalganger og åpnet terreng med varierende 
store flater bestående av løsmasser. Områder med strøm ga også gode vilkår for marin fiske 
og fangst, men det var her gode vilkår for fangst også på land (Bergsvik 2001).  
 
Lokaliteten ligger 29-30 moh. på en naturlig ca. 650 m2 stor flate som er orientert SV-NØ i 
dalsiden. Dalsidene består av kupert terreng med større stein og synlige berg. Terrenget stiger 
slakt i nordøst, øst og sør mot toppen av åsen. Flaten fortsetter nordover. Dette området, 
område 14 fra registreringene, var funntomt. I sørvest faller terrenget ned mot en dalgang og 
undergrunnen her domineres av synlig fjell og større stein. I vest avgrenses flaten av et 
bergutspring som stuper bratt ned i den samme smale dalgangen. Selve steinalder lokaliteten 
ble under registreringen avgrenset til å ha en utstrekning på 261 m2.  
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Figur 3:Ytterste grenser for feltet totalt. Stiplet linje er avgrensningen i Askeladden. 
Kart: Magne Samdal og Lotte Carrasco, KHM. 
 
Vegetasjonen i området bestod av tett planteskog, hovedsakelig gran, noe furu og ulike 
løvtrær. Bakken var dekt av gresstorv med innslag av mose og lyng.  
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Figur 4: Flaten før avtorving. Sett mot nord. Foto: Linda Åsheim, KHM 
Undergrunnen i undersøkelsesområdet bestod stort sett av fin siltholdig sand med 
podsåldprofil og med en økende forekomst av stein og grus mot ytterkanten av flaten og 
nedover i lagene. Flaten hvor lokaliteten lå framstod som en typisk strandbundet lokalitet fra 
steinalder: Sandsletta ligger godt i le for vær og vind fra sør og øst, mens den er veldig 
eksponert mot vest og nord.   

 
Figur 5 Flaten etter avtorving. Sett mot nord. Foto: Linda Åsheim, KHM. 
Hovedvekten av tidligere fremkommede  arkeologiske funn innenfor nærområdet datert til 
første del av yngre steinalder (TN og MNA), er løsfunn fra jordbruksområdene rundt 
Strømnesåsen (Østmo 1988), og fra registreringer utført av Østfold fylkeskommune (Glørstad 
2006, Berg-Hansen 2010). Det er gjennomført få utgravninger av steinalderlokaliteter datert 
til denne perioden i området. En undersøkelse ble gjort på Kjellerød, gnr 52/ bnr. 1 i 2007 (id 
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109008, C56518). Denne lokaliteten ligger i siktlinje kun 1,2 km nordvest for Strømnesåsen 
1, på andre siden av det som ville vært fjorden i yngre steinalder. Lokaliteten lå også på ca. 30 
moh. og er på bakgrunn av strandlinjeforskyvningskurven for området datert til MNA, 3300-
2700 f. Kr. Det ble ikke funnet noen strukturer eller gjenstander som direkte kunne datere 
steinalderaktiviteten på lokaliteten (Eketuft Rygh/Skogsfjord 2010). E6-prosjektet Østfold 
undersøkte i perioden 2003/4 sju lokaliteter i Råde fra yngre perioder enn Strømnesåsen 1 
(Berg-Hansen 2010). I tillegg er det undersøkt to lokaliteter i Hasledalen på Onsøy sør for 
Strømnesåsen (1987), en på Burum på Elvestad søndre vest nordvest for Strømnes (1997), og 
en på Finstad (2004) (Berg-Hansen 2010, Eketuft Rygh/Skogsfjord 2010, Glørstad 2006). 
Boplassen på Finstad er datert til slutten av eldre steinalder fase 4, 4650-3800 f. Kr., og er 
dermed noe eldre enn Strømnesåsen 1. Boplassen på Finstad lå 5-6 km sørøst for 
Strømnesåsen 40-42 moh., (Id 22473-1, C53668) (Melvold 2004). I forbindelse med 
registreringsarbeidet for reguleringsplanene for Strømnesåsen ble det som nevnt registrert i alt 
13 steinalderboplasser. En av dem, lok. 23 (id 121131), ligger omtrent på samme høyde som 
Strømnesåsen 1, 32-34 moh. Den kan utfra funn av eggen av en B-spiss dateres til perioden 
MNA i yngre steinalder, og kan muligens ses i sammenheng med vår lokalitet (Skullerud 
2007).  
 
Ellers er kulturlandskapet i Råde preget av synlige fornminner som gravminner fra yngre 
perioder, spesielt på raet som ligger nord for Strømnesåsen. To graver ble som nevnt registrert 
innenfor planområdet. 
 
 

5. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 Problemstillinger – prioriteringer 
Basert på Kulturhistorisk museums Faglig program for steinalderundersøkelser (Glørstad 
2006) ble det lagt hovedvekt på følgende problemfelt: 
 
Datering. Avklare om lokalitetene kan dateres til tidligneolitikum (TN/MNA) eller om det er 
spor fra flere perioder. Metoder som 14C -dateringer og kartlegging/analyse av 
strandlinjeforskyvning i forhold til eksisterende strandlinjekurve vil bli brukt i forbindelse 
med dette. 
Innsamling av et representativt materiale fra lokalitetene, som et bidrag til den typologiske/ 
kronologiske diskusjonen. Særlig vil det eventuelt legges vekt på å få fram materiale som kan 
belyse forholdet mellom fase 4 (SM), TN/MNA og MNB. Representativitet i 
gjenstandsmaterielt i forhold til faseinndelingen, vil bli vektlagt i etterarbeidet. 
Avklaring av om lokalitetene er regulære boplasser eller om de kan ha hatt andre funksjoner 
knyttet til jakt/fangst/husdyrhold, produksjon av redskaper etc. Særlig viktig er det å kartlegge 
hvilke økonomiske aktiviteter boplassene kan knyttes til, dvs. om lokalitetene kan knyttes til 
en jordbruksbosetning eller om de i hovedsak er brukt i sammenheng med jakt og fangst.  
Avklaring av om det finnes bevarte strukturer i undergrunnen, og eventuelt datering og 
funksjonsbestemmelse av disse. 
Kan man si noe om hvordan boplassrommet har vært organisert? Dette kan belyses ved 
analyse av funnspredning (typer/mengde) samt hvordan faste strukturer/konstruksjoner 
forholder seg til funn og topografi. 
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5.2 Utgravningsmetode 
Det ble innledningsvis satt ut koordinatsystem manuelt, med x-aksen stigende mot nord og y-
aksen stigende mot øst. Deretter ble det gravd prøvekvadranter (50x50 cm) hver 4. meter.  
Hver annen prøvekvadrant ble gravd i lag 1-3 (30 cm dypt), og hver annen i lag 1 (10 cm 
dypt). Dette ble gjort for å få grep om den horisontale og vertikale funnspredningen på flaten. 
Resultatene fra forundersøkelsen la seinere grunnlag for videre prioriteringer av hvilken del 
av område som skulle avtorves. 
 
Da avtorvingen var avsluttet ble det satt ut koordinater hver 2. meter ved hjelp av totalstasjon, 
med utgangspunkt i det allerede etablerte koordinatsystemet.  
 
Deretter ble det brukt konvensjonelle metoder for dokumentering av steinalder i utmark. Det 
ble gravd mekanisk i ruter og lag, hovedsakelig i lag 1. Områder med mest funn ble prioritert 
for å forsøke å avgrense utstrekningen på aktivitetsområdet og for å samle inn et mest mulig 
representativt materiale. Utgravde masser ble vannsåldet. Det ble benyttet såldenetting med 4 
mm maskevidde. 
 
Strukturer funnet under den konvensjonelle gravingen ble gravd ut og dokumentert med foto 
og tegning i plan og profil i henhold til koordinatsystemet. Strukturer ble nummerert 
fortløpende og seinere georeferert i Arcmap for kartfesting. Etter at de konvensjonelle 
gravingene var avsluttet ble lokaliteten flateavdekket med maskin for å prøve å påvise flere 
strukturer. 
 
Avtorvet/flateavdekt område, røtter, større stein, løsfunn, samt topografi som berg i dagen ble 
målt inn.  
 
Funnmaterialet som fremkom under utgravningen er tilvekstført under C59094. Foto er ført 
under negativnummer Cf34734.  
 

