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SAMMENDRAG 
I forbindelse med oppføring av enebolig i Nils Lauritssønsvei 24 ble det gjennomført en 

utgravning av to små felt vest og sørøst for den eksisterende eneboligen på tomten. Det 

ble totalt åpnet 311 kvm. Det vestre feltet inneholdt en rydningsrøys anlagt over ei 

rotvelte. I nedre del av hagen (sørøst) ble det funnet et ildsted og et tofaset dyrkningslag. 

 

Det ble ikke påvist et dyrkningslag i tilknytning til rydningsrøysa. Rester av rotveltet som 

ligger under røysa ble datert til 820-740 f.Kr. Røysa ble dermed tidligst anlagt i yngre 

bronsealder. Bunnen av kokegropen fikk dateringen 790-480 f.Kr. Det ble tatt pollen og 

makrofossilprøver fra de to fasene av dyrkningslaget. Disse analysene gav ikke resultater. 

Det øvre dyrkningslaget ble datert på kull til vikingtid, 860-1000 e.Kr.  Det nedre ble 

under registreringen datert til 780-510 f.Kr. Flere dateringer plasserer dermed 

hovedparten av aktiviteten på lokalitetene til yngre bronsealder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BERG, GNR 48/BNR 32, 362., OSLO KOMMUNE, 
OSLO  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen ble gjennomført med bakgrunn i regulering av eiendom og planlagt 

bygging av en enebolig i Nils Lauritssøns vei 24 a og b, som er regulert gjennom S-4220 

Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by, boligformål (Småhusplanen) av 

15.3.2006. Under den arkeologiske registreringen utført av Byantikvaren i 2014 ble det 

funnet tre automatisk fredete kulturminner fordelt på to felt; dyrkingslag og en kokegrop 

(ID 180133) og en røys (ID 180131) (Sørgård 2015). I brev datert 9. mars 2015 ble det 

søkt dispensasjon fra kulturminneloven. Riksantikvaren ga den 18. mai 2015 

dispensasjon for oppføring av enebolig. KHM uttalte seg til dispensasjonsspørsmålet i 11. 

mai 2015. I brev av 19. mai 2016 fastsatte Riksantikvaren vilkår om utgravning, samt 

omfang og kostnader. Samtidig ble det innvilget dekning av kostnader i forbindelse med 

den arkeologiske utgravningen. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravningen ble gjennomført av KHM i perioden 20-24.06.2016. Totalt 10 dagsverk ble 

brukt i felt. Digital innmåling ble utført av feltleder, med hjelp av Magne Samdal. 

Gravemaskinfører var Knut Spigseth. Prosjektleder var på befaring 21.06.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Inger Marie Berg-Hansen Prosjektleder   

Kristin Orvik Feltleder 20-24.06.16 5 

Tone Bergland Assisterende feltleder 20-24.06.16 5 

Sum   10 

    

Magne Samdal GIS 23.06.16 1 

Knut Spigseth Gravemaskinfører  20-23.06.16  3 

Tabell 1: Oversikt over utgravningens deltakere. 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Det var ingen organisert formidling. Beboere i huset på eiendommen og tiltakshaver ble 

informert om utgravningen.  
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Figur 1: Oversiktskart. Id 180131 til venstre og id 180133 til høyre. Kartgrunnlag Statens Kartverk. 

Tillatelse nr.: NE12000-150408SAS. Kart produsert av Kristin Orvik/KHM. 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

De omsøkte lokalitetene ligger i en hage i Nils Lauritssønsvei. Området har tilhørt gården 

Berg (gnr. 48). Berg er omtalt i kilder fra middelalderen, første gangen i 1264, og navnet  

viser til en høyde med nakent berg. Usammensatt naturnavn som dette regnes blant de 

eldste gårdsnavnene i Norge. Også arkeologiske funn viser at det har vært gårdsdrift på 

Berg lenge. Avstanden fra det historiske tunet til de omsøkte lokalitetene er 150-200 

meter. 

 

Det er kjent en rekke gravhauger på gården. Eksempelvis ligger gravhaug (Id 70423) kun 

45 m nord for utgravningsområdet og 250 m mot nord-nordvest ligger et av Oslos største 

gravfelt fra jernalder (Id 31869).  

