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SAMMENDRAG 
 

I perioden 19.- 25. august 2009 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i Carl Kjelsensvei 71, Nygård, 
58/47, Oslo. Ved maskinell flateavdekking ble det åpnet et område på ca. 115 m² og avdekket to tidligere 
registrerte kulturlag/dyrkningslag, S1 og S2. Det ble i tillegg gravd 10 kvadranter á 50 x 50 cm ned til steril 
undergrunn for å få en oversikt over frekvensen av slått flint. Det ble i den forbindelse gjort åtte funn av 
primærtildannet flint og ett brent bein på lokaliteten, men funnene har ingen entydig tilknytning til lag S1 
eller S2. 
 
Lag S1 lå stratigrafisk over S2 og fremkom tydelig som et mørk brunt til brunsvart fyllskifte med en del 
spredt kull, og med en dokumentert tykkelse på 16-30 cm. Det foreligger to dateringer fra laget. En kullprøve 
fra midtre del av lag S1 i profil A er datert til yngre bronsealder-førromersk jernalder (cal 765-410 BC), mens 
en kullprøve fra øvre del av lag S1 i profil B er datert til overgangen mellom førromersk jernalder og eldre 
romertid (cal 90-5 BC).  
 
Lag S2 lå i midtre del av feltet som et gråbrunt fyllskifte, lysere i farge, mer utvasket og med mindre innhold 
av humus enn S1. Lag S2 er dokumentert med en tykkelse på 10-28 cm. En kullprøve fra nedre del av lag S2 
er datert til mellomneolitikum (cal 3620-2630 BC), men prøven var så liten at den ikke kunne dateres på en 
betryggende måte. 
 
Det er analysert to pollenserier fra lokaliteten, én fra hver profil. Prøvene viser tilstedeværelse av gran i alle 
prøvene slik at lagene ikke kan være tilkommet tidligere enn cal AD 400-500. C14-dateringene som 
foreligger viser sannsynligvis til aktivitetsfaser på stedet, trolig knyttet til dyrking av området siden 
korndyrkning er påvist på stedet i alle lagene. Mye kull i pollenprøvene kan komme fra avsviing av området, 
muligens i forbindelse med den første ryddingen av åkerland. Dette kan ha forekommet i perioden yngre 
bronsealder-eldre jernalder, slik dateringene antyder. Tilstedeværelsen av gran i alle pollenprøvene viser 
imidlertid at det har funnet sted betydelig omroting av lagene sannsynligvis i forbindelse med 
jordbearbeiding og masseforflytninger. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

CARL KJELSENSVEI 71, NYGÅRD, 58/47., 
OSLO 

GRETHE BJØRKAN BUKKEMOEN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Underøkelsesområdet i Carl Kjelsensvei 71 ligger innenfor Reguleringsplan for 
småhusområder i Oslo ytre by (Småhusplanen) som behandles etter forenklet 
saksbehandling. Planen er laget med henblikk på fortetting av villaområdene i de 
ytre byområdene. Gjeldende tiltak omfatter oppføring av enebolig og to 
tomannsboliger på eiendommen og utgjør et areal på anslått ca. 1500 kvm. 
Tiltakshaver for prosjektet er Oslo Bygg og Eiendom AS. 
 
Byantikvaren gjennomførte arkeologiske registreringer ved søkesjakting i mai 
2007 (jf. Sæther 2007), og det ble påvist 16 strukturer fordelt på tre sjakter. To 
av strukturene ble definert som dyrkningslag og en som sti, men de øvrige 
strukturene ble oppgitt som udefinerte. Det ble i tillegg gjort funn av en skraper 
og to avslag av flint. Lil Gustafson og Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk 
museum var på befaring av området 22. mai 2007. Det ble antatt at de registrerte 
dyrkningslagene og flintfunnene kunne representere dyrkningsspor fra 
neolitikum. 
 
Kulturhistorisk museum mener de registrerte dyrkningslagene har begrenset 
verneverdi, og at det ikke har noen hensikt å bevare dem på stedet. En 
vitenskapelig undersøkelse kan derimot avklare dyrkningslagenes alder og 
samtidig belyse den tidlige bosetningshistorien i Aker. Det er gjennomført få 
arkeologiske utgravninger av denne type i Oslo kommune og dette er et 
satsningsområde for Kulturhistorisk museum. Kulturhistorisk museum støtter 
Byantikvarens vurdering av saken i sin dispensasjonssøknad, og anbefaler i brev 
av 6. september 2007 til Riksantikvaren at det gis dispensasjon med vilkår om 
en arkeologisk undersøkelse. Det ble videre utarbeidet budsjett og prosjektplan 
av 6. september 2007, revidert 26. februar 2009 (Holm 2007; Simonsen 2009). 
Riksantikvaren ga dispensasjon i brev av 24. september 2007. 
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Figur 1. Oversikt over utgravningsområdet. GIS-applikasjon ved Rune Borvik, KHM. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 19.- 25. august 2009, og det ble til 
sammen utført 10 dagsverk på lokaliteten. Det var oppholdsvær og delvis sol i 
perioden undersøkelsen fant sted. 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Hege Damlien Prosjektleder   
Grethe Bjørkan Bukkemoen Feltleder  19.- 25. august 5 
Kristin Eriksen Feltassistent 19.- 25. august 5 
Rune Borvik Innmåling 21. og 25. august 1,6 
Gravemaskinfører Jan Thore 
Anundskås 

 17. juni 1 

Tabell 1. Oversikt over personell. 

Prosjektleder Hege Damlien besøkte utgravningen ved ett tilfelle. 
 

3. FORMIDLING  
Forbipasserende og naboer som viste interesse fikk en kort orientering om 
undersøkelsene og funnene av feltleder. En av naboene kunne fortelle at den 
svarte matjorda vi tolket som mulig dyrkningslag fantes i alle hagene i området. 
Det var i tillegg gjort en del funn av flint og skjell. 
 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
Undersøkelsen fant sted i en frukthage i Carl Kjelsensvei 71 og nærområdet 
domineres av eneboliger med hage. Området ligger 166 moh. og landskapet 
fortsetter å stige opp mot Korsvoll og Maridalen. En av de gamle ferdselsveiene 
langs Akerselva, Maridalsveien, går ca. 50 m øst for planområdet, mens 
Akerselva ligger ca. 200 m øst. Den aktuelle tomten ligger i et solrikt område 
med lettdrevet moreneblandet sand/grus. Det er kort vei til Akerselva, 
Maridalsvannet og Maridalen, og stedet har derfor vært godt egnet i neolitikum 
med en blandet økonomi der jakt og fiske, i tillegg til jordbruk, fremdeles stod 
sentralt. 

 
Jordbruksbosetning i Oslo-dalen er kjent tilbake til neolitikum, blant annet 
gjennom funn av noen titalls storredskaper av flint og bergart fra neolitikum og 
bronsealder. Funnene fordeler seg hovedsakelig i de beste jordbruksområdene i 
det som seinere ble kjernen i Akersbygda. Det er også funnet pollen i Oslo-
området som viser jordbruk fra tidligneolitikum. Av funn fra denne tidligste 
delen av neolitikum kjennes bla. flere funn av tynnakkede flintøkser fra Oslo 
(Mikkelsen 1973). Det er gjort både gravfunn, depotfunn og løsfunn i Oslo fra 
denne perioden.  
 
