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SAMMENDRAG 
I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Isi miljøpark, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk 

utgravning og sikring på Isi 71/1 i perioden 20.10 – 30.10.2008. Akershus fylkeskommune utførte en registrering i 

området i 2003 og 2005. Det ble påvist en rekke førreformatoriske kulturminner innenfor planområdet hvorav en hulvei 

ID89442 (Lok II), og en gravhaug ID95829 (Lok I) som ville komme i konflikt med planen. Begge kulturminnene var 

delvis ødelagt av tidligere veianleggelse i området. Fylkeskommunen anbefalte derfor, å gi dispensasjon fra 

kulturminneloven ved vilkår om en arkeologisk undersøkelse av hulveien, og sikringstiltalk for gravhaugen. 

 

Planområdet ligger i et SSØ-NNV-gående høydedrag som faller ned mot Isi-elva i vest. På høydedraget som strekker 

seg fra Vøyenenga ligger de gamle gårdstunene på Vøyen, Økrigårdene, Frogner, Tanberg, Berger, Bjørum og Isi. 

Samtlige av disse med unntak av Tanberg gårdene er nevnt i skrifter fra middelalderen. Det er registrert flere faste og 

løse fornminner fra Isi gnr 71. Disse omfatter flere løsfunn fra steinalder, dyrkningsspor fra middelalder ID95832, og 

enkelt stående gravrøyser fra jernalder ID3745 og ID89442. Det er i tillegg registrert et gravfelt ID81413 nordøst i 

planområdet, som består av flere gravrøysrøyser og en samling steinblokker med tradisjon som ”offerstein”. Hulveien 

(LokII) ligger like nord for gravfeltet og nordøst for gravhaugen (Lok I). 

 

Gravhaugen ligger ca. 250 m sørøst for gårdsbebyggelsen på Isi gård, på en naturlig forhøyning. Trær og buskas dekker 

store deler av gravhaugen. Undersøkelsen av gravhaugen avdekket at ca. ⅓-del var blitt fjernet i sørøst under 

veianleggelse, og at den i dag er 11x19 m, og 1,60 m høy. Veianleggelsen hadde etterlatt en meget ujevn profil med 

eksponert haugfyll. Undersøkelsen avdekket ingen spor etter graver. Det ble imidlertid gravd to snitt i hver ende  av 

gravhaugen (øst og vest) for å fastslå haugens avgrensning. I snitt 1, vest i gravhaugen ble det funnet spor etter 

aktivitetsområde i et funnførende lag. Funnene bestod av biter brent leire med avtrykk etter trolig flettverk, samt en bit 

som var sintret og forglasset på en side. Leirebitene kan stamme fra ovn og/eller husbebyggelse. 

 

Gravhaugen ble sikret fra utrasning ved at den blottlagte profilen ble dekket av filtduk, deretter tilført matjord og stein. 

 

Utgravningen av hulveien avdekket begrensede spor etter akkumulerte lag i hulveiens profil. Kull fra bunnen og toppen 

av hulveien er radiologisk datert til henholdsvis bronsealder og nyere tid som indikerer lang og vedvarende bruk av 

veien. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

ISI, GNR.71 BNR.1, BÆRUM KOMMUNE, 
AKERSHUS FYLKE  

AV KATHRYN ETTA SÆTHER 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen er gjennomført som et ledd i Riksantikvarens 

dispensasjonsvedtak i forbindelse med reguleringsplan for Isi miljøpark. 

Planforslagets primære hensikt er å regulere avfallsområdet i samsvar med 

dagens bruk. Akershus fylkeskommune utførte en registrering i området i 2003 

og 2005. Det ble påvist en rekke førreformatoriske kulturminner innenfor 

planområdet hvorav en hulvei ID89442-2 (Lok II), og en gravhaug ID95829-1 

(Lok I) som ville komme i konflikt med planlagt anleggelse og oppgradering av 

to veier. Begge kulturminnene var delvis ødelagt av tidligere veianleggelse i 

området. Fylkeskommunen anbefalte derfor, å gi dispensasjon fra 

kulturminneloven av 9. juni 1978 § 4 ved vilkår om en arkeologisk undersøkelse 

av ID89442, og sikringstiltalk for ID95829. Kulturhistorisk museum (KHM) 

uttalte seg i brev av 9. februar 2006, og det ble utarbeidet budsjett og 

prosjektplan for arkeologisk utgravning av planområdet (Simonsen 2006). 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske 

undersøkelser for de berørte kulturminnene 23.07.2006. KHM gjennomførte de 

arkeologiske utgravningene i perioden 20.10-03.11.2008. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Stilling Navn Tidsrom 

Prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen   

Feltleder Kathryn Etta Sæther 20.10-03.11.2008 

Assistent Helene Russ  20.10-03.11.2008 

GIS ansvarlig Ole Christian Aslaksen 23.10-31.10.2008 

Maskinfører Morten Strand 28.10-31.11.2008 

Metallsøker Wilhelm Fronth 20.10, 28.10-30.10.2008 

Tabell 1: Oversikt over deltagere i undersøkelsen av gravhaugen og hulveien på Isi. 

 

Prosjektleder besøkte utgravningen; 20, 24, 27-28. 31.10. 2008 og 03.11.2008. 
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Figur 1: Oversiktskart (kart produsert av M. Samdal). 
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3. FORMIDLING  

Både undersøkelsesområdet til hulveien og gravhaugen lå tett inntil vei. Det var 

derfor fritt innsyn til undersøkelseområdene for de som brukte veiene. Flere 

stoppet for å finne ut av hva vi gjorde der, noe som ga mulighet til litt uformell 

formidling av kulturminnene. 

 

De undersøkte lokalitetene, ble også befart, 31.10.2008, av Kjartan Fønsterlien 

og Frode Pilskog fra Akershus fylkeskommune og Olaf Sverre Berntsen. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger i et SSØ-NNV-gående høydedrag som faller ned mot Isi-elva 

i vest. På høydedraget som strekker seg fra Vøyenenga ligger de gamle 

gårdstunene på Vøyen, Økrigårdene, Frogner, Tanberg, Berger, Bjørum og Isi. 

Samtlige av disse med unntak av Tanberg gårdene er nevnt i skrifter fra 

middelalderen. Planområdet omfatter Isi miljøstasjon og området rundt. I øst 

ligger Isi gård, hovedsakelig omringet av dyrket mark med enkelte åkerholmer. 

 

Gravhaugen, ID95829, (Lok I), ligger ca. 250 m sørøst for gårdsbebyggelsen på 

Isi gård, i et skogholt bestående hovedsakelig av løvtrær. Skogholtet er 

avgrenset av dyrket åker i nordvest og en, grusdekket, forlengelse av Isiveien i 

sørøst. Denne veien har fjernet deler av gravhaugen. Gravhaugen ligger på en 

naturlig forhøyning som i tillegg utgjør en brink i terrenget ved å falle kraftig 

mot sørøst. 

 

 
Figur 1: Gravhaug (til venstre for gravemaskinen), på naturlig forhøyning i landskapet. (Bilde 

Cf34012_114, fotograf K.E. Sæther). 
 

 

Ca. 5 m øst for gravhaugen ligger det en rydningsrøys, ID95829, av usikker 

alder. Det er derimot flere faste og løse fornminner funnet på Isi gnr 71, som kan 

tidfestes til flere perioder i forhistorien. 
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De løse fornminnene funnet på Isi stammer alle fra steinalderen. En buttnakket 

trinnøks, (C36507), av bergart er funnet ved grunnmuren til hovedbygningen på 

Grinda. Under potetopptagning på gården Isi er det blitt funnet slagstein, 

(C24135), av hardkornet bergart, og 100 m vest for husene på Engebråten er det 

funnet en skafthullsøks, (C24100). 

