
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

 

  

MODERNE HAUGDANNELSE 

SOGN ØSTRE, 50/1 

OSLO KOMMUNE, OSLO FYLKE 

 

FELTLEDER: Kathryn Etta Sæther 

PROSJEKTLEDER: Bjarne Gaut  

 

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

FORNMINNESEKSJONEN 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

F

O

R

N

M

I

N

N

E

S

E

K

S

J

O

N

Oslo 2013 



Gnr. 49, Oslo kommune  Saksnr. 13/11807 

 

  

 2 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET 

I OSLO 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMMENDRAG 
I perioden 27-29.08.2013 utførte Kulturhistorisk museum i samband med Byantikvaren i 

Oslo en sikringsutgravning av en mulig gravhaug (id80105-3 ). Haugen lå midt i Sogn 

studentby, noen meter sørvest for inngangen til en nybygd studentbolig i Rolf E. 

Stenersens allé 28A. Haugen var tilsynelatende sterkt skadet av moderne aktivitet, men 

undersøkelsen viste at den besto av et naturlig bergskjær og moderne påfylt masse. 

Haugen ble derfor avskrevet som forhistorisk kulturminne. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Sogn østre 49/5, 13 

Kommune Fylke 

Oslo Oslo 

Saksnavn Kulturminnetype 

Sikring av gravhaug på Sogn 

østre 
Moderne haugdannelse 

Saksnummer (KHM)  

13/11807 

Prosjektkode 

220193 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Studentsamskipnaden i Oslo 

og Akershus 
Riksantikvaren (Post 78-midler) 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

27.08-29.08.2013 UTM 33, N.6653839, Ø.0261535 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 
SIKRINGSGRAVING 

  

SOGN ØSTRE, 49/5, 13., OSLO KOMMUNE, 
OSLO FYLKE  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen omfattet rester av en mulig gravhaug (id80105-3) innenfor området til 

Sogn studentby. Haugen var plassert inntil Rolf E. Stenersens allé, og fremstod som 

halvert av denne. Eiendommen ble regulert til bolig med tilhørende anlegg og kontor i 

2004, uten at haugen den gang ble avmerket på reguleringskartet eller nevnt i 

reguleringsbestemmelsene. Først i 2011 ble haugen registrert i Askeladden av 

Byantikvaren i Oslo. Studentsamskipnaden oppførte, i henhold til reguleringsplanen, et 

nybygg på område i 2012. I den forbindelse ble haugen sikret med byggegjerde under 

anleggsperioden. Gjerdet ble imidlertid flyttet, slik at mer av haugen ble fjernet. Skadene 

på haugen fra vei og anlegg var såpass omfattende at en sikringsgraving for å sikre 

gjenværende kulturhistorisk kildeverdi ble vurdert som nødvendig. Kulturhistorisk 

museum (KHM) gjennomførte sikringsutgravningen i samarbeid med Byantikvaren i 

perioden 27-29.08.2013. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Bjarne Gaut Prosjektleder   

Kathryn Etta Sæther Feltleder 27-29.08.2013 3 

Line Hovd Feltassistent 27-29.08.2013 3 

Leif Håvard Vikshåland Feltassistent 27-29.08.2013 3 

Lasse Jaksland Metallsøker 28.08.2013 3 t 

Sum 9 dager, 3 timer 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Haugen var plassert i tettbebygde Sogn studentby, inntil veien Rolf E. Stenersens allé. 

Veien førte til områdets eneste dagligvarebutikk, og var derfor godt trafikkert av både 

bilister, syklister og spaserende. Flere stoppet for å spørre om haugen og arbeidet vi drev 

med. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 16/10.2013 av M. Samdal). 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Haugen id80105-3 lå midt i Sogn studentby, på en gressplen, ca. 24 meter sørvest for 

inngangen til en nybygd studentbolig i Rolf E. Stenersens allé 28A. Området omfatter 

deler av en nord-sør-gående bergrygg, mellom Sognsveiens kryss med Bregneveien i 

nord og Konvallveien i sør. Terrenget foran Rolf E. Stenersens allé 28A utgjør østlig del 

av bergryggen, og terrenget helte mot sør og sørøst. Haugen lå midt i hellingen med 

eksponert profil inntil veikanten i vest. 

 

 
Figur 2; Oversiktsbilde av haug sett mot SSV (foto; Cf34718_5, fotograf; K.E. Sæther). 

 

Haugen er en av tre gravhauger registrert på bergryggen i Sogn studentby. En av 

gravhaugene ligger i Sognsveien 85, ca.85 meter øst for id80105-3. Den andre ligger ca. 

