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SAMMENDRAG 
I tråd med Riksantikvarens vedtak om tildeling av tilskudd gjennom statsbudsjett 
(kap.1429, post 78) for sikringsundersøkelser, ble en gravhaug (id. 62209-5) undersøkt i 
tidsrommet 30-31. oktober 2012 for skader påført ved masseuttak.  Gravhaugen er en del 
av et større gravfelt som ligger i hageanlegget til Villa Dobloug i Montebelloveien 11.  
Gravfeltet består av 9 gravhauger, hvorav flere er monumentale og hvor flere også er 
synlig skadet.  Mellom en halvpart og tre-fjerdedeler av gjeldende haug er fjernet.  Det 
antas at skadene er påført før den første registreringen av gravfeltet i 1979. Det ble gjort 
funn av brente bein i det skadede området, men det ble ikke observert eksponerte 
strukturer eller gravanlegg.  Et utvalg av de brente beina er datert til merovingertid i 
begynnelsen av yngre jernalder ca. 600 e.Kr. (1519±30 BP).  Området der de brente beina 
var lokalisert, ble avslutningsvis tildekket med fiberduk og opprensningsmasser.  Dette er 
kun ment som et midlertidig tiltak, og en eventuell restaurering og sikring av den skadede 
gravhaugen vil kreve tiltak av mer permanent art. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
HUSEBY 29/47, OSLO, OSLO.  
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Gravfeltet på Huseby består av 9 gravhauger, hvorav flere er monumentale. Under 
kontrollregistrering av gravfeltet i 2008, oppdaget arkeologer ved Byantikvaren i Oslo at 
en gravhaug (id62209-5) var sterkt skadet. I området der det var fjernet masser fra 
gravhaugen, lå det brente bein eksponert på overflaten. Kulturhistorisk museum foretok 
sikringsundersøkelse av denne gravhaugen i perioden 30. til 31. oktober 2012. 
Undersøkelsen ble foretatt i tråd med Riksantikvarens (RA) vedtak om tilskudd for 2012 
gjennom statsbudsjettets kap.1429, post 78 (brev av 11.06.2012,  saksnr. 12/7241).  
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
Carine S. R. Eymundsson og Erlend Nordlie var deltakere fra Kulturhistorisk museum 
(KHM).  Leif Håvard Vikshåland fra Byantikvaren i Oslo (BYA) stilte første dagen i felt.  
Prosjektleder ved KHM var Margrete Figenschou Simonsen, og hun var på befaring 
første dagen i felt.  Wilhelm Front gjennomførte søk med metalldetektor i den eksponerte 
delen av haugen. Silje Hauge og Leif Håvard Vikshåland fra BYA var på en avsluttende 
befaring siste dagen i felt.  
 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Carine S.R. Eymundsson Feltrepresentant KHM 30-31.10 2 
Erlend Nordlie Feltrepresentant KHM 30-31.10 2 
Leif Håvard Vikshåland Feltrepresentant BYA 30.10. 1 
Wilhelm Front Metallsøker 31.10 0,5 
Sum 5 
 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Basis for bosetningen i Oslodalen i forhistorisk tid var jordbruket. De sentrale 
ferdselsveiene i yngre jernalder gikk langs de store dalførene og innover i landet, mens 
indre Oslofjord lå mer avskjermet (Simonsen 2008). Det er antatt at det i vikingtid var ca. 
80 gårder i Oslodalen, hvorav de fleste har vært relativt store.  

 
Huseby 29/47 er en del av den opprinnelige eiendommen til Huseby gård, som ligger ca. 
1 km vest-nordvest for gravfeltet. Navnet Huseby kommer av det norrøne Husabyr, og 
kan trolig føres tilbake til 800-tallet. Navnet er sammensatt av hus og bosted, og knyttes 
gjerne til lokale styringssentra i yngre jernalder der Huseby-gårdene var kongens veitsle 
gårder. I tillegg ligger Hoff (Hov) bare 0,5 km øst-sørøst for det aktuelle gravfeltet, og har 
trolig også vært et sentralt område og kultsted i forhistorisk tid.  I skriftlige kilder fra 
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1400-tallet omtales Huseby gård som tilhørende klosteret på Hovedøya fra og med 1160-
årene (Sollied 1947, Tvedt 2000).  Huseby i Oslo ble krongods etter reformasjonen i 
1537, og først i 1663 kom gården i privat eie (Gaut 2012, Simonsen 2008, Sæther 2004). 