 

Av faste fornminner på Isi er det registrert dyrkningsspor fra middelalderen i 

form av rydningsrøyser og åkerrein, ID95832, samt enkelt stående gravrøyser 

fra jernalder, ID3745 og ID89442. I tillegg er det registrert et gravfelt, ID81413, 

på Isi. Alderen på gravfeltet er usikkert, men er antatt å være fra bronsealder-

jernalder. Gravkomplekset består av flere gravrøysrøyser og en samling 

steinblokker med tradisjon som ”offerstein”. Nordøst for gravfeltet ligger 

hulveien, ID89442, (Lok II). 

 

Hulveien, ID89442, ligger i skog vest for miljøstasjonen. Gjennom skogen går 

det en delvis asfaltert og grusdekket vei til Engebråten. Hulveien er synlig på 

østsiden av veien, og er delvis skjult av tett vegetasjon. Kulturminnet strekker 

seg fra et platå i terrenget og nedover en sørvestlig helling. 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Problemstillinger og prioriteringer for undersøkelsen på Isi er lagt fram i KHMs 

prosjektplan datert 12. august 2008 (Simonsen 2008). Prosjektplanen danner den 

vitenskapelige bakgrunnen for utgravningen av hulveien og sikringen av 

gravhaugen. Den er utarbeidet med bakgrunn i Akershus fylkeskommunes 

registreringsresultater, og resultater gitt av andre utgravninger i og utenfor 

nærområdet. 

 

Under Akershus fylkeskommunes registrering kom det fram at både hulveien og 

gravhaugen var blitt ødelagt av moderne veibygging. Hulveien var avskåret i 

begge ender, og store deler av sørøstlig halvdel av gravhaugen var blitt fjernet 

(Knutsen 2006). Under registreringen ble det verken funnet eller tatt ut daterbart 

materialet i eller ved strukturene. 

  

Hulveier er veier som ligger nedsenket i forhold til det omkringliggende 

terrengets overflate. Senkingen er u-formet i tverrprofil (Gansum 2001). 

Hulveiers nedsenkede form skyldes ikke planmessig skjæringer i terrenget. De 

har heller ikke oppstått eller blitt anlagt som følge av veiarbeid. Isteden oppstår 

hulveier etter mange års slitasje som følge av ferdsel, vannerosjon og 

akkumulasjonsprosesser (Ibid.). 

 

Det er generelt knyttet vitenskapelig interesse til gamle veifar, og det er flere av 

typen hulvei som er blitt arkeologisk undersøkt blant annet i Vestfold (Ibid.). Et 

viktig mål ved disse undersøkelsene har vært å anskaffe god dokumentasjon av 

kulturminnet, samt datering. Det er derimot knyttet metodiske problemer til 

datering av hulveier. Som oftest blir hulveier indirekte datert av 

omkringliggende kulturminner eller funn av gjenstander knyttet til bruken av 

veien. 
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De viktigste problemstillingene tilknyttet hulveien var derfor; 

 

 Kan hulveien dateres direkte, det vil si i form av daterbare lag i 

veianlegget? 

 Kan bruken av veien eventuelt dateres ved hjelp av metalldetektorfunn? 

 Kan det fastslås om veien har flere faser innenfor planområdet? 

 Har veien vært brukt intensivt? Finnes det spor etter reparasjoner i form 

av påfylt masse? 

 Hvilket omland betjente hulveien? 

 

Gravhauger er synlige fornminner over avdøde. Dateringsmessig strekker 

byggeperioden for gravhauger seg fra bronsealder til slutten av vikingtid. De kan 

være runde og ovale. Haugene er vanligvis bygd opp av løsmasser på stedet, 

noen ganger med en kjernerøys i midten. Flere har fotgrøft, som markerer 

haugens ytre avgrensning. I tillegg til primærgraven, som kan være enten 

skjelettgrav eller branngrav, blir det ofte funnet sekundære gravlegginger i 

hauger. I de tilfeller har noen av haugene blitt påbygd (Stenvik 2005). 

 

Undersøkelser av gravhauger ble utført i stort omfang under slutten av 1800-

tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Gjenstandsmaterialet funnet i gravene har 

vært grunnleggende for utviklingen av de kronologiske rammeverkene for 

jernalder (Johansen & Simonsen 2008:4). I dag er det vitenskapelige fokuset 

ikke kun rettet på gjenstandene, men også på hva gjenstandene, og selve haugen 

kan fortelle om samfunnet.  

 

De viktigste problemstillingene tilknyttet gravhaugen var derfor; 

 Hvor stort er skadens omfang? 

 Kan gravhaugen dateres? 

 Må det skadde partiet undersøkes utover en opprensning? 

 Hvordan sikre gravhaugen mot ytterligere ødeleggelse? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Undersøkelsen av Lok I og Lok II ble utført ved maskinell sjakting og manuell 

graving.  I tillegg ble det brukt metalldetektor. 

 

Før utgravning tok til ble hulveiens utstrekning digitalt innmålt, og gjennomsøkt 

med metalldetektor. Deretter ble det gravd en sjakt, med gravemaskin, på tvers 

av veifaret. Profilene ble renset med graveskje og rotsaks, samt tegnet og 

dokumentert med digitalfoto. Makro -og pollenprøver ble tatt fra sørøstlig profil. 

 

Gravhaugens skadde parti, (profil), samt flaten foran, ble renset for hånd med 

spade, graveskje, rotsaks og rive. I hver ende av gravhaugens profil ble det 

gravd ned i undergrunnen, for hånd, med spade og graveskje. I tillegg ble det 

med gravemaskin gravd en smal sjakt i flaten mellom gravhaugen og veien. 
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Figur 2: Sjakt mellom gravhaug og vei blir gravd. (Bilde Cf34012_88, fotograf K.E. Sæther). 
 

Gravhaugen, området rundt, samt massene som ble gravd opp, ble gjennomsøkt 

med metalldetektor. I tillegg ble gravhaugens omkrets og profil digitalt innmålt 

og fotografert. De håndgravde nedgravningene i hver ende av profilet, (snitt 1 og 

snitt 2), ble håndtegnet og fotografert. Det ble også tatt ut makro –og 

pollenprøver fra profilen i snitt 1. 

 

Undersøkelsen av gravhaugen ble avsluttet ved at masse ble tilført den skadde 

profilen. På den måten ble gravhaugen både sikret fra ytterligere skader, og 

delvis rekonstruert. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

I perioden 20-22.10.2008 ble gravhaugens skadde profil renset og 

fotodokumentert. I tillegg ble haugen og området rundt gjennomsøkt med 

metalldetektor 20.10.2008. 

 

I perioden 22-23.10.2008 ble flaten mellom gravhaug og veien torvet av og 

renset, samt haugens omriss og profil ble innmålt. 

 

I perioden 23-27.10.2008 ble snitt 1 og 2 gravd og dokumentert med foto og 

tegning. Hulveien ble digitalt innmålt. 

 

28.10.2008 ble hulveien gjennomsøkt med metalldetektor og snittet. I tillegg ble 

strukturen dokumentert med foto og tegninger, og prøver ble tatt ut av profil. 

 

29.10.2008 falt det mye snø, og maskinfører ble kalt vekk til snømåking. 

Feltleder og assistent dro tilbake til museet, og henholdsvis påbegynte rapport 

og vasket ut makroprøver. 

 

I perioden 30-31.10.2008 ble sjakt mellom gravhaug og vei gravd. Pollen –og 

makroprøver ble tatt fra profil i snitt 1, gravhaugen ble ferdig innmålt, og 

profilet ble tildekket med filt. 
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03.11.2008 ble sjakten mellom vei og gravhaug gjenfylt, og det ble lagt matjord 

over gravhaugens skadde profil. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Under en utgravning er det alltid viktig å vurdere om fornminnene har blitt 

forstyrret av moderne virksomhet. Grunnen til dette er at slike forstyrrelser kan 

ha stor innflytelse, og ødeleggende effekt på fornminnene og informasjonen de 

avgir. I tilfellet gravhaugen derimot, var det kjent at gravhaugen var skadet. 

Dokumentasjon av skadene og sikring av gravhaugen var derfor nødvendig. 

 

Under fylkeskommunens registrering ble det slått fast at veianleggelse hadde 

fjernet sørøstlig del av gravhaugen, og etterlatt en eksponert profilflate av 

haugfyllet. Formålet med muséets undersøkelse var å granske og dokumentere 

omfanget og skadevirkningene på strukturen, samt sikre gravhaugen mot flere 

skader. 

