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SAMMENDRAG 
Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med bygging av ny enebolig i Nils Lauritssønsvei 

18 i Ullevål Hageby. Byantikvaren foretok maskinell sjakting på tomta sommeren 2014, da det 

befinner seg gravhauger på flere av de nærliggende eiendommene. Det ble avdekket en røys 

tolket som en mulig steinlegning/grav (A1) samt en kokegrop (A2). Kokegropen ble undersøkt 

i registreringsfasen og er datert til yngre bronsealder, 910-805 f.Kr. 

 

Røysen og et areal omkring ble maskinelt avdekket og undersøkt i juni 2015. Røysen lå i det 

vestre hjørnet av tomten, og deler av den var skadet i øst etter nedgravning av et vannrør. 

Massene var humusholdige med flere større steiner og røtter, og røysen hadde karakter av å 

være fra nyere tid. Ved utgravningen ble det funnet porselen, teglstein, glass, fragmenter av 

metall, ubrente bein og enkelte fragmenter av kull. Flere av funnene lå under store steiner, og 

viser at de er lagt her i nyere tid. Det ble ikke gjort funn av forhistorisk karakter. Det er uvisst 

om steinene eksempelvis har dannet deler av fundamentet til et moderne uthus, men det er 

ikke funnet bilder/kart som kan bekrefte en slik tolkning. 
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Berg, 48/61 Oslo 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

 

BERG, 48/61, OSLO KOMMUNE 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med bygging av ny enebolig i Nils Lauritssønsvei 

18 i Ullevål Hageby. Byantikvaren foretok en arkeologisk registrering sommeren 2014, da det 

befinner seg gravhauger på flere av de nærliggende eiendommene. Det ble avdekket en 

triangulærformet røys tolket som en mulig steinlegning/grav (A1) samt en kokegrop (A2). 

Kokegropen ble undersøkt i registreringsfasen og er datert til yngre bronsealder, 910-805 f.Kr. 

 

Saken ble dispensasjonsbehandlet i 2014, og Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep i 

lokaliteten med vilkår om utgravning i brev av 10. september 2014. Påfølgende år ble saken 

behandlet for fastsettelse av undersøkelsens omfang og kostnader i hht. kml. § 10, jf. 

Riksantikvarens vedtak i brev av 11. mars 2015. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Helene Russ Feltleder 15. – 19. juni 2015  5 

Marit Johansson Assistent 15. – 19. juni 2015 5 

Sum   10 

Bjørn Svendsen Gravemaskinfører 15. – 16. juni 2015 1 

 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Feltet lå skjermet i en privat hage. Vi ble imidlertid kontaktet av flere naboer som fikk en kort 

innføring i våre arbeidsmetoder og hva vi forventet å finne. 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Eiendommen ligger i Ullevål hageby, et område hvor det tidligere er innkommet flere grav-

funn. Her finnes også bevarte og delvis bevarte gravhauger, hvorav flere ligger på høyde-

dragene som går SSV-NNØ gjennom området. I Bergskogen ca. 250 meter nord for 

eiendommen ligger et av Oslos største gravfelt fra jernalder (id 31869). Kulturhistorisk 

museum har gjennomført utgravninger i nærområdet i 2010 og 2011. I Bergsalléen 21 ble det 

blant annet påvist flere eldre dyrkningslag med rydningsrøyser og åkerrein datert til yngre 

bronsealder og førromersk jernalder. En yngre fase med dyrkning er datert til romertid/ 

folkevandringstid (Sæther 2011). I Bergsalléen 17b og Møllesvingen 9b fremkom stein-
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pakninger, men uten funn. Dateringene fra Bergsalléen 17b er til førromersk jernalder 

(Melheim 2012). Datering fra en mulig branngrav i Møllesvingen 9b er til senneolitikum 

(Sætre 2013). Senest i 2014 ble det foretatt en utgravning i Bergsalléen 8a, hvor det ble 

avdekket et langhus (Gundersen in prep). 

 

Gården Berg er nevnt flere ganger i skriftlige kilder fra middelalderen, både før og etter 

Svartedauden, første gang i 1264. Berg har hatt to bruk, søndre og nordre. Gårdsnavnet er et 

usammensatt naturnavn som betegner nærområdet, i norsk brukt om klippegrunn eller høyde 

med nakne berg (Sandes og Stemshaug 1997:88). Det har tradisjonelt vært antatt at slike navn 

har betydelig alder. 