5.3 Innmåling  
 
Innmålingene ble utført av Magne Samdal og Lotte Carrasco. Det ble brukt en Trimble R6 
GPS med CPOS-nøyaktighet ved utstikking av lokaliteten. Utsetting av fastpunkter og 
koordinater, samt innmålinger ble gjort ved brukt av totalstasjon Leica 1100 (TPS) med 
RCS1100 fjernstyring. 
  
Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til behandling og 
analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-
data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  
 
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble 
RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis RAW-format før 
eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra 
målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs 
ArcMap 10.  
 
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-
format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir 
de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 
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5.4 Utgravningens forløp 
Området var hogd før oppstart. På undersøkelsens første dag ble det bygd såldestasjon. 
Vanntilførsel til denne ble lagt opp av tiltakshaver. Vannledningen ble koblet til det 
kommunale vannettet. For å få høyt nok trykk til fem spyleslangeutløp ved såldestasjonen ble 
det koblet til en trykktank til hovedledningen ved lokaliteten. For å unngå at vannet frøys i 
trykktanken, koblinger og slanger ble dette pakket inn i varmematter. I tillegg ble 
spyleslangene som var i bruk tømt og hengt opp ved arbeidsdagens slutt. For å minske faren 
for at vannet skulle fryse i hovedslangen lot vi ventilen stå såpass åpen at det rant litt vann 
hele døgnet ut av hovedkoblingen i felt. Dette fungerte godt. 
 
Ved oppstart i felt var ikke fastpunkter satt ut, ei heller var lokaliteten stukket ut. Det ble kun 
funnet igjen en merkepinne fra registreringen.  Det var satt ut merkebånd under befaring av 
lokaliteten den 13.8.2013. Prøvestikkingen på hele flaten på 1500 m2 som var avgrenset ved 
befaringen viste seg å ikke være nødvendig, da topografiske trekk ved landskapet og 
undergrunnen antydet at lokaliteten var konsentrert til et mindre område. For å finne igjen de 
to adskilte funnkonsentrasjonene fra registreringen tok vi utgangspunkt i den ene gjenfunnede 
merkepinnen samt lokalitetensavgrensningen fra Askeladden i kartgrunnlaget til Norgeskart 
og håndholdt gps på telefon.  
 
Videre var det nødvendig å få ryddet flaten for en del hogstavfall og kvist før 
koordinatsystemet kunne bli satt ut. Dette ble satt ut manuelt innledningsvis hver 4. meter for 
prøvekvadrantgraving.  X-aksen steg mot nord og Y-aksen mot øst.  
 
Det ble brukt 1,5 dager (ca. 6 dv) til graving av prøvekvadranter. Det ble gravd 14 stykker 
hvor det ble gjort noen få funn i lag 1 på den nordlige og sørlige delen av lokaliteten.  
 
Usikkerheten omkring den nøyaktige utstrekningen av den funnførende flaten fra 
registreringen før avtorvingen med maskin skulle igangsettes, gjorde at Magne Samdal fra 
KHM satte ut fastpunkter og stakk ut lokaliteten ved hjelp av CPOS innmålingsutstyr. 
Avtorvingen ble gjennomført på dag 4 av undersøkelsen og tok utgangspunkt i innmålingene 
gjort av KHM og resultatene fra prøvekvadrantgravingen.  
 
Den videre undersøkelsen ble konsentrert i den nordlige og sørlige delen av feltet (se kart). 
Det ble gjort enkelte funn, spredt utover flaten. Det ble gravd mange funntomme ruter for å 
forsøke å belyse organiseringen av aktivitetsområdet.  Det ble etter hvert klart at det ikke var 
noen større og veldefinerte funnkonsentrasjoner på lokaliteten og omfanget av undersøkelsen 
ble besluttet redusert. Bemanningen ble redusert og undersøkelsen avsluttet to dager tidligere 
enn planlagt.  
 
Det ble funnet tre strukturer under den konvensjonelle utgravningen. Disse ble som nevnt 
dokumentert og gravd ut i henhold til koordinatsystemet. Det ble tatt ut makroprøver fra alle 
for C14-datering og makrofossilanalyser.  
 
Den avsluttende flateavdekningen tok en dag (ca. 2 dv). 
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Figur 6: Oversikt over feltet med større stein, stubber, topografiske elementer samt 
feltgrenser for avtorvet, utgravd og flateavdekket areal. Kart: Lotte Carrasco, KHM. 
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Avtorvet 
areal 
(m2) 

Utgravd 
areal 
(m2) 

Utgravd 
volum 
(m3) 

Lag 
gravd 

Antall 
funn 

Flateavdekket 
areal (m2) 

Strukturer Prøver 
sendt til 
datering 

670 166 17,5 1-3 105 650 3 4 

Tabell 3: Oversikt over undersøkelsens omfang i antall og areal.  
Undersøkelsen omfattet en lokalitet avgrenset til 261 m2. Et areal på166 m2 og et samlet 
volum på 17,5 m3 ble undersøkt med konvensjonelle metoder. Dette utgjør et undersøkt 
volum på 0,14 m3 per dagsverk.  Videre ble et areal på 650 m2 flateavdekket etter den 
konvensjonelle undersøkelsen.  
 

5.5 Kildekritiske problemer 
Det har vært lite forstyrrelser av undergrunnen som følge av skogsdrift, og lokaliteten virket 
intakt. Torvlaget bestående hovedsakelig av gress dekket store deler området, men det var en 
del stubber på feltet. Røtter kan forårsake forflytninger av masser i undergrunnen både 
horisontalt og vertikalt.  
 
Materialet bærer preg av erosjon som kan ha vært forårsaket av vannrulling. Flere av 
gjenstandene har det som ligner saltvannspatina. En mulig forklaring på dette er om det har 
foregått en transgresjon i området som også førte til postdeposisjonelle forstyrrelser på flaten. 
Dette kan være årsaken til patinaen og den store spredningen av funn på flaten. En 
oversvømmelse kan ha ført til overlagring og/eller redeponering av sandmassene. 
Undergrunnen bestod på de funnførende delene av flaten av fin siltholdig sand i de øverste 
lagene, med høyere grad av grus og stein dypere ned i undergrunnen. Funnene ble gjort i dette 
siltholdige sandlaget. Det finnes også noen strandflint i det innsamlede materialet fra dette 
laget. Den fine sandholdige sanden kan ha blitt avsatt som følge av en oversvømmelse. Det er 
ikke dokumentert noen transgresjon i området tidligere, men små endringer i vannstand kan 
på denne plane flaten ha fått store konsekvenser.  
 
Prosesser som springflo, kombinert med pålandsvind og lavtrykk medfører høyere vannstand 
temporært. I trange sund, bukter og elvemunninger gjør forskjeller i flo og fjære seg mer 
gjeldende på grunn av topografien. Hvis springflo inntreffer samtidig med stormflo (flo 
forårsaket av storm) er det dokumentert at vannstanden i Oslofjorden kan høynes med 1,5 
meter over normalt. Slike fenomener er tilbakevendende og kan under visse forhold også 
vedvare over en periode (Sælen og Weber 2009). Materialet må ha ligget i vann en stund får å 
ha fått patina og tydelige vannrullingen på enkelte av gjenstandene.  
 
Kokegropene virket godt bevart. Disse er gravd ned i det nordlige området med størst 
funntetthet, og gjennom de funnførende lagene av fin siltholdig sand. Gravingen av 
kokegropene i det funnførende sandlaget kan også være årsak til den tilsynelatende tilfeldige 
spredningen av funn på flaten. Kullet i makroprøven fra den største kokegropa (S1) som ble 
sendt til makrofossilanalyse, hadde bevarte skarpe kanter som indikerer at den har blitt 
liggende godt beskyttet kort tid etter avbrenningen (NOK-rapport).  
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6. UTGRAVNINGSRESULTATER 
Det ble under undersøkelsen påvist tre strukturer, hvorav to kokegroper og et staurhull samt 
gjort 105 littiske funn. Det ble sendt inn fire prøver for datering fra de tre strukturene, og en 
prøve til makrofossilanalyse. Kokegropene og staurhullet har ikke sammenfallende dateringer 
med det littiske materialet. Det littiske materialet et datert utfra strandforskyvningskurven for 
området og en typologisk vurdering av materialet. 
 