 

KHM har de siste årene gjennomført flere mindre utgravinger i området. Flere lave røyser 

er undersøkt uten at det har vært mulig å bekrefte at disse er graver (Melheim 2012, 

Sæther 2015, Sætre 2013). I Bergsalléen 21 (ID128189, ID128190) har det blitt undersøkt 

dyrkningsspor, blant annet dyrkningslag med rydningsrøyser og åkerrein datert til yngre 

bronsealder og førromersk jernalder (Sæther 2011).  

 

Figur 2: Kulturminner i nærområdet. Rød firkant markerer lokalitetene for utgravningen. Kart hentet fra 

https://askeladden.ra.no. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kulturhistorisk museums prosjektplan (Iversen 2015) legger føringer for undersøkelsen. 

Prosjektplanen er utarbeidet med grunnlag i Byantikvarens registrering i 2014 (Sørgård 

2015). Følgende problemstillinger var aktuelle: 

 

Dyrkningsspor 

 Kartlegging. Hvor mange dyrkningsfaser finnes det spor av i området, og hva er 

omfanget av hver enkelt fase? 

 Datering. Når ble de ulike åkerområdene ryddet, og hvor lenge var de i bruk? 

 Hvilke dyrkningsteknikker har vært brukt, og kan endring spores over tid? 

 Vegetasjonshistorie. Hva har vært dyrket, og hvordan var vegetasjonen i området? 

 

Kokegroper 

 Datering. 

ID Gård Lokalitetstype Undersøkt Datering 

80129 Berg Gravhaug  Jernalder 

70421 Berg Gravhaug og steinpakninger Steinpakningene undersøkt 

2015 

Jernalder, Moderne 

(steinpakningene) 

70423 Berg Gravhaug  Jernalder 

70424 Berg Gravhaug  Jernalder 

76643 Berg Gravhaug  Jernalder 

31869 Berg Gravfelt  Jernalder 

139137 Berg Bosetningsspor og steinpakning Undersøkt 2011 Eldre jernalder 

128209 Berg Gravfunn, Funnsted C24160 Vikingtid 

176633 Berg Steinpakning, kokegrop Undersøkt 2015 Yngre bronsealder 

(kokegrop), Moderne 

(steinpakning) 

137186 Berg Bosetningsspor Undersøkt 2011 Yngre steinalder, 

Førromersk jernalder 

100133 Berg Kokegroper Undersøkt 2006 Bronsealder, 

Romertid 

171416 Berg Gravhaug Undersøkt 2015 Romertid 

170362 Berg Bosetningsspor (langhus) Undersøkt 2014  

Tabell 2: Kulturminner fra Berg gård. 
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 Er kokegropene brukt over lang tid, eller bare i et kort tidsrom. 

 Er det spor etter deponering av gjenstander eller ubrente bein i kokegropene som 

kan settes i sammenheng med rituell aktivitet? 

 Kokegropenes relasjon til andre kulturminner i nærheten. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking (se Løken, Pilø & Hemdorff 1996). 

Det ble anvendt en 8 tonns gravemaskin med flatt skjær for å fjerne matjorden. Det ble 

avdekket 30,2 kvm rundt røysa og 280,8 kvm i nedre del av hagen. Etter avdekkingen ble 

røysa finrenset med graveskje før den ble dokumentert i plan med foto og digital 

innmåling. Den ble deretter snittet med maskin. Maskinen fjernet da østre del av røysa og 

gravde seg ned i undergrunnen rundt og under røysa. Snittet ble dokumentert med tegning 

og foto i profil. Det var her dårlig sikt grunnet flere løvtrær. Dette påvirket 

satelittforbindelsen som har innvirkning på nøyaktigheten til innmålingene, spesielt i 

nordlig del av feltet. For dokumentasjon om form og utstrekning vektlegges derfor 

tegning og foto over digital innmåling.  

 

I nedre del av hagen ble undergrunnen grovrenset ved bruk av krafse. Kokegropen ble 

finrenset med graveskje og dokumentert i plan og profil med digital innmåling, foto og 

tegning. Sjakten fra registreringen ble tømt og den nordlige delen av profilen ble renset 

fram slik at de fossile dyrkningslagene ble synlige i profil. Sør for registreringssjakten ble 

lagene avdekket i plan (i to omganger) i et område 2,5 x 5 m. Undergrunnen under 

dyrkningslagene ble undersøkt med tanke på å finne flere kokegroper. Det ble tatt inn 

prøver av alle strukturer fra profilet. Det ble brukt digitalt speilløst systemkamera, og 

