
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

FORNMINNESEKSJONEN 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

RAPPORT 
FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

 

Løsfunn fra eldre jernalder og 
mulig boplassfunn fra  
tidlig eldre steinalder 

Robsrud-prosjektet,  
Delrapport: ID  91749, 91752 

Robsrud (Rufsrud),105/1, 
Lørenskog kommune, Akershus 

 
Feltleder: Gaute Reitan 
Prosjektleder: Wenche Helliksen 

 

Oslo 2010 

 

 

   



 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 
UNIVERSITETET  

I OSLO 

 

 

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo 
Postboks 6762, St. Olavs plass, 0130  Oslo 

 

 

 

SAMMENDRAG 
Denne rapporten omfatter to (ID91749 og ID91752) av totalt åtte ulike lokaliteter på Robsrud i Lørenskog. Begge 

lokalitetene i denne rapporten lå i dyrka mark, og de blei begge undersøkt ved hjelp av flateavdekkende metode. På 

førstnevnte lokalitet var det under Akershus fylkeskommunes registrering blitt påvist flere kullholdige 

nedgravninger fra førreformatorisk tid. Ingen sikre slike blei imidlertid påvist under fullstendig avdekking. Ved 

bruk av metallsøker blei det funnet en del avfall fra nyere tid, men også ei spenne av bronsebelagt jern og et 

fragment til ukjent bruk av samme materiale. Spenna blei funnet i ei moderne dreneringsgrøft. Spenner av lignende 

typer er vanlige i gravfunn fra eldre jernalder, og gjenstanden fra Robsrud kan trolig dateres til romertid-

folkevandringstid. Det kan ikke utelukkes at gjenstanden opprinnelig stammer fra ei ødelagt grav, men spor etter 

dette blei ikke påvist. 

 

På ID91752 var det registrert en mulig gravhaug som er blitt forstyrra av en potetkjeller i nyere tid, samt 

kullholdige nedgravninger i nærheten av haugen. Flere nedgravninger blei påvist, dokumentert og undersøkt, i 

tillegg til at trekullprøver blei samla inn for 
14

C-datering. Ingen av nedgravningene kunne imidlertid 

funksjonsbestemmes, og det var usikkerhet omkring deres tolkning som automatisk freda kulturminner. Av seks 
14

C-dateringer er en fra tida omkring Reformasjonen og fire fra nyere tid. Disse strukturene skal trolig forstås som 

spor etter gårdsdrift på Robsrud i moderne tid. I lys av 
14

C-dateringer og stratigrafiske forhold kan ingen av de 

påviste strukturene som omtales her, defineres som kokegroper. Den siste dateringa er fra en nedgravning (S52-15), 

og har gitt dateringsresultat til tidlig nøstvetfase seint i eldre steinalder. Fire enkeltfunn av flint på lokaliteten kan 

tolkes som spor etter perifer aktivitet i tilknytning til den nærliggende lokaliteten ID91751, som ga funn av 

bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder. Denne steinalderboplassen har vært strandbundet. Det foreligger ikke 

andre gjenstandsfunn fra lokaliteten ID91752. 

 

Den registrerte gravhaugen viste seg å være en naturlig forhøyning av morenemasser. Det var ikke spor etter noen 

grav i haugen. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

ROBSRUD (105/1), LØRENSKOG KOMMUNE, 
AKERSHUS  

GAUTE REITAN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene ved Robsrud i Lørenskog 

kommune, er Posten Norge AS plan for ny Østlandsterminal. Planområdet 

omfatter ca 225 dekar som i hovedsak utgjør Robsrud gård og omgivende dyrka 

mark. Gården ligger på et høydedrag ca 170 moh., omgitt av boligbebyggelse i 

øst og sør og Robsrud Næringspark mot vest. Plangrensen følger Ellingsrudelva 

i et dalsøkk langs kommunegrensen mot Oslo, og ligger umiddelbart inntil 

kommunikasjonsårene E6 og Rv159.  

 

Akershus fylkeskommune foretok registreringer i perioden mai-juli 2005 

(Aasheim 2005). Det ble påvist 7 lokaliteter, herav 2 gravminner, en 

steinalderlokalitet, en hulvei samt  tre lokaliteter med bosetningsspor i form av 

kokegroper og ulike typer nedgravninger (ID91748–91754). Fra registrerings-

fasen forelå det dateringer av bosetningsspor til middelalder og datering fra en 

hulvei til vikingtid. 

 

Riksantikvaren fattet endelig vedtak om dispensasjon 2. desember 2005, på 

vilkår av at det skulle foretas arkeologiske undersøkelser av berørte 

kulturminner. Reguleringsplan for Østlandsterminal for Posten Norge AS, ble 

vedtatt av Lørenskog kommunestyre 8. februar 2006. Gjennomføring av 

prosjektet ble bestilt av OPAK AS på vegne av tiltakshaver, Posten Norge As, 

14. februar 2006.  

 

Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arkeologiske undersøkelsene. 

Denne rapporten omfatter de to lokalitetene ID91749 og ID91752, som i AFKs 

registreringsrapport er tolka som hhv. bosetningsspor fra middelalder og 

gravhaug og bosetningsspor.  
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2. DELTAKERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode 

Gaute Reitan Feltleder 11.04.07-25.05.07 

Sven Ahrens Feltassistent 11.04.07-04.05.07 

Lars Inge Sundeng Feltassistent 23.04.07-25.05.07 

Mohammed Mahdy Feltassistent 30.04.07-25.05.07 

 

 

 

I tillegg til mannskapet i tabellen ovenfor sto Kevin Wooldridge for digital innmåling 

og GIS-dokumentasjon i felt. Wilhelm Fronth undersøkte både avdekte felt og 

løsmasser av fjerna matjord, med metallsøker. Gravemaskinfører under undersøkelsen 

var Edvin Haugan fra Skanska (innleid fra entreprenørfirmaet Alf Johansen). I tillegg 

deltok Jon Robsrud enkelte dager med gravemaskin utstyrt med klype for fjerning av 

større stein. 

 

Prosjektleder Wenche Helliksen var flere ganger på befaring i løpet av undersøkelsen, 

bl.a. 19. april i følge med Isa Trøim, Inger Karlberg, Olav Sverre Berntsen og Kjersti 

Randers fra Riksantikvaren. Videre var Tom Heibreen, Hulda Bernhard, Grethe 

Bukkemoen, Margrethe F. Simonsen, Lars Erik Gjerpe, Lil Gustafson og Inger M. 

Berg-Hansen fra KHM og Olaf Sverre Berntsen og Ingrid Smedstad fra 

Riksantikvaren, samt Hilde R. Amundsen fra NIKU på befaring i følge med 

prosjektleder Wenche Helliksen 15. mai.  

 

3. LANDSKAPET - TOPOGRAFI, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet omfatter ca 225 dekar dyrka mark omkring selve tunet på Robsrud, ca 

400 m vest for nordenden av Langtjernet i Lørenskog kommune. Gården ligger fritt til 

på ca 170 moh., og er omgitt av boligbebyggelse i øst og sør, og av Robsrudskogen og 

Robsrud Næringspark i vest. I nordvest avgrenses planområdet av et smalt, nordvest-

sørøstgående dalsøkk hvor Ellingsrudelva renner langs kommunegrensa til Oslo. 

Rv163 og E6 følger hver sin side av dette dalsøkket. Fra tunet på gården er det godt 

utsyn mot nord og nordvest, til dels også mot Haneborgåsen i øst, mens sikten 

begrenses i vest av Robsrudskogen. Uten boligbebyggelse i sør ville det vært godt 

utsyn også mot sør fra toppen av høydedraget her. 

 

I bygdeboka for Lørenskog, og i matrikkelen for 1950, heter gården Rufsrud. Navnet 

er i følge Oluf Rygh (1898) sammensatt av mannsnavnet Ref (fra dyrenavnet rev) og 

rud. I følge Olav Foss (1957:88) dukker navnet Rufsrud opp mellom 1600 og 1616. 

Gårdens blandes med den nærliggende Rolsrud/Rolvsrud i skattelistene fra første 

halvdel av 1600-tallet. I kirkeregnskapene står det at Kristoffer Roffsrud er kirkeverge 

i 1633-38, og i en søknad fra 1645 søker Anders Kristoffersen om lov til å bygge på 

gården som han sier faren har ryddet. Det har vært to gårdsbruk fra 1710 til ca. 1900.  