 
Figur 7: Utgravd område med funnførende ruter og strukturer. Kart: Lotte Carrasco, 
KHM. 
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6.1 Strukturer 

KOKEGROPER 

S1 
Kokegropa S1 ble oppdaget under gravingen av en prøvekvadrant. Den ble videre framgravd i 
henhold til koordinatsystemet i ruter og lag. Den ble først dokumentert i plan etter gravd lag 1, 
men det viste seg at dens utstrekning og avgrensning ble tydeligere etter gravd lag 2. Den ble 
derfor igjen dokumentert i plan i topp lag 3. I plan var nedgravningen rund og målte 170 cm i 
diameter. 
Det ble gjort to snitt gjennom gropa. Snitt 1 ble gjort på tvers av hele gropa i øst-vestlig 
retning. Snitt 2 ble gravd i den gjenværende nordlige halvdelen, i nord-sørlig retning. Det ble 
til sammen påvist 170 kg skjørbrent stein fra den utgravde delen av kokegropa, noe som 
utgjør ca. 3/5-deler. I tillegg til den store mengden skjørbrent stein var det en tydelig kullrand 
bevart i sidene og i bunn av gropa (lag 8 og 9). I profil bestod nedgravningen av et svært 
humøs og siltholdig svart (lag 1), etterfulgt av gråbrun sand med noe grus og småstein (lag 2 
og 3). Undergrunnen bestod av gråbrun noe siltholdig sand med varierende innhold av grus og 
småstein. Dybden på nedgravningen var 26 cm. To prøver av trekull fra gropa ble datert til 
288 +/- 62 f. Kr, og 289 ± 61 f.kr (se tabell 4). Dateringene er sammenfallende og plasserer 
kokegropa i perioden førromersk jernalder. 
 
 

 
Figur 8: til venstre S1 i plan etter gravd lag 1, tatt mot SV. Til Høyre S1 profil i snitt 1. 
Foto: Torgeir Winther, KHM. 
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Figur 9: Tegning av S1 i plan og profil i nitt 1 og 2.  For lagbeskrivelsene se teksten over. 
Tegning: Torgeir Winther og Lotte Carrasco. 
 

S2 
Kokegropa S2 var tydelig avgrenset mot undergrunnen som bestod av rødbrun sand med noe 
grus. Den kom fram etter gravd lag 1. Den ble videre framgravd i henhold til 
koordinatsystemet i rutet og lag. Den ble dokumentert i plan etter gravd lag 1 og snittet øst-
vest i henhold til koordinat systemet.  
 
Kokegropa er rund i plan og målte 74 cm i diameter. I profil bestod nedgravningen av en 
tydelig kullrand i sidene og i bunnen. Fyllmassen besto av kull og skjørbrent stein. Til 
sammen ble det påvist 78 kg skjørbrent stein fra den utgravde halvdelen. Dybden var 8 cm. 
Det ble påvist endel større stein i området rundt. Trekullet fra S2 ble datert til 149 ± 42 f.kr, 
som tilsvarer perioden førromersk jernalder (se også tabell 4). 
  
 

 
Figur 10: S2 i plan til venstre og i profil til høyre, tatt mot N. Foto: Iselin Byggstøyl, 
KHM. 
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Figur 11: Tegning S2 og S3 i plan og profil. Tegning: Iselin Byggstøyl og Lotte Carrasco, 
KHM. 

STAURHULL 

S3 
Staurhullet S3 kom fram også etter gravd lag 1. Det er tydelig avgrenset mot undergrunnen. 
Staurhullet målte 10 cm i diameter og 18 cm i dybden. Ved snitting ble det funnet steiner 
rundt staurhullet som kan ha vært skoningstein. Staurhullet lå mellom kokegropa S2 og en 
større stein. Datering av trekull fra S3 ga en datering til tidlig middelalder, 1087 ± 47 e.kr (se 
også tabell 4). 
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Figur 12: S3 i plan til venstre og i profil til høyre, tatt mot N. Foto: Iselin Byggstøyl, 
KHM. 
 

6.1.1 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Fire prøver med kull vasket fram fra makroprøver tatt fra strukturene i felt ble videre sendt til 
Helge Høeg for enkel vedartsbestemmelse, se vedlagt rapport. Prøvene vurdert best egnet for 
datering ble sendt til Ångstrømlaboratoret ved Universitetet i Uppsala for 14C datering. Til 
sammen fire prøver ble prioritert datert. Det ble i tillegg sendt en makroprøve til NOK (Natur 
og kultur) i København fra den største kokegropa S1 for makrofossilanalyse. Det ble ikke 
gjort funn av makrofossiler. Se vedlagt rapport. 
 
 

Struktur Prøvenr. Ukalibrert datering 
BP 

Kalibrert datering 
f.kr Vedart Tolkning 

S1. Lag 
1 

MP 3 2210 ± 31 BP 288 ± 62 f.kr Bjørk Kokegrop 

S1. Lag 
9 

MP 4 2211 ± 30 BP 289 ± 61 f.kr Bjørk Kokegrop 

S2 MP 2 2122 ± 30 BP 149 ± 42 f.kr Bjørk Kokegrop 

S3 MP 1 947 ± 30 BP 1087 ± 47 e.kr Furu Staurhull 

Tabell 4: Oversikt over prøver og prøveresultater. Kalibreringene er gjort ved hjelp av 
nettsiden www.calpal-online.de. 
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6.2 Funnmateriale 
Til sammen ble det gjort 105 littiske funn. Analysen av steinmaterialet er gjort morfologisk 
etter Helskog et al. (1976) og Vang Pedersen (2008). For undernummerering har jeg benyttet 
Vestfoldbanens katalogiseringsmanual som igjen bygger på tidligere utgravningsprosjekter 
ved KHM.  
 
Flint er skilt ut i egen tabell, mens materialet av andre råstoff, bergart, kvarts, og kvartsitt er 
samlet i en egen tabell. 
 
Det ble ikke funnet skjørbrent stein foruten i kokegropene omtalt i kapittel 6.1. 
 
På Strømnesåsen består 89,5 % av funnmaterialet av flint, til sammen 94 funn. De resterende 
10,5 % består av ett avslag av bergart, åtte funn av kvarts og to av kvartsitt. Hele 27 av 
funnene er sekundærbearbeidede redskaper. Dette utgjør hele 25,7 %. De fleste funnene ble 
gjort i lag 1 hvor det også ble gravd i størst utstrekning.  
 
Lag Antall M2 

1 103 167 

2 1 5,5 

3 0 1 
Løsfunn 1  

Tabell 5: Oversikt over m2 gravd pr. lag og fordelingen av antall funn pr lag. 
 
FLINT 
 
Hovedkategori Antall U.nr Delkategori/Merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint     

Pilspiss 1 1 A1-spiss 1 
Skraper 6 2 Flekke med totalretusjerte kanter 1 
  5 Avslag med konkav enderetusj 1 
  5 Avslag med konveks kantretusj 1 
  5 Avslag med kantretusj 1 
  5 Avslag med totalretusjerte kanter 2 
Bor 1 6 Avslag med konkav kantretusj 1 
Flekke med retusj 8 3 Flekke med kantretusj 4 
  3 Flekke med konkav kantretusj 1 
  3 Flekke med steil retusj 1 
  3 Flekke med totalretusjerte kanter 1 
  3 Flekke med retusj 1 
Avslag med retusj 7 7 Avslag med rett og konkav retusj 2 
  7 Avslag med retusj 5 
Fragment med retusj 4 9 Fragment med konveks kantretusj 1 
  9 Fragment med kantretusj 2 
  9 Fragment med retusj 1 
     
Sum sekundærbearbeidet flint 27   27 
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Primærtilvirket flint     

Mikroflekke 1 4  1 

Kjerne 2 11 Sylindrisk kjerne 1 

  12 Bipolar kjerne 1 

Avslag 10 8   

Fragment 50 10   

Knoll 4 13   
     

Sum primærtilvirket flint 67   67 

Sum flint 94   94 

 

21 % av materialet av flintmateriale er tydelig vannrullet.  Videre har 15 av de 
sekundærbearbeidede redskapene en patinering som kan stamme fra bruk eller fra å ha ligget i 
vann. I tillegg er det ti fragmenter av strandflint. Til sammen utgjør det vannrulla 
flintmaterialet 44,8 % av den totale funnmengden. Av det totale flint materialet har 51,5 % 
cortex og 22,9 % er varmepåvirket eller frostsprengt. 
 
 
Sekundærbearbeidete funn 
 
Det er ikke gjort slitesporsanalyser av gjenstandene og redskapsbestemmelsen er kun gjort 
utfra morfologiske kriterier.  Alle redskapene synes å ha bruksspor. Kun et av de 
sekundærbearbeidede redskapene virker varmepåvirket. 11 av gjenstandene har cortex. Tre er 
vannrullet, mens 14 har patinering. 
 