 
Nærområdet utmerker seg med flere registrerte aktivitets-, bosetningsspor og løsfunn fra 
flere forhistoriske perioder.  Under gården Østre Holmen, ca. 1,6 km nord-nordøst for det 
aktuelle gravfeltet, ligger det en gravhaug (id. 12164).  Under samme gård er det også 
funnet et sverd (id. 128925 – nå i engelsk eie) og en pilspiss fra middelalder (id. 128925, 
C. 34314) samt undersøkt en kokegrop (id. 117946) datert til folkevandringstid. I 2009 
ble det undersøkt et kokegropfelt (id. 102822) i Slyngveien 17, ca. 1,5 km nord-nordøst 
for området, også datert til romersk jernalder og folkevandringstid 340 f.Kr.-440 e.Kr. 
(Derrick & Simonsen 2009).  Ca. 1,2 km nord og nord-nordøst er det undersøkt hhv et 
langhus fra førromersk jernalder (id. 91141) (Berge & Simonsen 2012), og aktivitetsspor 
fra yngre bronsealder og eldre jernalder (id. 99651, id. 95936) (Engh & Simonsen 2008).  
Ca.1 km nord er det registrert bosetningsspor (id. 91142, se Sæther 2004).  Ca. 850 m 
nord-nordøst er det gravd ut fossile dyrkningsspor og kokegroper fra førromersk jernalder 
og senere perioder (id. 112260), rydningsrøyser og dyrkningslag (id.130203) samt rester 
av en hulvei (id. 130205) (se Bukkemoen & Damlien 2010). Ca. 100 m vest-nordvest for 
gravfeltet er det registrert bosetningsspor og kokegroper datert til eldre bronsealder (id. 
104065).  Utover bosetnings- og aktivitetsspor er det også gjort enkelte løsfunn av 
gjenstander i nærområdet, bl.a. er det 500 m vest-nordvest for planområdet funnet en liten 
øks av jern fra vikingtid (C. 22497). At området omkring Huseby har hatt en svært lang 
brukstid vises også gjennom en rekke funn fra eldre og yngre steinalder slik som en 
trinnøkse samt noe retusjert flint (C. 23050), en tynnakket bergartsøks (C. 12205), to 
tykknakkede bergartsøkser (C. 30137, C. 22482) og en dolk av flint (C. 35660).  

 
Majoriteten av gravfeltet, som den skadede gravhaugen er en del av, ligger i hageanlegget 
til Villa Dobloug i Montebelloveien 11. Gravfeltet er som helhet registrert i 
Kulturminnebasen med id. 62209, mens en av haugene har et eget id-nummer (id. 78865). 
Gravfeltet ble opprinnelig registrert av Irmelin Martens i 1979, den gang kun omtalt som 
bestående av to gravhauger (Martens 1979). Siden har området blitt gjenregistrert og 
ytterligere gravhauger er dokumentert, hvorav flere er ødelagt og en er helt fjernet.  Den 
aktuelle gravhaugen er omtalt som id. 62209-6 i sakspapirene vedrørende 
sikringsundersøkelsen og tilstandsrapport fra BYA (saksnr.: 2012/13099), men i BYA’s 
rapport fra gjenregistrering av gravfeltet i 2008 er den omtalt som id. 62209-5 (Danielsen 
2009). Den vil derfor bli omtalt som id. 62209-5 i foreliggende rapport da dette 
samsvarer bedre med den angitte geometrien i Askeladden (Riksantikvarens 
kulturminnedatabase).  
 
Gravfeltet ligger på en naturlig høyde i terrenget. Uten bebyggelsen i sør ville man hatt 
utsikt mot Oslofjorden. Ettersom gravfeltet ligger i hageanlegget til villaen er 
omgivelsene preget av den til dels omfattende opparbeiding som har foregått de siste 100 
årene. På sørsiden av villaen er det en velholdt gressplen, og sør for denne ligger 
gravfeltet som i dag er delvis tilgrodd. Deler av det opprinnelige terrenget er bevart, og 
man kan se små bergskjær enkelte steder, samt at terrenget som helhet skråner ned på 
samtlige kanter av den naturlige forhøyningen.  På flere av gravhaugene vokser det store 
eiketrær. Eiendommen og gravfeltet er avgrenset av Villa Dobloug i Nord, Ring 
3/Ullernchausséen i vest, Montebelloveien i sør og boligbebyggelse i øst.  
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Figur 1: Oversiktskart over gravfeltets beliggenhet. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. 
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Figur 2: Oversiktskart over gravfeltet fra RA’s kulturminnedatabase 7.11.2012. 