bildene er lagt inn i KHMs fotobase under Cf35024. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. 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 GPS til Intrasis-programvaren 

skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble 

TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis 

prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre 

bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle 

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

format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I 

tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og 

eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Ved oppstart var ikke kabelpåvisning utført. Det ble bekreftet av tiltakshaver at det skulle 

gå kabler fra veien og opp til eneboligen på tomten. Det ble derfor besluttet å starte med å 

tømme sjakten fra registreringen. Da det ble klart at kabelpåvisningen ikke ville bli klar i 

løpet av dagen flyttet maskinen til feltet vest for huset hvor det ikke skulle gå noen 

kabler. Resten av dagen ble brukt til avdekking og fremrensing av røysa. Dag to var 
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kabelpåvisningen på plass og den nedre delen av hagen ble avdekket. De resterende 

dagene gikk med til dokumentering av strukturene, snitting og prøvetaking. Langs den 

dypeste delen av profilen ble det satt opp et sperrebånd for å signalisere at man ikke 

kunne gå ut i feltet fra den siden.  
 

 

Figur 3: Tone Bergland renser opp Profil 1. 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Da utgravningen fant sted i en hage var det et begrenset område som ble åpnet og 

undersøkt. Dette førte blant annet til at utstrekning på de dokumenterte dyrkningslagene 

ikke ble avklart mot nord, øst og sørøst. Det er godt mulig at dyrkningslagene fortsetter ut 

over tomtegrensene til den her berørte eiendommen. Kokegropen har blitt avdekket i flere 

omganger, først under registreringen så igjen under utgravningen. Dette har påvirket 

bevaringsgraden, spesielt når det gjelder mengden skjørbrent stein som var bevart. 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Under registreringen ble det funnet to dyrkningslag, en kokegrop og en rydningsrøys. 

Alle strukturene ble gjenfunnet og det ble ikke gjort ytterligere funn av kulturminner 

under utgravningen.  
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Figur 4: Kart over de utgravde lokalitetene. Produsert av Kristin Orvik. 

6.1.1 FOSSILE DYRKNINGSLAG (ID 180133) 

Det ble gjort funn av to dyrkningslag i nedre del av hagen: A217 og A213. Disse ligger 

direkte oppå hverandre med A217 øverst.  

 

A217 består av homogen, gråbrun humus og siltholdig sand. Massene er grusblandet og 

har ikke synlige kullspetter. Laget skiller seg klart fra A213, men er ikke like tydelig 

avgrenset mot den moderne matjorden over. Lag A217 er lik matjorden i farge, men 

tørker opp raskere og etter at profilen hadde stått åpen i et par dager var laget enklere å 

skille ut. Laget er i profilen bevart i ujevne lommer. Gjennomstnittstykkelsen er på rundt 

20 cm, mens laget noen steder er opp mot 30 cm tykt. Laget kan følges i plan i 32 kvm. 

Den dokumenterte delen av profilet er på totalt 4,1 m, laget er her bevart i to separate 

lommer.  
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Figur 5: Profil 1 med dyrkningslag A217 og A213. 

 

A213 består av mørk gråbrun siltholdig sand. Som A217 er laget grusblandet. Det skiller 

seg klart ut fra undergrunnen og lagene over som et mørkt og homogent lag. Det har en 

jevn tykkelse på 30-35 cm og har en dokumentert utstrekning i plan på 36 kvm. Den 

dokumenterte delen av profilet er på 4,4 m.  

 

Dyrkningslagene ble påvist i plan og profil i den nordlige og østlige delen av det åpnede 

området. Profilen her er omtrent en meter høy. 60 cm av dette består av de to fossile 

dyrkningslagene. I sørvest består undergrunnen av forvitret leirskiferberg og grus. 

Matjordsdybden her er ca. 40 cm. Undergrunnen skifter så til morenemasser med grov 

sand og knyttneve til hode størrelse på steinene. Like nordøst for dette skiftet ligger 

kokegropen. Videre mot nordøst heller undergrunnen og etter 1,7 m blir dyrkningslag 

A213 synlig. Åkerkanten er tydelig både i plan og profil.  