 

Det er svært få automatisk fredete kulturminner i Lørenskog kommune. Det fins flere 

gravrøyser på Haneborg, 1-2 km nordøst for planområdet, og en tilsvarende røys på 

Stovner (Oslo), ca. 250 vest for planområdet. Kulturminnene i kommunen består blant 

Tab. 1: Mannskap og deltakere ved undersøkelsen av lokalitetene 

ID91749 og ID91752 på Robsrud våren 2007. 
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N

0 2 0 0 4 0 0 Ki lo m e te r s

0                                       150m

Coca Cola AS

R91751

1

1

2

2

R91748

3

3

R91750

4

4

5

R91749

R91752

5

R91753

R91754

6

6
7

7

8

9

8 Tunet på Robsrud

9 Tunet på Robsrud

KW 18.03.09

annet av flere gamle veifar, en kilde, to felt med dyrkningsspor og hustufter på Losby, 

samt et kokegropsfelt på Hovelsrud. Ellers fins det flere registrerte gravrøyser, trolig  

fra bronsealder, på Haneborgåsen 1-2 km nordøst for Robsrud. 

 

 

Fig. 1: Utsnitt av ØK-kart med planområdet på Robsrud. Denne rapporten omfatter felta ID91749 (”2”) 

og ID91752 (”5”). Selve gårdsbebyggelsen på Robsrud har ligget innenfor området markert med ”8”. 

Lokaliteten fra tidlig eldre steinalder, som det også refereres til, ligger i felt 4. Ill.: K. Wooldridge/KHM.  
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4. UTGRAVINGA 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Som nevnt omfatter denne rapporten to ulike lokaliteter innenfor planområdet på 

Robsrud. Disse er ID91749 og ID91752.  

 

Lokaliteten ID91749 omfatter et område med areal på ca 3 mål nordvest for 

gårdsbebyggelsen på Robsrud. Ved registrering i regi av AFK i 2005 blei det påvist 

spor tolka som ei hesteskoforma grøft og 22 ulike, diffuse nedgravninger, alle med 

uvisse funksjoner. En 
14

C-datering fra en av disse har gitt resultat til tida omkring 

Reformasjonen, 370±70 BP/kal. 1420-1650 kalenderår e.Kr. (Aasheim 2005). 

 

Prosjektets problemstillinger for bosetningsspor, noe ID91749 er tolka som, var å 

avdekke i plan, snitte og dokumentere nedgravninger for å avklare om de var 

kokegroper, stolpehull eller annet. Ved funn av kokegroper skulle følgende 

problemstillinger belyses (jfr. Prosjektplanen, Simonsen, Jaksland & Helliksen 2006): 

 Ligger de enkeltvis eller i ansamlinger/kokegropfelt (jfr. Gustafson, Heibreen 

& Martens 2005 m/henv.)?  

 Kan eventuelle kokegroper knyttes opp til bosetning og graver i området?  

 Hvor gamle er bosetningsspora? Samle inn prøver fra sikre kontekster for 

tidfesting gjennom 
14

C-dateringer. 

 

Lokaliteten ID91752 omfatter et ca 2,5 mål stort område om lag 50 m sørøst for 

hovedbygningen på Robsrud. Her, i planområdets høyestliggende område på en 

markert morenerygg omkring 170 moh., og med godt utsyn mot både øst, nord og 

vest, blei en forhøyning tolka som gravhaug påvist av AFK. I tillegg blei det påvist tre 

nedgravninger med uvisse funksjoner på den samme moreneryggen nord for 

gravhaugen. Ingen av disse blei 
14

C-datert som del av AFKs registrering. Den antatte 

gravhaugen var forstyrra av en potetkjeller i den vestre delen, men det var mulig at så 

mye som en halvpart av haugen kunne være intakt. Selve bygningen oppå haugen var 

fjerna da utgravinga av anlegget tok til. For nedgravninger og bosetningsspor var 

prioriteringene de samme som anført ovenfor. For gravhaugens del var følgende 

problemstillinger sentrale (jfr. Prosjektplanen, Simonsen, Jaksland & Helliksen 2006): 

 Hvor mye av gravhaugen var blitt ødelagt av potetkjelleren? 

 Hvordan var gravanlegget bygd opp og konstruert? 

 Var det spor etter en eller flere gravleggelser i haugen? 

 Fantes deler av selve grava bevart med daterende gravgods? 

 Gravanleggets alder? Samle inn prøver som kunne kaste lys over 

gravanleggets alder. 

 

Generelt gis overpløyde kulturminner i dyrka mark lavere bevaringsverdi enn 

uforstyrra kulturminner, men på den annen side innehar de ofte stor kunnskapsverdi 

som kildemateriale. Kunnskapen om forhistorisk bosetting på nedre Romerike er liten. 

I en større sammenheng var det derfor viktig å sette funna på Robsrud i sammenheng 

med andre kjente funn på Romerike. Her kunne også forhold omkring 

bosettingskontinuitet fra jernalder-middelalder og inn i nyere tid belyses. 
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4.2 UTGRAVINGSMETODE  OG UTGRAVINGAS FORLØP 

Framgangsmåten som blei fulgt var beskrevet i prosjektplanen (Simonsen, Jaksland & 

Helliksen 2006): Siden kulturminnene lå i dyrka mark, måtte de undersøkes ved hjelp 

av flateavdekkende metode med gravemaskin: Med gravemaskin fjernes matjord ned 

til overgangen mot lysere, minerogene morenemasser i undergrunnen. Nedgravninger 

med organisk innhold i fyllmassene framstår da gjerne som mørke flekker i de lyse 

undergrunnsmassene. Overflata i de maskinelt avdekka områdene renskes manuelt 

med krafse og graveskje der strukturer blir påvist.  

 

Matjorda blei fjerna i belter på 8-10 m bredde som så fortløpende blei kjørt vekk fra 

feltet med lastebiler. 

 

Påviste strukturer blei gitt fortløpende S-nummer. Siden Robsrud-prosjektet omfatta 

flere ulike lokaliteter innenfor samme planområde, blei strukturer nummerert med 

utgangspunkt i de to siste talla i ID-nummeret i Askeladden. På de her omtalte 

lokalitetene ID91749 og ID91752 blei altså strukturer nummerert fortløpende slik: 

S49-1, S49-2 osv. Det samme gjelder funn med ”F” (F49-1, F49-2…), 

metallsøkerfunn med ”FM” (funn, metallsøker: FM49-1, FM49-2…) og trekullprøver 

(K49-1, K49-2…). 

  

Påviste strukturer blei dokumentert i plan med tegning og foto, samt målt inn digitalt 

med totalstasjon. Deretter blei de gravd ut ved snitting (fjerning av en halvpart av 

strukturene) for så å dokumentere profilene med foto og tegning før uttak av prøver i 

sikker kontekst. Tegninger og fotografier blei nummerert fortløpende. 

 

Områdene der matjord var fjerna blei undersøkt systematisk med metallsøker med 

tanke på funn, først og fremst i nedgravde strukturer, samt i hauger av fjerna matjord. 

 

For området rundt den registrerte gravhaugen som var desimert av potetkjeller 

(ID91752) var framgangsmåten grovt sett den samme. For gravhaugen spesielt blei 

det lagt vekt på innledningsvis å fjerne torv og annen vegetasjon/avfall før selve 

utgravinga fortsatte. Det blei vurdert som viktig å få rede på potetkjellerens 

oppbygning/utstrekning i haugen for deretter å dokumentere profiler gjennom 

anlegget, for å få fram overgangene mellom haug og potetkjeller. Med utgangspunkt i 

slike profiler skulle det vurderes videre framgangsmåte med eventuell fjerning av 

potetkjellerfundamenter og dokumentasjon av mulige bevarte rester etter selve 

gravminnet dersom slikt skulle vise seg å være bevart. Profiler blei bevart med 

torvdekke for å ha kontroll med lagdelinga (se fig. 15 og 16 nedenfor). 

 

Utgravinga startet på ID91749. Undersøkelsen av dette området tok om lag ei uke før 

mannskap og ressurser blei forflytta og konsentrert til ID91752. På sistnevnte lokalitet 

besto undergrunnen av finsorterte sandmasser. 

