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SAMMENDRAG 
Kulturhistorisk museum gjennomførte fra 1. til 19. juni 2015 arkeologisk utgravning på en 

steinalderlokalitet på tomten Rådyrbakken 5 i forbindelse med byggingen av en enebolig. Lokaliteten 

befant seg på en sørvendt flate eller terrasse, på en dominerende høyde i terrenget, cirka 57 meter over 

havet. Fra lokaliteten var det vid utsikt mot øst, hvor terrenget falt bratt. Området var bevokst med 

blandingsskog, med undervegetasjon av lyng, gress og mose. Lokaliteten ble ved arkeologisk 

registrering topografisk og arkeologisk avgrenset til en flate på 180 m², gjennom berg i øst og vest, 

og gjennom negative prøvestikk i nord og sør. Nordre del var dominert av blokkstein og berg i dagen. 

Basert på registreringsresultatene så funnene ut til å konsentrere seg mellom bergnabber på flatens 

søndre og lavere del. 

 

Undersøkelsen avdekket ingen strukturer eller andre kontekster relatert til aktivitet i steinalder, men 

det ble samlet inn 593gjenstandfunn. Samlet tyder dette materialet på regulær mikroflekkeproduksjon 

på stedet, med innslag av tilvirkning og/eller vedlikehold av bergartsøkser. Det har vært utstrakt bruk 

av bergkrystall på lokaliteten, og bergkrystallen ser ut til å ha vært benyttet etter samme teknologiske 

konseptet som flinten. Det ble samlet inn og analysert én trekullprøve under konvensjonell 

steinaldergraving i ruter og lag. Innholdet ble datert til senmiddelalder. Gjenstandsmaterialet antyder 

en typologisk datering av aktiviteten til annen halvdel av nøstvetfasen, nylig betegnet som 

nøstvetøksfasen (5600-4500 f.Kr.), samtidig med at det kan være spor etter et senere opphold i 

neolitikum. Strandlinjekurven viser at lokaliteten tidligst var tilgjengelig etter 5500 f.Kr. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Rådyrbakken 5 u. Elle 1/198 

Kommune Fylke 

Frogn Akershus 

Saksnavn Kulturminnetype 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ELLE, 1/198, FROGN, AKERSHUS  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Akershus fylkeskommune utførte en arkeologisk registrering i Rådyrbakken i 2014 i 

forbindelse med byggingen av en enebolig på Elle. Det ble gjennom graving av ti prøvestikk 

gjort funn av flint, som indikerte aktivitet i steinalderen sentralt på tomten. Søknaden om 

dispensasjon av lokaliteten ble behandlet av kulturminnevernet vinteren 2014/2015. Det ble 

vurdert at lokaliteten ikke kunne sikres et reelt vern. Riksantikvaren ga i sin behandling av 

saken dispensasjon med vilkår om arkeologisk utgravning. Ettersom dette var et mindre privat 

tiltak, ble utgifter i forbindelse med undersøkelsen dekket av Riksantikvaren. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Utgravningen ble utført av Kulturhistorisk museum i perioden 1.-19. juni 2015. Gaute Reitan 

fungerte som utgravningsleder og ansvarlig for undersøkelsene i felt. Jan Kristian Helland var 

assisterende feltleder, og stod for GIS-arbeidet, mens Jonathan Siqveland og Live 

Forestløkken var feltassistenter. Prosjektleder ved Kulturhistorisk museum var Almut 

Schülke, som i løpet av utgravningen kom på befaring i felt. 

 

Utsetting av fastpunkter ble utført av Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum. Entreprenør 

Aurskog Høland Bygdeservice stod for spisebrakke, utstyrsbrakke og toalett samt 

gravmaskinsjåfør. Totalt ble det benyttet to dagsverk til avtorving og flateavdekking med 

maskin.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Gaute Reitan Utgravningsleder: 1.6.-19.6.2015 15 

Jo-Simon F. Stokke Feltleder: 

etterarbeid 

 

21.12.-23.12.2016 

 

17 

Jan Kristian 

Helland 

Assisterende 

feltleder/GIS 

1.6.-19.6.2015 12 

Jonathan Siqveland Assistent 3.6.-19.6.2015 13 

Live Forsetløkken Assistent 8.6.-19.6.2015 10 

Sum   67 

Magne Samdal GIS 2.6.2015 1 

Stein Åge Eriksen Gravemaskinfører  2 

 

Tabell 1: deltagere og dagsverk anvendt. 
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 BESØK OG FORMIDLING  3

Besøk og formidlig underveis i undersøkelsen ble ikke spesielt vektlagt. 10. juni kom 13 

elever fra Drøbak Montessoriskole 1.-3. trinn på besøk med lærer Kristin Forsnes. 

Formidlingen foregikk i regi Gaute Reitan, og inkluderte omvisning i felt og fremvisning av 

medbrakte replika av redskaper fra steinalderen. I tillegg var det sporadiske besøk fra lokalt 

beboende i løpet av hele perioden. 

 

 
Figur 1: Gaute Reitan formidler om steinalderfunn til barn fra Drøbak Montessoriskole. 

Foto: Jonathan Siqveland/KHM. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

4.1 LANDSKAP 

Lokaliteten ligger i et etablert boligområde på grunn tilhørende Elle, like sør for Drøbak. 

Den befinner seg på en sørvendt flate eller terrasse, på en dominerende høyde i terrenget, 

cirka 57 meter over havet. Fra flaten er det vid utsikt mot øst, hvor terrenget faller bratt. 

Området var bevokst med blandingsskog, med undervegetasjon av lyng, gress og mose. 

Lokaliteten ble av fylkeskommunen anslått til å ha en utstrekning på om lag 12 x 15 meter, 

med et areal på 155 m², avgrenset av berg i øst og vest, og av negative prøvestikk i nord og 

sør. Nordre del var dominert av blokkstein og berg i dagen. Basert på registreringsresultatene 

så funnene ut til å konsentrere seg mellom bergnabber på flatens søndre og lavere del. 
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Figur 2: kart over lokalitetens beliggenhet ved Drøbakssundet. Illustrasjon: Jo-Simon 

Frøshaug Stokke/KHM (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS). 