 

6.1.2 BUNN AV KOKEGROP (ID 180133) 

VSV for dykningslagene ble det registrert en kokegrop (A201). Den har ujevn oval form 

med målene 140 x 90 cm (lengste mål NØ-SV). Den har en uklar avgrensning i plan. Ved 

snitting viste den seg å være veldig grunn med flat bunn og få skjørbrente steiner. Under 

utgravningen framstod den dermed som bunnen av et ildsted. Bildet fra registreringen 

viser derimot at strukturen opprinnelig har inneholdt en del skjørbrent stein som 

 

Figur 6: Dyrkningslag A217 (til venstre) og A213 (til høyre) i plan. 
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gravemaskinen sannsynligvis har tatt med seg under den nye avdekkingen i forbindelse 

med utgravningen. Strukturen er derfor tolket som bunnen av en kokegrop, hvor bare 4 

cm er bevart. Kullprøven ble tatt fra en sikker kontekst under en større stein.   

 

6.1.3 RYDNINGSRØYS (ID 180131) 

Røys A222 ligger 32 m nordvest for dyrkningslagene. Den ble funnet i overgangen 

mellom matjord og undergrunn. Den er avlang med lengste mål på 4 m i retning NNV-

SSØ. Den største bredden er 2,4 m. Formen er ellers ujevn og utflytende. I sør har røysa 

en avrundet form, mens den smalner mot nord. Den sentrale delen er tettpakket med stein. 

Hovedparten av disse har en diam. på 20-30 cm, men enkelte steiner har en diam. på opp 

til 50 cm. Ytterkantene er mer utflytende og inneholder stein med en diam. på 10-15 cm. 

Massene over inneholdt også en del stein som opprinnelig kan ha vært del av røysa.  

 

Røysa ble snittet med maskin langs lengderetningen. Det kom da frem en avrundet 

nedgravning med gråbrune masser under røysa. Etter dokumentasjon og prøvetaking fra 

snittet ble steinene over nedgravningen fjernet. I plan viste nedgravningen seg å være 

halvmåneformet og ble tolket som ei rotvelte. Det ble tatt en kullprøve fra nedgravningen. 

9 av 10 kullbiter fra prøven (jf. vedlegg) er bestemt til eik, dette kan indikere at det 

opprinnelig har stått et eiketre her.  

 

Figur 7: Kokegrop A210 i plan og profil. 
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Figur 8: Rydningsrøys A222 i plan. 

 

 

Figur 9: Rydningsrøys A222 i profil, med synlig rotvelte under røysa. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble tatt ut fire kullprøver. Disse ble vasket, tørket og sendt til Moesgård for 

vedartsanalyse. Det ble analysert 10 biter fra hver prøve. Det er hovedsakelig gjort funn 

av løvtrær. Vegetasjonen i området synes å ha bestått av løvskog med innslag av bjørk, 

hassel, or, eik, og frukttre. På bakgrunn av vedartsanalysen ble et utvalg av egnet 

daterbart materiale videresendt til Ångströms Laboratorium ved Universitetet i Uppsala 

for 14C-datering. 

 

En makroprøve fra det eldste dyrkningslaget (A213) ble sendt til Miljöarkeologiska 

laboratoriet ved Umeå universitet. Den ble her flottert og analysert. 6 pollenprøver fordelt 

på to serier ble sendt til Pollenlaboratoriet i Umeå. Serie 1 er fra dyrkningslagsprofilen og 

serie 2 fra rotvelten under røysa. Det ble også tatt ut mikromorfsøyler fra 

dyrkningslagsprofilen. Disse ble sendt til Macphail ved UCL, London. For alle 

naturvitenskapelige prøver og analyser jf. vedlegg bakerst i rapporten.  
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7.1 VEDARTSANALYSE 

PKnr. Anr. Vekt, gram Tresort 

277 201 0,9 Or, eik 

288 217 0,1 Bjørk, ubestemt løvtre, ubestemt bartre 

302 222 0,9 Hegg/lind, eik 

307 222 0,3 Hassel, hegg, eik 

Tabell 3: Oversikt over analyserte kullprøver. 

7.2 DATERING 

Det foreligger syv dateringer fra Nils Lauritssønsvei 24a og b. Fire er fra KHMs 

utgravning og tre fra registreringen.   

 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000CalBC 1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD 2000CalAD

Calibrated date

Ua-54565  2488±31BP

Ua-54566  1124±29BP

Ua-54567  2580±30BP

Ua-54568  171±29BP

 
Pnr. Anr. Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert C14-

dat. BP 
Kalibrert datering 

2(OxCal.) 