  

Det var egentlig kun ett kildekritisk problem tilknyttet dokumentasjonen av 

ødeleggelsen av gravhaugen, og det var dårlig sikt. Det var mye løv og generelt 

buskas som dekket gravhaugen noe som gjorde det vanskelig å se. Dette ble 

forverret da det begynte å snø, og hele undersøkelsesområdet ble dekket. 

 

 
Figur 3: Gravhaugen etter en natts snøfall. (Bilde Cf34012_85, fotograf K.E. Sæther). 
 

I tillegg til dokumentasjon av ødeleggelsene skulle det fastslås om gravhaugens 

primærgrav eller eventuelle sekundærgraver var fjernet eller blitt blottlagt. Det 

skulle også tas ut prøver, først og fremst til datering. I begge tilfeller ville det 

være viktig å avklare om fjerning av haugen hadde skapt konsekvenser for 

eventuelle graver og gjenstandsmateriale. 

 

I tilfelle hulveien hadde tidligere befaringer fastslått at den i begge ender var 

avskåret av moderne veianleggelse. Undersøkelsen måtte utføres noen meter 

unna disse ødeleggelsene. Resultatet var at hulveien ble snittet noen meter unna 

veien. Området bestod derimot av skog, slik at det var trangt om plassen mellom 

trærne, og det var mange røtter som hadde omrotet jorda. Dette ble et problem 

da det viste seg at akkumuleringsprosessene forbundet med hulveier var blitt 

begrenset i området av mye grunnfjell. 
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Hulveier oppstår etter mange års slitasje som følge av ferdsel, vannerosjon og 

akkumulasjonsprosesser (Gansum 2001). Denne slitasjen oppstår gjerne i 

geologiske løsmasser, dvs. sand og grus. Området som ble sjaktet derimot, 

bestod av mye grunnfjell. Den begrensede plassen mellom torvlag og grunnfjell 

forverret også mulighetene til å finne gjenstander og kull til datering. 

 

Som nevnt tidligere er det knyttet metodiske problemer til datering av hulveier. 

Disse problemene er skapt av kulturminnets lange akkumuleringsprosessen og 

brukstid. Dette gjør det vanskelig å både finne kull i god kontekst, og å vite når i 

akkumuleringsprosessen kullet kan ha vært deponert. 

 

5.5 UNDERSØKELSE OG SIKRING AV GRAVHAUG ID95829 

Da undersøkelsen tok til var gravhaugen ikke enkel å se. Strukturen var dekket 

av løvtrær, avskårede grener, og generelt buskas, men det var teppet av gult og 

brunt løv som hindret sikten mest. Rensing av gravhaugens ødelagte områder 

bestod derfor like mye av raking av løv og tilbakeskjæring av buskas og trær, 

som finrensing. 

 

Figur 4: Gravhaug før rensing sett mot NNØ. (Bilde Cf34012_2, fotograf K.E. Sæther). 
 

Det var kun den blottlagte profilflaten, og områdene i nærheten av denne som 

ble renset. Hele gravhaugen ble derimot befart i overflaten, og digitalt innmålt. 

 

Innmåling viste at gravhaugen i dag er ca. 11x19 m, og trolig har vært litt oval-

formet. I tillegg ble det fastslått at det var blitt fjernet mindre av gravhaugen enn 

tidligere antatt, men allikevel trolig så mye som 1/3-del (se vedlegg). 

 

Den karakteristiske ”knekken” mellom menneskeskapt gravhaug og naturlig 

terreng var godt synlig i store deler av gravhaugens vestlige halvdel. I nordøst 

og nordvest derimot var overgangen mer usikker grunnet to, hauglignende 

utstikkere. Begge ble undersøkt med jordbor for å avgjøre hva de kunne være. 
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Figur 5: Plankart av gravhaug, skadet profil, sjakt og profiler (kart produsert av M. Samdal).
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Undersøkelsen avslørte at utstikkeren i nordvest skyldtes en naturlig 

kombinasjon av utstikkende grunnfjell og røtter. I nørdøst derimot, ble det påvist 

at utstikkeren bestod av en ansamling stein eller rettere sagt rydningsrøys.  

 

Steinen var lagt inntil gravhaugen, ikke langt fra overgangen til ryddet åker hvor 

det var samlet/ryddet mye stein i åkeravgrensningen. Spor etter åkerrydding var 

også godt synlig ellers i skogholtet i form av mye stein delvis ansamlet i hauger. 

Trolig derfor, er røysen deponert i nyere tid. 

 

Øst i gravhaugen, nesten inntil profilen, var det en nedsenkning i gravhaugens 

overflate. Denne var delvis dekket av store stein. Noen av steinene var rullet ned 

fra gravhaugen, og lå nedenfor haugens antatte avgrensning. 

 

 
Figur 6: Stein synlig i overflaten øst i gravhaugen. (Bilde Cf34012_41, fotograf K.E. Sæther). 
 

Befaring og rensing av gravhaugen avslørte flere store stein både i strukturens 

profil og overflate. Steinene delte flere likhetstrekk. De virket alle naturlig 

plassert, det vil si det bar ingen spor av sprengning eller annen tilvirkning, de 

var alle mosekledde, og det var flere av samme sort. 

 

Plasseringen av steinene, i og over nedsenkningen i terrenget gjør det naturlig å 

anta at de begge stammer fra en og samme hendelse. Det var ingen tegn til 

skarpe kanter eller ”profiler” i nedsenkningen noe som gjør det usannsynlig at 

en maskin har skapt den. Det var derimot flere rotvelt bak steinene. Disse var 

godt synlige jordhauger med trestammer fortsatt tilknyttet rotfeste. Det er derfor 

mulig at nedsenkningen, og de blottlagte steinene et resultat av rotvelt, være seg 

menneske -eller naturskapt, og at steinene er fra selve haugfyllet. 
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Figur 7: Rotvelt bak nedrullet stein øst i gravhaugen. (Bilde Cf34012_42, fotograf K.E. Sæther). 
 

Sørvest i gravhaugen, nesten inntil profilen, stod det en telefonstolpe. Rundt 

stolpen var det stort området med hovedsakelig påfylt leire, men også pukkstein 

og store stein, sistnevnte stammer trolig fra haugfyllet. 

 

 
Figur 8: Telefonstolpe sørvest i gravhaugen. (Bilde Cf34012_ 35, fotograf K.E. Sæther). 
 

Under rensing ble det klart at gravhaugen i toppen bestod av skogbunn med tynt 

torvsjikt, og stedvis store stein. Rensing av profilen viste at haugfyllet bestod 

hovedsakelig av gulbrun, stedvis leireblandet sand, grus og stein, men flere 

steder var haugfyllet dekket eller blandet med torv som hadde rast ned fra 

toppen. Under en stor stein sentralt i profilet var fyllet derimot noe lysere og mer 

siltig.  
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Figur 9: Ferdig renset profil sett mot N. (Bilde Cf34012_48, fotograf K.E. Sæther). 
 

Profilen som var blitt blottlagt av veianleggelsen var 1,60 m på det høyeste, og 

var på ingen måte rett. Formen på profilet var ganske skrå, og meget bølgete. 

 

 
Figur 10: Haugprofil sett mot VSV. (Bilde Cf34012_ 29, fotograf K.E. Sæther). 
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Figur 11: Haugprofil sett mot ØNØ. (Bilde Cf34012_ 24, fotograf K.E. Sæther). 

 

 

 
Figur 12: Helene Russ renser haugprofil. (Bilde Cf34012_42, fotograf K.E. Sæther). 
 

I bunn av profilet var det mørk, leireblandet sand, torv, grus og stein. Denne 

massen er trolig en blanding av torv fra toppen av haugen og haugmasse som er 

rast ned under og etter veianleggelsen. Massen ble ikke fjernet under rensing da 

den beskyttet deler av profilet fra videre utrasning. På toppen av profilet var det 
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stedvis små hauger med sand, jord og stein over torvlaget som trolig var kommet 

til under veianleggelsen. Disse haugene ble heller ikke fjernet. 

