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Rapport fra undersøkelser av steinalderboplasser ved Råsjøen 8/1, Nannestad
kommune, Akershus 14. og 16. september 1999

Prosjekt 19964001

Bakgrunn for undersøkelsen
Strandsonen langs Råsjøen har to ganger tidligere vært undersøkt arkeologisk. Første gang i
1991 ved Ove Olstad i forbindelse med planlagte vegtraseer til den nye hovedflyplassen på
Gardermoen. (Ove Olstad rapport i top. ark.1991). Det ble da gjort fimn av flint i strandsonen
på fire steder. Disse lokalitetene har nr 1000,1001,1002 og 1003. Det er også gjort løsfunn i
området ved meget lav vannstand. I 1971 ble det fimnet en skafthulløks på stranda mellom
Trasletjembekken og brua over til Tangen. Denne er i privat eie.

Råsjøen har vært regulert i forbindelse med tømmerfløting i om lag 150 år. I 1918 det ble
bygget et lokalt kraftverk. Reguleringshøyden er maks 2,5 m. I forbindelse med en søknad fi.a
UNIVANN om å Øke vannuttaket av drikkevann i Rotuvassdraget foretok Akershus
fylkeskommune en ny undersøkelse langs Råsjøen og Bjertnessjøen ved Håkon GIørstad, Per
Erik Gjesvold og Ragnar Lie. (GIørstad rapport i top. ark 1995). Man antok at en ytterligere
Økning i vannuttåket vil Øke erosjonen langs breddene på Råsjøen, Store og Lille Elsjø og
Bjertnessjøen. I undersøkelsesperioden var vannstanden bare 80 cm under høyeste.
Muligheten for å kunne påvise boplasser var derfor forholdsvis liten. Det ble fikevel fimnet s
steinalderlokaliteter rundt Råsjøen.

I brev av 6. 10. 95 ffa Akershus fylkeskommune til IAKN Uhiversitetets Oldsaksamling blir
institusjonen bedt om å wrdere behovet for ytterligere arkeologiske undersøkelser for å sikre
arkeo lo gisk kildemateriale.

I møte i Fomminneutvalget 15.01.1995 ble det vedtatt å foreta ytterligere innsamling av
materiale fi.a boplassene. Tiltakshaveren UNIVANN bekoster denne undersøkelsen.

I praksis var det nødvendig med meget lav vannstand for å få oversikt over eventuelle
neddemte boplasser og samle inn ytterligere materiale ffa de tidligere registrerte boplassene.
En slik situasjon var tilstede i september 1999. Vannstanden var da ca 1 m under
normalvannstand.

Tidsrom og deltakere
Undersøkelsen ble foretatt 14. september 1999 i vakkert høstvær. Deltakere var studentene
lnger Marie Berg-.Hansen, 01e Christian Lønaas, arkeolog Ronny.Henriksen fra Akershus
fykeskommune, Håkon GIørstad ffa Oldsaksamlingen, distriktsansvarlig Lil Gustafson samt
Ole Grimsrud. Berg-Hansen og Grimsrud foretok videre undersøkelser 16. september 1999.
Det ble utført i underkant av s dagsverk.

Undersøkelsens formål
Hensikten med oppdraget var å fastslå omfanget av de allerede registrerte boplassene samt
benytte den lave vannstanden for å fastslå om det var mulig å påvise nye boplasser i
strandsonen. Det er tidligere gjort få undersøkelser i skogsområdene og langs vassdragene
rundt Oslo. De fimnene som allerede er gjort er derfor svært interessante fordi de kan belyse
bruken av et innlandslandskap som foreløpig er lite kjent i utforskningen av steinalderen.



Erfaringer ffa andre regulerte vassdrag har vist at det kan ligge verdifulle funn i
utvaskingssonen.