 

Det var jevnt over godt vær i undersøkelsesperioden april-mai 2007. Enkelte dager 

kom imidlertid en del nedbør, andre dager var det kaldt og tele i bakken på 

morgenene, men dette voldte ikke nevneverdige problemer. 
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ID91752 lå på toppen av en morenerygg under en høyspentmast. Dette medførte at 

arbeidet blei stoppa i to dager underveis, da arbeid med gravemaskin måtte 

gjennomføres under oppsyn av en representant fra Hafslund. Dette forsinka 

undersøkelsen noe. I tillegg var det mindre logistiske problemer knytta til bruken av 

disponible gravemaskiner under prosjektet. Dette medførte at mannskaper enkelte 

dager blei overført til andre lokaliteter på Robsrud-prosjektet, noe som i sin tur betyr 

at tabellen med deltakere og tidsforbruk ovenfor ikke angir nøyaktig forbruk av 

ressurser på de her to omtalte lokalitetene.    

 

Stratigrafien på de to lokalitetene var ulik: På ID91749 var det omkring 30 cm 

matjord over en undergrunn dominert av svært tung leire. På ID91752 var mengden 

matjord til, men her besto undergrunnen som nevnt av finsorterte sandmasser med 

innslag av grus. 

 

 

Fig. 2: Feltassistent Sven Ahrens følger gravemaskinen med krafse og rensker den tunge, leirholdige 

flata på ID91749. I bakgrunnen, på motsatt side av en grunn ravine og nær Robsrudskogen, foregår 

undersøkelsen på lokaliteten ID91750. Der blei det undersøkt bosetningsspor med dateringer til 

yngre jernalder og tidlig middelalder. Mot sørvest. Foto: G. Reitan/KHM.  
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4.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 

En konsekvens av den valgte utgravingsmetodikken er at det meste av 

gjenstandsmaterialet fra bosetting og forhistoriske aktiviteter på stedet graves vekk 

når matjorda fjernes med gravemaskin. Ved få gjenstandsfunn, deriblant også 

diagnostiske og potensielt daterende gjenstander, minskes mulighetene for å datere 

aktivitetene som har foregått på stedet, spesielt dersom den totale funnmengden er 

liten eller oppholda ikke har innebåret anleggelse av nedgravde strukturer. Videre kan 

fravær av gjenstander gi dårligere grunnlag for å tolke hvilke aktiviteter som har 

foregått på stedet. 

 

De minerogene massene i undergrunnen på lokalitet ID91749 besto i hovedsak av 

tunge, leirholdige masser. Dette gjorde den manuelle opprenskinga tung og vanskelig, 

især på regnværsdager. Under slike forhold og med en slik undergrunn kan det være 

problematisk å identifisere nedgravinger med bleike, kullfattige nedgravinger i 

undergrunnen, for eksempel stolpehull uten synlig steinskoning i overflata. Dette var 

imidlertid ikke et problem på ID91752, hvor undergrunnen i hovedsak besto av 

finsorterte morenemasser i form av sand og grus.  

 

En vanlig påtruffet kulturminnetype i tilsvarende bosetningsområder, er kokegroper. 

Slike dateres vanligvis til eldre jernalder og settes oftest i sammenheng med 

matlaging i ulike fomer. Trolig representerer kokegroper en form for matlaging som 

ikke er hverdagslig (se Gustafson, Heibreen & Martens 2005 m/henv.). Felles for 

kulturminnetypen kokegroper, er at de gjerne er runde eller rundovale gravde groper 

hvor det er blitt gjort opp ild. Oppi gropa er det så blitt lagt steiner som har fungert 

som varmeelementer. Mat er deretter blitt lagt til steiking oppå steinene, men selve 

steinkinga har trolig foregått ved at gropene er blitt tildekka før gropene åpnes når 

maten er ferdigstekt. I profil framstår kokegroper som en nedgravning med et tydelig 

kullag i bunnen, med et lag av skjørbrente steiner over dette. Fyllmassene over 

steinlaget er gjerne kullholdige. 

 

Med utgangspunkt i AFKs registreringer i området, var det forventa at utgravinga 

ville omfatte bl.a. nettopp kokegroper. Dette førte til at flere strukturer blei tolka som 

kokegroper i felt, selv om både ”lag av skjørbrente steiner” og ”tydelig kullag i 

bunnen” i flere tilfeller var utydelige eller fraværende. I lys av 
14

C-dateringer og 

stratigrafiske forhold kan ingen av de påviste strukturene som omtales her, defineres 

som kokegroper. 

 

4.4 UTGRAVINGA 

4.4.1 FUNNMATERIALE 

Som nevnt ovenfor, blei de to felta undersøkt med metallsøker etter at matjorda var 

blitt fjerna maskinelt. Særlig fokus var det på om det skjulte seg metallgjenstander i 

eventuelle nedgravinger. Også haugene av fjerna matjord blei undersøkt på samme 

måte med tanke på eventuelle gjenstandsfunn av metall som kunne tenkes å ha blitt 

pløyd opp fra forhistoriske anlegg/nedgravinger. 
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N

0                                                       30m

Område R91749

FM49-1

FM49-2

S1

S2

KW 18.03.09

dreneringsgrøft

metallsøkerfunnet

struktur 

Denne metallsøkinga ga funn av flere gjenstander, men de fleste av disse er å 

karakterisere som avfall som kan knyttes til gårdsdrift på Robsrud i nyere tid, og 

følgelig ikke ivaretatt og magasinert. 

 

To løsfunn er imidlertid blitt katalogisert fra lokalitet ID91749. Begge disse er 

metallsøkerfunn som i felt blei merka med FM49-1 og FM49-2.  

 

 

Fig. 3: Oversikt over feltet på lok. ID91749 med strukturer og metallsøkerfunnet. Ill.: K. 

Wooldridge/KHM. 
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Førstnevnte av disse to er ei spenne (”fibula”) av tilnærmet korsformet type av 

bronsebelagt jern, evt. jern med kobberlegering. Gjenstanden består av 

hodespiral/spiralrull med knopp, bøyle og fot, mens selve nåla mangler. Begge endene 

av spiralrullen er avbrutt og måler 1,7 cm i bevart tilstand. Gjenstandens totale lengde 

er 3,2 cm målt fra knopp på toppen av spiralrullen til enden av foten/nåleholderen. 

Den er liten og atypisk, men velbevart. Lignende spenner dateres vanligvis til yngre 

romertid eller overgangen romertid-folkevandringstid, dvs. ca 300-450 e.Kr. 

 

Spenna blei funnet i en moderne, maskinelt gravd dreneringsgrøft. Slike 

dreneringsgrøfter på 25 cm bredde løp parallelt i fallretningen over hele lokaliteten, 

med en avstand på ca 7,5 m til hverandre. Gjenstanden er åpenbart blitt redeponert i 

grøfta, og det kan derfor ikke sies noe sikkert om dens egentlige kontekst. Det blei 

ikke påvist nedgravinger i nærheten, som spenna kan knyttes til. Det holdes likevel 

som lite sannsynlig at spenna er blitt tilfeldig mista på stedet. Slike spenner er vanlige 

i gravfunn i den aktuelle delen av jernalder. Det kan derfor ikke utelukkes at spenna 

FM49-1 opprinnelig har inngått i en grav, men øvrige spor etter noen eventuell grav 

blei ikke funnet. 

 

Det andre metallsøkerfunnet, FM49-2, er også et fragment av jern med kobberlegering 

utenpå. Gjenstandens funksjon er uviss, men kan muligens tolkes som en nål. 

Fragmentet framstår som en jevnbred (4mm), 2,3 cm lang, flatklemt nål med D-forma 

tverrsnitt. Den har tydelig forflata underside og jevnt hvelva overside, og har en 

knekk/vinkel på midten. Denne gjenstanden blei funnet som et løsfunn i overgang 

mellom matjord og den leirholdige undergrunnen. Det er høyst usikkert om dette 

fragmentet, som tilsynelatende består av samme materialsammensetning, kan ses i 

sammenheng med den ovenfor beskrevne spenna, men det kan ikke utelukkes. FM49-

2 er imidlertid et såpass lite fragment som ikke kan funksjonsbestemmes, så det kan 

heller ikke fastslås som sikkert at det dreier seg om et fragment av en gjenstand fra 

forhistorisk tid.  