 

 
Figur 3: oversiktsfoto av lokaliteten etter rydding, før utgraving, sett mot nord. Foto: 

Gaute Reitan/KHM. 
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Topografien på øst- og vestsiden av denne delen av Oslofjorden er preget av nord-

sørorienterte høyderygger, med til dels bratte skråninger ned mot fjorden. I Follo og 

Østfold er det i området langs Oslofjorden påvist mange steinalderlokaliteter, spesielt 

mellom 50 til 70 meter over havet, og det er kjent en rekke arkeologiske lokaliteter fra 

nøstvetfasen i dette tidligere skjærgårdslandskapet (Glørstad 2010: 62-63). Flere av dem 

har blitt arkeologisk undersøkt de siste 25 årene. Ved fylkeskommunens registreringer ble 

høyden på lokaliteten anslått å være ti meter mer enn den i realiteten var (Sala 2014: 9). 

Lokaliteten ble på bakgrunn av dette antatt å kunne dateres til overgangen mellommeso-

litikum-senmesolitikum (cirka 8300-6350 f.Kr.), en relativt lite utforsket periode i dette 

området. 

 

4.2. FUNN OG FORTIDSMINNER – UNDERSØKELSER AV NØSTVETLOKALITETER I FOLLO OG 

ØSTFOLD 

I prosjektplanen til prosjektet Rådyrbakken er den kulturhistoriske bakgrunnen for området 

skissert (Lønnås 2015): Fra denne lange, senmesolittiske perioden, finnes det nå et visst 

materiale tilgjengelig for kronologisk forskning. Egil Mikkelsen (1975a, b) var den første 

som presenterte nøstvetkomplekset systematisk. Fasen har fram til i dag vært behandlet som 

en kronologisk og typologisk enhetlig fase, der detaljene i det kronologiske forløpet kun er 

delvis klarlagt. Det er særlig behov for ytterligere kunnskap om overgangen til den eldre 

fase 2 og den yngre fase 4. Resultatene fra undersøkelsene ved Dobbeltspor/E6-prosjektet i 

Akershus og Svinesundprosjektet i Østfold viser også at det kan foretas en finere inndeling 

av nøstvetfasen (Glørstad 2004). Det er nødvendig å belyse disse forholdene gjennom 

ytterligere undersøkelser. 

 

Generelt mangler det C14-dateringer, og de undersøkte boplassene har vært preget av dårlige 

bevaringsforhold. Med sine mange registrerte lokaliteter fra nøstvetfasen er Follo et viktig 

studieområde for å bygge kunnskap om temaet. 

 

Vår kunnskap om nøstvetfasen i Akershus baserer seg i hovedsak på undersøkelsene som er 

gjort i forbindelse med veiutbygging. Prosjektet Dobbeltspor/E6 gjennom Frogn, Ås og 

Vestby kommune brakte den kronologiske/ typologiske utviklingen gjennom nøstvetfasen og 

ikke minst utnyttelsen av lokale råstoff fram i forskningens søkelys (Berg 1995, 1997). 

Prosjektet Oslofjordforbindelsen, med utgravningene ved Drøbaksundet, hadde særlig fokus 

på typologisk utvikling gjennom eldre steinalder og fungerte som et godt supplement til 

resultatene framkommet ved de nevnte undersøkelser i Vestby, Ås og Frogn (Ballin 1998). 

 

Lasse Jakslands undersøkelser av Vinterbrolokalitetene i Ås og Skoklefald på Nesoddlandet 

hadde fokus på typologi/teknologi gjennom mellommesolitikum og produksjon av 

nøstvetøkser (Jaksland 2001a, 2001b, 2005). Særlig undersøkelsen av kjøkkenmøddingen på 

Skoklefald ga et unikt innblikk i den økonomiske strategien i nøstvetfasen i indre Oslofjord. 

En klar trend i Inge Lindbloms analyser av nøstvetbosetningen i Østfold var konsentrering 

av bosetningen til de indre fjordområdene, til store øyer i den indre skjærgården og til 
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elveos (Lindblom 1984). Nøstvetboplassenes beliggenhet i områder med brakkvann og 

gruntvann synes å ha hatt stor betydning for næringsstrategiene. 

 

Videre vil resultater fra senere store prosjekter, slik som Svinesundprosjektet (Glørstad 

2004) og Vestfoldbaneprosjektet være av stor betydning. Gaute Reitan (2016) har nylig 

fremlagt en samlet oversikt over typologiske trender i de mesolittiske periodene som vil 

tjene som grunnlag for en kulturhistorisk vurdering av lokaliteten. 

 

Mange lokaliteter fra nøstvetfasen dekker et forholdsvis stort areal, og ofte ligger flere 

av dem innenfor et lite område. På mange av lokalitetene har det vært en stor akkumulasjon 

av gjenstander, og ofte antas det at boplassene har vært besøkt gjentatte ganger (Glørstad 

2010). Slike store og komplekse lokaliteter er krevende å anvende til finkronologiske studier 

(Glørstad 2010: 56-57; se f.eks. også Melvold 2010). Mindre lokaliteter fra senmesolitikum 

som har frembrakt et mer enhetlig materiale, som f.eks. Finstad i Råde, Østfold (Melvold 

2009) eller den i dette tilfellet nærliggende Skredderjordet (Åstveit 2008, 9f.), kan tjene som 

gode sammenlikningsgrunnlag, også med hensyn til spørsmål rundt den aktuelle lokalitetens 

funksjon. 

 

Mindre lokaliteter tolkes gjerne som spor etter kortvarige opphold. De kan så knyttes til større 

boplasser i nærområdet og må ses innen et større, mobilt bosetningsmønster. 