 

 
Figur 13: Haugmasse på toppen av profilet. (Bilde Cf34012_39, fotograf K.E. Sæther). 
 

Avtorving og sjakting av flaten mellom gravhaugen og veien viste at det var lite 

eller ingenting bevart av gravhaugen foran profilet. I tillegg ble det påvist at 

avstanden mellom gravhaug og veifyll var stedvis så lite som 10 cm. 

 

 
Figur 14: Kort avstand mellom gravhaug og veimasse. Snitt 1 nederst på bilde. (Bilde 

Cf34012_49, fotograf K.E. Sæther). 
 

Det var vanskelig å se avgrensningen til gravhaugen på grunn av alle skadene. 

Det ble derfor, besluttet å utdype haugens profil i hver ende, (snitt 1 og 2), for å 

avdekke hvor avgrensningen lå. 
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Snitt 1 

Snitt 1, vest i profil, var først 3 m langt, men ble snevret inn til 80 cm. Størst 

dybde på snitt var 1,60 m. Det ble avdekket 7 lag i snittet. 

 

 
Figur 15: Snitt 1 i gravhaugens profil (tegning av K.E. Sæther). 
 

Lag 1: Påfylt leire 

Lag 2: Omrotet torvlag. 

Lag 3: Litt omrotet torvlag. 

Lag 4: Haugfyll, gulbrun sand, grus og stein. 

Lag 5: Gråbrun, sand, grus og stein, blandet med litt humus. 

Lag 6: Gulgrå sand og grus. 

Lag 7: Undergrunn. 

 

 
Figur 16: Snitt 1. (Bilde Cf34012_61, fotograf K.E. Sæther). 
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Gravhaugens vestlige avgrensning ble ikke avdekket i snitt 1 på grunn av 

telefonstolpe. Isteden ble vestlig halvdel av snittet avsluttet etter kun 30 cm, for 

å forhindre at fundamentene til telefonstolpen ble ustabile. 

 

Spor etter moderne aktivitet ble også påtruffet i østlig ende av profilet i form av 

torvlag, iblandet moderne materialet slik som ståltråd. Under dette var det et 

mindre omrotet torvlag fulgt av haugfyll, lag 4. 

 

Da lag 4 ble påtruffet under gravingen av snitt 1, forventet vi å finne undergrunn 

under. Isteden ble det avdekket et antropogent lag (lag 5) som var iblandet biter 

av brent leire (se kap.5.5.1). Lag 5 som krysset profilen på skrå, og var på det 

tykkeste 80 cm.  

 

Snitt 2 

Snitt 2, øst i profil, ble nesten 4 m langt, og størst dybde var 80 cm. Det ble 

avdekket 5 lag i snittet. 

 

 
Figur 17: Snitt 2 i gravhaugens profil (tegning av K.E. Sæther). 
 

Lag 1: Mørkt torvlag 

Lag 2: Haugfyll, gulbrun sand, grus og stein. 

Lag 3: Gråbrun, humusblandet sand, grus stein. 

Lag 4: Undergrunn; lys grå leireblandet sand, undergrunn. 

Lag 5: Undergrunn; brungul morene. 

 

Overgangen mellom torvlag, haugfyll og undergrunn dannet et hakk i profilet. 

Hakket, ble i felt, tolket å representere gravhaugens avgrensning mot øst. Det er 

derimot mer sannsynlig at lag 3 indikerer gravhaugens egentlige avgrensning. 

 

Lag 3 lå øst for lag 2, og videreførte en gravhaugs karakteristiske, gradvise 

helling ned til undergrunnen. Laget bestod også av et fyll som var lik lag 2. 
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Forskjellen var at lag 3 bestod av klart mer humus, som kan ha blitt 

sammenblandet fra torva over. 

 

 
Figur 18: Østlig avgrensning i gravhaug profil. (Bilde Cf34012_63, fotograf K.E. Sæther). 
 

Etter at gravhaugen var blitt undersøkt og dokumentert ble den sikret mot videre 

ødeleggelser. Først ble profilveggen dekket av filtduk. Denne måtte spikres fast i 

toppen, (torvlaget), slik at den ikke gled ned.  

 

 
Figur 19: Hvit filtduk er lagt over gravhaugens profil. (Bilde Cf34012_133, fotograf K.E. 

Sæther). 
 

Over filtduken ble det tilført matjord hentet fra grøftegraving som foregikk et 

annet sted i fylke. Den tilførte massen ble formet slik at den dannet en avrundet 

profil. Deretter ble det lagt en rad med store stein inntil den påfylte massen for å 

markere gravhaugens nye avgrensning i sørøst. Steinene ble hentet fra andre 

siden av veien og kan opprinnelig stamme fra gravhaugen. 
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Figur 20: Gravhaugens nye sørøstlige avgrensning. (Bilde Cf34012_137, fotograf K.E. Sæther). 
 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble kun gjort funn i snitt 1, lag 5, og disse bestod av 11 biter rødbrun, brent 

leire. Flere av bitene har avtrykk fra gress/strå og enkelte har klare avtrykk etter 

flettverk eller lignende. Trolig representerer bitene deler av en leirklining eller 

leirfôring som kan blant annet stamme fra husvegger eller ovn. En av bitene er 

delvis sintret og forglasset på en side som indikerer høy varmepåvirkning.   

 

Sintret/forglasset og/eller smeltet leire oppstår ved vedvarende høye 

temperaturer over 1000 ºC. Leira blir først brent, deretter sintret, og ved høyere 

temperaturer fortsetter sintringen til materialet blir omdannet til en amorf 

glassmasse (Vikshåland 2007:34). Ved vedvarende høy temperatur smelter leira. 

Slike høye temperaturer forbindes med ovner og andre lignende, helst lukkede 

og ventilerte strukturer. Til forskjell ligger temperaturen i bål på ikke mer enn 

750-780 ºC. Med bakgrunn i dette blir funn av sintret/forglasset og/eller smeltet 

leire antatt å indikere bruk eller tilstedeværelsen av ovn eller ovnlignende 

struktur i nærområdet. 

 

5.5.2 DATERING 

Det foreligger ingen dateringer fra gravhaugen. 

 

5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt fire makrofossilprøver og en pollenserie under undersøkelsen. 

Prøvene er ikke analysert.  
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MP.nr. C.nr. Funnomstendighet 

1 C56830/2 Lag 7, 143-160 cm i profil 

2 C56830/3 Lag 5, 95-118 cm i profil 

3 C56830/4 Lag 4, 60-80 cm i profil 

4 C56830/5 0-18 cm under sentral stein 
Tabell 2; Makroprøver tatt fra gravhaug. 

 

 
Figur 21: Spiker markerer pollenprøveserie i snitt 1 (Bilde Cf34012_101, fotograf K.E. Sæther). 

 

 

Tabell 3; Pollenprøver tatt ut fra gravhaug. 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Undersøkelsen og befaringen av gravhaugen har avdekket mange skader utover 

den mest synlige som er den blottlagte haugfyllet i profilveggen. De fleste 

skadene er et resultat av moderne aktivitet, slik som veibygging og anleggelse 

PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet 

1 

1 C56830/6 Lag 7, undergrunn 

2 C56830/6 Lag 6,  
3 C56830/6 Lag 5  
4 C56830/6 Lag 5 
5 C56830/6 Lag 5 
6 C56830/6 Lag 5 
7 C56830/6 Lag 4 
8 C56830/6 Lag 3 

9 C56830/6 Lag 2 
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av telefonstolpe i sørvestlig ytterkant av haugen, men enkelte er også 

naturskapte, slik som rotvelt. 

 

Omfanget på skadene er varierende, og i enkelte tilfeller er de reversible. Deler 

av leirepåfyllet fra telefonstolpen vil heller ikke etterlate store spor, da det 

stedvis kun ligger som et lag over gravhaugens torvlag. Andre skader derimot 

har gjort irreversible skader, slik som anleggshullet til telefonstolpen, og 

selvfølgelig selve fjerningen av SØ-del av gravhaugen. 