 

På den andre lokaliteten, ID91752, hvor det var registrert en gravhaug, blei det påvist 

flere nedgravninger (se nedenfor). I nedgravningene S52-8 og S52-9, som i felt blei 

tolka som mulige kokegroper, blei det gjort funn av ubrente tenner. Til sammen dreier 

det seg om ca 90g. Disse er ikke artsbestemt, men er trolig av hest eller storfe. Det er 

fra tidligere kjent funn av ubrente tenner av både hest og storfe i kokegroper (Reitan 

2004; Gustafson 2005; Oma 2005). Imidlertid hadde ikke gropene som tennene på 

Robsrud blei funnet i, den stratigrafien og typen fyllmasser som kokegroper normalt 

har (se figurer nedenfor). Etter utgraving blei de også avskrevet som kokegroper. De 

radiologiske dateringene avslørte også gropene med tenner som spor fra nyere tid. 

Følgelig blei tennene fra gropene på Robsrud ikke katalogisert og magasinert. 

 

Det blei også funnet et stort avslag av flint på ID91752. Avslaget er 6,2 cm stort i 

største mål, og har en grov, rett retusj langs en sidekant. Stykket har tydelig plattform, 

og er slått fra en grov kjerne av grov flint, men det gir ingen øvrige ledetråder til 

bruksområder eller datering på bakgrunn av reduksjonsteknologiske- eller typologiske 

kriterier. Avslaget blei funnet under avtorving og er derfor å regne som løsfunn uten 

kontekst. Det fins ingen andre funn fra steinalder på lokaliteten. Imidlertid foreligger 

det en 
14

C-datering fra den mulige strukturen S52-15 på denne lokaliteten, med 

dateringsresultat til ukalibrert 7160±70 
14

C-år BP, eller kalibrert 6220-5900 



Robsrud (105/1),                                                                          

Lørenskog kommune,                                                                 Saksnr. 05/18044 

Akershus   

 

 11 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

kalenderår f.Kr. (2 σ avvik). Dateringsresultatet tilsvarer tidlig nøstvettid i siste 

halvdel av eldre steinalder.  

 

Vår kjennskap til bosetning i eldre steinalder viser at steinalderboplassene i all 

hovedsak forholder seg strengt til steinalderens kystlinje og større vann eller vassdrag. 

På Robsrud blei det, parallelt med undersøkelsene på ID91752 og ID91749, undersøkt 

en steinalderboplass på lokaliteten ID91751 beliggende på ca 165 m o.h., om lag 150-

200 m nord-nordvest for ID91752. Funna fra ID91751 kan typologisk dateres til den 

eldste delen av eldre steinalder, ca 9500 
14

C-år før nåtid, eller kalibrert i kalenderår ca 

9000 f.Kr. Den typologiske dateringa stemmer godt overens med datering av 

funnstedet på bakgrunn av strandlinjekurven med vannstand på omkring 160 moh., 

slik sjøen sto i tidlig eldre steinalder, kort etter istida (Mjærum 2009). Denne 

lokaliteten er imidlertid så mye som omkring 5000 år eldre enn 
14

C-dateringa fra S52-

15. Etter at den tidligmesolittiske boplassen på Robsrud var i bruk, sank havnivået 

raskt, slik at Robsrud lå langt fra sjøen i seinmesolitikum, ca 6000 f.Kr. En eventuell 

boplass på Robsrud ca 6000 f.Kr. vil dermed ha hatt en atypisk beliggenhet, men kan 

ikke utelukkes. Alternativt kan flintfunnene fra ID91752 tolkes som mulig perifer 

aktivitet i tilknytning til steinalderboplassen på ID91751. Se mer om strukturen S52-

15, datering og diskusjon omkring kronologi nedenfor. 

 

4.4.2 STRUKTURER ID 91749 OG ID 91752 

På ID91749 hadde Akershus fylkeskommune registrert over 20 ”nedgravninger” 

(Aasheim 2005). Ved KHMs utgraving blei det riktignok observert flere 

konsentrasjoner av spredte trekullbiter i overgangen mellom moderne matjord og 

undergrunn. Imidlertid kunne ingen av disse kullholdige flekkene sies å være sikre 

nedgravninger fra forhistorisk tid, men er trolig resultat av avsviinger og/eller kvist-

/bråtebranner, muligens resultat av rydding av mark for dyrkning (etter en 

ødegårdsperiode), trolig i tidlig ny tid eller seinere. Riktignok er ett S-nummer oppført 

også fra denne lokaliteten, S49-1 (se tabell og figur nedenfor). S49-1 er ikke tolka 

som noen nedgravning fra forhistorisk tid bl.a. basert på funn av en velbevart ende av 

en staur, muligens en hesjestaur eller lignende. Strukturen hadde ingen tydelig 

markert avgrensning, verken i plan eller profil, og skal trolig forstås som en mulig 

nedgravning med uviss funksjon, men etter alt å dømme fra nyere tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Den avskrevne strukturen S49-1 på ID91749. 
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På lokaliteten ID91752, altså området rundt det som er registrert som en gravhaug, 

blei det derimot påvist flere fyllskifter tolka som strukturer i felt. Disse skiller seg fra 

konsentrasjonene av spredt trekull på ID91749 ved å ha delvis definerte avgrensninger 

og ved å ha til dels kullholdige fyllmasser som tydelig skilte seg fra den lysere 

undergrunnen. Selv om ingen av dem som blei påvist i felt hadde et typisk kokegrop-

utseende (bl.a. lite kull og manglende skjørbrente steiner), blei flere strukturer først 

tolket som nettopp dette i felt (jfr. diskusjon under kildekritiske forhold ovenfor). 

 

 
S-nr. Type/tolkning Form, plan Dimensjon, plan Dybde, profil 

S49-1 Uviss (avskrevet) Oval 55x170 cm 15 cm 

52-1 Avskrevet (steinopptrekk) Oval 30x50 cm 6-7 cm 

52-2 Avskrevet Oval 100x80 cm 16 cm 

52-3 Uviss Oval 120x85 cm - 

52-4 Uviss Oval 60x100 cm - 

52-5 Uviss Bue - - 

52-6 Avskrevet (steinopptrekk) Rundoval Ø ca 45-50 cm  

52-7 Avskrevet Oval 170x130 cm 30 cm 

52-8 Avskrevet Oval 75x120 cm 12 cm 

52-9 Avskrevet Oval 210x180 cm 20 cm 

52-10 Avskrevet (steinopptrekk) Rundoval - - 

52-11 Avskrevet (steinopptrekk) Rund Ø ca 35-40 cm - 

52-12 Avskrevet Ujevn - 32 cm 

52-13 Avskrevet Rund Ø ca 45 cm - 

52-14 Avskrevet (steinopptrekk) Rund Ø ca 40 cm - 

52-15 Uviss  Rundoval 60x70 cm 30 cm 

52-16 Avskrevet (steinopptrekk) Oval 40x65 cm 10 cm 

52-17 Avskrevet (steinopptrekk) Oval 80x60 cm 20 cm 

52-18 Avskrevet Rektangulær 50x70 cm 20 cm 

52-19 Uviss Ujevn 100x130 cm 10 cm 

52-20 Uviss (grop) Ujevn 230x130 cm 20 cm 

52-21 Avskrevet - - - 

 

 

 

Det var, som nevnt, stor usikkerhet i felt omkring hva de forskjellige strukturene 

kunne representere. Selv om mange av dem var høyst usikre, blei det likevel brukt tid 

på å dokumetere dem i plan, samt å snitte og dokumentere profilene på de tydeligste 

av dem.  

 

Flere av strukturene var tydelig avgrensa i plan, men fraværet av tydelig skjørbrente 

steiner og trekull gjorde tolkninga av noen av dem som kokegroper tvilsom. Andre 

blei først antatt å være mulige stolpehull, men utydelige avgrensninger, fravær av 

skoningssteiner og manglende mønster i disse gjorde at de blei avskrevet som 

stolpehull som kunne være spor etter en eller flere mulige bygninger. Sju strukturer 

som i plan blei tolka som mulige stolpehull viste seg i profil å være sannsynlige 

steinopptrekk, der humøse, matjordblanda masser hadde fylt hulla etter steinene. 

 

Av totalt 21 antatte strukturer på ID91752 blei hele 15 avskrevet, noe som i ettertid 

viste seg å være riktig, i lys av 
14

C-dateringene (se nedenfor). De resterende seks står 

oppført som ”uvisse” i tabellen ovenfor, men eventuelle funksjoner på disse er 

ukjente. 