PILSPISS 
Det ble gjort et funn av en pilspiss, trolig av typen A1 etter Vang Pedersens typeinndeling av 
tangespisser fra dansk Gropkjeramisk periode som tilsvarer overgangen TN/MN (Helskog et 
al 1976:26, Vang Pedersen 2008:79). Spissen er laget på en flekke som er 5,8 cm lang og 1,4 
cm brei. Tangen er i pilspissens proksimalende. Kantretusjen på tangen er slått fra 
ventralsiden. Retusjen eller det som kan være bruksspor, fortsetter langs sidekantene og på 
den ene siden avsluttes den i en skråbuet enderetusj. Spissen foreligger i to deler. 
 

 
Figur 13: Pilspiss, type A1. Foto: Lotte Carrasco, KHM.  
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SKRAPERE 
Det ble funnet til sammen seks skrapere. En er lagd på en uregelmessig ryggflekke. Lengden 
er 3,8 cm og bredden 1,9 cm.  Skraperen er totalretusjert, med steil retusj i distal- og 
proksimalenden. De resterende fem skraperne er lagd på avslag og har ulik type retusj, se 
tabellen. Størrelsen varierer fra 2,8 cm til 6,8 cm. De har likhetstrekk med det Vang Pedersen 
beskriver som skiveskrapere, en gjenstandstype som er typiske gjennom hele yngre steinalder 
(Vang Pedersen 2008:68). 

 

 
Figur 14: Øverst: Flekkeskrapere til høyre , en mulig flekkeskraper til venstre. Nederst; 
skraper gjort på et avslag «skiveskraper». Foto: Lotte Carrasco, KHM. 
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BOR 
Borspissen er laget på avslag og er morfologisk lik såkalte skivebor (Helskog et al 1976:29, 
Vang Pedersen 2008:73) Stykke har konkav retusj langs to sidekanter som møtes i det som er 
tolket som borspissen. 
 

 
Figur 15: Skivebor. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 
 
 
 
ØVRIGE GJENSTANDER MED RETUSJ 
Den største andelen, 19 i alt, av det sekundærbearbeidede flintredskapene har ikke latt seg 
morfologisk bestemme. Det er i alt åtte flekker, sju avslag og fire fragmenter med spor etter 
ulike former for retusj. Størrelsen varierer fra 1,4 cm til 5,6 cm. Av de åtte flekkene har to 
likhetstrekk med flekkeskraperen omtalt over, men er smalere og har ikke en like tydelig steil 
retusj i endene. To av flekkene hvor kun proksimalenden er bevart, har bruks eventuelt slite- 
eller knusespor ved bruddkanten.  Flere av flekkene har negativer på dorsalsiden som viser at 
de er slått fra en kjerne med to motstående plattformer. En er i samme flinttype som den 
sylindriske kjerne omtalt under. 
 
 
Primærtilvirket flint 
 
KJERNER 
Kjernematerialet består av en sylindrisk kjerne og en bipolar kjerne. Begge er vannrullet. Den 
sylindriske kjernen er 4,2 cm lang. Kjernen har to motstående plattformer, og et firkantet 
tverrsnitt. Den er tykkest på midtre del, og smalner av mot plattformene. Den har 
hengselsnegativer og rester av cortex på en side. Som nevnt over er en av flekkene i samme 
flinttype som den sylindriske kjernen. Den bipolare kjernen har i knusespor i endene og langs 
to av sidene. 
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Figur 16: Sylindrisk kjerne, vannrullet. Foto: Lotte Carrasco, KHM. 
 
AVFALLSMATERIALET 
 
Avfallsmaterialet omfatter et fragment av en mikroflekke, ti avslag, 50 fragmenter og fire 
knoller. Mikroflekkefragmentet har kun en rygg. Av de ti avslagene er fire flekke- eller 
mikroflekke lignende i formen, de har langsgående rygg men  ujevne sidekanter. 
Hele 47,6 %, 50 stykker er fragmenter, hvor 46 % av disse er varmepåvirket eventuelt 
frostsprengt.  
 
Det er fire knoller i materialet, de er små strandknoller dekket av cortex. På den største som 
måler 6,2 cm, er det negativer etter to avspaltninger.  
 
ANDRE RÅSTOFF 
 
Hovedkategori Antall U.nr Delkategori/Merknad Antall 

Bergart     

Primærtilvirket bergart     

Avslag 1 18  1 

Sum bergart 1    

     

Kvarts     

Primærtilvirket kvarts     

Kjerne 1 16 Plattformkjerne 1 

Avslag 2 14   

Fragment 5 15   

Sum kvarts 8   8 



Gnr. 100/2,4 Råde kommune 
 

 27 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

     

Kvartsitt     

Primærtilvirket kvartsitt     

Fragment 2 17   

Sum kvartsitt 2    

Sum totalt 11    

 
De resterende 10,5 % av det littiske funnmaterialet består av ett avslag av bergart, åtte funn av 
kvarts og to av kvartsitt. Foruten kjernen av kvarts er det kun primærtilvirkede gjenstander i 
form av fragmenter og avslag. 
 
Kvartskjernen har en størrelse på 4 cm. Kjernen har en plattform og spiss bunn. Tverrsnittet 
ved plattformen er firkantet. Den har negativer etter avslag rundt hele kjernen. 
 
 

7. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Problemstillingene og prioriteringene som ble skissert i prosjektplanen (Berg-Hansen 2010) i 
tråd med Kulturhistorisk museums Faglige program for steinalderundersøkelser (Glørstad 
2006), søkte å få svar på lokalitetens alder, funksjon og å få samlet inn et representativt 
materiale som kunne belyse diskusjonen om det typologiske/kronologiske forholdet mellom 
fase 4(SM), TN/MNA og MNB. Undersøkelsene frambrakte noen resultater som kan belyse 
disse problemstillegene. 
 
Lokaliteten Strømnesåsen 1 bestod av to kokegroper fra førromersk jernalder, et staurhull fra 
middelalder (se tabell 4). Det ble i tillegg gjort 105 littiske funn som er datert på bakgrunn av 
typologi og strandlinje til omtrent 3300 f. Kr., tilsvarende første del av yngre steinalder og 
overgangen tidligneolitikum (TN) og mellomneolitikum A (MNA). Det er altså flere 
bruksfaser på lokalitetsflaten.  
 

7.2 Steinalderlokaliteten 

DATERING 
Det framkom ikke organisk materiale egnet for C14-datering av steinalderlokaliteten. 
Lokalitetens alder er derfor bestemt ut fra strandlinjeforskyvningskurven for området og 
typologiske trekk ved materialet. 
 
Strandlinjedatering 
Strandlinjedateringen er basert på strandlinjeforskyvningskurvene for Haldenområdet 
(Sørensen 1999). Sørensen har i sitt beregningsgrunnlag for strandforskyvningskurven for 
søndre Østfold en datering fra Gunnhildsmyr i Skjeberg (T-2255) på 24 moh., datert til 
tidligst 2700 f.kr (MNA) og en fra Kringlemyr Onsøy (T-3106) på 42 moh., datert til tidligst 
4660 f.kr. (SM) (Sørensen 1999). Strømnesåsen 1 med dens beliggenhet på 29-30 moh. tilsier 
dermed en datering mellom disse. Med forutsettingen om at lokaliteten har vært strandbunden 
gir kurven gir på denne høyden en datering til omtrent 3300 f. Kr. Topografien, beliggenheten 
og lokalitetens karakter tilsier at aktiviteten i yngre steinalder har vært umiddelbar 
strandbundet. Bruk av området i eldre perioder er på grunn av den flate lokaltopografien, 
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utelukket. Lokaliteten ville ha ligget under vann på en høyde over 30 meter (se figur 3). Fra 
Svinesundprosjektet sør for Råde i Halden ble det undersøkt en rekke lokaliteter fra yngre 
steinalder. Disse lå på høyder fra 31 moh. og høyere, og fikk dateringer som plasserer de i 
første del av tidligneolitikum (TN) (Glørstad 2004). De ligger altså høyere og er eldre enn 
Strømnesåsen 1.  Svinesund ligger sør for Råde i Halden, men Sørensens strandlinjekurve for 
Halden stemmer også for Råde (Sørensen 1999). Dateringene herfra er med på å bekrefte 
strandlinjedateringen for Strømnesåsen 1 til slutten av TN, til overgangen MNA. Strandlinjen 
gir Strømnesåsen en øvre datering. Flaten har fortsatt å være tilgjengelig ved lavere 
vannstand. Dette gjør at aktiviteten på flaten kan ha foregått noe framover i tid, da flaten ikke 
lengre var umiddelbar strandbundethet. Materialets tydelig preg av å være vannrullet indikerer 
derimot at lokaliteten kun var i bruk da det kunne være muligheter for oversvømmelse ved 
eventuelt springflo (for nærmere redegjørelse av denne tolkningen se kap 5.5). Dette 
underbygger tolkningen om at flaten kun var i bruk da den var streng strandbunden og 
bekrefter en strandlinjedatering til ca. 3300 f. Kr, noe som tilsvarer overgangen 
tidligneolitikum (TN) og mellomneolitikum A (MNA) (Skullerud 2007, Sørensen 1999). 
 