 

Under undersøkelsen ble det ikke påtruffet spor etter gravhaugens primærgrav 

eller sekundærgraver, men det ble funnet brent leire i snitt 1. Brent leire er ikke 

et uvanlig funn ved arkeologiske utgravninger, og som oftest er det ikke 

forbundet med betegnelsen spennende. I dette tilfelle derimot, må funnet 

betegnes som spennende fordi enkelte av leirebitene hadde avtrykk etter 

flettverk som indikerer tilstedeværelsen av et forhistorisk aktivitetsområde i 

nærheten. Flettverk er ofte forbundet med husveggene på forhistoriske hus. En 

av bitene var imidlertid sintret og forglasset på en side som indikerer høy 

varmepåvirkning slik som kan oppnås i ovn. Bitene med brent leire kan derfor 

stamme fra et produksjonsområde og/eller en boplass.  

 

Leirebitene ble funnet i lag 5 som lå under deler av haugfyllet. Laget avtegnet 

seg meget skrått i profil og lot til å følge terrengets opprinnelige helling. Dette 

betyr at gravhaugen må enten ha blitt anlagt over et tidligere aktivitetsområde 

eller at jord fra et aktivitetsområde er blitt påført haugen under anleggelse. 

 

Som nevnt tidligere ligger gravhaugen på en naturlig forhøyning. Denne type 

plassering er karakteristisk av mange gravhauger, og er forbundet med et ønske 

om å forsterke og fremheve gravens monumentale inntrykk. Dette krever en 

relativt stor og jevn flate for store gravhauger hvis man ønsker en relativt 

symmetrisk form. I dag fremstår forhøyningen på Isi som «akkurat passe» til 

gravhaugen, men stratigrafien på lagene i snitt 1 viser at dette trolig ikke var 

tilfelle opprinnelig. Tilstedeværelsen av lag 5 har moderert terrengets naturlige 

helling, og kontribuert til en forstørring av haugen. Det er derfor mulig at lag 5 

er blitt intensjonelt påført under anleggelsen av haugen, men det kan ikke 

utelukkes at laget har gradvis akkumulert over lengre tid. 

 

5.7 UTGRAVNINGEN AV HULVEIEN, LOK II, ID89442 

Utgravningen av hulveien omfattet digital kartlegging av strukturens trasé, søk 

med metalldetektor og snitting med maskin. Det var ikke mulig å gjenfinne 

hulveien på vestlig side av den moderne veien, men på østlig side strakk den seg 

69,5 m, i retning gravfeltet ID81413. Det var ikke mulig å se hulveien i 

overflaten helt fram til gravfeltet, men trolig er deler av veien fjernet av 

veibygning i nyere tid. 
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Figur 22: Plankart av hulvei og utgravningsområdet (kart produsert av M. Samdal).



Isi 71/1, Bærum kommune  Saksnr.05/10236 

 24 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

 
Figur 23: Hulveien fremstilt i 3D (kart produsert av O.C. Aslaksen). 
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Hulveien ble snittet i et område hvor den ikke var veldig dyp, ca. 15-20 cm, men 

ganske bred, drøye 3 m.  

 

 
Figur 24: Hulveien før snitting sett mot ØSØ. (Bilde Cf34012_52, fotograf K.E. Sæther). 

 

Landskapet rundt hulveien bestod av skog, og terrenget var ulendt. Det ble 

besluttet å grave en sjakt, drøye 10 m lang, som ville snitte mest mulig av det 

undulerende terrenget. Dette ble gjort i tilfelle landskapets bølgende terreng ikke 

var naturskapt, men isteden parallelle veiløp til hulveien. Det var mange trær i 

området som gjorde det umulig å unngå stubber og røtter i profilen. 

 

 
    Figur 25: Sjakt gjennom hulvei sett mot SV. (Bilde Cf34012_76, fotograf K.E. Sæther). 
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Sjakten påviste at det var lite jordsmonn i området, og at dette lå hovedsakelig 

på ulendt grunnfjell. Dette førte til at dybden i sjakten varierte en del, 10-75 cm. 

Hulveien lå over overgangen mellom grunnfjell og undergrunn bestående av 

sand og grus. Dette betydde at avstanden mellom toppen av torvlaget og 

grunnfjell ikke var stor. 

 

 
Figur 26: Hulvei i profil. (Bilde Cf34012_80, fotograf K.E. Sæther). 
 

Fire lag ble avdekket i tilknytning til hulveien, og av disse var tre naturlig 

avsatte lag. 

 

 
Figur 27: Profil fra snitt i hulvei (tegning av K.E. Sæther). 

 

Lag 1: Mørkt torvlag 

Lag 2: Utvaskningslag, gråbrun humusholdig sand og grus. 

Lag 3: Anrikningslag med jernutfelling; mørk brunrød, sand og grus iblandet litt 

           Humus.  

Lag 4: Undergrunn; brunrød, sand og grus. 

 

Lag 3 forekom kun i et lite begrenset omfang, mellom stubbe, grunnfjell og 

utvaskningslag, men er trolig representativ for hulveien. 

  

5.7.1 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn under undersøkelsen av hulveien. 
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5.7.2 DATERING 

Det ble plukket kull til kullprøver fra to makroprøver tatt ut av hulveien. Begge 

kullprøver er vedartbestemt og radiologisk datert (Df-4504).  

 
KPnr. Lag C-nr. NTNU 

Lab.nr 
Treslag Ukalibrert 

C14-dat. 
Kalibrert C14-

datering, (OxCal.) 

1 2 C56831/1 TRa-4260 Bjørk, selje, vier/osp 125±25 1685-1930 CalAD 

2 3 C56831/2 TRa-4261 Bjørk 3210±30 1515-1425 CalBC 

Tabell 5: Oversikt over kullprøver som er vedartbestemt og datert fra hulveien.  

 

Dateringsmaterialet fra kullprøvene var hovedsakelig forkulla bjørk, og 

dateringsresultatet tilsvarer nyere tid og bronsealder. 

 

5.7.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt to makrofossilprøver og en pollenserie under undersøkelsen. 

Prøvene er ikke analysert. 

 

MP.nr. C.nr. Funnomstendighet 

1 C56831/3 Lag 2, 11-26 cm i profil 

2 C56831/4 Lag 3, 25-37 cm i profil 
Tabell 5; Makroprøver tatt fra hulvei. 

 

 

 
Figur 28: Spikerne markerer pollenprøveserie tatt fra hulveien. (Bilde Cf34012_80, fotograf 

K.E. Sæther). 
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 Tabell 6; Pollenserie tatt fra hulvei. 

 

5.8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Det ble ikke avdekket et klart typisk hulveiprofil under sjaktingen av hulveien 

på Isi. Det var ingen av lagene som var avrundede som ville være typisk av en u-

formet hulveiprofil. Til det var det enten for lite plass mellom grunnfjell og 

overflate eller profilen kan ha blitt ødelagt av røttene til den store stubben som 

stod midt i profilen. Det er derimot mulig at lag 3 representerer et 

akkumuleringslag. Akkumulasjonsprosesser betegner masser som har blitt 

avleiret (Gansum 2002:32). Disse massene vil da bestå av løv, kvist, jord og 

lignende. Disse elementene nedbrytes, og akkumulerer i bunn av hulveien. 

 

Lag 3 skilte seg ut fra de naturlige lagene over, og er forenelig med masse 

akkumulert over tid, hvor det også har skjedd anrikning av jern. Bunnen av laget 

har da også en u-form. Plasseringen og konteksten til laget, indikerer da at 

slitasjen har vært størst i østlig halvdel av hulveien som er synlig på overflaten i 

dag. 

 

Dessverre ble det ikke gjort funn verken med metalldetektor eller under 

utgravningen som kunne hjelpe datere bruken av hulveien. Det ble derimot tatt 

kull ut av to makroprøver. Kull fra øvre del av hulveien er radiologisk datert til 

nyere tid, men kull fra lag 3, akkumuleringslaget er datert til bronsealder.  