Tab. 2: Antatte strukturer undersøkt på lok. ID91749 og ID91752 på Robsrud. 
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Av seks 
14

C-dateringer fra lokaliteten er fire fra etterreformatorisk tid, noe som viser 

at de ikke kan regnes som automatisk freda kulturminner. Dette understrekes av at 

fem av seks dateringer er utført på vedart med høy egenalder (furu, se 

dateringsresultater nedenfor), men kan trolig knyttes til gårdsdrift på Robsrud i nyere 

tid. De to siste radiologisk daterte strukturene kan imidlertid nevnes spesielt: S52-20 

har et dateringsresultat som, kalibrert med 2 σ avvik (1440-1650 e.Kr.), kan falle 

innenfor førreformatorisk tid. Heller ikke denne strukturen kunne 

funksjonsbestemmes, men at det dreier seg om ei gravd grop, er sikkert. Trolig kan 

også denne gropa knyttes til gårdsdrift på Robsrud, muligens i forbindelse med en 

nyrydding omkring Reformasjonen, dersom det stemmer at gården har hatt en 

ødegårdsperiode i seinmiddelalderen. 

 

Den siste 
14

C-dateringa er fra S52-15. Denne har et dateringsresultat til 

seinmesolittisk tid, og er med det den eldste av 
14

C-dateringene fra alle de undersøkte 

lokalitetene på Robsrud. Med unntak av ett flintavslag blei det ikke gjort andre funn 

på lokaliteten som kan tenkes å være samtidige med 
14

C-dateringa. Som gjort rede for 

ovenfor, er det problematisk å fastslå at flintfunnet og strukturen representerer 

bosetningsspor, men det kan heller ikke utelukkes. S52-15 er en oval struktur med 

tverrmål på 60-70 cm i plan. I profil har strukturen skrå sidekanter og jevnt avrunda 

bunn, og en dybde på inntil 30 cm. Den inneholdt ingen skjørbrente steiner eller 

tydelig kullag i bunnen, som kunne styrke hypotesen om at strukturen kunne være for 

eksempel et nedgravd ildsted eller lignende. På tross av dateringa, holdes det her som 

mest sannsynlig at strukturen ikke er noen egentlig gravd struktur, men kan være spor 

etter en brent rot, muligens et resultat av en skogbrann på stedet i seinmesolittisk tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5: Plan- og 

profiltegning av S52-15 

med datering. Ill.: G. 

Reitan/KHM. 
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Fig. 6: S52-20, grop med uviss funksjon, 

14
C-datert til 1440-1650 e.Kr. Ill.: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 7: S52-9, grop med uviss funksjon, datert til nyere tid. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 8: S52-2 

(nederst), S52-7 og 

S52-8, alle groper 

med ukjente 

funksjoner med 
14

C-

dateringer til nyere 

tid. De svakt 

kullholdige massene 

nedenfor svaberget 

kan være spor etter 

bruk av ild på 

bergflata i 

forbindelse med 

rydding. Ill.: G. 

Reitan/KHM. 
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Fig. 9: Maskinell fjerning av matjord på morenerygg under høyspenttrasé på ID91752. Matjordlaget 

var bare ca 20 cm tykt oppå ryggen, og opptil 40 cm tykt nedi skråninga. Mot nord. Foto: G. 

Reitan/KHM. 

 

Fig. 10: Haug registrert som mulig gravhaug på ID91752, med liten, eksponert bergflate og rydda 

stein i forgrunnen. Mot sør. Foto: G. Reitan/KHM. 
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4.4.3 REGISTRERT GRAVHAUG  

Det var registrert en gravhaug på lokaliteten ID91752. Haugen hadde en dominerende 

beliggenhet på ca 170 moh., ca 50 m sørøst for selve tunet med gårdsbebyggelsen på 

Robsrud. Fra lokaliteten var det godt utsyn mot nord og Haneborgåsen i øst, samt mot 

lokaliteten ID91750 på motsatt side av en ravine. Mellom haugen og tunet lå en 

gårdsdam. Haugen lå på det høyeste punktet på en lav, men likevel markert, nord-

sørgående morenerygg med slakt fall mot nord. Terrenget var flatt inn mot tunet i vest 

og mot sør, og brattere fall nedenfor foten av haugen i øst. Haugen  hadde oval i form, 

ca 16 m i tverrmål målt nord-sør, og 22 m i tverrmål målt øst-vest. En potetkjeller var 

gravd inn i haugens vestre halvdel. Bygningen på selve haugen var fjerna da 

utgravninga tok til, mens fundamentene sto igjen med tverrbjelker av jern til tak i 

kjeller/golv, samt inngangsparti til kjelleren med dør og store, overliggende heller. 

Fundamentene framsto som et presist rektangel på 4x6 m (innvendig 3,3x5 m) av 

større steiner med leire innimellom, og dette rektangelet hadde skapt en forflata topp 

med markert brink fra toppen av haugen ned mot sidene. Inngangspartiet til kjelleren 

var delvis oppmurt. Veggene i kjelleren var 2 m høye og grovt hvitkalka, og med 

steinlagt golv. Det var ca 6 m fra dør til kjelleren ut til foten av haugen på denne sida, 

og også fra inngangsparti til kjeller og ut mot foten av haugen var det delvis bevart en 

mur i fortsettelsen av langveggene ut mot foten av haugen. Her var imidlertid store 

mengder løs jord rast inn fremfor det opprinnelige dørpartiet til kjelleren. Trolig er 

potetkjelleren blitt oppført i løpet av første halvdel av 1900-tallet. 

 

Haugen var tydelig markert med knekk ved overgangen til foten på haugen. Haugen 

var 2-2,5 m høy. Da utgravinga tok til, var haugen delvis bevokst med spredte klynger 

av små løvtrær. Ved foten av haugen i nord var en mindre bergflate synlig. Noe stein 

var blitt rydda og kasta inntil denne bergflata. Et stort antall ganger gravd av grevling 

har perforert haugen, særlig i nordre og østre deler. Golvnivået inni potetkjelleren var 

lavere enn opprinnelig markoverflate ellers på jordet omkring. 

 

Fig. 11: Haug med potetkjeller. Gårdsdammen i forgrunnen. Mot sørøst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 12: Oversikt over feltet på lok. ID91752 med strukturer og profilene 1 og 2 på den registrerte 

gravhaugen innmålt. Ill.: K. Wooldridge/KHM. 
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Fig. 13: 3D-modell av den registrerte gravhaugen på ID91752 med potetkjeller gravd inn i haugen 

fra vest. Ill.: K. Wooldridge/KHM. 
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Målsettinga med undersøkelsen av haugen var som nevnt å undersøke hvor mye av 

det mulige gravanlegget som var forstyrra av inngrepa i haugen. Etter innledende 

fotodokumentasjon og innmåling, tok undersøkelsen til med maskinell avtorving av 

haugen. Tak i potetkjeller blei fjerna, sammen med løse, innraste masser i selve 

kjelleren og ved inngangspartiet til denne. 

 

 

 

Fig. 14: Maskinell avtorving av registrert gravhaug med potetkjeller. På bildet synes inngangen 

til kjelleren tydelig. Mot øst. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 15: Profiler blei satt igjen under avtorving. På bildet rensker feltassistentene 

Muhammed Mahdy og Lars Inge Sundeng. Mot nord. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 16: Avtorving ferdig og oppmurt potetkjeller blottlagt. Mot øst-sørøst. Foto: G. Reitan/KHM. 

Fig. 17: Arbeidsbilde. Mot øst-sørøst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Det blei ikke observert nedskjæringer etter eventuelle sekundærbegravelser i haugen 

etter avtorvinga. Derfor fortsatte undersøkelsen med å grave bort deler av haugfyllet i 

haugen, samtidig som profiler med torvdekke blei satt igjen for dokumentasjon av 

lagfølgen i haugen. Profilen som blei dokumentert var den som gikk omtrent i flukt 

med nordre langvegg i potetkjelleren og ned til haugens fot i øst. Fyllmassene i 

haugen var løse og hadde et moderne preg: I profilen viste det seg at haugen i sin 

helhet var oppbygd av masser og avfall fra nyere tid (teglstein, glass, takpapp, 

keramikk m.m.) lagt direkte oppå gammel matjord (se fig. 18 og 19 nedenfor).  