I historisk tid lå undersøkelsesområdet under gården Nygård. I nærområdet er 
det registrert flere gravhauger, blant annet et lite gravfelt med tre hauger (Id 
80107) på gården Nordberg som opprinnelig har tilhørt matrikkelgården Sogn, 
gnr. 49 og 50. Det er også gjort en del løsfunn fra steinalder og jernalder. Den 
nærmeste eldre gården er Tåsen som i følge Oluf Rygh er et sammensatt –vin 
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navn. Tåsen gård er nevnt i Biskop Eysteins Jordebok som klostergods under 
Nonneseter kloster. Akershusregisteret nevner også gården i et brev fra kong 
Erik fra 1397-98. I dette brevet skjenkes Tåsen gård abbedissen i Nonneseter 
(Sollied 1947:93). 
 

 
Figur 2. Cf34216_003. Lokaliteten før avdekking. Retning mot vest. Foto: Grethe Bjørkan 
Bukkemoen.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Å få en nærmere definisjon av dyrkningslagene var hovedformål ved 
undersøkelsen. Følgende spørsmål var relevante i den forbindelse: 

 
• Finnes det daterende og/eller bruksindikerende gjenstander i lagene? 
• Hva ble dyrket? 
• Datering. Er dyrkningslagene dannet gjennom et lengre tidsrom?  
• Stratigrafien internt i dyrkningslagene (A14 og A15 fra registreringen) og 

forholdet mellom dem 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Ved undersøkelsen ble det anvendt en gravemaskin på 7 tonn med pusskuff og 
renseskjær for å flateavdekke det aktuelle området. Størrelsen på maskinen 
passet godt til denne typen lokalitet av begrenset omfang. Trær, vegetasjon og 
bebyggelse gjorde det vanskelig fremkommelig for en større maskin.  
 
Fremkomne lag, prøvestikk og funn ble gitt fortløpende nummer og ble 
dokumentert i plan gjennom digital innmåling. Det ble gjensatt et profil langs 
feltets vestre sjaktkant og renset frem profilet på tvers av feltet som tidligere var 
gravd av Byantikvaren. Ved siden av å gi gode muligheter for å studere 
stratigrafien utgjør også profiler godt egnede kontekster for prøveuttak. 
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Profilene ble tegnet og fotografert, i tillegg ble de målt inn digitalt. De 
undersøkte profilene ble beskrevet på et eget skjema. Det ble tatt ut kullprøver, 
makrofossilprøver og pollenprøver fra profilene. Alle prøver ble nummerert 
fortløpende.  
 
Siden det var gjort funn av flint på lokaliteten under registreringen ble det gravd 
10 kvadranter á 50x50 cm. Det ble da gravd i lag á 10 cm ned til steril 
undergrunn. I følge prosjektplanen skulle det graves stratigrafisk for å skille de 
to lagene fra hverandre. Dette ble gjort i prøverute 1, som var den eneste 
kvadranten som lå innenfor et område hvor begge lagene var representert. For de 
påfølgende kvadrantene ble ikke stratigrafisk graving ansett som nødvendig. 
 
Ved etterarbeid ble informasjonen om de påviste lagene lagt inn i museets 
strukturdatabase. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt, Canon EOS 
400D, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf.34216. 
 

 
Figur 3. Cf34216_040. Innmåling av prøveruter og funn. I bildet: Rune Borvik. Retning mot 
nord. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 
Innmålingen i felt ble utført av Rune Borvik fra Kulturhistorisk museum. Det 
ble anvendt 1,3 dagsverk. Det var allerede etablert to fastpunkter i området. 
Innmålingen var problemfri med hensyn til gode siktlinjer og målevinkler. Det 
ble målt inn to kulturlag i tillegg til grøfter, prøveruter, funn, profiler og 
feltgrenser. Til innmålingen ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en 
Leica 1100 med RCS fjernstyring. Alle innmålingene ble utført med 
selvsøkende kikkert og én person ved prismet. 
 
Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ArcGIS9.2 
benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i 
totalstasjonen. Disse ble derettet importert til GeoOffice, og her konvertert til 
Shape-filer som kunne bearbeides i ArcView. Her ble punktene gjort om til 
polygoner via programutvidelsen ’point to polygons’. Prosjektfilene ble deretter 
importert til ArcGIS for lagring i geodatabase. ArcGIS ble også brukt i 
ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata og metakart er lagret ved 
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det digitale kartverket ved Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. 
 
Funn og prøver fra undersøkelsen ble katalogisert under C57486.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Avdekkingen startet i nordlig del av området, inntil en terrassekant som trolig 
markerer overgangen til et planert område på hagens overside. Det var i 
begynnelsen svært vanskelig å definerer undergrunnen da det var store 
nivåforskjeller der registreringssjakten hadde gått. Lengst mot øst var det i 
tillegg et lyst påført siltlag. Etter hvert fremkom de registrerte mulige 
dyrkningslagene, kalt S1 og S2. De fremstod tydelig og markert. Lengst mot 
vest, langs Korsvollbakken, ble det renset opp et profil (Profil A) og det ble 
gravd godt ned i undergrunnen med maskin. På tvers av feltet ble profilet (Profil 
B) som Byantikvaren gravde under registreringen renset opp. Avdekkingen 
fortsatte i sørlig retning, nær gjerdet til naboeiendommen. Her fremom et mørkt, 
kompakt lag som gikk av i flak. Laget lå i tillegg stratigrafisk over det lyse, 
påførte siltlaget, og ble tolket som natur. I østlig retning avtok det mulige 
dyrkningslaget og avdekkingen ble avsluttet. Utgravningsfeltet avgrenses av 
Korsvollveien mot vest, et planert platå mot nord, funntomme områder mot øst 
og bebyggelse mot sør. 
 
Det var tørt og varmt vær under avdekkingen noe som gjorde det vanskelig å 
skille lagene fra hverandre. Etter litt regn påfølgende dag var forholdene 
betydelig bedre og feltet ble renset godt opp med krafse og graveskje for å 
definerer lagene og måle dem inn digitalt. Under opprensingen fremkom noe 
flint. Profilene ble dokumenter og det ble tatt ut kullprøver og pollenprøver. 
Samtidig ble det påbegynt å grave prøveruter på 50x50 cm i lag á 10 cm for å 
undersøke om det forekom flere funn av flint. Prøverutene ble nummerert fra 1-
10. Det meste av fyllmassen i prøverutene ble vannsåldet i et såld med en 
maskevidde på 5 mm. Enkelte lag ble tørrsåldet med såkalt ”svenskesåld”. 
Annenhver bøtte ble såldet avslutningsvis da få funn hadde fremkommet. Såld 
og et provisorisk stativ var medbrakt fra museet. 
 
Til sammen ble det brukt 1 dagsverk med maskin og det ble avdekket et område 
på ca. 115 m2. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Lokaliteten bar preg av moderne forstyrrelser og vegetasjonsspor, men det var 
vanskelig å avklare hvilke aktiviteter forstyrrelsene var et resultat av. Et lyst lag 
av silt lå i feltets østre ytterkant ledsaget av en grøft med samme fyllmasse (S3). 
S3 lå tydelig over lag S1 og S2, og var skåret ned i dem. Grøften løp over hele 
feltet, retning nord-sør, men så likevel ikke ut til å være maskingravd da kantene 
var noe ujevne og selve grøften ikke var helt rett. Grøften hadde imidlertid 
retning rett mot en kum på det utplanerte platået mot nord, men hadde ikke rør i 
bunnen. Grøften ble krysset av en moderne grøft i sørlig del av feltet. I profil B 
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var det tydelig at fyllmassen i nedre del av grøften (S3) var omrotet da mørk 
brun sand fra lag S1 var blandet inn med den lyse silten. 
 
Siden det ved registreringen var gravd delvis gjennom dyrkningslagene i nordlig 
del av feltet og sjaktbunnen her var svært ujevn, var det vanskelig å rekonstruere 
kulturlagene og det påførte siltlagets utbredelse i denne retning. 
 