277 201 Ua-54565 Or 2 488 ± 31 790-480 f.Kr 

288 217 Ua-54566 Bjørk 1 124 ± 29 860-1000 e.Kr (91,2%) 

302 222 Ua-54567 Hegg/lind 2 580 ± 30 820-740 f.Kr (86,8%) 

307 222 Ua-54568 Hassel 171 ± 29 1660-1950 e.Kr 

BYA 
2014/19 

A1 
(217) 

Beta-403214 Eik 1170± 30 770-965 e.Kr 

BYA 
2014/20 

A1 (213) Beta-403215 Hassel 2490± 30 780-510 f.Kr 

BYA 
2014/21 

A2 (201) Beta-403216 Ask 2540± 30 795-550 f.Kr 

Tabell 4: Over - OxCal kalibrerte dateringer fra utgravningen. Under - Oversikt over C14 daterte 

kullprøver fra Nils Lauritssønsvei 24a og b. De kalibrerte dateringene er 2 sigma hvis ikke annet er 

presisert i parentes. 
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7.3 MAKROFOSSIL OG POLLENANALYSE 

PKnr. Anr. MAL.nr  Analyseresultat 

286 213 16_063  Makroprøve Prøven inneholdt 1 ml trekull, et lite forkullet 
fragment mulig cerealia (ubestemt korn), to stk 
uforkullende frø av meldestokk (Chenopodium 

album) 

293-
296 

217 
og 

213  

16-056 Pollenprøve 
serie 1 

Det ble ikke gjort funn av pollenkorn. 

305-
306 

222 16-056 Pollenprøve 
serie 2 

Det ble ikke gjort funn av pollenkorn. 

Tabell 5: Oversikt over analyserte makro og pollenprøver. 

Det mulige fragmentet av cerealia var for lite og usikkert til at det egnet seg til datering.  

7.4 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

Mikromorfanalyser av dykningslagene viser at begge lagene inneholder små og fine biter 

av kull. Kullet kan ha kommet fra en bosetning i nærheten eller være en indikasjon på 

svedjejordbruk. Analysen viser også at begge lagene høyst sannsynlig har vært gjødslet 

med dyremøkk (Macphail, Linderholm 2016).  

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Utgravningen dokumenterte spor etter forhistorisk dyrkningsaktivitet, i form av en 

rydningsrøys og to dyrkningslag. Det ble også funnet en enkeltliggende rest etter en 

kokegrop. De aktuelle problemstillingene (jf. Iversen 2015) knyttet til dyrkningsspor 

inkluderer omfanget og datering av de ulike dyrkningsfasene, dyrkningsteknikker og 

vegetasjonshistorie. Analyser av pollen og makrofossilprøver fra de to lagene ga ingen 

indikasjonen på hva som har vært dyrket, hvilke dyrkningsteknikker som har vært brukt 

eller hvordan vegetasjonen i området har sett ut. Under vedartsbestemmelsen av trekullet 

ble det funnet eik, or, bjørk, hassel, hegg og mulig lind, i tillegg ble det funnet ask i en av 

Byantikvarens kullprøver. Eik er den tresorten som finnes i flest av prøvene. Dette 

indikerer at området har vært bevokst med løvskog dominert av eik.  

 

Mikromorfanalysene indikerer at det i begge dyrkningsfasene har vært gjødslet med 

dyremøkk og/eller boplassavfall. Det ble funnet små fine kullbiter som enten kommer fra 

nærliggende boplasser eller er en indikasjon på svedjejordbruk. Dyrkningslagene er datert 

på kull til henholdsvis vikingtid (A217) og yngre bronsealder (A213). Datering av kull 

fra dyrkningslag kan inneholde feilkilder da kullets opprinnelse er uavklart. Kull fra eldre 

aktiviteter kan ha blitt tatt opp i laget. Kull fra svedjejordbruk kan komme fra den 

innledende delen av dyrkningen, mens kull fra gjødsling kan tilhøre senere faser. Det kan 

heller ikke utelukkes at kullet stammer fra bosetninger i nærområdet, kullet vil da ikke 

reflektere dyrkingen av jorden. A217 er datert i to omganger og på to forskjellige treslag 

til samme periode. Byantikvarens datering kan trekkes lengre bakover i tid, men denne 

dateringen er på eik som kan ha høyere egenalder enn bjørk. De sammenfallende 
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dateringene styrker holdbarheten til dateringsresultatet, men det er usikkert hvilken fase 

av aktiviteten som er datert. Byantikvarens datering av det eldste dyrkningslaget påviser 

en aktivitet her i yngre bronsealder. Denne dateringen er sammenfallende med 

utgravningens datering av kokegropen og den ene dateringen fra røysa.  