 

Den oppbygde haugen viste seg også å være lavere enn antatt, da forhøyninga i 

terrenget i stor grad besto av en naturlig kul av morenemasser. Selve haugen inneholdt 

en del grovere stein og grovsorterte morenemasser med til dels svært store steiner, 

sammenligna med de mer finsorterte, sanddominerte morenemassene i området rundt 

forhøyninga. Det blei ikke observert trekull, brente beinfragmenter, keramikk eller 

andre gjenstander som kunne tenkes å stamme fra en eventuell mulig grav. 

 

Følgelig blei tolkninga av haugen som mulig gravhaug forkasta. Isteden skal haugen 

tolkes som en naturlig forhøyning av morenemasser. I nyere tid, trolig 1900-tallet, er 

en potetkjeller  blitt gravd inn i den vestre delen av haugen av morenemasser. 

 

Fig. 18: Profil gjennom haugen. Lyse sandmasser og grove stein i forgrunnen er naturlige 

morenemasser, mens det mørke laget i bunnen er gammel matjord som er blitt overleira av moderna 

avfall og utkasta masser i forbindelse med bygging av potetkjelleren, trolig en gang på 1900-tallet. 

Profilen blei dokumentert på begge sider (profil 1 og 2 nedenfor). Mot nordvest. Foto: G. 

Reitan/KHM.  
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4.4.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER, ANALYSER OG DATERINGER 

Det blei samla inn trekullprøver for radiologisk datering fra ni ulike, mulige 

nedgravinger/strukturer under utgravinga av de her to omtalte lokalitetene på 

Robsrud. Fra disse foreligger det seks 
14

C-dateringsresultater. De siste tre 

trekullprøvene er ikke blitt datert. 

 

Trekullprøvene er vedartsbestemt av botaniker Helge I. Høeg ved UiO. 
14

C-

dateringene er gjennomført ved laboratoriet Beta Analytic i Miami, Florida, USA. Det 

foreligger ikke ytterligere prøvemateriale fra utgravingene av disse to lokalitetene. 

Beinmaterialet som blei funnet er heller ikke artsbestemt, men stammer trolig fra store 

pattedyr, sannsynligvis storfe eller hest. Det er overveiende sannsynlig at det er 

sammenheng mellom funna av bein og tenner og alderen på gropene de blei funnet i. 
14

C-dateringer fra gropene der disse blei påvist, viser at også beinmaterialet er fra 

etterreformatorisk tid. 

 
Kullpr.nr. S-nr. Strukturtype Merknad Datering 

BP 

Kalibr. alder (2 σ 

avvik) 

KP52-1 S52-7 Kokegrop? ( Avskrevet) Funn av tenner 

(hest/storfe) 

280±60 1450-2000 e.Kr. 

KP52-2 S52-2 Kokegrop? ( Avskrevet)  100±0,5 1690-1920 e.Kr. 

KP52-3 S52-12 Kokegrop? ( Avskrevet) Magasinert Ikke 

datert 

Ikke datert 

KP52-4 S52-8 Kokegrop? ( Avskrevet) Funn av tenner 

(hest/storfe) 

120±40 1670-1950 e.Kr. 

KP52-5 S52-15 Kullholdig nedgravning, 

Uviss funksjon  

 7160±70 6220-5900 f.Kr. 

KP52-6 S52-20 Nedgravning(?),  

uviss funksjon 

 350±60 1440-1650 e.Kr. 

KP52-7 S52-9 Kokegrop? ( Avskrevet) Funn av tenner 

(hest/storfe) 

210±60 1520-1960 e.Kr. 

KP52-8 S52-7 Kokegrop? ( Avskrevet) Forkastet Ikke 

datert 

Ikke datert 

KP52-9 S52-21 Kokegrop? ( Avskrevet) Magasinert Ikke 

datert 

Ikke datert 

 

 

 

 

 
Kullpr.nr. S-nr. Strukturtype Vedart 

K52-1 S52-7 Kokegrop? ( Avskrevet) Furu 

K52-2 S52-2 Kokegrop? ( Avskrevet) Bjørk, selje, vier/osp 

KP52-3 S52-12 Kokegrop? ( Avskrevet) Furu 

KP52-4 S52-8 Kokegrop? ( Avskrevet) Furu 

KP52-5 S52-15 Kullholdig nedgravning, 

Uviss funksjon  

Furu 

KP52-6 S52-20 Nedgravning(?),  

uviss funksjon 

Furu 

KP52-7 S52-9 Kokegrop? ( Avskrevet) Furu 

 

 

Tab. 3: Kullprøver og 
14

C-dateringer fra ID91752. Merk at den radiologisk daterte kullprøven fra den 

rundovale nedgravinga S52-15heter KP52-5, og skal ikke forveksles med den avskrevne strukturen 

(brent rot?) S52-5. Se tabell 4 nedenfor. 

Tab. 4: Vedarter fra de ulike nedgravningene, bestemt av Helge I. Høeg. 
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5. VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING/ KONKLUSJON 

Denne rapporten omfatter to (ID91749 og ID91752) av totalt åtte ulike lokaliteter på 

Robsrud i Lørenskog. Begge lokalitetene i denne rapporten ligger i dyrka mark, og de 

blei begge undersøkt ved hjelp av flateavdekkende metode. På førstnevnte lokalitet 

var det under Akershus fylkeskommunes registrering blitt påvist flere kullholdige 

nedgravninger fra førreformatorisk tid. Ingen sikre slike blei imidlertid påvist under 

fullstendig avdekking. Ved bruk av metallsøker blei det funnet en del avfall fra nyere 

tid, men også ei spenne av bronsebelagt jern og et fragment til ukjent bruk av samme 

materiale. Spenna blei funnet redeponert i ei moderne dreneringsgrøft. Spenner av 

lignende typer er vanlige i gravfunn fra eldre jernalder, og gjenstanden fra Robsrud 

kan trolig dateres til romertid-folkevandringstid. Det blei ikke gjort funn av strukturer 

eller gjenstander som kan kaste lys over dette løsfunnet. Det kan ikke utelukkes at 

gjenstanden opprinnelig stammer fra ei ødelagt grav, men spor etter dette blei ikke 

påvist. 

 

På ID91752 var det registrert en mulig gravhaug som blei antatt å være forstyrret av 

en potetkjeller i nyere tid, samt kullholdige nedgravninger i dyrket mark utenfor. Flere 

nedgravninger blei påvist, dokumentert og undersøkt, i tillegg til at trekullprøver blei 

samla inn for 
14

C-datering. Ingen av nedgravningene kunne imidlertid 

funksjonsbestemmes, og det var usikkerhet omkring deres tolkning som automatisk 

freda kulturminner. Av seks 
14

C-dateringer er én fra tida omkring Reformasjonen og 

fire fra nyere tid. Disse strukturene skal trolig forstås som spor etter gårdsdrift på 

Robsrud i moderne tid. I lys av 
14

C-dateringer og stratigrafiske forhold kan ingen av 

de påviste strukturene som omtales her, defineres som kokegroper. Den siste 
14

C-

dateringa er fra en nedgravning (S52-15), og har gitt dateringsresultat til tidlig 

nøstvetfase (ca 6000 f.Kr.) seint i eldre steinalder. Det blei funnet ett retusjert avslag, 

to andre avslag (begge disse av samme type flint) og ett fragment av flint på denne 

lokaliteten. Det foreligger ikke andre gjenstandsfunn fra lokaliteten. De fire flintfunna 

kan være spor etter aktiviteter på stedet i nøstvetfasen; i så fall trolig kun et kort 

opphold. Hvis dette stemmer, har lokaliteten en noe atypisk beliggenhet, siden kjente 

og undersøkte boplasser fra nøstvetfasen i all hovedsak synes å forholde seg strengt til 

den samtidige strandlinja. Ingen av flintsakene er diagnostiske, og lar seg derfor ikke 

datere på typologisk grunnlag. Dersom det ikke er noen sammenheng mellom den 

radiologisk daterte S52-25 og flintfunna, kan eventuelt tolkes som spor etter perifer 

aktivitet i tilknytning til den nærliggende lokaliteten ID91751. Denne ga funn av 

bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder, datert ut fra både strandlinjekurve og 

typologiske kriterier (Mjærum 2009).  

 

Den registrerte gravhaugen viste seg å være en naturlig forhøyning av morenemasser. 