 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 
PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Hensikten med sikringsundersøkelsen var å skaffe en oversikt over skaden, sikre og 
dokumentere avdekkede løsfunn, samt dokumentere eventuelt eksponerte 
graver/strukturer. Hensikten er at undersøkelsen skal danne grunnlag for vurdering av nye 
tiltak, slik som en mulig utvidet undersøkelse av den resterende haugen og restaurering. 
 
UNDERSØKELSESMETODE OG FORLØP 
Ettersom haugen var svært tilgrodd ble første dag benyttet til omfattende rydding, med 
fjerning av buskas og små trær.  Etter dette ble overflaten av det skadede området renset 
med krafse.  De opprensede massene ble midlertidig lagt på presenning.  Etter 
opprensingen ble det gjort metallsøk, med spesielt fokus på det skadede området, samt 
rundt og på haugen generelt i tillegg til de opprensede massene. Ettersom det både 
tidligere og under vår undersøkelse dukket opp noen brente bein mot toppen av haugen, 
ble dette området finrenset med graveskje for å spore evt. eksponerte strukturer, brannlag, 
nedgravninger eller andre tegn på et eksponert gravanlegg.  Etterpå ble området dekket til 
med filtduk og massene som var fjernet under opprensing ble lagt oppå denne.  Dette er 
kun ment som en midlertidig tildekking og beskyttelse av den skadede haugen, og vil på 
lengere sikt kreve mer permanente tiltak.  
 
Undersøkelsen ble gjennomført med enkelte utfordringer.  Det snødde en god del første 
halvdel av siste undersøkelsesdag.  Dette forsinket arbeidet noe, spesielt med hensyn til 
finrensing og dokumentering av skaden.  I tillegg medførte det fuktige været at det 
digitale speilreflekskameraet på et tidspunkt sluttet å fungere.  Undersøkelsen ble 
allikevel gjennomført på tilfredsstillende vis. 
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Figur 3: Gravhaug id62209-5 før opprensing sett mot vest-nordvest, med Leif Håvard Vikshåland, 

Margrete F. Simonsen og Erlend Nordlie ved foten av det skadede området (Cf. 34604_08). Foto C. S. 
R. Eymundsson 2012. 

 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 
 
Den aktuelle gravhaugen var synlig skadet, der halve eller muligens så mye som tre-
fjerdedeler av haugens sørlige del var fjernet.  På grunn av dette er haugens opprinnelige 
omkrets mot sør vanskelig å identifisere.  I den sørvestre ytterkanten av haugen ligger det 
i dag en «arm» av masser som kan være fra en opprinnelig fotkjede, men som også kan 
være gjenliggende masser fra massuttaket.  Haugen er anlagt mot og delvis på en 
bergknatt som er høyest i nord og skrår ned mot sørvest og sørøst.  Massene i det skadede 
området av haugen er dominert av mørke, gråsvarte, humus- og torvholdige masser, samt 
en god del utrast skalleberg/erodert berggrunn.  I disse mørke massene ble det både under 
opprensing og under metallsøking gjort funn av moderne gjenstander, hvorav den eldste 
var en svensk mynt fra 1872.  På toppen av gravhaugen står det bl.a. et stort eiketre, og 
røttene til dette er eksponert i snittflaten til masseuttaket.  I det skrånende partiet under og 
like nedenfor denne roten er massene noe lysere enn i resten av det skadede området.  Det 
var her det både ble gjort funn av brente bein i forbindelse med BYA’s gjenregistrering 
av området, samt under gjeldende sikringsundersøkelse. Massene i dette området var 
brunbeige og matjordsaktige.  Det var ikke mulig å observere fyllskifter, kull eller annet 
som kunne tolkes som del av et eksponert og in situ gravgjemme.  De innsamlede brente 
beina ble datert til første del av merovingertid ca. 600 e.Kr. (1519±30 BP). 
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Figur 4: Erlend Nordlie renser det skadede området av gravhaug id. 62209-5. Sett mot nordøst 
(Cf3464_11). Foto: C. S. R. Eymundsson 2012. 