80 meter mot sørøst. I tillegg til gravhaugene er det funnet et avfallstykke av grå flint 

(C36958) i Sogn Barnehage, og et munnbitt (C30978) av jern i Kaj Munks vei 16. Fem 

skålgroper (id12185) er dessuten registrert på en vestvendt bergflate i Sognsvannsveien 

21. 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Tilstanden til id80105-3 fremstod som svært skadet da undersøkelsen tok til. Vestlig del 

av haug var tilsynelatende skåret vekk av veianleggelse, som hadde etterlatt en eksponert 

profil gjennom haugfyllet. Profilet viste at haugen var gjennomboret av røtter fra en stor 

stubbe som potensielt hadde skadet haugen ytterligere. I tillegg hadde byggeaktiviteten de 

siste to årene skrapet vekk matjorda inntil haugen. Med bakgrunn i de mange moderne 

forstyrrelsene og naturlig nedbryting ble potensialet for ytterligere tap av gjenværende 

forhistorisk kildemateriale i haugen vurdert som høy. Sikringsundersøkelsen skulle 
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prioritere dokumentasjon, innsamling og datering av eventuelt gjenstandsmateriale i 

haugresten. 

  

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Øvre del av haugen ble gravd for hånd med graveskje i mekaniske lag á 10 cm. Det ble 

gjensatt en profilbenk som krysset haugen fra nordvest mot sørøst. Dette skapte to 

«kvadranter» formet som kakestykker. Haugfyll fra 0-20 cm ble tørrsåldet. Nedre del av 

haug ble fjernet med spade, og kastet. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og 

bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf34718. 

 

 
Figur 3; Gjensatt profilbenk i haug (foto; Cf34718_16, fotograf; K.E. Sæther). 

 

Haugen ble innmålt med Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

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 

RAW-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 

Sikringsundersøkelsen ble påbegynt 27.08.2013. Haugen ble da dokumentert med foto og 

profilet inntil veien ble renset og dokumentert. Dagen etter ble torva over haugen fjernet, 

og den øvre delen av haugfyllet ble gravd i 10 cm, mekanisk lag og tørrsåldet. Etter hvert 

som undersøkelsen skred frem ble det klart at haugen ikke var en før-reformatorisk 

gravhaug, men var et resultat av naturlige prosesser og moderne aktivitet. I samband med 

prosjektleder ble det derfor bestemt å avslutte undersøkelsen. For oppryddingens skyld 

ble den siste dagen i felt, 29.08.2013, brukt til å fjerne den moderne haugmassen.  
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5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Gravhauger er blant de best synlige kulturminnetypene vi har i Norge. De er normalt 

enkle å identifisere. Haugdannelser er imidlertid også svært vanlig i naturen, og det er 

ingen sjeldenhet at hauger blir bevist eller tilfeldig skapt gjennom moderne aktivitet. 

Noen av de viktigste kriteriene som brukes for å skille en «gammel» haug fra en ny eller 

naturskapt i plan er; 

 

 Plasseringen i landskapet med hensyn til terreng og andre fornminner i området. 

 Jevn, lett gjenkjennelig form i plan. 

 Fotkjede eller grøft. 

 Haugfyllets antatte sammensetning påvist ved hjelp av jordbor. 

 

Det finnes imidlertid flere unntak fra disse kriteriene, og det er ikke alltid mulig å fastslå 

sikkert at alle kriteriene er tilstede. Haugfyllet kan vanligvis ikke observeres før haugen 

blir undersøkt, og i tilfelle id80105-3 var det vanskelig å fastsette haugens opprinnelige 

form da kun en halvdel stod igjen. Skadene antydet i tillegg at det kunne være vanskelig å 

fastslå om eventuelle funn og deres kontekst var forårsaket av moderne, naturlig eller 

forhistorisk aktivitet. Tilstedeværelsen av to andre gravhauger i nærområdet underbygget 

imidlertid antagelsen om at haugen var forhistorisk.  

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Id80105-3 var godt synlig i terrenget, og fremstod som en halvert, gresskledd forhøyning 

i sør -og østhellende terreng. Målene i plan var ca. 8 x 3,5 meter. Den vestlige delen av 

haugen var tilsynelatende skåret vekk av Rolf E. Stenersens allé, og bestod av en 

eksponert profil. Haugfyllet var vanskelig å se, da store deler av flaten var dekket av 

gress, jord og veigrus. 