 
Typologisk datering 
Flint dominerer materialet fra Strømnesåsen 1. Det er ikke gjort funn av storsteinredskaper 
som økser, gjenstander av bergarter som skifer eller keramikk som er typiske for denne 
perioden (Glørstad 2004, Østmo 1988). Lokaliteten på Kjellerød hadde foruten et avslag av 
flint med slipespor og retusj som kan stamme fra en slipt flintøks, ingen typologisk daterbare 
neolittiske ledeartefakter (Eketuft Rygh, Skogsfjord 2010). På Strømnesåsen 1 ble det funnet 
en pilspiss av typen A1, en sylindrisk kjerne og et regulært flekkemateriale tilvirket fra en 
sylindrisk kjerne, samtlige er typiske for perioden. A-spissen er laget på en stor flekke fra en 
sylindrisk kjerne med to motstående plattformer. Slike flekkeblokker dateres vanligvis til 
neolitikum i Oslofjordsområdet (Østmo 1988:130). En sammenligning med funn fra andre 
siden av Oslofjorden og lokaliteten Vallenmyrene 3, en strandbundet lokalitet i Telemark 
undersøkt på Vestfoldbanenprosjektet (Reitan 2013) er mulig. Denne lokaliteten har som 
Strømnesåsen 1, få funn (232 totalt) hovedsakelig av flint. På bakgrunn av flekkematerialet, 
som omfatter blant annet tre flekkeskarapere tilsvarende flekkeskraperen fra Strømnesåsaen 1, 
ble det konkludert med at sylindrisk flekketeknikk var i bruk på Vallenmyrene. A-spisser, to 
A1-spisser, redskaper gjort på avslag, fire avslagskniver samt regulariteten i den sylindriske 
flekketeknikken dateres lokaliteten på bakgrunn av typologi og strandlinjen for området til 
siste del av TN eller MNA (Reitan 2013). Langs kysten av Øst-Norge, er flekketeknologi 
basert på sylindriske kjerner et av de karakteristiske trekkene ved gjenstandsmaterialet på 
kystboplasser fra tidlig neolitikum og første del av mellomneolitikum (Glørstad 2004:67 
Reitan 2013:385, Østmo 1988:130). Strømnesåsen 1 kan dermed også på typologisk grunnlag 
dateres til overgangen perioden TN-MNA. Fraværet av typologisk daterende funn fra yngre 
perioder underbygger denne dateringen.  
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FUNNSPREDNING 
Funnene fordelte seg jevnt utover hele den undersøkte flaten. Det ble ikke funnet noen 
tydelige konsentrasjoner (se figur 17). Postdeposisjonelle forstyrrelser, og den eksponerte 
beliggenheten har nok bidratt til denne spredningen av funnene. Det er derfor vanskelig å si 
noe om den interne organiseringen på boplassen. Det som kan sies er at fraværet av større 
mengder knakkeavfall gjør det lite sannsynlig at flaten representerer en reguler boplass hvor 
avfall ville ha blitt akkumulert over tid, men heller en jakt/fangstleir med opphold over et 
kortere tidsrom. Den høye redskapsandelen med pilspissen, bor, skrapere og de øvrige 
sekundærbearbeidede gjenstandene kan tolkes å være rester etter et opphold hvor bearbeiding 
av jaktbyttet/fangsten ble foretatt. 

 
Figur 17: Funnspredning gjenstander. Kart: Lotte Carrasco, KHM. 
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TOLKNING 
Topografien, beliggenheten og lokalitetens karakter tilsier at aktiviteten i yngre steinalder har 
vært umiddelbar strandbundet. Bruk av området i eldre perioder er på grunn av den flate 
lokaltopografien er utelukket. Det er heller ikke gjort funn som kan knytte bruken av 
lokaliteten til yngre steinbrukende perioder. En stor andel av materialet bærer preg av at det 
har ligget i vann ved å være vannrullet eller patinert, noe som sammen med den lave 
funnmengden antyder at området var, på grunn av den værutsatte beliggenheten, uegnet for 
lenger opphold ei heller har det vært i bruk over et lenger tidsrom.  
 
Lokalitetens nærhet til det som har vært en fjordarm har vært umiddelbar. Flaten var 
eksponert for vær og vind fra nord og vest, men i le fra sør og øst. Dens nære beliggenhet til 
fjorden kan ha vært motivert av det næringsgrunnlaget en finner i trange fjorder med kraftige 
tidevannstrømmer slik som det har vært ved Strømnes i neolitikum. Fravær av gjenstander 
som økser eller keramikk kunne ha bidratt til en nærmere datering av lokaliteten. Det 
understøtter også tolkningen av at lokaliteten representerer spor etter et kortere opphold på en 
mulig fangststasjon og/eller jaktleir, og ikke en boplass. Skrapere og bor tolkes som redskaper 
brukt til blant annet bearbeiding av skinn. Pilspissen indikerer jakt (Østmo 1988). Selv i dag 
er dalsøkket nedenfor Strømnesåsen 1 et kjent elgtrekk. Det var montert et fast utkikkstårn til 
bruk under jakt på andre siden av dalsøkket. 
 

7.3 Kokegropene og staurhullet 

DATERING 
Lokaliteten Strømnesåsen 1 bestod av to kokegroper fra førromersk jernalder, et staurhull fra 
middelalder (se også tabell 1 og 4). 
 
Kokegrop S1 288 ± 62 f.kr/289 ± 61 f.kr 
Kokegrop S2 149 ± 42 f.kr 
Staurhull S3 1087 ± 47 e.kr 

Tabell 6: Oversikt over dateringer av strukturene på Strømnesåsen 1. 

TOLKNING 
Kokegropene med dateringer fra førromersk jernalder sammenfaller godt med funn fra andre 
områder, og underbygger tolkningen om at bruken av utmarka var viktig i denne perioden 
(Gustavson 2005:207). Fra registeringene er det ikke gjort funn av gårdsbebyggelse innenfor 
reguleringsplanen for Strømnesåsen. I Råde for øvrig er det undersøkt og dokumentert flere 
gårdbosetninger fra perioden (Bårdseth 2007). Små konsentrasjoner av kokegroper i det som 
må betegnes som utmark da de ligger utenfor samtidens gårdsbebyggelse, kan ha 
sammenheng med f.eks. jakt på storvilt som elg eller beiteaktivitet (Amundsen 2007). 
Kokegroper kan være spor etter rituelle handlinger i forbindelse med utmarksaktiviteter 
(Rønne 2003). Staurhullet er vanskelig å tolke da det kun ble funnet dette enkeltstående 
staurhullet. Det kan ha hatt funksjon som en påle i et telt eller lignende.  
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8. KONKLUSJON 
 
Den arkeologiske undersøkelsen av lokaliteten Strømnesåsen 1 ble gjennomført i perioden 23. 
september – 23. oktober 2013. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med realiseringen av 
reguleringsplanen for Strømnesåsen. Strømnesåsen er en åsrygg en drøy km sør for Karlshus i 
Råde som ligger mellom Tombveien (Fv354) i vest og RV110 (til Fredrikstad) i øst (figur 2). 
Lokaliteten lå 29-30 moh. på vestsiden av Strømnesåsen og ble undersøkt med konvensjonell 
mekanisk graving.  Lokalitetens utstrekning ble beregnet til 261 m2. 670 m2 ble maskinelt 
avtorvet. 166 m2 av disse ble gravd i kvadranter og lag (50 x 50 x 10 cm). Avslutningsvis ble 
650 m2 flateavdekt. Lokaliteten regnes som totalundersøkt. 
 