 

 
Figur 5: Wilhelm Front gjør metallsøk i det skadede området av haugen. Sett mot nord (Cf. 
34604_14). Foto C. S. R. Eymundsson 2012. 
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Figur 6: Det skadede området av haugen etter opprensing. Sett mot nord (Cf. 34604_15). Foto C. S. 
R. Eymundsson 2012. 

 

 
Figur 7: Det skadede området av haugen etter opprensing. Sentralt i haugen sees en takrenne eller 
beslag av bronse som stikker ut av de omrotede massene. Sett mot sør (Cf. 34604_17). Foto C. S. R. 
Eymundsson 2012. 
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6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Det ble samlet inn 1g brente bein (C. 58439-2) under sikringsundersøkelsen, fra 
registreringen var det også samlet inn 1g brent bein (C. 58439-1).  Disse er ikke 
artsbestemt, men de er med overveiende sannsynlighet menneskebein (pers. kom. A. 
Mansrud).   1 større bit ble datert til ca. 600 e.Kr. (1519±30 BP) (se vedlegg 9.1.3). 
 

7 SAMMENFATNING OG VURDERING AV UNDERSØKELSESRESULTATENE. 
I tråd med RA’s vedtak om tildeling av tilskudd for sikringsundersøkelser 2012, ble en 
gravhaug (id. 62209-5) undersøkt i tidsrommet 30-31. oktober 2012 for skader påført ved 
masseuttak.  Gravhaugen er en del av et større gravfelt som ligger i hageanlegget til Villa 
Dobloug i Montebelloveien 11.  Gravfeltet består av 9 gravhauger, hvorav flere er 
monumentale og hvor flere også er synlig skadet.  Mellom en halvpart og tre-fjerdedeler 
av gjeldende haug er fjernet.  Området der massene er fjernet er svært forstyrret, og 
moderne gjenstander ligger til dels dypt i de omrotede massene.  Dette kan indikere at 
man i tillegg til å fjerne masser også har deponert masser i nyere tid.  Ettersom det i den 
opprinnelige registreringsrapporten kun er omtalt to hauger på gravfeltet, og det ble gjort 
funn av bl.a. en mynt fra 1872 i de omrotede massene, kan man anta at skadene på 
haugen er gjort før den første registreringen.  Muligens er skadene påført i forbindelse 
med byggingen av Villa Dobloug på 1920-tallet eller tidligere.  I øvre del av haugen 
virker massene noe mer intakte, og det er i dette området man har gjort funn av brente 
bein. Til tross for dette ble det ikke observert eksponerte strukturer eller gravgjemme, 
som man må anta at de brente beina har kommet fra.  Et utvalg av de brente beina er 
datert til starten av merovingertid og yngre jernalder ca. 600 e.Kr. (1519±30 BP).  Det 
skadede området av haugen der de brente beina var lokalisert, ble avslutningsvis tildekket 
med fiberduk og opprensningsmasser.  Dette er kun ment som et midlertidig tiltak, og en 
sikring og restaurering av den gjenværende gravhaug vil kreve tiltak av mer permanent 
art. 
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9 VEDLEGG 
 

9.1.1 DATERINGSPRØVER 
Liste over bein C58439:    
Prøvenr. C-nr. Ua-Lab.nr. Type Gram  C14-dat. 
P1 C58439-2 Ua-45674 Brent bein 1 1519 ± 30BP, 

AD600 ± 30 
 
 
 

9.1.2 FOTOLISTE 
 

Filnavn Motivbeskrivelse Retning sett mot Intern merknad 

Cf34604_01.jpg Skadet haug under byantikvarens befaring 2008 N 
Fotograf: ukjent (saksnr.: 
2012/13099 

Cf34604_02.JPG 
Villa Dobloug. Erlend Nordli i forgrunnen, Margrete F. 
Simonsen i bakgrunnen. S 

Fotograf: Carine S. R. 
Eymundsson (CSRE). 