Dateringene indikerer dermed at brukstiden til hulveien har vært lang og trolig 

strekker seg tilbake fra bronsealder fram til i dag. Denne tolkningen er også 

underbygget av hulveiens plassering i forhold til gravfeltet ID81413 som trolig 

ble anlagt i bronsealder/tidlig jernalder. 

 

6. KONKLUSJON 

I perioden 20.10 - 03.11.2008 utførte Kulturhistorisk museum en undersøkelse 

og sikring av skadet gravhaug ID95829, og utgravning av hulvei ID89442, på Isi 

71/1. 

 

Undersøkelsen av gravhaugen avdekket at ca. ⅓-del var blitt fjernet i sørøst 

under veianleggelse. Veianleggelsen hadde etterlatt en meget ujevn profil med 

eksponert haugfyll, men også haugens sørvestlige avgrensning var blitt fjernet 

under anleggelsen av en telefonstolpe. I tillegg hadde rotvelt endret gravhaugens 

form i øst, samt forflyttet stein fra haugfyllet. Undersøkelsen avdekket ingen 

spor etter graver. Det ble derimot påtruffet biter av brente leire i et lag under 

gravhaugen som kan knyttes forhistorisk aktivitet i form av bosetning og/eller 

produksjon i nærområde. 

PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet 

1 

1 C56831/5 Lag 4, undergrunn 

2 C56831/5 Lag 4, undergrunn 
3 C56831/5 Lag 4, undergrunn 
4 C56831/5 Lag 4, undergrunn 
5 C56831/5 Lag 5 
6 C56831/5 Lag 2 
7 C56831/5 Lag 1 
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Gravhaugen ble sikret fra utrasning ved at den blottlagte profilen ble dekket av 

filtduk, deretter tilført matjord og stein. 

 

Utgravningen av hulveien avdekket begrensede spor etter akkumulerte lag i 

hulveiens profil. Kull fra bunnen og toppen av hulveien er radiologisk datert til 

henholdsvis bronsealder og nyere tid som indikerer lang og vedvarende bruk av 

veien. 
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8. VEDLEGG 

8.1. FUNN OG PRØVER FRA GRAVHAUG LOK I 

8.1.1 TILVEKSTTEKST C56830/1-6 

C56830/1-6 

Gravfunn fra jernalder fra ISI (71/1), BÆRUM K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Isi 

miljøpark, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning og 

sikring på Isi 71/1. Akershus fylkeskommune utførte en registrering i området i 

2003 og 2005. Det ble påvist en rekke førreformatoriske kulturminner innenfor 

planområdet hvorav en hulvei ID89442 (Lok II), og en gravhaug ID95829 (Lok 

I) som ville komme i konflikt med planen. 

 

Gravhaugen ID95829 var tydelig skadet av moderne veianleggelse, og skulle 

derfor undersøkes og sikres. Haugen ligger ca. 250 m sørøst for 

gårdsbebyggelsen på Isi gård, på en naturlig forhøyning. Undersøkelsen av 

gravhaugen avdekket at ca. ⅓-del var blitt fjernet i sørøst under veianleggelse, 

og at den i dag er 11x19 m, og 1,60 m høy. Veianleggelsen hadde etterlatt en 

meget ujevn profil med eksponert haugfyll. Undersøkelsen avdekket ingen spor 

etter graver. Det ble imidlertid gravd to snitt i hver ende av profilet for å fastslå 

haugens avgrensning. I snitt 1, vest i gravhaugen ble det funnet spor etter 

aktivitetsområde i et funnførende lag. Funnene bestod av biter brent leire med 

avtrykk.  

 

1) Ti biter rødbrun, delvis gulbrun, brent leire trolig av leirforing med avtrykk 

etter gress/strå. To biter med avtrykk etter gren (mulig flettverk), og en bit 

sintret og forglasset på en side. Stl: 6,4 cm, stb: 4,8 cm, stt: 3,6 cm. Vekt: 195,7 

g. Fra gravhaugens vestlige avgrensning, snitt 1, lag 5.  

2) Makroprøve. Vekt: 2,6 g. Fra gravhaugens vestlige avgrensning, snitt 1, lag 

7, 143-160 cm.  

3) Makroprøve. Vekt: 9,5 g. Fra gravhaugens vestlige avgrensning, snitt 1, lag 

5, 95-118 cm.  

4) Makroprøve. Fra gravhaugens vestlige avgrensning, snitt 1, lag 4, 60-80 cm.  

5) Makroprøve. Fra under sentral stein i gravhaugens profil, 0-18 cm.  

6) Pollenserie. Pollenserie 1/1-9 fra gravhaugens vestlige avgrensning. Prøvene 

er kassert.  

 

Orienteringsoppgave: Gravhaugen ligger ca. 250 m øst for gårdsbebyggelsen på 

Isi gård, tett inntil moderne vei. Gravhaugen står i et lite skogholt på sørsiden av 

åker i sørvendt hellende terreng.  

Kartreferanse: ØK, CL 045-5-2. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 

6645339, Ø: 580941.  

FornminneID: 95829  

Litteratur: Knutsen, Stig, 2006: Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Isi gbnr. 71/mf. Og 6, og 

Bjørum gbnr 67/1 i Bærum kommune, Akershus fylke. 

Traaholt, A., 2003: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner 

i forbindelse med reguleringsplan for ny E16-Wøyen-Sagåsberget i Bærum 
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kommune, Akershus fylke. Traaholt, Anne, 2004: Rapport fra registrering av 

automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Isi 

miljøpark. Forhåndsvurdering av forslag til adkomstvei "innhøstingsvei" i 

forhold til kultuminner. Bærum kommune. Akershus fylke. 

Johansen, Jannie S., 2006: Foreløpig prosjektplan. Undersøkelse av automatisk 

fredete kulturminner (hulvei (id89442-2) og gravhaug (id95829-1)). Forslag til 

reguleringsplan for Isi miljøpark Isi gård, 71/1m.fl., Bjørum gård 67/1 m.fl., 

Bærum kommunne, Akershus. 

Sæther, Kathryn Etta & Margrete Figenschou Simonsen 2013: Rapport 

arkeologisk utgravning. Hulvei og ødelagt gravhaug. KHMs arkiv.  
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8.1.2 FUNNLISTE LOK I, C56830/1 

Fnr. C-nr. Gjenstand(er) Vekt Kommentar 

F1 C56830/1 11 biter brent leire 195,7g Avtrykk etter gress og strå. En bit sintret på en side. 
Formingsavtrykk etter kvist (flettverk) 

 

8.1.3 MAKROPRØVELISTE LOK I, C56830/2-5 

MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

1 C56830/2 Lag 7, 143-160 cm i profil 1,8 - 

2 C56830/3 Lag 5, 95-118 cm i profil 2,4 - 

3 C56830/4 Lag 4, 60-80 cm i profil 2 - 

4 C56830/5 0-18 cm under sentral stein 2,3 - 

8.1.4 POLLENPRØVELISTE LOK I, C56830/6 

 
PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 C56830/6 Lag 7, undergrunn Kassert 

2 C56830/6 Lag 6,  Kassert 
3 C56830/6 Lag 5  Kassert 
4 C56830/6 Lag 5 Kassert 
5 C56830/6 Lag 5 Kassert 
6 C56830/6 Lag 5 Kassert 
7 C56830/6 Lag 4 Kassert 
8 C56830/6 Lag 3 Kassert 

 9 C56830/6 Lag 2 Kassert 
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8.2. FUNN OG PRØVER FRA HULVEI LOK II 

8.2.1 TILVESKSTTEKST C56831/1-5 

For fellesopplysninger se C56830. 