 

 

Hovedperiode Underperiode Kalibrert alder f.Kr. 

Eldre steinalder Tidligmesolitikum, fase 1 9500-8300 

Mellommesolitikum, fase 2 8300-6350 

Senmesolitikum, fase 3 (Nøstvetfasen) 6350-4600 

Senmesolitikum, fase 4 4600-3800 

Yngre steinalder Tidligneolitikum 3800-3300 

Mellomneolitikum A 3300-2700 

Mellomneolitikum B 2700-2350 

Senneolitikum 2350-1800 

 

Tabell 2: Kronologisk oversikt for steinalderen i Sør-Norge (etter Glørstad 2006).
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

I prosjektplan til utgravningen i Rådyrbakken var det formulert at målet med 

undersøkelsen var å samle inn et representativt materiale som kan bidra til å kaste lys 

over regionale og lokale kronologiske spørsmål og gi kunnskap om utviklingen i 

redskapstyper og teknologi (Lønaas 2015). Det var også viktig å klarlegge om det 

kunne spores flere opphold på lokaliteten, og om artefaktmaterialet var kronologisk 

enhetlig. Representativitet i gjenstandsmaterialet i forhold til faseinndelingen, ble 

vektlagt i etterarbeidet. 

 

Det var også viktig å dokumentere lokaliteten som et ledd i kartleggingen av bosetting 

og landskapsbruk i Oslofjordområdet. I den sammenheng var det et mål å avklare om 

lokaliteten representerer en regulær boplass eller om den kan ha hatt andre 

funksjoner knyttet til jakt/fangst, produksjon av redskaper etc. Til slutt ville bevarte 

strukturer i undergrunnen, og eventuell datering og funksjonsbestemmelse av disse 

prioriteres. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE, FORLØP OG DOKUMENTASJON 

En del tid og ressurser gikk med innledningsvis til praktiske oppgaver, som rigging av 

vannsystem, såldestasjon og utsetting av rutenett. 

 

Som en innledende undersøkelse ble det gravd prøveruter på 0,5 x 0,5 m2 for hver femte 

meter basert på positive prøvestikk ved den fylkeskommunale registreringen (fig. 4a). 

Prøverutene ble gravd i alle retninger innenfor lokalitetsavgrensingen eller til det var 

funntomt. Ved at prøverutene graves relativt tett og jevnt fordelt over hele lokaliteten får 

man en bra kontroll på hvorvidt kulturlag eller andre strukturer forekommer på 

lokalitetene. Total 16 prøveruter ble gravd i mekanisk oppdelte lag på 10 cm tykkelse, 

ned til funntomme lag, og de gravde løsmassene vannsåldet i såld med 4 mm maskevidde 

(fig. 4b). Lokaliteten ble avtorvet med maskin i forkant av graving av prøverutene for å 

lette det manuelle arbeidet. 

 

I neste fase av utgravningen ble det gravd ytterligere ruter der det var påvist mest funn 

under den innledende undersøkelsen (fig. 4c). Undersøkelse av vertikal funnfordeling 

gjøres ved å grave i mekanisk oppdelte lag (10 cm) der funnfrekvensen er størst. Erfaring 

viser at det sjelden finnes forutsetninger for en vertikal sortering av funn som er 

kulturhistorisk relevant. I stedet handler det ofte om kraftfulle naturlige 

sorteringsprosesser for eksempel frost/tining, rotvelter, røtter og så videre som har fordelt 

funnene i de øverste lagene.  
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Gjennom konvensjonell graving i ruter og lag åpnet man opp et område på 24,25 m² i lag 

1, 13 m² i lag 2, 4,5 m² i lag 3 og 0,75 m² i lag 4 (fig. 4d). Totalt utgjør dette cirka 4,2 m³ 

gravde masser. For å kunne dokumentere den vertikale laginndeling av jordsmonnet på 

lokaliteten, ble en én-meter bred profilbenk stående på tvers av feltet, orientert nord-sør. 

 

Avslutningsvis ble de øverste lagene fjernet med gravemaskin, for å undersøke om det 

fantes strukturer som ikke var blitt oppdaget ved konvensjonell graving (fig. 4e). Dette er 

viktig for å finne materiale som kan dateres ved C14-analyser. Hele lokaliteten ble 

flateavdekket, ned til antatt steril undergrunn, på hver side av profilbenken. Totalt ble et 

areal på 113 m² gravd maskinelt (fig. 4f). 

 

 
Figur 4: fotomontasje av utgravningsfasene: a) graving av prøveruter; b) sålding av 

steinete masse; c) graving i ruter og lag; d) lokaliteten etter graving i ruter og lag; e) 

maskinell flateavdekking; f) lokaliteten etter maskinell flateavdekking. Foto: Gaute 

Reitan/KHM. 
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Det ble brukt en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling 

av utgravd område og topografi av lokaliteten. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 

3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre 

databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. 

 

Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres 

som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og avleses. Data 

overføres til Intrasis og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs 

shape-format. ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til rapport. 

 

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

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

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

lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det ble ikke observert spor etter tidligere dyrkning eller annen moderne aktivitet som kan 

ha forstyrret de funnførende lagene i undergrunnen. Lokaliteten framstod således som 

godt bevart. 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Den generelle stratigrafiske laginndelingen på lokaliteten er typisk brunjordsprofil (fig. 

5), som oppstår i forbindelse blandings- eller løvskog. Den besto av et tynt torvdekke, 

deretter sandholdig siltundergrunn som ble gradvis lysere brun etter cirka 20 cm. 

Brunjordsprofilen gikk over i tykkere, løsere humøse masser mellom bergryggene i øst. 

 

Det var generelt meget store mengder stein og grov grus på lokaliteten. 

 

Det ble ikke påvist noen strukturer under utgravningen av det nordre aktivitetsområdet. 