Undersøkelsen
Som beskrevet i innledningen er det foretatt registreringer i tre omganger. Det vises til
vedlagte tabell og kart. Det ble lett på overflaten i utvasket strandsone ved de registrerte
lokalitetene samt i andre lovende områder. Dessuten ble det tatt en rekke prøvestikk i
strandsonen for å avklare om det var funn i dyperg nivå. Alle prøvestikkene ble vannsåldet.
Alle fimn ble gjort på overflaten. Det ble ikke konstatert bevarte kulturlag. Ytterligere
•arbeidsinnsats ville neppe gi særlig mer informasjon. Arbeidet ble derfor avsluttet etter to
dager.

De enkelte lokaHtetene
Olstads 1000 1igger på en NV vendt tange som stikker ut i Råsjøen med meget god utsikt
over hele sjøen. Hos GIørstad har den benevnelsen lok. 4. Undergrunnen på stedet består av
sand og grus. Lokaliteten ligger dels på en forhøyning over høyeste regulerte vannstand og vil
derfor ikke berøres av reguleringsplanen. Materialet fordeler seg på flere steder på denne
flaten. Ved vår registrering ble det i tillegg funnet et lite flintavslag ute i vannet, to avslag helt
ytterst på tangen nedenfor. Odden er mye brukt til ffiluftsaktiviteter, men dette berører ikke
kulturminnene.

0lstad 1001 tilsvarer Glørstads lok 6. Denne ligger på en liten flat forhøyning i østenden av
sjøen, ca 90 m m NNV for hovedhuset på Tangen gård. Denne boplassen synes ikke å bli
berørt av regulering.

Olstad 1002 Ugger på en liten tange som ikke måler mer enn 2 x 5 m. Den ligger i NV delen
av sjøen, V for Larsodden. Her gjorde han et lite fum av et flintavslag. Ved vår registrering
ble det gjort ytterligere fimn av 6 avslag på den samme lokaliteten. Det virker som muligheten
for flere fimn er temmelig begrenset, da boplassen ligger i strandsonen og ållerede er
termelig utvasket.

0lstad 1003 ligger ca 60 m NV for spissen av Larsodden. Den er identisk med Glørstads
lok. 2. 01stad fant her en del avslag og fi.agmenter av flint på en flat blokkrik strand.
Artefåktene ble funnet innenfor et ganske lite område på 2 x 2 m i sjøens utvaskingssone.
GIørstad gjorde ytterligere to fimn. Boplassen er med all sannsynlighet helt utvasket.

Glørstad 5 Glørstad betegner denne som ganske spesiell i sin rapport. I 1995 fant han en
bergartsøks og flintskraper i et og samme prøvestikk bare 10- 20 cm over høyeste vannstand i
kanten av en stor stein. Det ble gjort ytterligere prøvestikking ved vår undersøkelse. Kun to
små sphnter av flint ble fimnet. Funnstedet er det eneste av lokantetene som kan bli utsatt for
erosjon. Imidlertid viste vår prøvestikking at det neppe er et boplassområde i strandsonen som
er truet.  GIørstads toker dette fimnet som et depotfimn.

Glørstad 3 qanges utsikt) Her ble det ftinnet 10 ffintavslag i prøvestikk. Imidlertid ligger
funnstedet godt over høyeste vannstand og vil ikke bli berørt av regulering. Det ble lett på
stranda nedenfor uten at det ble gjort fiinn.

Glørstad 1 Funn av 3 flintavslag 75 m vest for Larsodden, dvs på samme strand som Olstads
1002. Også deme ligger i erosjonssonen. Stranda er svært steinete. Det ble ikke gjort flere
funn ved vår registrering. Boplassen er trong helt utvasket.

2



Glørstad lok 9 ligger på Larsodden. Denne ligger på Råsjøens nordside. Det er fjell og store
steinblokker som ligger i dagen, noen steder med et tynt grusdekke over. Her ble det stort
funn i to prøvestikk i 1995. Det ble ikke gjort ytterligere fimn her ved vår undersøkelse.
Boplassen er trolig helt utvasket.