 
Figur 4. Cf. 34216_028. Grøften med det påførte siltlaget i profil B. Retning mot nord. Foto: 
Grethe Bjørkan Bukkemoen. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 
Utgravningsfeltet lå i en hage med plen. Gresstorven hadde en tykkelse på 6-13 
cm. Matjordslaget under gresset var 25–30 cm tykt. Undergrunnen bestod av 
gulbrun siltholdig sand med enkelte grovere parter med småstein. 

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 
Det ble gjort åtte funn av primærtildannet flint og et brent bein på lokaliteten. 
Flinten omfatter to flekker, tre avslag og tre fragmenter. Funnene har ingen 
entydig tilknytning til lag S1 eller S2 og majoriteten ble funnet ved opprensing 
av området, ikke i prøveruter.  

 

5.5.2 STRUKTURER 
Det ble funnet to lag som under registreringen ble tolket som dyrkningslag (A14 
og A15). Lagene ble ved den arkeologiske utgravningen gitt betegnelsene S1 og 
S2. Analyser av prøver fra lagene har imidlertid ikke gitt noen entydige svar 
omkring lagenes funksjon, og det er ikke påvist at lagene kan knyttes til 
dyrkning. Imidlertid må lagene kunne antas å være kulturpåvirket da de ikke 
fremstår som homogene og de inneholder betydelige mengder kullstøv. Lagene 
må derfor kunne betegnes som kulturlag. 
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Figur 5. Oversiktskart over feltet med lag S1 og S2 i tillegg til funnene innmålt. GIS-applikasjon 
ved Rune Borvik, KHM. 
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Figur 6. Cf34216_017. Feltet etter opprensing med markerte lag S1 og S2. Grøften med lys silt 
løper over feltet i retning nord-sør. Retning mot nord. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen. 

 
Kulturlag/dyrkningslag S1 
Laget fremkom tydelig som et mørk brunt til brunsvart fyllskifte med en del 
spredt kull. Laget var avskåret av moderne grøfter og andre forstyrrelser, men 
godt definert. Laget var mest kompakt og humusrikt i nordlig del og mot vest, 
inntil profil A. S1 spredte seg sørover og mot nord, men avtok etter hvert mot 
øst. 
 
Det dokumenterte profilet lå langs feltets ytterkant mot vest, der lag S1 var mest 
markant. Den dokumenterte delen av profilet utgjorde 5 meter. Profilet viste at 
lagets tykkelse varierte noe, men at størst mengde var akkumulert i nordlig del. I 
profilet hadde laget en tykkelse på 16-30 cm. 
 

 
Figur 7. Cf34216_009. Profil A. Retning mot vest. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 

S1 

S2 

Profil  A Profil B 
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Figur 8. Profil A. Retning mot vest. Se også vedlegg 8.2.1. Tegnet av: Grethe Bjørkan 
Bukkemoen 

 
Beskrivelse av jordprofil A, jf. tegning figur 8 
1. Gresstorv 
2. Matjord. Mørk brun med mye humus. 
3. Lag S1. Mørk brunsvart grusblandet sand med enkelte linser av matjord og 
enkelte kullbiter. Mot sør blir laget mer steinrikt og moreneinnblandet. 
4. Undergrunn/mineraljord. Gulbrun, grusblandet sand med noe morene. 

 
Kulturlag/dyrkningslag S2 
Lag S2 lå i midtre del av feltet som et gråbrunt fyllskifte, lysere i farge og med 
mindre innhold av humus enn S1. S2 lå stratigrafisk under S1, og var dermed 
eldre enn dette, og var følgelig sterkere preget av utvasking. Det er imidlertid 
vanskelig å avgjøre om S1 og S2 er to separate lag eller samme lag med ulik 
grad av utvasking. 
 
Det dokumenterte profil B lå på tvers av feltet, i retning mot nord. Den 
dokumenterte delen av profilet utgjorde 4 meter. Profilet viste at lagets tykkelse 
varierte, og at det enkelte steder var en flytende overgang mellom lag S1 og S2. 
I profilet hadde lag S2 en tykkelse på 10-28 cm. 
 

 
Figur 9. Cf.34216_026. Profil B. Retning mot nord. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 
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Figur 10. Jordprofil B. Se også vedlegg 8.2.2.Tegnet av: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 
Beskrivelse av jordprofil B, jf. tegning figur 10 
1. Lag S1. Mørk brunsvart humusrik og grusblandet sand. Laget er spesielt 
fremtredende i østre del 
2. Lag S2. Gråbrun humusrik og grusblandet sand  
3. Påført lys gulbrun silt 
4. Undergrunn/mineraljord. Gulbrun moreneblandet sand. 

 
Prøveruter 
Det ble gravd til sammen 10 prøveruter á 50x50 cm, nummerert fra 1-10, fordelt 
på feltet. Rutene ble prioritert gravd der det ble gjort funn av flint under 
opprensing. Det er kun i rute 4 det ble gjort funn under graving. De øvrige 
funnene relatert til prøveruter er løsfunn gjort før prøverutene ble gravd. Rutene 
ble gravd ned til steril undergrunn innenfor områdene med kulturlag og ned til 
30-40 cm dybde i områdene utenfor. Det ble gjort svært få funn og samtlige lå i 
de øverste 10 cm. Den største konsentrasjonen av funn var i prøverutene 4, 5, 8 
og 9 som er gravd som en rute på 1x1 m. Tre av de åtte funnene av flint ble gjort 
innenfor dette området.  
 
I prøverute 1 var både lag S1 og S2 til stede. Under lag S2 var det i tillegg et lag 
med svakt kullblandet sand, 20-26 cm dypt. Det ble tatt ut en kullprøve fra dette 
laget. 

 

5.5.3 DATERING 
Lokaliteten i Carl Kjelsens vei 71 ligger 166 moh. og var dermed strandbundet 
allerede mellom 8000 og 9000 f. Kr. Det er foretatt tre C14-dateringer fra de to 
lagene S1 og S2 som har gitt resultater innenfor et vidt tidsrom, og det hefter en 
del usikkerhet ved prøveresultatene (jf. vedlegg 8.4.3). Lag S1 er datert på 
trekull fra både profil A og B. Kullprøven fra midtre del av lag S1 i profil A 
(C56486/5) er datert til overgangen yngre bronsealder-førromersk jernalder, 
2465 ± 45 BP, cal 765-410 BC (TRa-623). Prøven fra øvre del av lag S1 i profil 
B (C56486/6) er datert til førromersk jernalder, 2060 ± 30 BP, cal. 90-5 BC 
(TRa-621). En kullprøve fra nedre del av lag S2 i profil B (C56486/7) er datert 
til mellomneolitikum, 4455 ± 315 BP, cal. 3620-3630 BC (TRa-622). Prøven fra 
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S2 var svært liten (0,05 g) og dateringen er oppgitt med et stort standardavvik 
som angir usikkerheten i prøven. Prøven kunne ikke dateres på en betryggende 
måte. Jf. vedlegg 8.4.3 for dateringsrapport. 
 

 
Figur 11. Sammenstilling av radiologiske datering fra Carl Kjelsensvei 71, Nygård, 58/47, Oslo 

 
Prøve
nr. 

Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Gram Treslag Ukalibrert 
datering BP 

Kalibrert datering 

KP8 Profil B, 
Lag S1 

C57486/6 TRa-621 0,7 g Bjørk 2060 ± 30  90-5 BC 

KP9 Profil B, 
Lag S2 

C57486/7 TRa-622 0,05 g  Bjørk 4455 ± 315 3620-2630 BC 

KP12 Profil A, 
Lag S1 

C56486/5 TRa-623 1,6 g  Bjørk 2465 ± 45 765-410 BC 

Tabell 2. Oversikt over C14-dateringer og dateringsgrunnlag. 