 

Kulturminner i nærområdet 

ID nr. Type Gård Merknad 

80129 Gravhaug Berg  

139137 Bosetningsspor og 

steinpakning 

Berg Undersøkt 2011 

137186 Bosetningsspor Berg Undersøkt 2011 

128209 Gravfunn Berg C24160: sverd, skjoldbule, nagler, 

bryne, celt fra vikingtid 

70243 Gravhaug og bosetningsspor Berg  

70424 Gravhaug Berg  

128189 Bosetningsspor, røys Berg Undersøkt, C57716 

128190 Dyrknings- og 

bosetningsspor 

Berg Undersøkt, C57716 

31869 Gravhaug Berg Gravfelt (6 hauger/røyser) 

128890 Veianlegg Berg  

76643 Gravhaug Berg  

171416 Gravhaug Berg Undersøkt 2015 

176633 Steinpakning Berg Undersøkt 2015 

 

I 1927 ble det ved graving av grunnmur i Møllesvingen 13 gjort et gravfunn fra vikingtid 

(id 128209). Gjenstandene omfattet blant annet et sverd, en spydspiss og rester av en skjold-

bule. Oldsakene lå samlet, 30-40 cm under bakken i grus over skalleberg (innberetning 

v/Hougen og Engelstad 1927). Funnstedet ligger på en naturlig høyde, men det var ikke tegn 

til noen gravhaug. 

 

Det er også innkommet flere gravfunn fra nabogårdene. Ved fjerning av en gravhaug på 

Ullevål ble det funnet sverd, spydspisser og en skjoldbule (C1369, C1366, C1367). På Tåsen 

gård ble det under graving for kjeller funnet et sett med spillebrikker og terninger, sverd og 

spore (C842–C844). Ved Bakkehaugen under Tåsen ble det under veiarbeid funnet et sverd, 

øks og bryne fra vikingtid (C25776). 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER 

Prosjektplanen er utarbeidet med utgangspunkt i at det er registrert og undersøkt flere 

steinpakninger, røyser og graver i nærområdet (Lønaas og Simonsen 2015). Ut fra erfaringer 

fra tidligere undersøkelser av liknende anlegg i området ble steinpakningen ansett som en 

mulig grav. Aktuelle problemstillinger var; 

 

 Datering av anlegget, samt fastslå eventuell tidsmessig sammenheng med andre 

nærliggende kulturminner. 

 Funksjonsbestemmelse; er steinpakningen rester etter rydningsrøys, gravminne eller 

annet? 

 Dokumentasjon av evt. ytre og indre gravskikk, analysere evt. gravgods og funn av 

bein. 

 

5.2 METODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking innenfor tiltaksområdet. Det ble 

anvendt en 5,6 tonns gravemaskin med pusseskuff. Etter avdekking ble undergrunnen renset 

med krafse og strukturen med gravskje. Røysa ble tegnet og fotografert i plan og profil, samt 

beskrevet. Det ble benyttet et digitalt speilløst systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs 

fotobase under Cf34920. 

 

Innmålingen ble foretatt med en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet. Dokumentasjons-

systemet 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 prosjektbase 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 Dig.dok.seksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de 

respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Arbeidet ble gjennomført i tidsrommet 15.–19. juni 2015. Innledningsvis ble det tatt 

oversiktsbilder av området. Byantikvarens sjakter ble gjenfunnet på overflaten. Det ble 

benyttet en gravemaskin på 5,6 tonn, med flatt skjær. Avdekkingen begynte klokken 12.00. Vi 

påtraff steinpakningen A101 nesten umiddelbart, og dermed fikk vi avdekket denne første dag. 

Påfølgende dag fortsatte avdekkingen frem til klokken 12. Vi hadde da fått åpnet et område 

rundt A101. Det ble ikke avdekket flere strukturer, men derimot fantes det flere nedgravde rør 

i området. Det ble brukt noe tid på å rense frem steinpakningen, før den ble målt inn, tegnet og 

beskrevet i plan. Prosjektleder kom ut i felt, og vi ble enige om å grave to kvadranter av 



48/61, Oslo  Saksnr. 2014/9097 

 

  

 7 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

strukturen. Tiltakshaver var også innom denne dagen. Siste dag gravde vi oss igjennom 

strukturen, dokumenterte profilet og beskrev strukturen. Den 19. juni vasket vi utstyr, pakket 

og reiste tilbake til KHM. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Terrenget er i utgangspunktet delvis skrånende og småkupert, og det er mulig deler av hagen 

har blitt planert. I nordvestre del av tomta ligger en større forhøyning i terrenget. Da denne 

ikke er undersøkt nærmere kan det ikke utelukkes at det dreier seg om påførte masser. Under 

Byantikvarens registrering ble det påvist flere forstyrrelser på tomta, blant annet ble det funnet 

et nedgravd betongrør sørøst i Sjakt 1. En nabo kunne informere om at det hadde rent en bekk 

i området, og forstyrrelsene samsvarte med dette. Også selve røysa var skadet i øst etter 

nedgravning av rør. Under utgravningen ble vi også informert om at hagen tidligere hadde 

vært beplantet med frukttrær, og at den under 2. verdenskrig ble oppdyrket som grønnsakhage. 

Dette støttes av flyfoto fra ulike år, men det gjenfinnes få spor etter anlegget i dag. 

 

Kart 1: Flyfoto fra 1937 (Hentet fra Finn.no 7/6-16). 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 A101, RØYS 

Røysa lå i det vestre hjørnet av tomten, og det ble avdekket 62 m
2
. Undergrunnen besto av 

grålig morenegrus. Det ble avdekket ned til 40 cm. Noe grunnere matjordslag lå over A101, 

ettersom denne ble blottlagt ved registreringen. 