Lokaliteten består av steingjenstander, to kokegroper og et staurhull. Kokegropene er datert til 
førromersk jernalder henholdsvis 288-289 f.kr og 149 f.kr. Staurhuller er datert til 
middelalder, 1087 e.kr. Funnene består av 105 gjenstander 89,5 % av disse er flintfunn. 
Flintgjenstandene omfatter bl.a. en A1-spiss, flekke- og skiveskrapere og skivebor. Store deler 
av materialet er vannrullet. Lokaliteten er strandlinje og typologisk datert til yngre steinalder, 
mer spesifikt til 3300 f.kr. som er overgangen mellom de arkeologiske periodene tidlig 
neolitikum og mellomneolitikum A. 
 
 
Bruksfasene fra de ulike periodene framstår på bakgrunn av det sparsomme funnomfanget å 
ha hatt en kortvarig karakter. De kan tolkes som spor etter mulige jakt- og /eller 
fangstopphold fra 3 ulike forhistoriske perioder. Boplassen har ikke på noe tidspunkt hatt 
karakter av en basisboplass da funnmengden er liten. Strømnesåsen kan tolkes som en slags 
jakt-/fangststasjon i forbindelse i det som sikkert har vært et miljø rikt både på marine og 
terrestrielle ressurser.  
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10. VEDLEGG 

 

10.1 Tilveksttekst, C59094 
 
C59094/1-19 
 
Boplassfunn fra yngre steinalder fra STRØMNESÅSEN 1 av STRANDEN (100), RÅDE K., 
ØSTFOLD.  
 
 
1 pilspiss av flint, A1-spiss lagd på en flekke (Helskog et al 1976:26). Tangen er i pilspissens 
proksimalende. Kantretusjen på tangen er slått fra ventralsiden. Retusjen og mulige bruksspor 
fortsetter langs sidekantene. På den ene siden avsluttes den i en skråbuet enderetusj. 
Foreligger i 2 deler.  
Mål: B: 1,4 cm L: 5,8 cm.  
1 flekke med totalretusjerte kanter av flint, skraper. Retusjen i begge ender av flekken er 
steilere enn på sidekantene, spesielt i distalenden.  
Mål: B: 1,9 cm L: 3,9 cm.  
8 flekker med retusj av flint, 1 med steil retusj, 1flekke med totalretusjerte kanter, 
mulige skrapere.  4 flekker med kantretusj, flekke med konkav kantretusj, flekke  med retusj. 
1 er varmepåvirket, 2 med cortex. Mål: B:1-1,7 cm  L: 2,2-4,6 cm. 
 mikroflekke av flint  
Mål: B: 0,7 L: 1-1 cm.  
 5 avslag med retusj, skrapere av flint, 1 med konveks kantretusj, 2 med totalretusjerte kanter, 
1 med kantretusj, 1 med konkav enderetusj.  Mål: Stm: 2,8-6,8 cm. 
Skraper av flint. 3 med cortex.  . 
1 avslag med konkav kantretusj bor av flint med cortex. Mål: Stm: 5,6 cm. 
7 avslag av flint, 2 med rett og konkav retusj, 5 med retusj 3 med cortex  
Mål: Stm: 2,5-5,6 cm. 
 10 avslag av flint.  4 med cortex 
 4  fragment  med retusj av flint. 2 med kantretusj, 1 med konveks kantretusj, 1 med retusj. 
Mål: Stm:1,4- 2,2 cm. 2 med cortex.  
50 fragment av flint 23 varmepåvirket,  34 med cortex 
1 sylindrisk kjerne av flint med cortex  
Mål: Stm: 4,2 cm. 
 1 bipolar kjerne av flint  
Mål: Stm: 2,5 cm 
 4 knoller av flint med cortex  
Mål: Stm: 4,9-6,2 cm. 
2 avslag av kvarts 
5 fragment av kvarts 
1 kjerne plattformkjerne av kvarts  
Mål: Stm: 4-4 cm. 
 2 fragment av kvartsitt 
1 avslag av bergart 
 4 prøver kull, hvorav alle ble datert. 
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Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning I forbindelse med reguleringsplanen for 
Strømnesåsen ble det av Østfold fylkeskommune foretatt arkeologiske registreringer av 
planområdet i 2007 0g 2008. Det ble registrert i alt 13 steinalderlokaliteter og 2 gravrøyser. 
Riksantikvaren ga i brev av 28.4.2010 dispensasjon for tiltak som er i konflikt med 4 av 
lokalitetene. Vilkår om arkeologisk utgravning av lokalitetene ble stilt. Tiltakshaver ba om at 
den ene av disse, id121128, ble utgravd inneværende år. KHM gjennomførte undersøkelsen 
av denne 23.9 - 23.10.2013. Saksbehandler er Almut Schülke m.fl.. Rapporten er skrevet av 
utgravningsleder Lotte Carrasco.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten, id121128 (lok.15 i registreringsrapporten), ligger på 
vestsiden av Strømnesåsen. Strømnesåsen ligger en drøy km sør for Råde sentrum, mellom 
Tombveien (Fv354) i vest og RV110 (til Fredrikstad) i øst, ca 600 meter i luftlinje sør for 
Råde jernbanstasjon. Fra åsens høyeste punkt, Strømnesfjellet, på 59m er det god utsikt ut 
over Krogstadfjorden i sørvest. Lokaliteten ligger på en naturlig forholdsvis stor sandflate på 
29-30 moh, ca 650 m2 stor, orientert SV-NØ i dalsiden. Terrenget stiger slakt i nordøst, øst og 
sør. Flaten fortsetter nordover, område 14 fra registreringene var funntomp. Dalsidene består 
av kupert terreng med større stein og berg. I sørvest daler terrenget sør for flaten ned mot 
dalgangen og undergrunnen her domineres av fjell og større stein. I vest avgrenses flaten av et 
bergutspring som stuper bratt ned i den samme smale dalgangen. Dalgangen dannes av at en 
kolle lengre vest ut mot Tombveien og det flatere jordbrukslandskapet i vest og nord. Selve 
lokaliteten er på 261 m2. Det ble tatt 27 prøvestikk hvorav 15 tomme avgrenser de 5 
funnførende prøvestikkene.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 657952,7, Ø: 605339,14.  
LokalitetsID: 121128.  
Innberetning/litteratur: Inger M. Berg-Hansen, 29.09.2010, Prosjektplan, Reguleringsplan for 
Strømnesåsen. KHM. UIO./Anne E. Skullerud, 16.08.2007, Kulturhistorisk registrering i 
Råde kommune, Strømnesåsen, gnr 99,100 og 101. Østfold fylkeskommune, 
Regionalavdelingen.  
Funnet av: Lotte Carrasco, KHM.  
Funnår: 2013.  
Katalogisert av: Lotte Carrasco. 
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10.2 Tegninger 
Dokumentasjon som ikke er presentert i rapporten: 
Tegning 1:Plan (topp lag 2) og profil S1. 1:20, tegnet av TW og LS. 
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10.3 Prøveresultater 
Scan av dateringsrapport: 
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Scan av rapport makrofossilanalyse: 
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10.4 Fotoliste 
 
Filnavn Motivbeskrivel
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Cf34734_003.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

NNV  Åsheim, 
Linda 

497160 

Cf34734_003.JP
G 

Lokaliteten før 
avtorving. 

NNV  Åsheim, 
Linda 

497160 

Cf34734_003.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

NNV  Åsheim, 
Linda 

497160 

Cf34734_004.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497161 

Cf34734_004.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497161 

Cf34734_004.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497161 

Cf34734_010.JP
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Lokaliteten før 
avtorving 

SØ  Åsheim, 
Linda 

497162 

Cf34734_010.JP
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Lokaliteten før 
avtorving 

SØ  Åsheim, 
Linda 

497162 

Cf34734_010.JP
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Lokaliteten før 
avtorving 

SØ  Åsheim, 
Linda 

497162 

Cf34734_012.JP
G 

Lokaliteten før 
avtorving. 