 

Det er datert to kullprøver fra røysa (A222). PK307 er en kullprøve fra et mulig 

dyrkningslag nord i røysa. Den fikk en moderne datering og laget er mest sannsynlig 

nedsig av moderne matjord. PK302 er fra rotvelta under røysa. Her ble kull fra hassel 

datert til yngre bronsealder. Hvis det, som foreslått over, har stått et eiketre her er det 

usikkert hva denne dateringen viser til. Om dette kullet er brent samtidig med eikeroten 

kan dateringen sette en bakre grense for hvor gammel røysa kan være da røysa må være 

anlagt over rotvelta. Det skal ikke legges stor vekt på denne dateringen da dens 

opprinnelse er usikker, men den kan angi en bakre grense for anleggelsen av røysa. 

Rydningsrøyser kan ha vært i bruk over lang tid eller i flere ulike perioder. Ved rydding 

av stein blir ofte eldre rydningsrøyser gjenbrukt. Dateringen viser imidlertid at det har 

vært noe aktivitet her i yngre bronsealder, og at begge de utgravde områdene kan ha vært 

benyttet samtidig.   

 

Flere av problemstillingene knyttet til kokegroper kan ikke besvares da det kun ble funnet 

en kokegrop og det ble ikke funnet gjenstander eller bein i tilknytning til den. Dateringen 

av kokegropen til 790-480 f.Kr. plasserer den i siste del av yngre bronsealder og den kan 

være samtidig med aktiviteten knyttet til rydningsrøysa og det eldste dyrkningslaget.  

 

Omtrent 200 m nord for utgravningsområdet har det tidligere blitt undersøkt 

dyrkningsspor, også der foreligger det dateringer til yngre bronsealder (Sæther 2011). Det 

ble ikke funnet forhistorisk bebyggelse under utgravningen, men det konkluderes her med 

at det har trolig har vært en gårdsbosetning i området i bronsealder og eldre jernalder. 

(Sæther 2011). Utgravningen i Nils Lauritssønsvei 24a og b kan sannsynligvis knyttes til 

denne gårdsbosetningen, og gir et lite innblikk i dyrkningsaktiviteten i området i yngre 

bronsealder og vikingtid.  

 

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med oppføring av enebolig i Nils Lauritssønsvei 24 ble det gjennomført en 

utgravning av to små felt vest og sørøst for den eksisterende eneboligen på tomten. Det 

ble totalt åpnet 311 kvm. Det vestre feltet inneholdt en rydningsrøys anlagt over et 

rotvelt. I nedre del av hagen (sørøst) ble det funnet et ildsted og et tofaset dyrkningslag. 

 

Det ble ikke påvist et dyrkningslag i tilknytning til rydningsrøysa. Rester av rotveltet som 

ligger under røysa ble datert til 820-740 f.Kr. Røysa ble dermed tidligst anlagt i yngre 

bronsealder. Bunnen av kokegropen fikk dateringen 790-480 f.Kr. Det ble tatt pollen og 

makrofossilprøver fra de to fasene av dyrkningslaget. Disse analysene gav ikke resultater. 

Det øvre dyrkningslaget ble datert på kull til vikingtid, 860-1000 e.Kr.  Det nedre ble 

under registreringen datert til 780-510 f.Kr. Flere dateringer plasserer dermed 

hovedparten av aktiviteten på lokalitetene til yngre bronsealder.  
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

S-nr Struktur 
Form 
plan 

Mål 
plan 

Form 
bunn 

Dybde 
profil 

Beskrivelse 

A201 
Bunn av 

kokegrop 
Avlang, 
ujevn 

149 x 
90 

flat 4 cm 

Kokegropa har ujevn oval form med målene 140 x 90 cm 
(lengste mål NØ-SV). Den har en uklar avgrensning i plan. I 
profil har den flat bunn og lite skjørbrent stein. 
Gravemaskinen har sannsynligvis har tatt med seg 
skjørbrent stein under avdekkingen. Datert til  
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A213 Dyrkningslag Jevn - Jevn 
Opp mot 35 

cm 

A213 består av mørk gråbrun siltholdig sand. Det er 
grusblandet og skiller seg klart ut fra undergrunnen og 
lagene over som et mørkt og homogent lag. Det har en jevn 
dybde på 30-35 cm og kan følges i 36 kvm. Den 
dokumenterte delen av profilet er på 4,4 m.  