 

Det ble heller ikke observert noen laginndeling eller kontekster som ikke var et resultat 

av naturlige prosesser. Dette tyder på at lokaliteten har ligget uforstyrret av senere tids 

dyrkning og lignende, men òg at lokaliteten mangler stratigrafiske kontekster knyttet til 

aktivitet i steinalderen. 
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Figur 5: foto av den lokale stratigrafien vist i profilbenken. Foto: Gaute Reitan/KHM. 

 

6.1 FUNNMATERIALE 

Totalt ble det gjort 593gjenstandsfunn på lokaliteten. Av disse var 484 flint, 62 

bergkrystall, 28 kvarts, seks kvartsitt, fire sandstein og ni bergart. 51 av funnene ble gjort 

under gravingen av prøverutene i undersøkelsens innledende del. 

 

Kvarts og bergkrystall kan være vanskelig å skille fra hverandre. Bergkrystallstaver 

vokser ut av kvartsklaser, og det er gjerne en glidende overgang fra klase til stav. Ofte er 

de grovere partiene fjernet for å komme til det renere råstoffet. Mye av kvartsmaterialet 

katalogisert fra lokaliteten kan være avfall etter en slik rensing av bergkrystallstaver, 

snarere enn intensjonell bearbeiding av kvartsblokker. Gjennomskinnelig, glassaktig 

materiale er klassifisert som bergkrystall, det øvrige som kvarts. 

 

En oversikt over funnmaterialet vises i Tabell 3. 

 

U.nr. Hovedkategori Antall % Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

3 Avslag 2 0,5 Med retusj 2 

5 Fragment 3 0,5 Med retusj 3 

Sum sekundærbearbeidet flint 5 1  

Primærtilvirket flint 

2 Mikroflekke 33 7  33 

4 Avslag 151 31  151 

6 Fragment 151 31  151 

7 Splint 136 28  136 

8 Kjerne 8 2 Plattform 1 

9 Bipolar 1 

10 Fragment 6 
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Sum primærtilvirket flint 479 99  

Sum, flint 484   

Varmepåvirket flint 294 61  

Flint med cortex 64 13  

Prosentandel av alle steinfunn   81  

 

Sekundærbearbeidet bergkrystall 

12 Avslag 2 3 Med retusj 2 

Sum sekundærbearbeidet 

bergkrystall 

2 3  

Primærtilvirket bergkrystall 

11 Flekke 1 2  1 

13 Avslag 11 18  11 

14 Fragment 16 26  16 

15 Splint 24 39  24 

16 Kjerne 8 13 Konisk 1 

17 Plattform 1 

18 Bipolar 3 

19 Uregelmessig 1 

20 Fragment 2 

Sum primærtilvirket bergkrystall 60 97  

Sum, bergkrystall 62   

Varmepåvirket bergkrystall 2 3  

Bergkrystall med naturlig utside 6 10  

Prosentandel av alle steinfunn  11  

 

Primærtilvirket kvarts 

21 Mikroflekke 1 4  1 

22 Avslag 6 21  6 

23 Fragment 4 14  4 

24 Splint 16 57  16 

25 Kjerne 1 4 Kjernefragment 1 

Sum, kvarts 28   

Kvarts med naturlig utside 1 4  

Prosentandel av alle steinfunn  5  

 

Primærtilvirket kvartsitt 

26 Avslag 1 17  1 

27 Fragment 1 17  1 

28 Knakkestein 4 67  4 

Sum, kvartsitt 6   

Prosentandel av alle steinfunn  1  

 

Sekundærbearbeidet sandstein 

29 Fragment 2 50 Slipt kniv 2 

Sum sekundærbearbeidet sandstein 2 50  

Primærtilvirket sandstein 

30 Slipeplate 2 50  2 

Sum primærtilvirket sandstein 2 50  

Sum, sandstein 4   

Prosentandel av alle steinfunn  1  

 

Primærtilvirket bergart 

31 Avslag 9 100  9 
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Tabell 3: oversikt over samtlige steinfunn fra lokaliteten. 

 

Flint 

Blant flintmaterialet er det påfallende mye avfall i form av avslag som måler mindre enn 

1x1 cm (klassifisert som splinter), og mikroflekker. Mikroflekker alene utgjør over fem 

prosent av alt funnmaterielt, men det foreligger ingen kjerner av flint som disse kan være 

slått fra. 

 

Kun 13 % av flintmaterialet hadde rest etter cortex. Når råknoller er bearbeidet til kjerner 

på lokalitet, ligger gjerne andelen flint med cortex omkring 60-90 % (Eigeland 2013). 

Den lave andelen her kan indikere at allerede rensede knoller eller kjerner ble tatt til 

lokaliteteten fra en annen aktivitetsplass. 

 

Mye av flinten var patinert, mest sannsynlig ild-/varmepåvirket. Kun krakelert flint er her 

katalogisert som varmepåvirket. Men også i denne klassifiseringen ligger en viss feilkilde 

i at det kan finnes flint som er påvirket av frost, hvilket gir lignende frakturer som varme. 

Konsentrasjoner av varmepåvirket flint kan, men er ikke nødvendigvis, en indikasjon på 

nærliggende ildsted. Da det ikke ble påvist noe ildsted, er det nærliggende å tolke den 

høye andelen varmepåvirket flint som et resultat av f.eks. avsviing eller skogbrann (jf. 

C14-dateringen i kap. 7.2) 

 

Bergkrystall 

Det var en uvanlig høy andel bergkrystall blant funnmaterialet. Råstoffet er av meget god 

kvalitet og har vært egnet til redskapsproduksjon. Påfallende er det at man har funnet 

kjerner med avspaltning av mikroflekker, men ikke mikroflekkene selv. 

 

Den naturlige utsiden av bergkrystallen er bevart på noen av avslagene, og det er tydelig 

ut ifra disse at store staver er blitt brukt. 