 
Når det gjelder pollenseriene som ble analysert av Helge I. Høeg (2010) så viser 
disse tilstedeværelse av gran i de fleste prøvene som inneholder pollen. Gran er 
ikke påvist i området før ca. 400–500 e.Kr., dvs. folkevandringstid. Høeg mener 
mangelen på granpollen i enkelt prøver sannsynligvis skyldes at det er telt opp 
for få pollenkorn eller kraftig korrosjon. Gran i prøver som stratigrafisk ligger 
under kullprøver datert til yngre bronsealder-romertid kan alternativt tyde på at 
det har funnet sted en del jordbearbeiding og masseforflytning slik at eldre 
fyllmasser uten granpollen er blandet inn i nyere kontekster. Følgene av dette 
blir at C14-dateringene ikke kan datere lagene, men snarere påvise at det ha 
funnet sted aktiviteter i området på et gitt tidspunkt. Deler av profil B er omrotet 
i forbindelse med grøften S3. Det er likevel uklart om dette også omfatter 
området der pollenserie PP10 er tatt ut. I felt så det ikke slik ut, men analysene 
viser at prøven fra antatt steril undergrunn inneholdt flest pollenkorn av alle. 
Dette kan imidlertid også skyldes røtter og dyreganger som har trengt ned i 
undergrunnen, og slike var det mange av i dette profilet. Kullprøven med 
datering til mellomneolitikum (KP12) er uansett tatt ut i god avstand fra det 
omrotede området og i et område hvor kun lag S2 er representert. 

 
Funnene av flint inneholdt ingen daterende artefakter, men tilstedeværelsen av 
flekker kan knytte flintmaterialet til neolitikum. 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt inn fem kullprøver og to pollenserier med hhv. 11 og 12 prøver (jf. 
tabell under) fra profil A og B. Tre prøver ble vedartsbestemt og sendt til 
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datering ved Nasjonallaboratoriet for C14-datering ved NTNU. To pollenserier 
er analysert av Helge I. Høeg. 

 
Prøve
nr. 

Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Gram Treslag Kommentar Ukalibrert 
datering BP 

Kalibrert 
datering 

KP8 Profil B, Lag S1 C57486/6 TRa-621 1,0 g Betula (bjørk)  2060 ± 30  90-5 BC 
KP9 Profil B, Lag S2 C57486/7 TRa-622 2,9 g  Betula (bjørk) 

og Quercus 
(eik) 

 4455 ± 315 3620-2630 
BC 

KP12 Profil A, Lag S1 C56486/5 TRa-623 3,4 g  Betula (bjørk) 
og Quercus 
(eik) 

 2465 ± 45 765-410 BC 

KP14 Kullflekk, Lag S2   4,2 g  Kassert   
KP15 Prøverute 1, 

bunnlag -20-30 
cm 

C57486/8  2,8 g     

Tabell 3. Oversikt over kullprøver 

 
Pollenprøveserie 
C57486/10 

Kontekst 

PP10/1 
Profil B 

Undergrunn. 32 cm under overflaten 

PP10/2 Lag S2 Kulturlag/dyrkningslag. 28 cm 
PP10/3 Lag S2 Kulturlag/dyrkningslag. 26 cm 
PP10/4 Lag S2 Kulturlag/dyrkningslag. 24 cm 
PP10/5 Lag S2 Kulturlag/dyrkningslag. 22 cm 
PP10/6 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 19 cm 
PP10/7 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 16 cm 
PP10/8 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 13 cm 
PP10/9 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 10 cm 
PP10/10 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 6 cm 
PP10/11 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 4 cm 
PP10/12 Påført sandlag. 1 cm 

Tabell 4.  Pollenserie fra profil B. 

Pollenprøveserie 
C57486/9 

Kontekst 

PP11/1  
Profil A 

Undergrunn, 68,8 cm under overflaten 

PP11/2 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 59,4 cm 
PP11/3 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 54,7 cm 
PP11/4 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 50 cm 
PP11/5 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 46,9 cm 
PP11/6 Lag S1 Kulturlag/dyrkningslag. 43, 8 cm 
PP11/7 Matjord. 37,5 cm 
PP11/8 Matjord. 32, 8 cm 
PP11/9 Matjord. 28, 1 cm 
PP11/10 Matjord. 21,9 cm 
PP11/11 Gresstorv. 9,4 cm 

Tabell 5. Pollenserie fra profil A. 
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5.5.5 ANALYSER 
Tre kullprøver er vedartsbestemt av Helge I. Høeg og inneholdt bjørk og eik. De 
tre prøvene er datert ved Nasjonallaboratoriet for C14- datering ved NTNU.  
 
To pollenserier, én fra profil A, PP11/1-11 (C57486/9), og én fra profil B, 
PP10/1-12 (C57486/10) ble analysert av Helge I. Høeg.  
 
Prøvene fra profil B er fra undergrunn (PP10/1), lag S2 (PP10/2-5), lag S1 
(PP10/6-11) og grøft S3 (PP10/12). Samtlige prøver inneholder mye kull og 
Høeg (jf. vedlegg 8.4.2) mener lagene S1 og S2 trolig er kulturlag. Tre av 
prøvene inneholdt pollen.  
 
PP10/1, 32 cm fra overflaten, inneholdt 200 kullpartikler og 145 pollenkorn. 59 
% var trepollen, vesentlig bjørk, furu, or og gran, litt eik og lind. Det var mye 
gress og tungkronede kurvplanter til stede i tillegg til litt starr, rosefamilien, 
mjødurt, soleie, prestekrave og geitrams/mjelke. Det fantes også noen få sporer 
av stri kråkefot, einstape og andre bregner. I prøven var det 5 % kornpollen. 
Skogen har i denne perioden blitt tettere, men fortsatt åpen. Det har vært beiting 
og korndyrking på stedet.  
 
PP10/7, 16 cm fra overflaten, fra lag S1, inneholdt 199 pollenkorn og mye kull. 
15 % var trepollen, vesentlig or og bjørk, men også litt hassel, furu og lind. 
Gress og tungkronende kurvplanter, litt starr, melde, mjødurt, soleie, 
skjermplantefamilien, pregekrave og storkenebb er også til stede. Det fantes 
også torvmose, marinøkkel, stri kråkefot, einstape og andre bregner. I denne 
perioden har det vært åpen skog og eng/beite på stedet. Denne prøven er tatt 
noen cm. vest for kullprøve KP8 (C57486/6), datert til førromersk jernalder.  
 
PP10/11, 4 cm fra overflaten, fra lag S1, inneholdt 102 pollenkorn og mye kull. 
22% var trepollen, vesentlig or og bjørk og litt hassel. Det var mye gress og litt 
starr, syre, burot, rosefamilien, mjødurt, tungekronede kurvplanter (f.eks. 
løvetann), prestekrave og geitrams/melke til stede.  Det var også noen få sporer 
av torvmose, einstape og bregner. Det var ett kornpollen i prøven. I denne 
perioden har det vært åpen skog og eng/beite på stedet, antakelig med 
korndyrking i nærheten. 
 
Prøvene fra profil A er fra undergrunn (PP11/1), lag S1 (PP11/2-6), matjord, lag 
2 (PP11/7-10) og gresstorv (PP11/11). Samtlige prøver inneholdt mye 
kullstøvpartikler. Samtlige prøver, unntatt PP11/1 fra undergrunnen inneholdt 
pollen, men i varierende mengde. 
 