Det var ikke spor etter noen grav i haugen. 
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7. VEDLEGG 

7.1 TILVEKSTTEKSTER FRA KHMS GJENSTANDSBASE, C56960-56961 

C56960/1-2  

Løsfunn fra eldre jernalder fra ROBSRUD av RUFSRUD (105 /1), LØRENSKOG 

K., AKERSHUS.  

For fellesopplysninger om prosjektet: Se C56121.  

Lokaliteten er en av åtte lokaliteter undersøkt av KHM våren 2007 i forbindelse med 

Posten Norge A/S' utbygging av terminalanlegg på Robsrud. Under Akershus 

fylkeskommunes registrering blitt påvist flere kullholdige nedgravninger fra 

førreformatorisk tid. Ca 3 mål ble avdekket ca 100 m nordvest for gårdsbebyggelsen 

på Robsrud. Ingen sikre strukturer ble påvist under fullstendig avdekking ved KHMs 

undersøkelse. Ved bruk av metallsøker ble det funnet en del avfall fra nyere tid, men 

også ei spenne av bronsebelagt jern og et fragment til ukjent bruk av samme 

materiale. Spenna ble funnet redeponert i ei moderne dreneringsgrøft. Spenner av 

lignende typer er vanlige i gravfunn fra eldre jernalder, og gjenstanden fra Robsrud 

kan trolig dateres til romertid-folkevandringstid. Heller ikke på noen av de øvrige 

lokalitetene ble det funnet strukturer eller gjenstander som kan kaste lys over dette 

løsfunnet. Det kan ikke utelukkes at gjenstanden opprinnelig stammer fra ei ødelagt 

grav, men spor etter dette ble ikke påvist.  

 

1) Del av korsformet spenne (fibula) av kobberlegering. Hodespiral/spiralrull med 

knopp, bøyle og fot er bevart, selve nåla mangler. Velbevart. Atypisk og liten, men 

likevel ikke spinkel. Begge endene av spiralrullen er avbrutt og måler 1,7 cm i bevart 

tilstand. Gjenstandens totale lengde er 3,2 cm målt fra knopp på toppen av spiralrullen 

til enden av foten/nåleholderen. Hodespiral og knopp minner om Shetelig 1906: S.18, 

Fig. 19, men gjenstanden er mye mindre enn typeeksempelet, og er dessuten kraftig 

vridd i bøylen. Spenner av denne typen dateres vanligvis til yngre romertid eller 

overgangen romertid- folkevandringstid, dvs. ca 300-450 e.Kr. Stl: 3,2 cm. Stb: 1,7 

cm. Vekt: 5,5 g. Løsfunn med metallsøker, funnet i moderne dreneringsgrøft.  

 

2)  Fragment av kobberlegering, trolig bronse. Nål? Fragmentet framstår som en 

jevnbred (4mm), 2,3 cm lang, flatklemt "pinne" med D-forma tverrsnitt. Den har 

tydelig forflata underside og jevnt hvelva overside, og har en knekk/vinkel på midten. 

Det er høyst usikkert om dette fragmentet, som tilsynelatende består av samme 

materialsammensetning, kan ses i sammenheng med den ovenfor beskrevne spenna, 

men det kan ikke utelukkes. FM49-2 er imidlertid et såpass lite fragment som ikke 

kan funksjonsbestemmes, så det kan heller ikke fastslås som sikkert at det dreier seg 

om et fragment av en gjenstand fra forhistorisk tid. Stl: 2,3 cm. Stb: 0,4 cm. Vekt: 1,1 

g. Løsfunn med metallsøker fra overgang mellom matjord og den leirholdige 

undergrunnen. Ikke funnet i tilknytning til noen struktur.  

 

Orienteringsoppgave:  Lokaliteten ligger i dyrket mark ca 100 m nordøst for selve 

tunet på Robsrud, ca 400 m vest for nordenden av Langtjernet. Videre ligger den her 

undersøkte og omtalte lokaliteten sør for Robsrudveien og vest for Skårerveien, og ca 

50 m øst for en ravine med en liten bekk i bunnen, øst for Robsrudskogen.  
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Kartreferanse:  M711/N50, Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 1, N:  226070, Ø: 

 273335. 

LokalitetsID:  91749  

Litteratur:  Gaute Reitan, 20.02.2009, Rapport fra arkeologisk utgravning: Løsfunn 

fra eldre jernalder og mulig nedgravning fra eldre steinalder. 2007.  

 

Referanselitteratur: Shetelig, H.1906 The cruciform brooches of Norway. Bergens 

Museums Aarbog; no. 8, 1906.  

 

C56961/1-4  

Boplassfunn fra nyere tid og mulige boplassfunn fra tidligmesolitikum 

/senmesolitikum fra ROBSRUD av RUFSRUD (105/1), LØRENSKOG K., 

AKERSHUS.  

For fellesopplysninger om prosjektet: Se C56121.  

Lokaliteten er en av åtte lokaliteter på Robsrud, som ble undersøkt av KHM våren 

2007. I forbindelse med reguleringsplan som legger til rette for utbygging av 

terminalanlegg for Posten Norge A/S ble det gjennomført arkeologisk utgravning på 

Robsrud, etter at Akershus fylkeskommune hadde påvist mulige forhistoriske 

bosetningsspor og en mulig gravhaug som var blitt forstyrret av en potetkjeller i den 

vestre delen. KHMs flateavdekkende undersøkelse påviste flere strukturer, men ingen 

med sikre funksjoner. Fire dateringer har gitt resultater til nyere tid, en datering av 

trekull fra grop med ukjent funksjon har gitt resultat til tida omkring Reformasjonen, 

mens den siste ga resultat til tidlig nøstvettid. Alle dateringsresultatene er likevel ført 

inn i basen (Beta-237944-237949). Ett flintavslag med retusj, to avslag og ett 

fragment (alle flint) ble også funnet, noe som muligens kan knyttes til den 

tidligmesolittiske boplassen (ID91751, C56134/1-7) ca 150 m mot nord. En eventuell 

boplass på stedet i nøstvettid har i tilfelle hatt en svært atypisk beliggenhet (ca 170 

moh.), svært langt fra den seinmesolittiske strandlinja. Den registrerte gravhaugen 

viste seg å være en naturlig forhøyning på en morenerygg. Ingen spor etter noen grav 

ble funnet, og haugen er følgelig kun natur med en seinere inngravd potetkjeller, trolig 

bygd i haugen tidlig på 1900-tallet.  

 

1)  Avslag med kantretusj av flint. Stl: 6,2 cm. Stb: 3,5 cm. Stt: 1,2 cm. Løsfunn.  

2)  2  Avslag av flint. Begge avslagene er av samme flinttype.Stm: 4,1 cm.  

3)  Fragment av flint  

   

Kullprøver  

4) Fra sannsynlig nedgravning S52-15. Alle bitene var av furu. Datert ved Beta 

Analytic Inc. til 7160±70 BP/kal. 6220-5900 f.Kr. med 2 sigmas avvik. 

4) Fra nedgravning S52-20. Alle bitene var av furu. Datert ved Beta Analytic Inc. til 

350±60 BP/kal. 1440-1650 e.Kr.med 2 sigmas avvik. 

4) Fra nedgravning S52-9. Alle bitene var av furu. Datert ved Beta Analytic Inc. til 

210±60 BP/kal. 1520-1960 e.Kr.med 2 sigmas avvik. 

4) Fra nedgravning S52-21.Vekt: 4 g. 

4) Fra nedgravning S52-2. Vekt: 2,4 g. De bestemte bitene var av bjørk, selje, vier/osp 

og furu. Datert ved Beta Analytic Inc. til 100±0,5 BP/kal. 1690-1920 e.Kr. med 2 

sigmas avvik. 
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4) Fra nedgravning S52-7. Alle bitene var av furu. Datert ved Beta Analytic Inc. til 

280±60 BP/kal. 1450-2000 e.Kr. med 2 sigmas avvik. 

4) Fra nedgravning S52-12.Vekt: 6 g. 

4) Fra nedgravning S52-8. Alle bitene var av furu. Datert ved Beta Analytic Inc. til 

120±40 BP/kal. 1670-1950 e.Kr.med 2 sigmas avvik.  

 

Orienteringsoppgave:  Lokaliteten ligger på omlag nord-sørgående morenerygg i 

dyrket mark omkring selve tunet på Robsrud, ca 400 m vest for nordenden av 

Langtjernet. Gården ligger fritt til på ca 170 m o.h., og er omgitt av boligbebyggelse i 

øst og sør, og av Robsrudskogen og Robsrud Næringspark i vest. Lokaliteten som 

omtales her ligger ca 50 m sørøst for der selve tunet på Robsrud har stått.  