 

Bergart 

Bergarten som er funnet på lokaliteten fordeler seg grovt sett på to typer: en mørk 

gråbrun med rødlig skjær og en lys gulbrun med grønnlig skjær. Begge er finkornede, 

semi-harde og eroderte. 

 

Nøstvetfasen kjennetegnes av utstrakt produksjon og bruk av grovt tilhuggede 

bergartsøkser med slipt egg. På mange lokaliteter som daterer til denne fasen er det derfor 

en meget høy andel bergartsavslag og slipeplater. Lokaliteten skiller seg i så måte fra 

dette generelle mønsteret, ved å ha få bergartsavslag i forhold til slipeplater. 

 

Sum bergart 9   

Prosentandel av alle steinfunn  2  

SUM FUNNMATERIALE 593   
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Sekundærbearbeidede funn 

Samlet sett var det lite sekundærbearbeidede funn, totalt 2 %. 

 

I flint var det først og fremst avslag og fragment med retusj som var vanskelig å 

klassifisere mer presist. Ett fragment av et flintbor (fig. 6a) laget på et tykt avslag med 

triangulært tverrsnitt kan være diagnostisk for perioden, ifølge en ny gjennomgang av det 

mesolittiske materialet fra de største utgravningsprosjektene rundt Oslofjorden, og bør 

dateres til 5600-4500 f.Kr. (Reitan 2016: 40, tabell 10). 

 

To sekundær bearbeidede bergkrystallavslag ble klassifisert som bor. Det minste av de to 

borrene av bergkrystall kan minne om en nøklegårdsspiss (fig. 6c), først identifisert på en 

lokalitet fra slutten av yngre steinalder (ca. 2000 f.Kr.) ved Brunlanes-prosjektet. 

Nøklegårdsspisser er små, med største mål mellom en og to centimeter, og med en 

borspiss retusjert helt rundt eller avsluttet i en fasett (Jaksland og Kræmer 2012: 209-

210). Samtidig er det ingen andre funn som tilsier at det er så seine innslag blant de 

innsamlede funnene. 

 

De to fragmentene sandsteinskniver ser ut til å komme fra samme kniv, basert på form, 

størrelse og tykkelse, men kan ikke sammenføyes. Kun ett av fragmentene har den slipte 

eggen bevart (fig. 6d). Sandsteinskniver ble tidligere antatt å være typiske for 

nøstvetfasen (Glørstad 2004, Reitan 2016: 29). I sin gjennomgang viser derimot Reitan at 

typen forekommer i den foregående trinnøksfasen, cirka 7000-5600 f.Kr., og går ut av 

bruk i overgangen til tverrpilfasen cirka 4500 f.Kr. (Reitan 2016: tabell 10). 

 

 
Figur 6: foto av et utvalg sekundærbearbeidede funn: a) fragment av tresidig bor i flint; 

b-c) bor i bergkrystall; d) fragment av sandsteinskniv. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 
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Flekketeknologi og kjerner 

Det foreligger kun én flekke fra funnmaterialet. Ellers dominerer mikroflekkene med 34 

stykk. Disse er meget regulære, med rette og parallelle rygger og sidekanter, og er 

mellom 4 og 5 mm brede (fig. 7). Mikroflekken fordelere seg jevnt mellom én- og 

toryggede og har tydelig kurvatur i distalenden der den er bevart. De er ikke slått av 

kjerner som er tilstede i det innsamlede funnmaterialet. 

 

 

 
Figur 7: foto av et utvalg mikroflekker fra lokaliteten. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 

 

Det ble funnet 17 kjerner på lokaliteten, hvorav åtte var av flint, åtte var av bergkrystall 

og én var av kvarts. Ni av disse er fragmenter etter oppfriskning av kjernes plattform eller 

side, og kan ikke klassifiseres mer presist enn at de ser ut til å være fra plattformkjerner 

(fig. 8a, b, e). Tre av de hele kjernene er også plattformkjerner, inkludert en konisk av 

bergkrystall (fig. 8c), mens fire er små bipolare kjerner (se eksempel fig. 8d). 

 

Det kan være verdt å nevne at de fleste av bipolare kjernene var av bergkrystall. Ved å slå 

en kjerne mot for eksempel en amboltstein, vil man kunne fortsette å slå biter av den selv 

etter kjernen er blitt for liten til å håndtere på annen måte. Teknikken kan derfor være 

anvendt fordi man har ønsket å utnytte råstoffet maksimalt. Det er samtidig påfallende ut 

i fra det innsamlede funnmateriale at hele flintkjerner ser ut til å være ført bort fra 

lokaliteten, mens bergkrystallskjernene er reduserte til det punkt hvor de er blitt kasserte. 
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Figur 8: foto av et utvalg kjerner fra lokaliteten: a) plattformavslag i flint; b) 

sidefragment i flint: c) konisk kjerne i bergkrystall; d) bipolarkjerne i bergkrystall; e) 

sidefragment av plattformkjerne i kvarts. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

 

Øvrig materiale 

Det øvrige avfallsmaterialet utgjør 88 % av det totale funnmaterialet, og fordeler seg 

jevnt på avslag, fragment og splint. Samlet sett har avfallsmaterialet en høy andel med 

plattform og/eller slagbule, og dette kan tyde på at avfallet er et resultat av 

kjernepreparering. 

 

På lokaliteten ble det funnet tre knakkesteiner. De er alle av god kvalitet, det vil si runde, 

finkornede og av hard kvartsitt. De er godt brukte. To har tydelig knusespor i begge de 

spisse endene. Den tredje har knusespor på en flatside og kan ha vært brukt som 

amboltstein. 

 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 

C-nr. Kontekst P.nr Daterbart materiale Del Antall 

C60359/33 104x108ySØ1 1 Pinus 

Quercus 

Yngre gren 

Stamme 

7 

3 

Tabell 4: resultatene fra vedartsanalysen. 