PP11/2, 59, 4 cm under overflaten, fra lag S1 inneholdt 254 pollenkorn hvorav 
120 fra trær, vesentlig bjørk, furu, or og gran. Mye kullstøv. Urter som 
tungkronede kurvplanter, for eksempel løvetann og gress, men også starr, syre, 
rosefamilien, mure, soleie, prestekrave, storkenebb, blåknapp og vindelslirekne. 
2 soppsporer, 2 kornpollen. Mye stri kråkefot, myk kråkefot og bregner, bl.a. 
fugletelg og einstape. Det har vært åpen skog med husdyrbeite og litt 
korndyrking i nærheten. 
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PP11/3, 54, 7 cm under overflaten, fra lag S1, inneholdt nesten ikke pollen. Det 
ble sett 1 bjørk, 3 kråkefotplanter og 2 bregner. En del kullstøvpartikler. 
 
PP11/4, 50 cm under overflaten, fra lag S1, inneholdt nesten ikke pollen. Det ble 
sett 4 tungkronede kurvplanter, 1 bregnespore. Mye kullstøvpartikler. 
 
PP11/5, 46, 9 cm under overflaten, fra lag S1, inneholdt 367 pollenkorn hvorav 
117 var fra trær, vesentlig bjørk og or, men også en del furu og gran. Mye 
kullstøv. Urter som tungkronede kurvplanter, for eksempel løvetann og gress, 
men også starr, burot, mjødurt, soleie, skjermplantefamilien, nellikfamilien, 
prestekrave, korsblomstfamilien, tistel, knoppurt, blåknapp og mange 
uidentifiserbare. 4 kornpollen hvorav 1 fra rug. Det har vært åpen skog med 
husdyrbeite og litt korndyrkning i nærheten. 
 
PP11/6, 43, 8 cm under overflaten, fra lag S1, inneholdt nesten ikke pollen. Det 
ble sett 1 bjørk. Mye kullstøvpartikler. 
 
PP11/7, 37, 5 cm under overflaten, fra matjord, inneholdt mye kullstøv. Det ble 
sett 1 or, 1 lind, 1 tungkronet kurvplante og 2 stri kråkefot. 1 furu, 4 or, 1 gress, 
1 soleie, 5 tungekronede kurvplanter, 2 stri kråkefot og 1 bregnespore. Trolig 
har det vært åpen skog med beitende husdyr. 
 
PP11/8, 32, 8 cm under overflaten, fra matjord. Prøven inneholdt nesten ikke 
pollen, men mye kullstøv. Det ble telt opp 1 prestekrage, 1 stri kråkefot, 1 
bregnespore. 1 furu, 4 or, 1 gran, 1 starr, 1 skjermplante, 2 rørkronede 
kurvplanter og 3 tungkronede kurvplanter, 1 stri kråkefot og 1 bregnespore. Det 
har trolig vært en åpen skog med husdyrbeite og litt korndyrking i nærheten eller 
kanskje på stedet. 
 
PP11/9, 28, 1 cm under overflaten, fra matjord. Prøven inneholdt 304 pollenkorn 
hvorav 132 fra trær, vesentlig or, men også en del bjørk, furu og gran. 1 
pollenkorn av hassel og 1 av hegg/rogn. Mye kullstøv. Urter som tungkronede 
kurvplanter, for eksempel løvetann og gress, men også litt starr, syre, melde, 
rosefamilien, soleie, skjermplantefamilien, nellikfamilien, prestekrave, 
vindeslirekne, blåknapp og mange uidentifiserbare. 7 kornpollen hvorav 2 rug. 
Mye stri kråkefot, myk kråkefot og bregner. Det har vært åpen skog med 
husdyrbeite og litt korndyrkning i nærheten eller på stedet. 
 
PP11/10, 21, 9 cm under overflaten, fra matjord. Prøven inneholdt 304 
pollenkorn hvorav 123 var fra trær, vesentlig or, men også en del bjørk, furu og 
gran. 1 pollenkorn av hassel. Mye kullstøv. Urter som tungkronede kurvplanter, 
for eksempel løvetann og gress, men også litt starr, burot, rosefamilien, mure, 
soleie, nellikfamilien, rørkronede kurvplanter, prestekrave, korsblomstfamilien, 
videnslirekne, blåknapp, tistel og knoppurt og mange uidentifiserbare. 12 
kornpollen hvorav 1 fra rug. Mye stri kråkefot, myk kråkefot og bregner, bl.a. 
eistape. Det har vært en åpen skog med husdyrbeite og litt korndyrking i 
nærheten, antakelig også på stedet. 
 
PP11/11, 9, 4 cm under overflaten, fra gresstorv. Prøven inneholdt 100 
pollenkorn hvorav 51 fra trær, vesentlig furu og or, men også en del gran. 2 
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pollenkorn av bjørk. Mye kullstøv. De viktigste urtene var tungkronede 
kurvplanter, for eksempel løvetann og ugress, men også litt starr, melde, 
rosefamilien, mjødurt, korsblomstfamilien og mange uidentifiserbare. 1 
kornpollen. 1 torvmosespore, mye stri kråkefot, myk kråkefot og bregner, bl.a. 
eistape. Det har vært åpen skog med husdyrbeite og litt korndyrkning i 
nærheten. 
 
 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Ved den arkeologiske utgravningen i Carl Kjelsensvei 71 ble det åpnet et felt på 
ca. 115 m² og gjenfunnet to lag som under registreringen ble tolket som mulige 
dyrkningslag, S1 og S2. Det ble i tillegg gravd 10 kvadranter á 50 x 50 cm ned 
til steril undergrunn for å få en oversikt over frekvensen av slått flint. Det ble i 
den forbindelse gjort åtte funn av flint og ett brent bein på lokaliteten. Flinten 
omfatter to flekker, tre avslag og tre fragmenter. Funnene har ingen entydig 
tilknytning til lag S1 eller S2 og majoriteten ble funnet ved opprensing av 
området, ikke i prøveruter. Det ble ikke funnet klare daterende eller 
bruksindikerende gjenstander, men tilstedeværelsen av fragmenter av store 
flekker kan indikere aktiviteter i neolitikum. 
 
Lag S1 lå stratigrafisk over S2 og fremkom tydelig som et mørk brunt til 
brunsvart fyllskifte med en del spredt kull. Laget var mest kompakt og 
humusrikt i nordlig del og mot vest. Laget er dokumentert i to profiler, profil A 
og B, med en tykkelse på 16-30 cm. Det foreligger to dateringer fra laget. En 
kullprøve fra midtre del av lag S1 i profil A er datert til yngre bronsealder-
førromersk jernalder (cal 765-410 BC), mens en kullprøve fra øvre del av lag S1 
i profil B er datert til overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid 
(cal 90-5 BC).  
 
Lag S2 lå i midtre del av feltet som et gråbrunt fyllskifte, lysere i farge, mer 
utvasket og med mindre innhold av humus enn S1. Det var imidlertid vanskelig 
å avgjøre om S1 og S2 var to separate lag eller samme lag med ulik grad av 
utvasking. Lag S2 er dokumentert i profil B med en tykkelse på 10-28 cm. En 
kullprøve fra nedre del av lag S2 er datert til mellomneolitikum (cal 3620-2630 
BC), men prøven var så liten at resultatet er heftet med stor usikkerhet. Alderen 
til lag 2 er dermed uavklart, men det kan ikke utelukkes at C14-dateringen 
gjenspeiler lagets reelle alder. 