SØ  Carrasco, 
Lotte 

497163 

Cf34734_012.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

SØ  Carrasco, 
Lotte 

497163 

Cf34734_012.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

SØ  Carrasco, 
Lotte 

497163 

Cf34734_013.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497164 

Cf34734_013.JP
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Lokaliteten før 
avtorving. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497164 

Cf34734_013.JP
G 

Lokaliteten før 
avtorving. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497164 

Cf34734_015.JP
G 

Graving av 
prøvekvadranter
. I bildet: Linda 
Senhaji og Kine 
Henriksen. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497165 
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Cf34734_015.JP
G 

Graving av 
prøvekvadranter
. I bildet: Linda 
Senhaji og Kine 
Henriksen. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497165 

Cf34734_015.JP
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Graving av 
prøvekvadranter
. I bildet: Linda 
Senhaji og Kine 
Henriksen. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497165 

Cf34734_018.JP
G 

Avtorving av 
lokaliteten med 
maskin. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497166 

Cf34734_018.JP
G 

Avtorving av 
lokaliteten med 
maskin. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497166 

Cf34734_018.JP
G 

Avtorving av 
lokaliteten med 
maskin. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497166 

Cf34734_019.JP
G 

Avtorving av 
lokaliteten med 
maskin. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497167 

Cf34734_019.JP
G 

Avtorving av 
lokaliteten med 
maskin. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497167 

Cf34734_019.JP
G 

Avtorving av 
lokaliteten med 
maskin. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497167 

Cf34734_021.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497168 

Cf34734_021.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497168 

Cf34734_021.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497168 

Cf34734_022.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497169 

Cf34734_022.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497169 

Cf34734_022.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497169 

Cf34734_023.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

NNV  Åsheim, 
Linda 

497170 

Cf34734_023.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

NNV  Åsheim, 
Linda 

497170 

Cf34734_023.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

NNV  Åsheim, 
Linda 

497170 

Cf34734_027.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497171 

Cf34734_027.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497171 
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Cf34734_027.JP
G 

Lokaliteten etter 
avtorving. 

N  Åsheim, 
Linda 

497171 

Cf34734_032.JP
G 

Lokaliteten med 
frost, etter 
avtorving. 

Ø  Carrasco, 
Lotte 

497172 

Cf34734_032.JP
G 

Lokaliteten med 
frost, etter 
avtorving. 

Ø  Carrasco, 
Lotte 

497172 

Cf34734_032.JP
G 

Lokaliteten med 
frost, etter 
avtorving. 

Ø  Carrasco, 
Lotte 

497172 

Cf34734_036.JP
G 

Diverse 
flintredskaper. 

  Carrasco, 
Lotte 

497173 

Cf34734_036.JP
G 

Diverse 
flintredskaper. 

  Carrasco, 
Lotte 

497173 

Cf34734_036.JP
G 

Diverse 
flintredskaper. 

  Carrasco, 
Lotte 

497173 

Cf34734_041.JP
G 

Diverse 
flintredskaper, 
fremside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497174 

Cf34734_041.JP
G 

Diverse 
flintredskaper, 
fremside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497174 

Cf34734_041.JP
G 

Diverse 
flintredskaper, 
fremside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497174 

Cf34734_042.JP
G 

Diverse 
flintredskaper, 
bakside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497175 

Cf34734_042.JP
G 

Diverse 
flintredskaper, 
bakside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497175 

Cf34734_042.JP
G 

Diverse 
flintredskaper, 
bakside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497175 

Cf34734_044.JP
G 

Skraper, 
fremside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497176 

Cf34734_044.JP
G 

Skraper, 
fremside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497176 

Cf34734_044.JP
G 

Skraper, 
fremside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497176 

Cf34734_046.JP
G 

Skraper, 
bakside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497177 

Cf34734_046.JP
G 

Skraper, 
bakside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497177 

Cf34734_046.JP
G 

Skraper, 
bakside. 

  Carrasco, 
Lotte 

497177 
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Cf34734_048.JP
G 

Arbeidsbilde 
Torgeir og 
Linda S 

nø  Carrasco, 
Lotte 

497178 

Cf34734_048.JP
G 

Arbeidsbilde 
Torgeir og 
Linda S 

nø  Carrasco, 
Lotte 

497178 

Cf34734_048.JP
G 

Arbeidsbilde 
Torgeir og 
Linda S 

nø  Carrasco, 
Lotte 

497178 

Cf34734_051.JP
G 

Arbeidsbilde 
Linda åsheim 

  Carrasco, 
Lotte 

497179 

Cf34734_051.JP
G 

Arbeidsbilde 
Linda åsheim 

  Carrasco, 
Lotte 

497179 

Cf34734_051.JP
G 

Arbeidsbilde 
Linda åsheim 

  Carrasco, 
Lotte 

497179 

Cf34734_052.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan 

s S1 Winther, 
Torgeir 

497180 

Cf34734_052.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan 

s S1 Winther, 
Torgeir 

497180 

Cf34734_052.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan 

s S1 Winther, 
Torgeir 

497180 

Cf34734_054.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497181 

Cf34734_054.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497181 

Cf34734_054.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497181 

Cf34734_058.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan etter 10 cm 
gravd ut av 
snittet. 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497182 

Cf34734_058.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan etter 10 cm 
gravd ut av 
snittet. 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497182 

Cf34734_058.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan etter 10 cm 
gravd ut av 
snittet. 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497182 

Cf34734_060.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan etter 20 cm 
gravd av snitt. 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497183 

Cf34734_060.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan etter 20 cm 
gravd av snitt. 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497183 

Cf34734_060.JP
G 

Kokegrop S1 i 
plan etter 20 cm 
gravd av snitt. 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497183 

Cf34734_061.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2, plan 

n S2 Byggstøy
l, Iselin 

497184 
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Cf34734_061.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2, plan 

n S2 Byggstøy
l, Iselin 

497184 

Cf34734_061.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2, plan 

n S2 Byggstøy
l, Iselin 

497184 

Cf34734_064.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 i front og 
kokegrop S1 
bak. 

nv S1 og S2 Byggstøy
l, Iselin 

497185 

Cf34734_064.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 i front og 
kokegrop S1 
bak. 

nv S1 og S2 Byggstøy
l, Iselin 

497185 

Cf34734_064.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 i front og 
kokegrop S1 
bak. 

nv S1 og S2 Byggstøy
l, Iselin 

497185 

Cf34734_065.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 i front og 
kokegrop S1 
bak. 

nv S2 og S1 Byggstøy
l, Iselin 

497186 

Cf34734_065.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 i front og 
kokegrop S1 
bak. 

nv S2 og S1 Byggstøy
l, Iselin 

497186 

Cf34734_065.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 i front og 
kokegrop S1 
bak. 

nv S2 og S1 Byggstøy
l, Iselin 

497186 

Cf34734_066.JP
G 

Staurhull S3 
ved 
kokegrop/ildste
d S2. 

n S3 og S2 Byggstøy
l, Iselin 

497187 

Cf34734_066.JP
G 

Staurhull S3 
ved 
kokegrop/ildste
d S2. 

n S3 og S2 Byggstøy
l, Iselin 

497187 

Cf34734_066.JP
G 

Staurhull S3 
ved 
kokegrop/ildste
d S2. 

n S3 og S2 Byggstøy
l, Iselin 

497187 

Cf34734_068.JP
G 

Kokegrop S1 i 
profil 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497188 

Cf34734_068.JP
G 

Kokegrop S1 i 
profil 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497188 

Cf34734_068.JP
G 

Kokegrop S1 i 
profil 

n S1 Winther, 
Torgeir 

497188 

Cf34734_070.JP
G 

Staurhull S3, 
profil 

n S3 Byggstøy
l, Iselin 

497189 

Cf34734_070.JP
G 

Staurhull S3, 
profil 

n S3 Byggstøy
l, Iselin 

497189 
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Cf34734_070.JP
G 

Staurhull S3, 
profil 

n S3 Byggstøy
l, Iselin 

497189 

Cf34734_074.JP
G 

Staurhull S3 i 
profil. 

n S3 Byggstøy
l, Iselin 

497190 

Cf34734_074.JP
G 

Staurhull S3 i 
profil. 

n S3 Byggstøy
l, Iselin 

497190 

Cf34734_074.JP
G 

Staurhull S3 i 
profil. 

n S3 Byggstøy
l, Iselin 

497190 

Cf34734_075.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 profil 

n  Byggstøy
l, Iselin 

497191 

Cf34734_075.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 profil 

n  Byggstøy
l, Iselin 

497191 

Cf34734_075.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 profil 

n  Byggstøy
l, Iselin 

497191 

Cf34734_077.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 og 
staurhull S3 i 
profil 

n  Byggstøy
l, Iselin 

497192 

Cf34734_077.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 og 
staurhull S3 i 
profil 

n  Byggstøy
l, Iselin 

497192 

Cf34734_077.JP
G 

Kokegrop/ildste
d S2 og 
staurhull S3 i 
profil 

n  Byggstøy
l, Iselin 

497192 

Cf34734_078.JP
G 

Arbeidsbilde - 
Torgeir drar rot 
og Linda og 
Linda sålder. 

nv  Byggstøy
l, Iselin 

497193 

Cf34734_078.JP
G 

Arbeidsbilde - 
Torgeir drar rot 
og Linda og 
Linda sålder. 

nv  Byggstøy
l, Iselin 

497193 

Cf34734_078.JP
G 

Arbeidsbilde - 
Torgeir drar rot 
og Linda og 
Linda sålder. 

nv  Byggstøy
l, Iselin 

497193 

Cf34734_080.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop, 
avbildet i plan i 
topp lag 3. 