Cf34604_03.JPG Villa Dobloug.Margrete F. Simonsen i bakgrunnen. S Fotograf: CSRE 

Cf34604_04.JPG 
Haug før opprydding. E. Nordlie, M. F. Simonsen og 
L. H. Vikshåland foran skadet haug. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_05.JPG Monumental haug vest for skade haug. N Fotograf: CSRE 
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Cf34604_06.JPG 
Skadet haug. E. Nordlie, M. F. Simonsen og L. H. 
Vikshåland i bakgrunnen. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_07.JPG Skadet haug før opprydding. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_08.JPG 
Skadet haug før opprydding. E. Nordlie, M.F. 
Simonsen og L. H. Vikshåland i bakgunnen. NV Fotograf: CSRE 

Cf34604_09.JPG E. Nordlie  og L. H. Vikshåland rydder skadet haug NNØ Fotograf: CSRE 

Cf34604_10.JPG E. Nordlie rydder skadet haug. NNØ Fotograf: CSRE 

Cf34604_11.JPG E. Nordlie rydder skadet haug. NNØ Fotograf: CSRE 

Cf34604_12.JPG E. Nordlie rydder skadet haug. Ø Fotograf: CSRE 

Cf34604_13.JPG E. Nordlie rydder skadet haug. Ø Fotograf: CSRE 

Cf34604_14.JPG W. Front gjør metallsøk i skadet område. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_15.JPG Skadet haug etter opprensing. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_16.JPG Skadet haug etter opprensing. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_17.JPG Skadet haug etter opprensing. S Fotograf: CSRE 

Cf34604_18.JPG Skadet haug etter opprensing. S Fotograf: CSRE 

Cf34604_19.JPG 
Moderne bronsebeslag/takrenne som ligger relativt 
dypt i de omrotede massene i haugen. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_20.JPG 
Moderne bronsebeslag/takrenne som ligger relativt 
dypt i de omrotede massene i haugen. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_21.JPG 
Moderne bronsebeslag/takrenne som ligger relativt 
dypt i de omrotede massene i haugen. N Fotograf: CSRE 

Cf34604_22.JPG 
Moderne bronsebeslag/takrenne som ligger relativt 
dypt i de omrotede massene i haugen. N Fotograf: CSRE 
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9.1.4 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
- Dagboksnotater. 

 

9.1.5 TILVEKSTTEKST 
C58439/1-2 
Gravfunn fra merovingertid fra (29/47), OSLO K., OSLO.  
Funnomstendighet: Arkeologisk forundersøkelse av gravhaug i perioden 30-31.10.2012. 
Gravfeltet ble første gang registrert i 1979 og siden gjenregistrert av Byantikvaren i Oslo 
i 2008 (Danielsen 2009). Ved sistnevnte registrering ble det klart at flere av gravhaugene 
var skadet. En av haugene (id. 62209-5) var skadet av masseuttak og det ble gjort funn av 
brent bein i forbindelse med gjenregistrering (v/BYA). Ved Kulturhistorisk museum 
sikringsundersøkelse av gravhaugen ble det også gjort funn av brent bein i det skadede 
området. Et utvalg av de brente beina er datert av Ångströmlaboratoriet ved Uppsala 
Universitet.  
 
Orienteringsoppgave: Gravfeltet ligger i hagen til Villa Dobloug i Montebelloveien 11. 
Den aktuelle gravhaugen ligger midt i gravfeltet, ca. 33 m SSV for villaen, 38 m NØ for 
innkjørselen til tomten, 60 m V for bolighuset i Montebelloveien 9 og 75 m Ø for Ring 3. 
Gravhaugen ligger på en naturlig høyde, med enkelte bergknatter som stikker opp av 
plenen. Den aktuelle gravhaugen er anlagt på en slik bergknatt.  
Kartreferanse:M711/N50 Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6651632.97, Ø: 
0257967.87.  
LokalitetsID: 62209.  
 
Brent bein. 
1) bein, brente. Antall fragmenter: 2 Fnr: F1. Vekt: 1 gram.  
Strukturnr: 66209-5. Funnet i skadet område av gravhaug, ved gjenregistrering av 
gravfeltet ved Byantikvaren i Oslo i 2008.  
2) bein, brente. Antall fragmenter: 8  
Brent bein datert til AD600±30 (1519±30 BP) (Ua-45674). Fnr: F2. Vekt: 1 gram.  
Funnet ved opprensing av skadet område i forbindelse med KHMs sikringsundersøkelse.  
 
Litteratur: Danielsen, 01.12.2009, Rapport arkeologisk registrering. Ekebakken, 
Montebelloveien 11, GNR 29 BNR 47, Oslo Kommune. Oslo kommune, 
Byantikvaren/Eymundsson, 14.06.2013, Rapport arkeologisk utgravning: 
Sikringsundersøkelse av gravhaug, Huseby 27/49, Oslo  
 
Funnet av: Carine S. R. Eymundsson.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Carine S. R. Eymundsson. 
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