 

Prøve 1 (trekull), som stammer fra graving av ruter og lag der funnkonsentrasjonen var 

sterkest, ble sendt inn til vedanatomisk analyse. Den viste at sju biter trekull stammet fra 

yngre gren av furu og tre biter kom fra stamme av eik (Out et al. 2016). 



1/198, Frogn  2014/14510 

 

  

 18 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

7.2 DATERING 

C-nr.  Kontekst P.nr Daterbart 

materiale 

Ukalibrert 

BP 

Kal. f.Kr/e.Kr. 

(2σ) 

Lab. ref. 

C60359/33 104x108ySØ1 1 Pinus (YG) 620 ± 30 BP 1290-1450 e.Kr. Beta-447957 

Tabell 5: resultatene fra radiologisk datering. 

 

Fra prøve 1 ble et stykk yngre gren fra furu plukket ut for C14-datering. Av det analyserte 

prøvematerialet var dette ansett som best egnet på grunn av lavere egenalder enn eik. 

C14-analysen gav en datering til senmiddelalder. Det kan følgelig ikke knyttes til 

gjenstandsmaterialet og aktiviteten i steinalderen, men til en senere aktivitet eller 

skogsbrann som ellers ikke har etterlatt seg spor i funnmaterialet. 

 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

 

Boplasser fra eldre steinalder i kystnære strøk har i de fleste tilfeller vært strandbundne. 

Da isen trakk seg tilbake etter siste istid, gjorde isavsmeltingen at trykket på landmassene 

ble mindre, som dermed steg samtidig med at smeltevannet fra breene førte til 

havspeilstigning. I eldre steinalder var denne landhevingen relativt stor. Ettersom 

majoriteten av steinalderboplassene var strandbundne, er det mulig å benytte 

strandforskyvningskurver til å strandlinjedatere boplasser som arbeidshypotese. Det 

foreligger i dag en slik kurve for Hurum på andre siden av Oslofjorden vest for 

lokaliteten (Sørensen 2002) som er den kurven som er best egnet for å strandlinjedatere 

lokaliteten. 

 

Lokaliteten lå på cirka 57 m.o.h. Ved et havnivå 55-56 meter over dagens har stedet var 

lett tilgjengelig fra vannet, og aktiviteten kan ha foregått på eller ved stranden hvor man 

trakk opp båtene (fig. 10). Lokaliteten har da ligget ytterst på et langt, smalt nes, som har 

stukket ut i Oslofjorden. Figur 9 viser at havet har stått ved 55 meter over dagen cirka 

5500 f.Kr. Dette er tidlig i den fasen som G. Reitan nylig har beskrevet som 

nøstvetøksfasen, og som daterer til 5600-4500 f. Kr. (2016: tabell 10). Dette er likevel det 

tidligste tidspunktet lokaliteten kan ha vært tilgjengelig, og aktiviteten bør derfor være 

yngre. 
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Figur 9: Strandforskyvningskurve for Hurum og Drøbak (etter Sørensen 2002) med 

lokalitetens høyde markert (horisontal rød linje), som viser at lokaliteten var 

strandbunnet ca. 6700 14C-år før nåtid (BP). Dette svarer til – kalibrert – ca. 5600-5500 

kalenderår f. Kr. 

 
Figur 10: lokalitetens beliggenhet ved havnivå satt til 56 meter over dagens. Illustrasjon: 

Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS). 
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Den typologiske dateringen tar også utgangspunkt i Reitans foreslåtte kronologi. 

Sandsteinskniver har en relativt bred datering, fra trinnøks- til og med nøstvetøksfasen. 

Tresidig avslagsbor ser derimot ut til å indikere aktivitet i nøstvetøksfasen (Reitan 2016: 

tabell 10). Omfattende produksjon av mikroflekker er typisk for senmesolitikum. De små 

bergkrystallsborene har imidlertid likhetstrekk med den neolittiske gjenstandsgruppen 

«nøklegårdspisser» (Jaksland og Kræmer 2012: 209-210). Lokalitetens alder kan på 

bakgrunn av funnmaterialet anslås til senmesolitikum, eventuelt til nøstvetøksfasen, men 

det er indikasjoner på en senere bruksfase i neolitikum. Slipeplate og bergartsfunn tyder 

på at også bruk/vedlikehold av bergartsøkser har funnet sted. 

 

Det begrensede funnmaterialet og mangelen på redskaper, gjør enhver tolkning av 

aktivitet og romlig spredning høyst usikker. 

 

Samtlige funn ser ut til å konsentrere seg i den sørøstre delen av flaten lokaliteten ligger 

på (fig. 11). Spredning av mikroavfall, primært splinter, blir ofte brukt som tegn på 

knakkeplasser (Bjerck 2008). Spredning av splint korresponderte med den generelle 

funnspredningen, hvilket kan tyde på at aktivitetsområdene var relativt bevarte. 

Spredningen av alle råstoff sammenfaller også med dette generelle mønsteret, det samme 

gjør mikroflekker og kjerner. Det er med andre ord ingen tegn til at forskjellige aktiviteter 

har foregått ulike steder. Unntaksvis ligger de to slipeplatene utenfor denne 

funnkonsentrasjonen (fig. 11), men de er for få til å danne et entydig mønster. 

 

 
Figur 11: spredning av alle funn på lokaliteten. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 
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Også de varmepåvirkede funnene konsentrerer seg noe annerledes en funntotalen (fig.12). 

Det at konsentrasjonen av varmepåvirkede funn er større og mer spredt enn den øvrige, 

kan tyde på at varmepåvirkningen har skjedd ved enn senere anledningen enn 

deponeringen, som f.eks. skogbrann. 

 

 
Figur 12: spredning av alle varmepåvirkede funn på lokaliteten. Illustrasjon: Jo-Simon 

Frøshaug Stokke/KHM. 