 
Analyse av en pollenserie fra profil B viser at alle prøvene inneholder så mye 
kullstøv at lag S1 og S2 må være kulturpåvirket (jf. Høeg 2010). Tre prøver 
inneholdt pollen. Prøven tatt nederst i profilet, fra antatt undergrunn, inneholdt 
mye gran. Prøven er dermed yngre enn graninnvandringen som Høeg setter til 
ca. 400-500 AD. I samme prøve er det også spor etter korndyrking og beite. 
Skogen har vært åpen og det har vært dyrket korn på stedet. Prøven kan dermed 
ikke være fra steril undergrunn, men kan muligens knyttes til masseforflytninger 
i forbindelse med røtter og dyreganger. Prøve 7 og 11 inneholdt ikke pollen fra 
gran. Lagene lå over laget med granpollen og bør derfor være yngre. Mangelen 
på granpollen skyldes, ifølge Høeg, mest sannsynlig at det er opptalt for få 
pollenkorn. Alternativt kan eldre fyllmasser uten granpollen være påført. Det er 



58/47, Oslo  09/1162 

 19 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

ikke, eller bare få spor, etter korndyrkning i disse lagene, men det har trolig vært 
beite og forsanking i området. 
 
Analyse av en pollenserie fra profil A viser også store forekomster av kullstøv. I 
denne serien var prøven fra undergrunnen tom. Det ble funnet granpollen i 
prøven fra nedre del av lag S1, noe som korresponderer dårlig med C14-
dateringen fra samme profil til cal 765-410 BC fra lagets midtre del. 
Tilstedeværelsen av relativt mye granpollen indikerer at laget er tilkommet etter 
graninnvandringen ca. 400-500 AD. Det finnes imidlertid flere eksempler på 
jordprofiler med godt daterte lag der innslag av granpollen tilsier at laget er 
yngre enn dateringene viser. På Gunnerød forklarer Gro Jerpåsen (1996:60) 
tilstedeværelsen av granpollen med at det har funnet sted en viss omroting, og at 
man skal være forsiktig med å sette likhetstegn mellom datering og 
pollendiagram i en fastmarksprofil. Høeg (1997:17) påpeker også at granpollen 
med en mengde på 0,1-1 % kan vises i diagrammene før den generelle 
innvandringen finner sted. Det er imidlertid mer granpollen representert i profil 
A enn at det kun kan vise til enkelte forekomster i en tidlig fase. Det er 
vanskelig å forklare misforholdet mellom C14-dateringene og tilstedeværelsen 
av granpollen med annet enn omroting eller sekundær påføring av fyllmasser. 
 
Mange av prøvene fra profil A inneholdt svært få pollenkorn eller pollenkorn 
som var så korrodert at de ikke kunne identifiseres. Når en del prøver ikke 
inneholdt pollen, for eksempel fra gran, skyldes dette gjerne korrosjon. 
Korrosjon virker imidlertid forskjellig på pollen- og sporetyper (jf. Høeg 2010). 
 
Alle prøvene fra profil A som inneholdt pollen inneholdt omtrent det samme. 
Alle viste åpen skog med bare ca. 40-50 % trepollen, vesentlig or. Det tyder på 
at det har vært relativt fuktig i området. Det var også en del bjørk, furu og gran. 
Gress og tungkronede kurvplanter tyder på beite og forsanking. Det samme 
gjelder for soleie, knoppurt, blåknapp og soppsporetypen. Korn, melde og 
vindelslirekne tyder på korndyrking på stedet eller i nærheten avhengig av 
mengden. Prøvene som nesten ikke inneholdt pollen, inneholdt gjerne mest av 
or, gress og kurvplanter. Jordbearbeiding og lufttilgang har antakelig ført til så 
kraftig korrosjon at pollenkornene er blitt borte. Mye kullstøv i lagene har også 
ført til høy pH, som igjen fører til sterkere korrosjon. Trolig gjelder det samme 
for profil B (jf. Høeg 2010). 
 
De påviste lagene inneholdt mye kullstøv og er trolig kulturpåvirkede og kan 
være dyrkningslag. Det kan imidlertid ikke påvises at lagene har noen 
tilknytning til neolitikum eller andre perioder av steinalderen. Både 
naturvitenskapelige prøver og flintens funnkontekst viser at funnene 
sannsynligvis ikke kan relateres til lag S1 eller S2. C14-dateringene som 
foreligger viser sannsynligvis til aktivitetsfaser på stedet, trolig knyttet til 
dyrking av området siden korndyrkning er påvist på stedet i alle lagene. Den 
store mengden kull kan trolig være knyttet til avsviing av området, muligens i 
forbindelse med den første ryddingen av åkerland. Dette kan ha forekommet i 
perioden yngre bronsealder-eldre jernalder, slik dateringene antyder.  
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6. KONKLUSJON 
I perioden 19.- 25. august 2009 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i 
Carl Kjelsensvei 71, Nygård, 58/47, Oslo. Ved maskinell flateavdekking ble det 
åpnet et område på ca. 115 m² og avdekket to kulturlag, S1 og S2, der S1 lå 
stratigrafisk over S2. Det ble i tillegg gravd 10 kvadranter á 50 x 50 cm ned til 
steril undergrunn for å få en oversikt over frekvensen av slått flint. Ved 
utgravningen ble det gjort åtte funn av primærtildannet flint og et brent bein på 
lokaliteten. Funnene har ingen entydig tilknytning til lag S1 eller S2 og 
majoriteten ble funnet ved opprensing av området, ikke i prøveruter.  
 
Det foreligger to dateringer fra lag S1. En kullprøve fra midtre del av laget i 
profil A er datert til yngre bronsealder-førromersk jernalder (cal 765-410 BC), 
mens en kullprøve fra øvre del av lag S1 i profil B er datert til førromersk 
jernalder (cal 90-5 BC). En kullprøve fra nedre del av lag S2 er datert til 
mellomneolitikum (cal 3620-2630 BC), men prøven var svært liten og 
dateringen er derfor usikker. 
 
Det ble analysert to pollenserier fra henholdsvis profil A og profil B. Analysene 
viser at alle prøvene inneholder så mye kullstøv at lag S1 og S2 må være 
kulturpåvirkede lag (jf. Høeg 2010), eventuelt dyrkningslag. Tilstedeværelse av 
større mengder gran i nesten alle prøver med innhold av pollen viser at laget 
ikke kan ha tilkommet før etter ca. 400-500 AD. Analysene viste åpen skog i et 
relativt fuktig område. I tillegg ble det funnet indikasjoner på beite og 
forsanking og påvist korn som viser til korndyrking på stedet eller i nærheten. 
Jordbearbeiding og lufttilgang har antakelig ført til så kraftig korrosjon at en del 
pollenkorn er blitt borte. Mye kullstøv i lagene har også ført til høy pH, som 
igjen fører til sterkere korrosjon.  
 
De påviste lagene S1 og S2 er trolig kulturpåvirkede siden de inneholder mye 
kullstøv. Det kan imidlertid ikke påvises at lagene har noen tilknytning til 
neolitikum eller andre perioder av steinalderen. Både naturvitenskapelige prøver 
og flintens funnkontekst viser at funnene sannsynligvis ikke kan relateres til 
lagene, men kommer fra en tidligere bruk av området. C14-dateringene som 
foreligger viser sannsynligvis til aktivitetsfaser på stedet, trolig knyttet til 
dyrking av området siden korndyrkning er påvist på stedet i alle lagene. Den 
store mengden kull kan komme fra avsviing av området, muligens i forbindelse 
med den første ryddingen av åkerland. Dette kan ha forekommet i perioden 
yngre bronsealder-eldre jernalder, slik dateringene antyder. Tilstedeværelsen av 
gran i alle pollenprøvene viser imidlertid at det har funnet sted betydelig 
omroting av lagene sannsynligvis i forbindelse med jordbearbeiding og 
masseforflytninger. 
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8. VEDLEGG 
 

8.1 FUNN OG PRØVER 
 

8.1.1 TABELL OVER RESULTATER FRA POLLENANALYSE 
Pollenprøvenr. Kontekst C.nr. Resultater 
PP10/1 
Profil B 

Undergrunn. 32 cm 
under overflaten 

C57486/10 200 kullpartikler, 145 pollenkorn. 59 % trepollen, vesentlig 
bjørk, furu, or og gran, litt eik og lind. Mye gress og tungkronede 
kurvplanter og litt starr, rosefamilien, mjødurt, soleie, prestekrave 
og geitrams/mjelke. Noen få sporer av stri, kråkefot, eisntape og 
andre bregner. 5 % kornpollen. 