Nye boplasser funnet ved årets undersøkelse
Grimsrud 10 Denne lokaliteten ligger delvis ute i vannet, selv ved lav vannstand. Den ligger
ved sjøens utløp i Øst, dvs tvers overfor odden med lokalitet 4. Den er steinete inne på stranda,
mens det er finere sand ute i vannet. Hvis det ikke blir lavere vannstand enn det var ved vår
undersøkelse, ligger boplassen uforstyrret. Muligens ligger denne boplassen i nærheten av
funnstedet for skafthulløksa som ble funnet i 1971.

Grimsmd 11 og 12 ble fimnet ved prøvestikking i utvasket strandsone. Den ligger Øst for en
bekk i Sandvika på sørsida av sjøen. Som navnet sier er det en flott sandstrand, i motsetning
til de andre boplassene som for det meste er ganske steinete. Både Olstad og GIørstad hadde
tidligere prøvestukket på denne stranda uten å støre fimn. Lokalitetene virker derfor ganske
avgrenset, og synes å være knyttet til strandkanten. De er temmelig utvasket.

Konklusjon
De tre undersøkelsene som har blitt foretatt burde være tilstrekkelig for å gi oss et bilde av
boplassenes karåkter og størrelse. Det antas at det ikke er større boplassområder med bevarte
kultulag her. Boplassene som er strandtilknyttet synes å være temmelig utvasket. Derimot er
det påvist flere boplasser som ligger godt over reguleringsgrensen som er intakte og
representerer et viktig kildemateriale.

1.Undersøkelsen viser at det har vært mye aktivitet rundt vannet. Det er æort fimn på de fleste
tenkelige oppholdssteder.

2. Boplassene synes å være knyttet til vannkanten.

3. Det er lite fiinnmateriale. Det tyder på at det har vært korte opphold. En feilkilde kan
imidlertid være at en del materiale er vasket bort.

Daterin8

Det er vanskelig å foreta en nøyåktig datering ut ffa fimnmaterialet. Det har vært i bruk i et
langt tidsrom av steinalderen. Bruken av mikroflekker kan imidlertid indikere aktivitet i eldre
steinalder, ca 4-5000 f. kr. Flintfunnene viser en tiucnytning til kysten. Man tenker seg at
befoHcningen bosatt ved Oslofjorden foretok korte jaktferder til innlandet.

Vedlegg
Kart: utsnitt av M-711  1915 Hl

utsnitt av øK CO 52-5-4
Fotoliste
Lokalitetsoversikt
Funnkatalog
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A 99/141
C 52277 - C 52282  Steinalderboplasser ved Råsjøen, gnr. 8/1, Romeriksåsene,
Nannestad kommune, Akershus.

Funn ffa 6 lokaliteter rundt Råsjøen samlet inn i utvasket strandsone ved lav vannstand. Sjøen
ligger 435 m o.h., i granskog og tillhører Rotuvassdraget som tidligere er regulert for
tømmerfløtning. Det er tidligere registrert rundt vannet i to omganger. Vassdraget ble
omregulert i forbindelse med vannforsyning i 1995. I den forbindelse ble det i september 1999
foretatt ytterligere innsamling av fimn i reguleringssonen,  i tidligere registrerte lokaliteter,
dessuten ble det fimnet tre nye lokaliteter. Tilsammen er det fiinnet 12 lokaliteter rundt sjøen.
Rapport i top.ark ved Ole Grimsrud.
Tidligere C-nr. for fimn ffa Råsjøen: C 50151-55 og C 39138 -391145.

C 52277 Lok. 4
a)   8 avslag av flint, st.mål 1 cm-3,8 cm
b)   1 avslag av kvarts, st-mål 1,7 cm

C 52278 Lok. 5
a)   2 splinter av flint

C 52279 Lok. 1002
a)   6 avslag av flint, st-mål 1,2 cm-3,6 cm

C52280Lok.10    '
a)   1 avslag med konveks retusj (skraper), brukket, brent flint, bredde 1,7 cm
b)   1 uegelmessig kjeme av flint, knusespor, st.mål 2,8 cm
c)   3 mikroflekker av flint, 1. 0,8-1,1 cm
d)   7 avslag/spnnter av flint, st.mål 0,7-2,2 cm

C 52281 Lok.11
a)   1 ffagment av mikroflekkekjeme, flint, retusj langs en sidekant (sekundært brukt som

skraper?) 1. 3,2 cm, br. 2,2 cm
b)   1 flekkeliknende avslag av flint, retusj langs ene langside,1. 3,8 cm
c)   1 flekkeliknende avslag av ringerikskvartsitt, med retusj langs ene langside,1. 3,6 cm, br.