 

Tilsynelatende tyder funnkonsentrasjonene på ett eller to enkelte, kortvarige opphold i 

forbindelse med jakt, fiske eller annen forrådsinnsamling. Dette er en ikke uproblematisk 

tolkning å gjøre utelukkende på bakgrunn av funnmengden, og også på bakgrunn av at 

kun deler av lokaliteten er gravet. Også selv enkle knakkesekvenser kan produsere mye 

avfall, lengre opphold kan innebære få knakkesekvenser, eller deponering av avfall 

utenfor boplassen. 

 

Vurderinger av oppholdets varighet må derfor underbygges av knakkesekvenser i 

materialet, strukturer og boplassorganisering. Eigeland og Hansen argumenterer for at 

korte opphold vil etterlate få eller ingen knakkesteiner, og av dårlig kvalitet (Eigeland og 

Hansen in prep.). På lokaliteten ble det funnet tre knakkesteiner rundt den sentrale 

funnkonsentrasjonen. De er alle av god kvalitet, det vil si runde, finkornede og harde, 

men er så godt brukt at de ikke lenger ville kunne anvendes. Lokaliteten passer således 

Eigeland og Hansens skissering av et kort opphold. 

 

Lokaliteten har vært i bruk på et tidspunkt hvor den har ligget meget eksponert til, ytterst 

på et nes ut i Oslofjorden. Det er derfor lite sannsynlig at plassen har vært attraktiv for 

langvarige opphold. 
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 SAMMENDRAG 9

Kulturhistorisk museum gjennomførte fra 1. til 19. juni 2015 arkeologisk utgravning på 

en steinalderlokalitet på tomten Rådyrbakken 5 i forbindelse med byggingen av en 

enebolig. Lokaliteten befant seg på en sørvendt flate eller terrasse, på en dominerende 

høyde i terrenget, cirka 57 meter over havet. Fra lokaliteten var det vid utsikt mot øst, 

hvor terrenget falt bratt. Området var bevokst med blandingsskog, med undervegetasjon 

av lyng, gress og mose. Lokaliteten ble ved arkeologisk registrering topografisk og 

arkeologisk avgrenset til en flate på 180 m², gjennom berg i øst og vest, og gjennom 

negative prøvestikk i nord og sør. Nordre del var dominert av blokkstein og berg i dagen. 

Basert på registreringsresultatene så funnene ut til å konsentrere seg mellom bergnabber 

på flatens søndre og lavere del. 

 

Undersøkelsen avdekket ingen strukturer eller andre kontekster relatert til aktivitet i 

steinalder, men det ble samlet inn 593gjenstandfunn. Samlet tyder dette materialet på 

regulær mikroflekkeproduksjon på stedet, med innslag av tilvirkning og/eller vedlikehold 

av bergartsøkser. Det har vært utstrakt bruk av bergkrystall på lokaliteten, og 

bergkrystallen ser ut til å ha vært benyttet etter samme teknologiske konseptet som 

flinten. 

 

Det ble samlet inn og analysert én trekullprøve under konvensjonell steinaldergraving i 

ruter og lag. Innholdet ble datert til senmiddelalder. Gjenstandsmaterialet antyder en 

typologisk datering av aktiviteten til annen halvdel av nøstvetfasen, nylig betegnet som 

nøstvetøksfasen (5600-4500 f.Kr.), samtidig med at det kan være spor etter et senere 

opphold i neolitikum. Strandlinjekurven viser at lokaliteten tidligst var tilgjengelig etter 

5500 f.Kr. 
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 VEDLEGG 11

11.1 TILVEKSTTEKST, C60358/1-33 

Boplassfunn fra senmesolitikum fra RÅDYRBAKKEN 5, RÅDYRBAKKEN 5 av 

ELLE (1/198), FROGN K., AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Kulturhistorisk museum gjennomførte fra 1. til 19. juni 2015 

arkeologisk utgravning på en steinalderlokalitet på tomten Rådyrbakken 5 i forbindelse 

med byggingen av en enebolig. Lokaliteten befant seg på en sørvendt flate eller terrasse, 

på en dominerende høyde i terrenget, cirka 57 meter over havet. Fra lokaliteten var det 

vid utsikt mot øst, hvor terrenget falt bratt. Området var bevokst med blandingsskog, 

med undervegetasjon av lyng, gress og mose. Lokaliteten ble ved arkeologisk 

registrering topografisk og arkeologisk avgrenset til en flate på 180 m², gjennom berg i 

øst og vest, og gjennom negative prøvestikk i nord og sør. Nordre del var dominert av 

blokkstein og berg i dagen. Basert på registreringsresultatene så funnene ut til å 

konsentrere seg mellom bergnabber på flatens søndre og lavere del. Undersøkelsen 

avdekket ingen strukturer eller andre kontekster relatert til aktivitet i steinalder, men det 

ble samlet inn 593gjenstandfunn. Samlet tyder dette materialet på regulær 

mikroflekkeproduksjon på stedet, med innslag av tilvirkning og/eller vedlikehold av 

bergartsøkser. Det har vært utstrakt bruk av bergkrystall på lokaliteten, og bergkrystallen 

ser ut til å ha vært benyttet etter samme teknologiske konseptet som flinten. Det ble 

samlet inn og analysert én trekullprøve under konvensjonell steinaldergraving i ruter og 

lag. Innholdet ble datert til senmiddelalder. Gjenstandsmaterialet antyder en typologisk 

datering av aktiviteten til annen halvdel av nøstvetfasen, nylig betegnet som 

nøstvetøksfasen (5600-4500 f.Kr.), samtidig med at det kan være spor etter et senere 
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opphold i neolitikum. Strandlinjekurven viser at lokaliteten tidligst var tilgjengelig etter 

5500 f.Kr. 

 

1) flekke med rygg av flint.  

Mål: B: 1,0 L: 2,9 cm. Vekt: 1,5 gram.  

 

2) 33 mikroflekker av flint. Gjenstandsdel: proksimal.  

Mål: B: 0,3-0,7 L: 0,6-1,3 cm. Vekt: 4,4 gram. 