S S1 Winther, 
Torgeir 

497194 

Cf34734_080.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop, 
avbildet i plan i 
topp lag 3. 

S S1 Winther, 
Torgeir 

497194 

Cf34734_080.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop, 
avbildet i plan i 
topp lag 3. 

S S1 Winther, 
Torgeir 

497194 
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Cf34734_082.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop, 
avbildet i plan i 
topp lag 3. 

N S1 Winther, 
Torgeir 

497195 

Cf34734_082.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop, 
avbildet i plan i 
topp lag 3. 

N S1 Winther, 
Torgeir 

497195 

Cf34734_082.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop, 
avbildet i plan i 
topp lag 3. 

N S1 Winther, 
Torgeir 

497195 

Cf34734_083.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop. 
Profilbilde av 
snitt andre snitt. 

V S1 Winther, 
Torgeir 

497196 

Cf34734_083.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop. 
Profilbilde av 
snitt andre snitt. 

V S1 Winther, 
Torgeir 

497196 

Cf34734_083.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop. 
Profilbilde av 
snitt andre snitt. 

V S1 Winther, 
Torgeir 

497196 

Cf34734_085.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop. 
Profilbilde av 
andre snitt. 

V S1 Winther, 
Torgeir 

497197 

Cf34734_085.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop. 
Profilbilde av 
andre snitt. 

V S1 Winther, 
Torgeir 

497197 

Cf34734_085.JP
G 

Struktur S1, 
kokegrop. 
Profilbilde av 
andre snitt. 

V S1 Winther, 
Torgeir 

497197 

Cf34734_087.JP
G 

Samling av 
stein i sørvestre 
del av feltet. 

N  Åsheim, 
Linda 

497198 

Cf34734_087.JP
G 

Samling av 
stein i sørvestre 
del av feltet. 

N  Åsheim, 
Linda 

497198 

Cf34734_087.JP
G 

Samling av 
stein i sørvestre 
del av feltet. 

N  Åsheim, 
Linda 

497198 

Cf34734_088.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

N  Winther, 
Torgeir 

497199 
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Cf34734_088.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

N  Winther, 
Torgeir 

497199 

Cf34734_088.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

N  Winther, 
Torgeir 

497199 

Cf34734_090.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

SV  Winther, 
Torgeir 

497200 

Cf34734_090.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

SV  Winther, 
Torgeir 

497200 

Cf34734_090.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

SV  Winther, 
Torgeir 

497200 

Cf34734_091.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

SV  Winther, 
Torgeir 

497201 

Cf34734_091.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

SV  Winther, 
Torgeir 

497201 

Cf34734_091.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
avsluttet 
graving i ruter 
og lag. 

SV  Winther, 
Torgeir 

497201 

Cf34734_093.JP
G 

Flateavdekking 
av lokaliteten i 
regnvær. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497202 

Cf34734_093.JP
G 

Flateavdekking 
av lokaliteten i 
regnvær. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497202 

Cf34734_093.JP
G 

Flateavdekking 
av lokaliteten i 
regnvær. 

S  Carrasco, 
Lotte 

497202 



Gnr. 100/2,4 Råde kommune 
 

 47 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Cf34734_097.JP
G 

Flateavdekking 
av lokaliteten i 
regnvær. 

SSV  Carrasco, 
Lotte 

497203 

Cf34734_097.JP
G 

Flateavdekking 
av lokaliteten i 
regnvær. 

SSV  Carrasco, 
Lotte 

497203 

Cf34734_097.JP
G 

Flateavdekking 
av lokaliteten i 
regnvær. 

SSV  Carrasco, 
Lotte 

497203 

Cf34734_098.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

NNV  Carrasco, 
Lotte 

497204 

Cf34734_098.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

NNV  Carrasco, 
Lotte 

497204 

Cf34734_098.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

NNV  Carrasco, 
Lotte 

497204 

Cf34734_101.JP
G 

Arbeidsbilde. 
Maskinell 
flateavdekking. 
Torgeir og 
Iselin krafser. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497205 

Cf34734_101.JP
G 

Arbeidsbilde. 
Maskinell 
flateavdekking. 
Torgeir og 
Iselin krafser. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497205 

Cf34734_101.JP
G 

Arbeidsbilde. 
Maskinell 
flateavdekking. 
Torgeir og 
Iselin krafser. 

SV  Carrasco, 
Lotte 

497205 

Cf34734_102.JP
G 

Arbeidsbilde. 
Torgeir og 
Iselin krafser. 

V  Carrasco, 
Lotte 

497206 

Cf34734_102.JP
G 

Arbeidsbilde. 
Torgeir og 
Iselin krafser. 

V  Carrasco, 
Lotte 

497206 

Cf34734_102.JP
G 

Arbeidsbilde. 
Torgeir og 
Iselin krafser. 

V  Carrasco, 
Lotte 

497206 

Cf34734_104.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

S  Winther, 
Torgeir 

497207 
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Cf34734_104.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

S  Winther, 
Torgeir 

497207 

Cf34734_104.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

S  Winther, 
Torgeir 

497207 

Cf34734_105.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

SSV  Winther, 
Torgeir 

497208 

Cf34734_105.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

SSV  Winther, 
Torgeir 

497208 

Cf34734_105.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

SSV  Winther, 
Torgeir 

497208 

Cf34734_107.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

VNV  Winther, 
Torgeir 

497209 

Cf34734_107.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

VNV  Winther, 
Torgeir 

497209 

Cf34734_107.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

VNV  Winther, 
Torgeir 

497209 

Cf34734_108.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

N  Winther, 
Torgeir 

497210 

Cf34734_108.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

N  Winther, 
Torgeir 

497210 

Cf34734_108.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

N  Winther, 
Torgeir 

497210 

Cf34734_109.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

S  Winther, 
Torgeir 

497211 
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Cf34734_109.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

S  Winther, 
Torgeir 

497211 

Cf34734_109.JP
G 

Oversiktsbilde 
av feltet etter 
maskinell 
flateavdekking. 

S  Winther, 
Torgeir 

497211 

Cf34734110.JP
G 

A1-spiss    512699 

Cf34734110.JP
G 

A1-spiss    512699 

Cf34734110.JP
G 

A1-spiss    512699 

Cf34734111.JP
G 

A1-spiss    512700 

Cf34734111.JP
G 

A1-spiss    512700 

Cf34734111.JP
G 

A1-spiss    512700 

Cf34734112.JP
G 

A1-spiss    512701 

Cf34734112.JP
G 

A1-spiss    512701 

Cf34734112.JP
G 

A1-spiss    512701 

Cf34734113.JP
G 

A1-spiss    512702 

Cf34734113.JP
G 

A1-spiss    512702 

Cf34734113.JP
G 

A1-spiss    512702 

Cf34734114.JP
G 

A1-spiss    512703 

Cf34734114.JP
G 

A1-spiss    512703 

Cf34734114.JP
G 

A1-spiss    512703 

Cf34734115.JP
G 

A1-spiss    512704 

Cf34734115.JP
G 

A1-spiss    512704 

Cf34734115.JP
G 

A1-spiss    512704 

Cf34734116.JP
G 

Skrapere    512705 

Cf34734116.JP
G 

Skrapere    512705 
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Cf34734116.JP
G 

Skrapere    512705 

Cf34734117.JP
G 

Skrapere    512706 

Cf34734117.JP
G 

Skrapere    512706 

Cf34734117.JP
G 

Skrapere    512706 

Cf34734118.JP
G 

Skrapere    512707 

Cf34734118.JP
G 

Skrapere    512707 

Cf34734118.JP
G 
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10.5 Arkivert originaldokumentasjon 
Tegning 1:Plan (topp lag 2) og profil S1. 1:20, tegnet av TW og LS. 
Tegning 2: Plan (topplag 3) og profil S1. 1:20, tegnet av TW. 
Tegning 3: Plan og profil S2 og S3. 1:20, tegnet av IB.  
Tegning 4: Oversikt over gravde ruter. 
Tegning 5: Oversikt over gravde prøvekvadranter. 
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