2'1 cm

C 52282 Lok.11
a) 3 avslag av flint, st.mål 1,5-2,5 cm



A 99/141
C 52277 - C 52282  Steinalderboplasser ved Råsjøen, gnr. 8/1, Romeriksåsene,
Nannestad kommune, Akershus.

Funn ffa 6 lokaliteter rundt Råsjøen samlet inn i utvasket strandsone ved lav vannstand. Sjøen
ligger 435 m o.h., i granskog og tillhører Rotuvassdraget som tidligere er regulert for
tømmerfløtning. Det er tidligere registrert rundt vannet i to omganger. Vassdraget ble
omregulert i forbindelse med vannforsyning i 1995. I den forbindelse ble det i september 1999
foretatt ytterligere innsamling av fimn i reguleringssonen,  i tidligere registrerte lokaliteter,
dessuten ble det flmnet tre nye lokaliteter. Tilsammen er det fimnet 12 lokaliteter rundt sjøen.
Rapport i top.ark ved Ole Grimsrud.
Tidligere C-nr. for funn ffa Råsjøen: C 50151-55 og C 39138 -391145.

C 52277 Lok. 4
a)   8 avslag av flint, st.mål 1 cm-3,8 cm
b)   1 avslag av kvarts, st-mål 1,7 cm

C 52278 Lok. 5
a)   2 splinter av flint

C 52279 Lok.  1002
a)   6 avslag av flint, st-mål 1,2 cm-3,6 cm

C 52280 Lok.  10
a)   1 avslag med konveks retusj (skraper), brukket, brent flint, bredde 1,7 cm
b)   1 uregelmessig kjeme av flint, knusespor, st.mål 2,8 cm
c)   3 mikroflekker av flint,1. 0,8-1,1 cm
d)   7 avslag/splinter av flint, st.mål 0,7-2,2 cm

C 52281 Lok.11
a)   1 ffagment av mikroflekkekjeme, flint, retusj langs en sidekant (sekundært brukt som

skraper?) 1. 3,2 cm, br. 2,2 cm
b)   1 flekkeliknende avslag av flint, retusj langs ene langside,1. 3,8 cm
c)   1 flekkeliknende avslag av ringerikskvartsitt, med retusj langs ene langside,1. 3,6 cm br.

2,1 cm

C 52282 Lok.  1 1
a) 3 avslag av flint, st.mål 1,5-2,5 cm



Fotoliste, Råsjøen 8/1, Nannestad, Akershus. 14. september 1999
Fargedias. Foto: L. Gustafson

1 lokalitet 4 motN
2 stranden mot lok. 5 motS
3 øst for lok. 4 ved utløpet av os motø
4 Øst for lok. 4 ved utløpet av os motø
5 utløpsoset mot lok.4 mot  .  NV
6 utløpsoset motø
7 utløp-soset motV
8 utløpsoset motV
9 nordbredden V for oset
10 nordbredden V for oset
11 lok.  10 mot SV
12 1ok.  10 mot Sø (oset)
13 nedenfor Langes utsikt (med lok. 3) vutø
14 Lok.1, lok 2 i -bakgrunnen vuc,t  5ør,
15 Råsjøen
16 lok.  1002 motV
17 1ok.11 •md  b)¢
18 1ok.11 wo+  tJø
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UNIVEF}SITETETS
OLDSAKSAMLING

FREDEF}lKS   GATE  3
0164  0SLO   1

•=
GårdsÆ)rLksnavn

Bjertnessjøen
Name stad almenning

Gnr.Æ)r.nr.       156/1

Kommune Fyu[e  Akershus
Namestad
Sogn Prestegjeld

EierÆruker

Gjelder:

Undersøkelse av                           Bj ertnessj øen,
Steinalderboplass |ok. 7                Rotuvassdraget
13.08.1998

Flyfoto Kartref.   1915 HI

CP 052-5-3

Imberetring ved: Dato    20.08.1998

Lfl Gustafson

Bakgrunn
1 forbindelse med konsesjon for uttak av drikkevann i Rotuvassdraget
ble det  satt som betingelse at det skulle foretas imsamling av fimn
ffa steinalderboplasser ved de to vannene Råsjøen og Bjertnessjøen,
for å sikre viten§kapelig materiale. Undersøkelsen skal finansieres av
tiltakshaver UNIVANN.

Akershus Slkeskommune har tidligere foretatt registreringer rundt
sjøene og fi]nnet  6 lokaliteter ved Råsjøen og 1 ved Bjertnessjøen,
rapport ved H.Glørstad, 09.07.  1995. Flere av disse ligger ved
vannkanten og er delvis utvasket i forbindelse med tidligere regulering
(for tømmerfløtning). Eriåring ffa andre områder har vist at det kan
ligge verdifiillt materiale i utvasket strandsone.

Boplassene er interessante fordi de kan belyse bruken av et
innlandsområde som er lite kjent i utforskningen av steinalderen.



GårdsÆ>ruksnam
Namestad allmenning

G.nr.Æ).nr.

156/1

Komune Fylke    Akershus
Nanne stad kommune

Undersøkelsen

Etter  avtale med UNIVANN ble Bjertnessjøen senket ]/2 m for å
blottlegge den opprimelige strandsonen. Det var også planlagt å
senke Råsjøen, men dette ble fi.afalt av hensyn til fiskebestanden, som
iflg. grumeieren ville kunne bli skadet.

I denne omgang ble det derfor bare foretatt undersøkelse ved
Bjertnessjøen. Undersøkelsen ble foretatt  13. august, i vått og grått
vær. Deltagere var undertegnede og Ronny Henriksen, arkeolog fia
Akershus Slkeskomune.

Lokaliteten ligger på en liten odde omtrent på midten av vestbredden
av sjøen. Tangen er gresskledd og det er satt opp en liten benk og her
er en fast bålplass.  Ved registreringen var det fiimet et flintavslag i et
prøvestikk omtrent midt på flaten.

Senking av vannstanden på ]/2 m blottla  det meste av den
opprimelige odden. Uriiddelbart utenfor dagens strand kume vi se at
terrenget skrånet.

Den utvaskede strandsonen besto av sand og grus, med noen større
steinblokker. Langs bredden ved foten av odden var det gjømete.
Det ble ikke gjort fi]nn i overflaten, heller ikke observert skjørbrent
stein.

I strandsonen ble det gravet to hele m2 ruter og  fire kvarte m2 ruter
uten at det ble fiimet gjenstander, heller ikke observert skjørbrent
stein. Det ble i tillegg gravet to kvarte m2 ruter inne på gressflaten, og
i det imerste ble det fimnet et lite avslag av flint, merket 8 på
planskissen. AJl masse ble vannsåldet i "svenskesåld".

Kohklusjon etter undersøkelsen: dette en boplass hvor det er etterlatt
få gjenstander, det er nå ingen fimn i utvasket strandsone. Det betyr at
disse er vasket bort, eller at boplassen ikke har strukket seg ned tfl
vannkanten. Restene av boplassen er bevart over dagens regulerte

Æi#ofl



FOTOLISTE

Foto: Lil Gustafson

Fargedias
1.   Lok. 7. Utvasket strandsone. R.Henriksen sålder. Mot N
2.   Lok. 7. Utvasket strandsone. R.Henriksen i bakgrumen.  Mot

SSØ
3.   Lok. 7.Utvasket strandsone. R. Henriksen i bakgrumen. Mot Ø.
4.   Lok. 7. Prøvestikk A i utvasket strandsone. Profil mot intakt torv.

Mot SV.
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