 

A217 Dyrkningslag Ujevn - Ujevn 
Opp mot 30 

cm 

A217 består av homogen, gråbrun humus og siltholdig sand. 
Massene er grusblandet og har ikke synlige kullspetter. 
Laget skiller seg klart fra A213, men er ikke like tydelig 
avgrenset mot den moderne matjorden over. Lag A217 er lik 
matjorden i farge, men tørker opp raskere. Laget er i 
profilen bevart i ujevne lommer. Gjennomstnittsdybden er 
på rundt 20 cm mens laget noen steder er opp mot 30 cm 
dypt. Laget kan følges i 32 kvm. Den dokumenterte delen av 
profilet er på totalt 4,1 m, laget er her bevart i to separate 
lommer.  

 

A222 Rydningsrøys Avlang 
4 x 
2,4 

meter 
Flat 

20 cm 
 (34 cm inkl. 

nedgravning) 

Formen er avlang, ujevn og utflytende. I sør har røysa en 
avrundet form, mens den smalner mot nord. Den sentrale 
delen er tettpakket med stein. Hovedparten av disse har en 
diam. på 20-30 cm, med enkelte på opp til 50 cm. 
Ytterkantene er mer utflytende og inneholder stein med en 
diam. på 10-15 cm. Massene over inneholdt en del stein 
som opprinnelig kan ha vært del av røysa.  
 
En avrundet nedgravning med gråbrune masser under røysa 
ble tolket som et rotvelt. Kull fra rotveltet ble datert til 780-
510 f.Kr. Denne dateringen setter en bakre grense for hvor 

gammel røysa kan være da den må være anlagt over 
rotveltet.  

 

 

11.2 TILVEKSTTEKST, C60712 

C60712/1-4 

Dyrkningsspor og bosetningsspor fra bronsealder/jernalder fra NILS 

LAURITSSØNSVEI 24A OG B, BERG (48/32,362), OSLO K.,  

 

1) 5 prøver, kull.  

Vedartsbestemt og C14 datert.  

KP277, Kokegrop A201: 0,9 g. Vedartsbestemt til or, eik. Datert på or til 2 488 ± 31 BP, 

790-480 CalBC (Ua-54565)  

MP307, Røys A222: 0,3 g. Vedartsbestemt til hassel, hegg, eik. Datert på hassel til 171 ± 

29 BP, 1660-1950 CalAD (Ua-54568)  

MP302, Røys A222: 0,9 g. Vedartsbestemt til hegg/lind, eik. Datert på hegg/lind til 2 580 

± 30 BP, 820-740 CalBC (Ua-54567)  

MP288, Dyrkningslag A217: 0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, ubestemt løvtre, ubestemt 

bartre. Datert på bjørk til 1 124 ± 29 BP, 860-1000CalAD (Ua-54566)  

KP287, Dyrkningslag A213: Ikke analysert. 

2) Prøve, makro  

MP 286, Dyrkningslag A213: Prøven inneholdt 1 ml trekull, et lite forkullet fragment 

mulig cerealia (ubestemt korn), to stk uforkullende frø av meldestokk (Chenopodium 
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album) (MALnr: 16_063). Prøven er ikke datert.  

3) Prøver, pollen.  

To pollenprøveserier.  

Serie 1 PP293-296, Dyrkningslag 217 og 213: Det ble ikke gjort funn av pollenkorn. 

Forbrukt ved analyse (MAL-nr. 16-056). 

Serie 2 PP305-306, Rydningsrøys 222: Det ble ikke gjort funn av pollenkorn. Forbrukt 

ved analyse (MAL-nr. 16-056). 

4) Prøver, jordmikromorfologi.  

2 prøver, mikromorf. Se rapport for analyseresultater. Forbrukt ved analyse.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM i perioden 

20-24.juni. 2016. Det ble gjort funn av et tofaset dyrkningslag, en kokegrop og en 

rydningsrøys. Alle prøver fra utgravningen er katalogisert under dette C-nummeret. 