PP10/2 Lag S2 Kulturlag. 28 
cm 

C57486/10 Mye kullstøv 

PP10/3 Lag S2 Kulturlag. 26 
cm 

C57486/10 Mye kullstøv 

PP10/4 Lag S2 Kulturlag. 24 
cm 

C57486/10 Mye kullstøv 

PP10/5 Lag S2 Kulturlag. 22 
cm 

C57486/10 Mye kullstøv 

PP10/6 Lag S1 Kulturlag. 19 
cm 

C57486/10 Mye kullstøv 

PP10/7 Lag S1 Kulturlag. 16 
cm 

C57486/10 199 pollenkorn og mye kull. 15 % trepollen, vesentlig or og 
bjørk, litt hassel, furu og lind. Gress og tungkronende 
kurvplanter, litt starr, melde, mjødurt, soleie, 
skjermplantefamilien, pregekrave og storkenebb. Torvmose, 
marinøkkel, stri, kråkefot, einstape og andre bregner. 

PP10/8 Lag S1 Kulturlag. 13 
cm 

C57486/10 En del kullstøv 

PP10/9 Lag S1 Kulturlag. 10 
cm 

C57486/10 En del kullstøv og 1 spore av stri kråkefot.  

PP10/10 Lag S1 Kulturlag. 6 cm C57486/10 En del kullstøv 
PP10/11 Lag S1 Kulturlag. 4 cm C57486/10 102 pollenkorn og mye kull: 22% trepollen, vesentlig or og bjørk 

og litt hassel. Mye gress, starr, syre, burot, rosefamilien, mjødurt, 
tungekronede kurvplanter (f.eks. løvetann), prestekrave og 
geitrams/melke.  Noen få sporer av torvmose, einstape, bregner. 1 
kornpollen. 

PP10/12 Påført sandlag. 1 cm C57486/10 En del kullstøv. 

 
Pollenprøvenr. Kontekst C. nr. Resultater 
PP11/1  
Profil A 

Undergrunn, 68,8 cm under 
overflaten 

C57486/10 Inneholdt ikke pollen eller kull 

PP11/2 

Lag S1 
Kulturlag/dyrkningslag, 59,4 
cm 

C57486/10 254 pollenkorn hvorav 120 fra trær, vesentlig bjørk, furu, or og 
gran. Mye kullstøv. Urter som tungkronede kurvplanter, for 
eksempel løvetann og gress, men også starr, syre, rosefamilien, 
mure, soleie, prestekrave, storkenebb, blåknapp og 
vindelslirekne. 2 soppsporer, 2 kornpollen. Mye stri kråkefot, 
myk kråkefot og bregner, bl.a. fugletelg og einstape. 

PP11/3 
Lag S1 
Kulturlag/dyrkningslag, 54,7 
cm 

C57486/10 1 bjørk, 3 kråkefotplanter og 2 bregner. Mye kullstøv 

PP11/4 
Lag S1 
Kulturlag/dyrkningslag, 50 
cm 

C57486/10 4 tungkronede kurvplanter, 1 bregnespore. Mye kullstøv 

PP11/5 Lag S1 C57486/10 367 pollenkorn hvorav 117 var fra trær, vesentlig bjørk og or, 
men også end el furu og gran. Mye kullstøv. Urter som 
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Kulturlag/dyrkningslag, 46,9 
cm 

tungkronede kurvplanter, for eksempel løvetann og gress, men 
også starr, burot, mjødurt, soleie, skjermplantefamilien, 
nellikfamilien, prestekrave, korsblomstfamilien, tistel, 
knoppurt, blåknapp og mange uidentifiserbare. 4 kornpollen 
hvorav 1 fra rug. 

PP11/6 
Lag S1 
Kulturlag/dyrkningslag, 43, 8 
cm 

C57486/10 1 bjørk. Mye kullstøv. 

PP11/7 
Matjord, 37,5 cm C57486/10 Mye kullstøv. 1 or, 1 lind, 1 tungkronet kurvplante og 2 stri 

kråkefot. 1 furu, 4 or, 1 gress, 1 soleie, 5 tungekronede 
kurvplanter, 2 stri kråkefot og 1 bregnespore. 

PP11/8 
Matjord, 32, 8 cm C57486/10 Mye kullstøv. 1 prestekrage, 1 stri kråkefot, 1 bregnespore. 1 

furu, 4 or, 1 gran, 1 starr, 1 skjermplante, 2 rørkronede 
kurvplanter og 3 tungkronede kurvplanter, 1 stri kråkefot og 1 
bregnespore. 

PP11/9 

Matjord, 28, 1 cm C57486/10 304 pollenkorn hvorav 132 fra trær, vesentlig or, men også en 
del bjørk, furu og gran. 1 pollenkorn av hassen og 1 av 
hegg/rogn. Mye kullstøv. Urter som tungkronede kurvplanter, 
for eksempel løvetann og gress, men også litt starr, syre, melde, 
rosefamilien, soleie, skjermplantefamilien, nellikfamilien, 
prestekrave, vindeslirekne, blåknapp og mange 
uidentifiserbare. 7 kornpollen hvorav 2 rug. Mye stri kråkefot, 
myk kråkefot og bregner. 

PP11/10 

Matjord, 21,9 cm C57486/10  304 pollenkorn hvorav 123 var fra trær, vesentlig or, men også 
en del bjørk, furu og gran. 1 pollenkorn av hassel. Mye 
kullstøv. Urter som tungkronede kurvplanter, for eksempel 
løvetann og gress, men også litt starr, burot, rosefamilien, 
mure, soleie, nellikfamilien, rørkronede kurvplanter, 
prestekrave, korsblomstfamilien, videnslirekne, blåknapp, tistel 
og knoppurt og mange uidentifiserbare. 12 kornpollen hvorav 1 
fra rug. Mye stri kråkefot, myk kråkefot og bregner, bl.a. 
eistape. 

PP11/11 

Gresstorv, 9,4 cm C57486/10 100 pollenkorn hvorav 51 fra trær, vesentlig furu og or, men 
også en del gran. 2 pollenkorn av bjørk. Mye kullstøv. De 
viktigste urtene var tungkronede kurvplanter, for eksempel 
løvetann og ugress, men også litt starr, melde, rosefamilien, 
mjødurt, korsblomstfamilien og mange uidentifiserbare. 1 
kornpollen. 1 torvmosespore, mye stri kråkefot, myk kråkefot 
og bregner, bl.a. eistape. 
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8.1.2 TILVEKSTTEKST 
 

C57486/1-10  
Løsfunn fra yngre steinalder og kulturlag/dyrkningslag fra yngre bronsealder og 
eldre jernalder fra CARL KJELSENS VEI 71 av NYGAARD (58 /47), OSLO K., 
OSLO.  
   