 

C56831/1-5  

Veifar fra bronsealder/nyere tid fra ISI (71/1), BÆRUM K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Hulveien ID89442 (Lok II) ligger i skog vest for Isi 

miljøstasjon, og øst for grusdekket, moderne vei til Engebråten. Kulturminnet 

strekker seg fra et platå i terrenget og nedover en sørvestlig helling, mot et 

gravfelt, ID81413, bestående av flere gravrøyser og en samling stein med 

tradisjon som "offerstein". Utgravningen av hulveien omfattet digital 

kartlegging av strukturens trasee, søk med metalldetektor og snitting. En sjakt 

ble gravd på tvers av hulveien, og det ble tatt makro -og pollenprøver fra 

sørøstlig profil. Kull ble vasket fram fra begge makroprøvene. Kullprøvene ble 

vedartbestemt av Helge Irgens Høeg (2009) ved Kulturhistorisk museum, og 

radiologisk datert ved laboratoriet for radiologisk datering, NTNU (Df-4504) 

(jf. Sæther og Simonsen 2013). Restmateriale er tilbakesendt KHM. 

 

1) Kullprøve. Vekt: 0,5g. 23 biter er vedartsbestemt. Av disse var 11 bjørk, 1 

selje, vier/osp og 11 furu. 0,1 g av bjørk ble datert til 125±25 BP, 1685-1930 

calAD. Fra MP1, lag 2, 11-26cm i hulveiens sørøstlige profil.  

2) Kullprøve. Vekt: 0,6g. 30 biter er vedartsbestemt. Av disse var 4 bjørk og 26 

furu. 0,1 g av bjørk ble datert ble datert til 3210±30 BP, 1515-1425 calBC. Fra 

MP2, lag 3, 25-37cm i hulveiens sørøstlige profil. 

3) Makroprøve. Vekt: 48,3 g. Fra lag 2, 11-26 cm i hulveiens sørøstlige profil.  

4) Makroprøve. Vekt: 46,7 g. Fra lag 3, 25-37 cm i hulveiens sørøstlige profil. 

5) Pollenprøve. Pollenserien 1/1-7 fra hulveiens sørøstlige profil. Prøvene er 

kassert.  

 

Orienteringsoppgave: Hulveien er synlig på østsiden av moderne vei til 

Engebråten. 280 m SSV for driftsbygning på Markebekk øvre.  

Kartreferanse: ØK, CL 045-5-3. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 

6645604, Ø: 579887.  

FornminneID: 89442
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8.2.2 KULLPRØVELISTE LOK II, C56831/1-2 

KP-
nr. C-nr. Lag 

NTNU.labnr. 
Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Tresort Ukalibrert datering  Kalibrert datering 

1 

C56831/1 

2 

TRa-4260 

Tatt ut under utvasking av MP1 0,5 

23 stk = 11 bjørk, 1 selje, 
vier/osp, 11 furu 

125±25 1685-1930 CalAD 

2 

C56831/2 

3 

TRa-4261 

Tatt ut under utvasking av MP2 10,6 

30 stk = 4 bjørk, 26 furu 3210±30 1515-1425 CalBC 

 

8.2.3 MAKROPRØVELISTE LOK II, C56831/3-4 

MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

1 C56831/3 Lag 2, 11-26 cm i profil 2,3 - 

2 C56831/4 Lag 3, 25-37 cm i profil 2,5 - 

 

8.2.4 POLLENPRØVELISTE LOK II, C56831/5 
 

 PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 C56831/5 Lag 4, undergrunn Kassert 

2 C56831/5 Lag 4, undergrunn Kassert 
3 C56831/5 Lag 4, undergrunn Kassert 
4 C56831/5 Lag 4, undergrunn Kassert 
5 C56831/5 Lag 5 Kassert 
6 C56831/5 Lag 2 Kassert 
7 C56831/5 Lag 1 Kassert 
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8.3. TEGNINGER 

1. Profil snitt 1, gravhaug, 1:20 

2. Profil snitt 2, gravhaug, 1:20 

3. SØ-profil, hulvei, 1:50 
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8.4. FOTOLISTE, CF34012   

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf34012_1.jpg Rydningsrøys vest for gravhaug, gravhaug i bakgrunnen. Ø 

Cf34012_2.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. NNØ 

Cf34012_3.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. NNØ 

Cf34012_4.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. V 

Cf34012_5.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. V 

Cf34012_6.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. NØ 

Cf34012_7.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. NØ 

Cf34012_8.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. S 

Cf34012_9.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. S 

Cf34012_10.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. S 

Cf34012_11.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse. S 

Cf34012_12.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse, med målestokk. N 

Cf34012_13.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse, med målestokk. N 

Cf34012_14.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse, med målestokk. V 

Cf34012_15.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse, med målestokk. V 

Cf34012_16.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse, med målestokk. NV 

Cf34012_17.jpg Oversiktsbilde av gravhaug før undersøkelse, med målestokk. NV 

Cf34012_18.jpg Helene renser gravhaugens profil. V 

Cf34012_19.jpg Helene renser gravhaugens profil. SØ 

Cf34012_20.jpg Helene renser gravhaugens profil. NNV 

Cf34012_21.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset profil. N 

Cf34012_22.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset profil. N 

Cf34012_23.jpg Profil av gravhaugens profil etter rensing. ØNØ 

Cf34012_24.jpg Profil av gravhaugens profil etter rensing. ØNØ 

Cf34012_25.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset profil. V 

Cf34012_26.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset profil. V 

Cf34012_27.jpg Profil av gravhaugens profil etter rensing. VSV 

Cf34012_28.jpg Profil av gravhaugens profil etter rensing. VSV 

Cf34012_29.jpg Profil av gravhaugens profil etter rensing. VSV 

Cf34012_30.jpg Profil av gravhaugens profil etter rensing, med målestokk. VSV 

Cf34012_31.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset profil, med målestokk. V 

Cf34012_32.jpg Detalj i profil, snitt 2, med målestokk. NV 

Cf34012_33.jpg Detalj i profil, snitt 2, med målestokk. NV 

Cf34012_34.jpg Profil snitt 2, med målestokk. NØ 

Cf34012_35.jpg Påfyll rundt telefonstolpe, og på gravhaug, med målestokk. NØ 

Cf34012_36.jpg Påfyll rundt telefonstolpe, og på gravhaug, med målestokk. NV 

Cf34012_37.jpg Påfyll rundt telefonstolpe, og på gravhaug, med målestokk. NV 

Cf34012_38.jpg Haugfyll over torvlag på toppen av gravhaug. Med målestokk. NV 

Cf34012_39.jpg Haugfyll over torvlag på toppen av gravhaug. Med målestokk. NV 

Cf34012_40.jpg Nedsenkning + stein, østlig del av gravhaug. Med målestokk. SV 

Cf34012_41.jpg Nedsenkning + stein, østlig del av gravhaug. Med målestokk. SV 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf34012_42.jpg Nedsenkning + stein, og rotvelt i bakgrunn, østlig del av gravhaug. Med målestokk. NV 

Cf34012_43.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset flate. Med målestokk. V 

Cf34012_44.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset flate. Med målestokk. V 

Cf34012_45.jpg Profil av gravhaugens profil etter renset flate. Med målestokk. SV 

Cf34012_46.jpg Profil av gravhaugens profil etter renset flate. Med målestokk. SV 

Cf34012_47.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset flate. Med målestokk. NNØ 

Cf34012_48.jpg Oversiktsbilde av gravhaug etter renset flate. Med målestokk. NNØ 

Cf34012_49.jpg Profil av gravhaugens profil etter renset flate. Med målestokk. ØNØ 