Vedartsbestemmelser ble utført ved Moesgaard museum (2016). C14 dateringer ble utført 

ved Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet (2016). Makroprøven og pollenprøvene 

ble analysert ved Umeå universitet (2016). Mikromorfologianalysen ble utført av 

Macphail ved University College London (2016). Analyseresultatene er vedlagt 

utgravningsrapporten (2017).  

Orienteringsoppgave: De to små feltene ligger i hagen tilhørende Nils Lauritssønsvei 24. 

Id 180133 ligger på mellom eneboligen og veien, mens id 180131 ligger på baksiden av 

eiendommen, vest for bolighuset.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6646726.58, Ø: 

597148.93.  

LokalitetsID: 180131/180133.  

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 04.04.2017, Rapport, arkeologisk utgravning. 

Dyrkningsspor og bosetningsspor. Berg 48/32,362. Oslo k. Utgravningsrapport ved KHM  

Sørgård, Geir Strandberg 2015. Rapport fra registeringen. Gnr 48, bnr 32 og 362. Nils 

Lauritssøns vei 24 a og b. Byantikvaren 

Funnår: 2016.  

 

Katalogisert av: Kristin Orvik.  
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11.3 PRØVER OG ANALYSER 

11.3.1 VEDARTANALYSER 
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11.3.2 C14-ANALYSER 
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11.4 MAKROFOSSIL- OG POLLENANALYSER 
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11.5 TEGNINGER 
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11.6 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35024_002.JPG Oversikt østre del NØ Kristin Orvik 20.06.2016 

Cf35024_003.JPG Oversikt vestre del NV Kristin Orvik 20.06.2016 

Cf35024_005.JPG Røys under fremrensing VSV Kristin Orvik 20.06.2016 

Cf35024_006.JPG Flateavdekking av dyrkningslag NNØ Tone Bergland 21.06.2016 

Cf35024_008.JPG Profil 3 under rensing SSØ Kristin Orvik 21.06.2016 

Cf35024_010.JPG Profil 1 under rensing VNV Kristin Orvik 21.06.2016 

Cf35024_016.JPG Øvre dyrkningslag i plan, A213 NØ Kristin Orvik 22.06.2016 

Cf35024_018.JPG Øvre dyrkningslag i plan, A213 SØ Kristin Orvik 22.06.2016 

Cf35024_021.JPG Røys A222 i plan NNV Kristin Orvik 22.06.2016 

Cf35024_027.JPG Røys A222 i plan VNV Kristin Orvik 22.06.2016 

Cf35024_031.JPG Nedre dyrkningslag i plan, A217 SØ Kristin Orvik 22.06.2016 

Cf35024_033.JPG Profil 1, A213 og A217 NNV Tone Bergland 22.06.2016 

Cf35024_034.JPG Profil 1 A213 og A217 NNV Tone Bergland 22.06.2016 

Cf35024_035.JPG Profil 1 A213 og A217 NNV Tone Bergland 22.06.2016 

Cf35024_036.JPG Profil 1 A213 og A217 NNV Tone Bergland 22.06.2016 

Cf35024_037.JPG Profil 1 A213 og A217 NNV Tone Bergland 22.06.2016 

Cf35024_044.JPG Profil 2, dyrkningslag A213 SØ Tone Bergland 23.06.2016 

Cf35024_045.JPG Profil 2 Ø Tone Bergland 23.06.2016 

Cf35024_049.JPG Kokegrop A201 planbilde NØ Tone Bergland 23.06.2016 

Cf35024_058.JPG Kokegrop A201, profil NØ Tone Bergland 23.06.2016 

Cf35024_062.JPG Røys A222 i profil SSV Kristin Orvik 24.06.2016 

Cf35024_063.JPG Røys A222 i profil SV Kristin Orvik 24.06.2016 

Cf35024_064.JPG Røys A222 i profil (detalj) SV Kristin Orvik 24.06.2016 

Cf35024_066.JPG Røys A222 i profil (detalj) SV Kristin Orvik 24.06.2016 

Cf35024_077.JPG Arbeidsbilde, prøvetaking i røysa S Tone Bergland 24.06.2016 

Cf35024_079.JPG Arbeidsbilde, rotvelte under røys SV Kristin Orvik 24.06.2016 

Cf35024_080.JPG Arbeidsbilde, rotvelte under røys SV Kristin Orvik 24.06.2016 
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11.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

- Felttegninger (4 stk) 

- Feltdagbok. 

- CD-rom, analysesvar fra Mikromorfprøver. 