 

 Figur 4; Profilflate i haug før profilet ble renset (foto; Cf34718_1, fotograf; K.E. Sæther). 

 

Det eksponerte profilet var ca. 1,15 meter høy, og det var antatt at denne høyden 

reflekterte den største tykkelsen på haugfyllet. Da profilet ble renset ble det imidlertid 
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avdekket et ca. 50 cm tykt lag av forvitret skifter i bunnen av haugen. I tillegg ble det 

avdekket flere små og store røtter som strakk seg fra midten av haugen og utover. 

 

 
Figur 5; Profilflate i haug etter profilet ble renset (foto; Cf34718_13, fotograf; K.E. Sæther). 

 

Det ble påtruffet moderne materiale under rensingen av profilet, men det var vanskelig å 

fastslå om disse stammet fra etableringen av veien eller om de var en del av haugen. 

 

Deretter ble torva som dekket haugen fjernet. I de øvre delene av haugfyllet ble det 

observert moderne materiale i matjorden. Under matjorda var det fylt leire rett på 

grunnfjellet. 

 

 
Figur 6; Moderne skilt påtruffet ca. 30 cm ned i haugfyllet (foto; Cf34718_25, fotograf; K.E. Sæther). 

 

I midten av haugen ble det avdekket en stor stubbe, med store røtter som gravde seg 

delvis ned i grunnfjellet.  
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Figur 7; Stor stubbe i midten av haugfyll (foto; Cf34718_33, fotograf; K.E. Sæther). 

 

Undersøkelsen viser at haugen var dannet gjennom naturlige prosesser, omkring røttene 

og stubben til et stort tre som har stått på toppen av et naturlig bergskjær. Området har i 

tillegg blitt forstyrret av moderne fyllmasse. Disse er trolig kommet til da treet ble hogd 

ned og veien ble anlagt. 

 

7 SAMMENDRAG 

I perioden 27-29.08.2013 utførte Kulturhistorisk museum i samarbeid med Byantikvaren 

i Oslo en sikringsutgravning av en mulig gravhaug plassert midt i Sogn studentby. 

Haugen var tilsynelatende sterkt skadet av moderne aktivitet og naturlige prosesser. 

Undersøkelsen viste imidlertid at haugen heller var et resultat av naturlige prosesser og 

moderne aktivitet. Den ble derfor avskrevet som forhistorisk kulturminne. 
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8 VEDLEGG 

8.1 FOTOLISTE CF34718 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34718_01.JPG Oversiktsbilde av haug. SØ K. E. Sæther  27.08.2013 

Cf34718_05.JPG Oversiktsbilde av haug. SSV K. E. Sæther 27.08.2013 

Cf34718_06.JPG Oversiktsbilde av haug. ØNØ K. E. Sæther 27.08.2013 

Cf34718_08.JPG Oversiktsbilde av haug. NØ K. E. Sæther 27.08.2013 

Cf34718_12.JPG Oversiktsbilde av profil i haug etter rensing. ØSØ K. E. Sæther 27.08.2013 

Cf34718_13.JPG Oversiktsbilde av profil i haug etter rensing. ØSØ K. E. Sæther 28.08.2013 

Cf34718_16.JPG Oversiktsbilde av haug etter avtorving. VNV K. E. Sæther 28.08.2013 

Cf34718_18.JPG Oversiktsbilde av haug etter avtorving. N K. E. Sæther 28.08.2013 

Cf34718_21.JPG Oversiktsbilde av haug etter avtorving. VSV K. E. Sæther 28.08.2013 

Cf34718_22.JPG Oversiktsbilde av haug etter avtorving. NNØ K. E. Sæther 28.08.2013 

Cf34718_25.JPG Moderne gjenstander i haug. NV K. E. Sæther 28.08.2013 

Cf34718_27.JPG Moderne påfylt leire i haug. VNV K. E. Sæther 28.08.2013 

Cf34718_28.JPG Arbeidsbilde av Line Hovd som fjerner haug med 
spade. 

NV K. E. Sæther 28.08.2013 

Cf34718_30.JPG Røtter som graver seg ned i råtefjell under haug. NV K. E. Sæther 29.08.2013 

Cf34718_32.JPG Oversiktsbilde av stor stubbe sentralt i haug. NØ K. E. Sæther 29.08.2013 

Cf34718_33.JPG Oversiktsbilde av stor stubbe sentralt i haug. SØ K. E. Sæther 29.08.2013 

Cf34718_35.JPG Nærbilde av stor stubbe sentralt i haug. SØ K. E. Sæther 29.08.2013 

 