 

3) 2 avslag med retusj av flint.  

Mål: Stm: 1,9-2,8 cm. Vekt: 3,15 gram.  

 

4) 151 avslag av flint. 

 

5) 3 fragment med retusj av flint.  

Mål: Stm: 2,1-4,0 cm. Vekt: 10,15 gram.  

 

6) 151 fragment av flint. 

 

7) 136 splint av flint. 

 

8) kjerne plattformkjerne av flint.  

Mål: Stm: 1,9 cm. Vekt: 0,7 gram.  

 

9) kjerne bipolar kjerne av flint.  

Mål: Stm: 2,7 cm. Vekt: 6,3 gram.  

 

10) 6 kjerner kjernefragment av flint. Gjenstandsdel: sidefragment.  

Mål: Stm: 1,7-3,7 cm. Vekt: 17,2 gram.  

 

11) flekke av bergkrystall. Gjenstandsdel: distal.  

Mål: B: 1,2 L: 0,9 cm. Vekt: 0,1 gram. 

 

12) 2 avslag med retusj av bergkrystall.  

Mål: Stm: 1,2-3,1 cm. Vekt: 4,0 gram.  

 

13) 11 avslag av bergkrystall. 

 

14) 16 fragment av bergkrystall. 

 

15) 24 splint av bergkrystall. 

 

16) kjerne konisk kjerne av bergkrystall.  

Mål: Stm: 1,9 cm. Vekt: 1,95 gram.  

 

17) kjerne plattformkjerne av bergkrystall.  
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Mål: Stm: 1,9 cm. Vekt: 1,35 gram.  

 

18) kjerne bipolar kjerne av bergkrystall.  

Mål: Stm: 2,2 cm. Vekt: 3,0 gram.  

 

18)  2 kjerne bipolar kjerne av bergkrystall.  

Mål: Stm: 2,0 cm. Vekt: 2,3 gram; Stm: 1,2 cm. Vekt: 1,4 gram. 

 

19) kjerne uregelmessig kjerne av bergkrystall.  

Mål: Stm: 3,9 cm. Vekt: 11,1 gram.  

 

20) 2 kjerner kjernefragment av bergkrystall. Gjenstandsdel: plattformavslag.  

Mål: Stm: 1,1-2,5 cm. Vekt: 4,0 gram.  

 

21) mikroflekke av kvarts. Gjenstandsdel: proksimal.  

Mål: B: 0,5 L: 1,2 cm. Vekt: 0,15 gram.  

 

22) 6 avslag av kvarts. 

 

23) 4 fragment av kvarts. 

 

24) 16 splint av kvarts.  

 

25) kjerne kjernefragment av kvarts. Gjenstandsdel: sidefragment.  

Mål: Stm: 2,7 cm. Vekt: 2,8 gram.  

 

26) avslag av kvartsitt. Vekt: 3,2 gram.  

 

27) fragment av kvartsitt. Vekt: 0,95 gram.  

 

28) 3 knakkestein av kvartsitt.  

Mål: Stm: 5,0-10,2 cm. Vekt: 655,45 gram.  

 

29) 2 kniver av sandstein. Gjenstandsdel: fragment.  

Mål: Stm: 3,0-3,5 cm. Vekt: 12,70 gram.  

 

30) 2 slipeplate av sandstein.  

Mål: Stm: 9,7 cm. Vekt: 70,4 gram; Stm: 20,0 cm. Vekt: 1564,35 gram.  

 

31) 9 avslag av bergart. 

 

32) 1 blåskjell. Vekt: 0,1 gram.  

 

33) 4 prøve, kull av tre.  

Fra såld, ikke prøvenummer, Vekt: 0,2 gram; Vedartsbestemt til Pinus, 7 stk, ungre gren 

og Quercus, 3 stk, stamme. Hvorav 0,1 gram Pinus er datert: 620 ± BP, 1290-1405 e.Kr. 

(Beta-447957). Det øvrige prøvematerialet er arkivert, Vekt: 0,8 gram; Fra såld, ikke 

prøvenummer 
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Vekt: 0,2 gram; Vekt: 0,2 gram.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger umiddelbart sør for en lav bergtopp, 15 meter 

nord for det nordvestre hjørnet av hovedhuset på Rådyrbakken 3. 

 

Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 32, N: 6613082.302 Ø: 592529.899.  

LokalitetsID: 180059.  

Funnet av: Gaute Reitan, KHM.  

Funnår: 2015  

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 

 

11.2 PRØVER 

C-nr. Kontekst P.nr Daterbart materiale Del Antall 

C60359/33 104x108ySØ1 1 Pinus 

Quercus 

Yngre gren 

Stamme 

7 

3 

 

11.3 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35165_001 Oversiktsbilde av lokaliteten etter rydding ØNØ Reitan 3.6.2015 

Cf35165_002 Sålding av steinete masser, med Jonathan Siqveland - Reitan 5.6.2015 

Cf35165_003 
 

Graving av prøveruter, med Jonathan Siqveland, Live Forestløkken og Jan 

Kristian Helland NØ 
Reitan 

9.6.2015 

Cf35165_004 Gaute Reitan formidler til skoleelever - Siqveland 10.6.2015 

Cf35165_005 
 

Graving i ruter og lag, med Jonathan Siqveland og Live Forestløkken, Jan 

Kristian Helland måler inn SSØ 
Reitan 

19.6.2015 

Cf35165_006 Oversiktsbilde av felt gravd i ruter og lag SV Reitan 19.6.2015 

Cf35165_007 Live Forestløkken flateavdekker med gravemaskin Ø Reitan 19.6.2015 

Cf35165_008 Brunjordsprofil i profilbenk V Reitan 19.6.2015 

Cf35165_009 Oversiktsfoto av lokaliteten etter maskinell flateavdekking  S Reitan 19.6.2015 
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11.4 ANALYSERESULTATER 
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11.5 KART 
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