 

 

Kart 2: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk, Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS, Produsert 8/6 2016, Helene Russ). 
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Foto 1: A101 i plan. Sett mot NNØ. Fotograf: Helene Russ 

 

Røysa hadde uklar avgrensning og framsto som triangulær til firkantet i plan. I øst er den 

skåret av en grøft med vannrør. Massene i strukturen er humusholdige og inneholder flere 

større steiner og røtter. Det er størst konsentrasjon av steiner i nordøst, mens massene i sørøst 

er leirholdige og virker omrotet. Det ble funnet porselen, teglstein, glass, fragmenter av metall, 

ubrente bein og enkelte kullfragmenter. Flere av funnene lå under store steiner, og viser at 

steinene er lagt her i nyere tid. 

 

Lag 1) Topplaget består av sand og siltholdig humus, i tillegg til en del store stein. 
 

Lag 2) Under humuslaget er det et mer sandholdig lag med noe større steiner. Lag 2 er et 

blandingslag mellom undergrunnen og humuslaget. 
 

Lag 3) Undergrunnen består av grålig morenegrus. Det er en stor stein som strekker seg 

gjennom alle lagene. 
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Foto 2: Røys A101 under utgravning. Sett mot S. Fotograf: Helene Russ 

 

6.2 FUNN OG ANALYSER 

Det ble kun funnet nyere tids materiale av typen ubrente bein, glass og teglstein. Ettersom 

røysa er tolket å være fra nyere tid, et det ikke utført naturvitenskapelige analyser. 

 

7 VURDERING AV RESULTATENE OG SAMMENDRAG 

På grunn av Oslo bys tette bosetning, er det viktig å samle inn og dokumentere de rester av 

tidligere bosetning som måtte finnes igjen. Området rundt Berg gård og Ullevål har trolig vært 

en sentral plass i jernalderen. Nylig har det blitt avdekket spor etter et langhus beliggende få 

meter fra denne undersøkelsen (Gundersen in prep.). På Berg ligger det også et større gravfelt 

som trolig har strukket seg videre nordøst og sørvest langs åskammen. Flere mulige grav-

hauger i nærliggende hager vitner om dette. 

 

Ved denne undersøkelsen ble det derimot ikke funnet spor etter forhistorisk aktivitet, verken 

etter bosetning eller gravminner. Det ble funnet moderne avfall under og mellom steinene i 

røysa, og den har nyere karakter. Det er uvisst om steinene har dannet deler av fundamentet til 

et hus/uthus, men det er så langt ikke gjenfunnet bilder/kart som kan bekrefte en slik tolkning. 
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9 FOTOLISTE 

Cf-nummer Motiv 
Sett 

mot 
Fotograf Dato 

Cf34920_02.JPG Oversiktsbilde. Byantikvarens gamle 

sjakt synes i forgrunn 

NV Russ, Helene 15.6.2015 

Cf34920_07.JPG Oversiktsbilde SØ Russ, Helene 15.6.2015 

Cf34920_08.JPG Oversiktsbilde. Liten kolle i hagen NØ Russ, Helene 15.6.2015 

Cf34920_10.JPG Steinlegning i plan SV Russ, Helene 17.6.2015 

Cf34920_12.JPG Steinlegning i plan NV Russ, Helene 17.6.2015 

Cf34920_14.JPG Steinlegning i plan NNØ Russ, Helene 17.6.2015 

Cf34920_55.JPG Steinlegning i plan V Russ, Helene 17.6.2015 

Cf34920_56.JPG Steinlegning i plan Ø Russ, Helene 17.6.2015 

Cf34920_57.JPG Steinlegning i plan SSØ Russ, Helene 17.6.2015 

Cf34920_59.JPG Steinlegning i plan NØ Russ, Helene 17.6.2015 

Cf34920_65.JPG Steinlegning under utgravning. 

Arbeidsbilde 

NNØ Johansson, M. 18.6.2015 

Cf34920_66.JPG Steinlegning under utgravning. 

Arbeidsbilde 

S Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_69.JPG Steinlegning under utgravning. 

Arbeidsbilde 

S Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_71.JPG Steinlegning under utgravning. 

Arbeidsbilde 

S Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_72.JPG Steinlegning i profil. Nordøstre kvadrant SV Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_74.JPG Steinlegning i profil. Nordøstre kvadrant SØ Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_75.JPG Steinlegning i profil. Sørvestre kvadrant NØ Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_76.JPG Steinlegning i profil. Sørvestre kvadrant. 

Nærbilde 1 av 2 

NØ Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_77.JPG Steinlegning i profil. Sørvestre kvadrant. 

Nærbilde 2 av 2 

NØ Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_78.JPG Steinlegning i profil. Sørvestre kvadrant NV Russ, Helene 18.6.2015 

Cf34920_85.JPG Oversiktsbilde, etter utgravning VNV Johansson, M. 19.6.2015 

 