Cf34012_50.jpg Naturlig forhøyning nord for gravhaug. S 

Cf34012_51.jpg Moderne rydningsrøys NØ for gravhaug. SV 

Cf34012_52.jpg Oversiktbilde av hulvei. ØSØ 

Cf34012_53.jpg Oversiktbilde av hulvei. ØSØ 

Cf34012_54.jpg Oversiktbilde av hulvei, med målestokk. VNV 

Cf34012_55.jpg Oversiktbilde av hulvei, med målestokk. NØ 

Cf34012_56.jpg Oversiktbilde av hulvei. ØSØ 

Cf34012_57.jpg Profil snitt 1, gravhaug. NV 

Cf34012_58.jpg Profil snitt 1, gravhaug. NV 

Cf34012_59.jpg Profil snitt 1, gravhaug. Med målestokk. NV 

Cf34012_60.jpg Profil snitt 1, gravhaug. Med målestokk. N 

Cf34012_61.jpg Profil snitt 1, gravhaug. Med målestokk. NV 

Cf34012_62.jpg Profil, snitt 2, overgang mellom gravhaug og undergrunn. NV 

Cf34012_63.jpg Profil, snitt 2, overgang mellom gravhaug og undergrunn. N 

Cf34012_64.jpg Profil, snitt 2, overgang mellom gravhaug og undergrunn. NV 

Cf34012_65.jpg Profil, snitt 2, overgang mellom gravhaug og undergrunn. NV 

Cf34012_66.jpg Profil, snitt 2, overgang mellom gravhaug og undergrunn. NV 

Cf34012_67.jpg Profil, snitt 2, gravhaug. N 

Cf34012_68.jpg Profil, snitt 2, gravhaug. Med målestokk. N 

Cf34012_69.jpg Profil, snitt 1, gravhaug. NV 

Cf34012_70.jpg Profil, snitt 1, gravhaug. NV 

Cf34012_71.jpg Hulvei etter trefelling. NØ 

Cf34012_72.jpg Hulvei etter trefelling. NØ 

Cf34012_73.jpg Område for sjakting av hulvei. SV 

Cf34012_74.jpg Område for sjakting av hulvei. SV 

Cf34012_75.jpg Oversiktsbilde av sjakt i hulvei. NØ 

Cf34012_76.jpg Oversiktsbilde av sjakt i hulvei. NØ 

Cf34012_77.jpg Oversiktsbilde av sjakt i hulvei. SV 

Cf34012_78.jpg Oversiktsbilde av sjakt i hulvei. SV 

Cf34012_79.jpg SØ'lig profil i hulvei. Med målestokk. SØ 

Cf34012_80.jpg SØ'lig profil i hulvei. Med målestokk. SØ 

Cf34012_81.jpg SØ'lig profil i hulvei. Med målestokk. Ø 

Cf34012_82.jpg SØ'lig profil i hulvei. Med målestokk. Ø 

Cf34012_83.jpg Pollenprøveserie, i hulvei, avmerket med spiker. Med målestokk. SØ 

Cf34012_84.jpg Pollenprøveserie, i hulvei, avmerket med spiker. Med målestokk. SØ 

Cf34012_85.jpg Gravhaug dekket av snø. V 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf34012_86.jpg Gravhaug dekket av snø. V 

Cf34012_87.jpg Gravemaskin graver sjakt i flate mellom gravhaug og vei. NØ 

Cf34012_88.jpg Gravemaskin graver sjakt i flate mellom gravhaug og vei. NØ 

Cf34012_89.jpg Sjakt gravd mellom gravhaug og vei. ØNØ 

Cf34012_90.jpg Sjakt gravd mellom gravhaug og vei. ØNØ 

Cf34012_91.jpg Sjakt gravd mellom gravhaug og vei. VSV 

Cf34012_92.jpg Sjakt gravd mellom gravhaug og vei. VSV 

Cf34012_93.jpg Utsnitt av profil i sjakt mellom gravhaug og vei, (NØ-ende). V 

Cf34012_94.jpg Utsnitt av profil i sjakt mellom gravhaug og vei, (NØ). V 

Cf34012_95.jpg Utsnitt av profil i sjakt mellom gravhaug og vei, (SØ). V 

Cf34012_96.jpg Utsnitt av profil i sjakt mellom gravhaug og vei, (SØ-ende). NØ 

Cf34012_97.jpg Veimasse i sjaktprofil mellom gravhaug og vei. S 

Cf34012_98.jpg Veimasse i sjaktprofil mellom gravhaug og vei. S 

Cf34012_99.jpg Pollenserie, snitt 1, gravhaug, med målestokk. NV 

Cf34012_100.jpg Pollenserie, snitt 1, gravhaug, med målestokk. NV 

Cf34012_101.jpg Pollenserie, snitt 1, gravhaug, med målestokk. NV 

Cf34012_102.jpg Pollenserie, snitt 1, gravhaug, med målestokk. NV 

Cf34012_103.jpg Profil, snitt 1, etter makroprøver, gravhaug. NV 

Cf34012_104.jpg Profil, snitt 1, etter makroprøver, gravhaug. NV 

Cf34012_105.jpg Veimasse i sjaktprofil mellom gravhaug og vei. S 

Cf34012_106.jpg Veimasse i sjaktprofil mellom gravhaug og vei. S 

Cf34012_107.jpg Utsikt mot sør fra gravhaug. S 

Cf34012_108.jpg Utsikt mot sør fra gravhaug. S 

Cf34012_109.jpg Utsikt mot sørøst fra gravhaug. SØ 

Cf34012_110.jpg Utsikt mot sørøst fra gravhaug. SØ 

Cf34012_111.jpg Oversiktsbilde av naturlig forhøyning som gravhaug ligger på. ØNØ 

Cf34012_112.jpg Oversiktsbilde av naturlig forhøyning som gravhaug ligger på. ØNØ 

Cf34012_113.jpg Oversiktsbilde av naturlig forhøyning som gravhaug ligger på. NØ 

Cf34012_114.jpg Oversiktsbilde av naturlig forhøyning som gravhaug ligger på. ØNØ 

Cf34012_115.jpg Oversiktsbilde av naturlig forhøyning som gravhaug ligger på. ØNØ 

Cf34012_116.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng. SV 

Cf34012_117.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng. SV 

Cf34012_118.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng. SV 

Cf34012_119.jpg Oversiktsbilde av gravhaug i NØ. SV 

Cf34012_120.jpg Oversiktsbilde av gravhaug i NØ. SV 

Cf34012_121.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng. SV 

Cf34012_122.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng. SV 

Cf34012_123.jpg Gravhaugprofil dekket av hvit fiberduk. NØ 

Cf34012_124.jpg Gravhaugprofil dekket av hvit fiberduk. NØ 

Cf34012_125.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng. Sett fra Isi-grenda. SV 

Cf34012_126.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng.  Sett fra Isi-grenda. SV 

Cf34012_127.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng. Sett fra Isi-grenda. S 

Cf34012_128.jpg Oversiktsbilde av gravhaug og omeng. Sett fra Isi-grenda. S 

Cf34012_129.jpg Steinrad foran gravhaug. NØ 
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Cf34012_130.jpg Steinrad foran gravhaug. NØ 

Cf34012_131.jpg Steinrad foran gravhaug. SV 

Cf34012_132.jpg Steinrad foran gravhaug. SV 

Cf34012_133.jpg Steinrad foran gravhaug. V 

Cf34012_134.jpg Steinrad foran gravhaug. V 

Cf34012_135.jpg Ferdig tildekket gravhaug. NØ 

Cf34012_136.jpg Ferdig tildekket gravhaug. NØ 

Cf34012_137.jpg Ferdig tildekket gravhaug. N 

Cf34012_138.jpg Ferdig tildekket gravhaug. N 

Cf34012_139.jpg Ferdig tildekket gravhaug. V 

Cf34012_140.jpg Ferdig tildekket gravhaug. V 

Cf34012_141.jpg Profil av ferdig tildekt gravhaug. VSV 

Cf34012_142.jpg Profil av ferdig tildekt gravhaug. VSV 

Cf34012_143.jpg Profil av ferdig tildekt gravhaug. ØNØ 

Cf34012_144.jpg Profil av ferdig tildekt gravhaug. ØNØ 

Cf34012_145.jpg Ferdig tildekket gravhaug. Med målestokk. N 

Cf34012_146.jpg Ferdig tildekket gravhaug. Med målestokk. V 

Cf34012_147.jpg Oversikt rydningsrøys vest for gravhaug. VNV 

Cf34012_148.jpg Oversikt rydningsrøys vest for gravhaug, med målestokk. VNV 

 

 



Isi 71/1, Bærum kommune  Saksnr.05/10236 

 42 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

8.5. ANALYSER  

1. Vedartbestemmelse av Helge I. Høeg 

2. NTNU-rapport 
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