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av kulturlag/dyrkningslag og 
undersøkelse av steinalderlokalitet ved graving av prøveruter. Lokaliteteten ble første 
gang avdekket ved sjakting av Byantikvaren, Oslo kommune, i 2007. 
Undersøkelseområdet ligger i en relativt flat hage som grenser mot Carl Kjelsensvei i 
nord og Korsvollbakken i vest. I de andre retningene er avgrensningen gitt av andre 
boligeiendommer. Et område på ca. 115 m2 ble undersøkt ved maskinell 
flateavdekking. Det ble påvist aktivitetsspor i form av to mulige dyrkningslag og noen 
funn av primærtildannet flint. Dyrkningslagene ble dokumentert i to profiler, A og B. 
Profil A var i sjaktkanten mot vest og profil B gikk på tvers av feltet. Lag S1 var mørk 
brunsvart med mye humus og en del iblandet kull. Lag S2 var lysere gråbrun og mer 
utvasket enn lag S1. Det ble gravd 10 prøveruter á 50 x 50 cm. Det fremkom enkelte 
funn av flint, alle i lag 1, fra 0-10 cm dypt. Ingen av funnene hadde en klar relasjon til 
lag S1 eller S2. Tre kullprøver er vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2009) og datert 
ved Nasjonallaboratoriet for C14-datering ved NTNU. To pollenserier, fra profil A og 
B, er analysert av Helge I. Høeg (2010).  
   
1) To flekker av flint. Den ene har midtparti bevart, mens den andre har avbrutt 
distalparti. Stm: 7,0 cm. Funnet i prøverute 4 og 5, lag 1. 
2) Tre avslag, ett med cortex. Stm: 5,2 cm. To avslag er løsfunn, mens det tredje er 
funnet i prøverute 8, lag 1. 
3) Tre fragmenter av flint, to med cortex. Stm. 4,1 cm. To fragment er løsfunn, mens 
det tredje er funnet i prøverute 6, lag 1.  
4) Fragment av brent bein. Stm: 2,0 cm. Vekt: 0,7 g. Løsfunn.  
5) Kullprøve. 40 biter av prøven er vedartsbestemt . Av disse var 34 Betula (bjørk) og 
6 Quercus (eik). 1,6 g av bjørk er radiologisk datert til 2465 ± 45 BP, cal 765-410 BC 
(TRa-623). Vekt: 3,4 g. Fra Profil A, lag S1.  
6) Kullprøve. 30 biter av prøven er vedartsbestemt til Betula (bjørk). 0,7 g er 
radiologisk datert til 2060 ±30 BP, cal 90-5 BC (TRa-621). Vekt: 1,0 g. Fra Profil B, 
lag S1  
7) Kullprøve. 31 biter er vedartsbestemt. Av disse var 29 Quercus (eik) og 2 Betula 
(bjørk). 0,05 g av bjørk er radiologisk datert til 4455 ± 315, cal 3620-2630 BC (TRa-
622). Vekt: 2,9 g. Fra Profil B, lag S2.  
8) Kullprøve. Vekt: 2,8 g. Fra bunnen av prøverute 1, 28 cm dypt.  
9) Pollenprøver. Pollenserie med 11 prøver nummerert nedenfra og opp. Fra profil A, 
matjord, lag S1 og undergrunn. Prøvene er forbrukt ved analyse. 
10) Pollenprøver. Pollenserie med 12 prøver, nummerert nedenfra og opp. Fra Profil 
B, lag S1, S2 og undergrunn. Prøven er forbrukt ved analyse.  
   
 
Orienteringsoppgave: Planområdet lå i V del av en hage i Carl Kjelsensvei 71, rett S 
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for hovedhuset, nedenfor platået der huset står. Korsvollbakken går forbi planområdet 
mot V.  
Kartreferanse: ØK, CO 046-5-3. Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 3. N: 217975, 
Ø:  2456.  
LokalitetsID: 110004.  
Litteratur: Kathryn Etta Sæther 2007: Rapport. Arkeologisk registrering. Carl 
Kjelsens vei 71, Gnr. 58, bnr. 47, Oslo kommune, KHMs arkiv.  
Bukkemoen, Grethe Bjørkan og Hege Damlien 2010: Rapport. Arkeologisk 
utgravning av dyrknings- og aktivitetsspor. Carl Kjelsensvei 71, Nygård, 58/47, Oslo. 
KHMs arkiv.  
Høeg, Helge I. 2009: Analyse av tre kullprøver fra Carl Kjelsensvei 71, Nygård, 
58/47, Oslo kommune. KHMs arkiv. 
Høeg, Helge I. 2010: En pollenanalytisk undersøkelse av prøver fra Carl Kjelsensvei 
71, Nygård, 58/47, Oslo. KHMs arkiv. 
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8.2 TEGNINGER 

8.2.1 PROFIL A 
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8.2.2 PROFIL B 
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8.2.3 PRØVERUTE 1 
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8.3 FOTOLISTE   
Fotoliste, Negativnr. Cf. 

Negativnr Motivbeskrivelse 
Retning 

mot Navn Opptaksdato 

Cf34216_001.jpg Planområdet før avdekking S Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.08.2009 

Cf34216_002.jpg Planområdet før avdekking. NV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.08.2009 

Cf34216_003.jpg Planområdet før avdekking. NV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.08.2009 

Cf34216_004.jpg Utgravningsfeltet etter avdekking. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 20.08.2009 

Cf34216_005.jpg Profil A med lag S1 V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_006.jpg Profil A med lag S1 V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_007.jpg Profil A med lag S1 V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_008.jpg Profil A med lag S1 V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_009.jpg Profil A med lag S1 V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_010.jpg Profil A med lag S1, nordlig del V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_011.jpg Profil A med lag S1 V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_012.jpg Profil A med lag S1 VSV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_013.jpg Profil A med lag S1, nordlig del. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_014.jpg Profil A med lag S1, sørlig del. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_015.jpg Profil A med lag S1, nordlig del V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_016.jpg Utgravningsfeltet med lagene fremrenset N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_017.jpg Utgravningsfeltet med lagene fremrenset N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_018.jpg 
Midtre del av utgravningsfeltet med lagene 
fremrenset V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_019.jpg 
Utgravningsfeltet med lagene fremrenset. Sørlig 
del. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_020.jpg 
Utgravningsfeltet med lagene fremrenset, sølig 
del. VSV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_021.jpg 
Midtre del av utgravningsfeltet med lagene 
fremrenset. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_022.jpg 
Sørlig del av utgravningsfeltet med lagene 
fremrenset S Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_023.jpg 
Sørlig del av utgravningsfeltet med lagene 
fremrenset SSV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_024.jpg Utgravningsfeltet med lagene fremrenset S Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_025.jpg Utgravningsfeltet med lagene fremrenset SSV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 21.08.2009 

Cf34216_026.jpg Profil B med lag S1 og S2 N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_027.jpg Grøft og påført siltlag, profil B N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_028.jpg Grøft og påført siltlag, profil B N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_029.jpg Profil B, lag S1 og S2. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_030.jpg Profil B N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_031.jpg Profil B. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_032.jpg Profil B N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_033.jpg Profil B. Etter vanning. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_034.jpg Profil B N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_035.jpg Profil B, vestre del. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_036.jpg Profil B. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_037.jpg Pollenserie 10/1-12. Profil B. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_038.jpg Pollenserie 11/1-11, profil A. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 
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Negativnr Motivbeskrivelse 
Retning 

mot Navn Opptaksdato 

Cf34216_039.jpg Utgravningsfeltet. ØNØ Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

Cf34216_040.jpg Utgravningsfeltet måles inn. I bildet: Rune Borvik. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 24.08.2009 

  
 
 

8.4 ANALYSER  

8.4.1 VEDARTSBESTEMMELSE V/HELGE I. HØEG 
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8.4.2 POLLENANALYSE V/HELGE I. HØEG 
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8.4.3 DATERINGSRAPPORT FRA NASJONALLABORATORIET VED NTNU 
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8.5 KART 

8.5.1 KART OVER UTGRAVNINGSFELTET 

 
Figur 12. GIS-applikasjon ved Rune Borvik, KHM 
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