Kartreferanse:  M711/N50, Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 1 N:  226070 Ø: 

 273335  

LokalitetsID:  91752 

 

 

7.2 TEGNINGER 

1. ”Gravhaug” profil 1 (G. Reitan) 

2. ”Gravhaug” profil 2 (L. I. Sundeng) 

3. ”Gravhaug” profil 3 (M. Mahdy) 

4. S52-1, S52-2, S52-6 og S52-7 plan (G. Reitan) 

5. S52-3 plan (S. Ahrens) 

6. S52-2 plan/profil (S. Ahrens) 

7. S52-20 plan/profil (S. Ahrens) 

8. S49-1 og S49-2 hhv. profil og plan(S. Ahrens) 

9. S52-17 plan/profil (M. Mahdy) 

10. S52-19 plan/profil (S. Ahrens) 

11. S52-9 profil (S. Ahrens) 

12. S52-9 plan (S. Ahrens) 

13. S52-16 plan/profil (S. Ahrens) 

14. S52-18 plan (M. Mahdy) 

15. S52-11 plan/profil (M. Mahdy) 

16. S52-4 plan (S. Ahrens) 

17. S52-12 profil (L. I. Sundeng) 

18. S52-21 plan/profil (M. Mahdy) 

19. S52-13 plan (M. Mahdy) 

20. S52-7 profil (L. I. Sundeng) 

21. S52-8 plan/profil (M. Mahdy) 

22. S52-15 plan/profil (M. Mahdy) 
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7.3 FOTOLISTE  

Film 1/Negativnr. Cf.34037 
Bildenr. Motiv Retning mot Fotograf Dato 

1 Gravemaskin på ID91749 SØ G. Reitan 11.04.07 

2 ID91749 nordlig del NV G. Reitan 11.04.07 
3 ID91749 sørlig del SV G. Reitan 11.04.07 
4 ID91749 avdekking SØ G. Reitan 11.04.07 
5 Funnsted FM49-1:drensgrøft S G. Reitan 11.04.07 
6 ID91749 arbeidsbilde S S. Ahrens 11.04.07 
7 ID91749 arbeidsbilde V S. Ahrens 11.04.07 
8 ID91749 arbeidsbilde S S. Ahrens 16.04.07 

9 S49-1 mulig struktur plan N S. Ahrens 16.04.07 
10 S49-1 mulig struktur profil N S. Ahrens 16.04.07 
11 S49-1 mulig struktur profil N S. Ahrens 16.04.07 
12 S49-2 mulig struktur? plan NNV G. Reitan 16.04.07 
13 S49-2 profil – avskrevet!  NNV G. Reitan 16.04.07 
14 ID91749 ferdig undersøkt NNV G. Reitan 17.04.07 

15 ”Gravhaug” ID91752 ryddet NV G. Reitan 18.04.07 

16 ”Gravhaug” ID91752 ryddet V G. Reitan 18.04.07 
17 ”Gravhaug” ID91752 ryddet SV G. Reitan 18.04.07 
18 ID91752 helle ØSØ G. Reitan 18.04.07 
19 ID91752 helle, kjellerdør ØSØ G. Reitan 18.04.07 
20 ”Gravhaug” ID91752 ØSØ G. Reitan 18.04.07 
21 ”Gravhaug” ID91752  SØ G. Reitan 18.04.07 
22 ”Gravhaug” ID91752  SØ G. Reitan 18.04.07 
23 ”Gravhaug” ID91752  Ø G. Reitan 18.04.07 
24 ”Gravhaug” ID91752  N G. Reitan 18.04.07 
25 Potetkjeller i haug V G. Reitan 18.04.07 
26 Inngang kjeller forstyrrelse haug ØSØ G. Reitan 18.04.07 
27 Potetkjeller/dør/mur ØSØ G. Reitan 18.04.07 
28 Grevlinghi/arbeidsbilde S G. Reitan 18.04.07 
29 ”Gravhaug” opplagte steiner SSØ G. Reitan 18.04.07 
30 ”Gravhaug” berg i dagen i N SSV G. Reitan 18.04.07 
31 Flateavdekking Ø for haug V G. Reitan 20.04.07 

32 Flateavdekking Ø for haug NNØ G. Reitan 20.04.07 

33 Arbeidsbilde SV G. Reitan 23.04.07 

34 S52-1 plan V G. Reitan 23.04.07 
35 S52-2 kokegrop? Plan V G. Reitan 23.04.07 
36 S52-3 kokegrop? Plan V G. Reitan 23.04.07 

  

Film 2/Negativnr. Cf.34038 

Bildenr. Motiv Retning mot Fotograf Dato 

1 S52-5 plan Ø S. Ahrens 24.04.07 

2 S52-5 plan V S. Ahrens 24.04.07 

3 S52-4 plan SV S. Ahrens 24.04.07 

4 S52-7 kokegrop(er)? plan S S. Ahrens 24.04.07 

5 S52-4 profil SV S. Ahrens 24.04.07 

6 Graving under høyspent N G. Reitan 27.04.07 

7 S52-8 kokegrop? plan V G. Reitan 30.04.07 
8 S52-9 kokegrop? plan V G. Reitan 30.04.07 
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9 S52-8 kokegrop? plan S G. Reitan 30.04.07 
10 “Gravhaug” avtorva ¼  NNV G. Reitan 30.04.07 
11 “Gravhaug” avtorva ¼ V G. Reitan 30.04.07 

12 S52-7 kokegrop? profil N G. Reitan 02.05.07 
13 Sven Ahrens arbeidsbilde S G. Reitan 02.05.07 
14 S52-7 kokegrop? profil N G. Reitan 02.05.07 
15 “Gravhaug” arbeidsbilde Ø G. Reitan 02.05.07 
16 S52-3 profil hele V G. Reitan 02.05.07 
17 S52-3 profil detalj S V G. Reitan 02.05.07 
18 S52-3 profil detalj N V G. Reitan 02.05.07 
19 “Gravhaug” arbeidsbilde - G. Reitan 02.05.07 
20 “Gravhaug” arbeidsbilde - G. Reitan 02.05.07 
21 “Gravhaug” arbeidsbilde - G. Reitan 02.05.07 
22 S52-11 plan N M. Mahdy 02.05.07 
23 S52-11 profil S del N M. Mahdy 02.05.07 
24 S52-2 kokegrop? Profil S del V S. Ahrens 02.05.07 

25 S52-2 kokegrop? profil V S. Ahrens 03.05.07 
26 S52-2 kokegrop? Profil S del V S. Ahrens 03.05.07 
27 S52-12 profil NV S. Ahrens 03.05.07 
28 Arbeidsbilde Lars Inge/Sven S G. Reitan 03.05.07 
29 S52-9 kokegrop? profil N S. Ahrens 03.05.07 
30 S52-8 kokegrop? profil N M. Mahdy 03.05.07 
31 S52-13 plan (avskrevet) S G. Reitan 03.05.07 
32 S52-17 plan (avskrevet) S G. Reitan 03.05.07 
33 S52-16 plan (avskrevet) - G. Reitan 03.05.07 
34 S52-14 plan (avskrevet) - G. Reitan 03.05.07 

35 S52-18 plan (avskrevet) N S. Ahrens 04.05.07 

36 S52-19 plan (avskrevet) NØ M. Mahdy 04.05.07 

 
Film 3/Negativnr. Cf.34039 
Bildenr. Motiv Retning mot Fotograf Dato 

1 S52-18 plan (avskrevet) N S. Ahrens 04.05.07 

2 S52-19 plan (avskrevet) N S. Ahrens 04.05.07 
3 S52-21 plan (avskrevet) N M. Mahdy 04.05.07 
4 S52-19 profil (avskrevet) V S. Ahrens 04.05.07 
5 S52-17 stolpehull (avskrevet) N M. Mahdy 04.05.07 
6 S52-16 profil V S. Ahrens 04.05.07 
7 Nordre del av ”gravhaug” SV G. Reitan 07.05.07 

8 Nordre del av ”gravhaug” V G. Reitan 07.05.07 
9 Nordre del av ”gravhaug” S G. Reitan 07.05.07 

10 Nordre del av ”gravhaug” ØSØ G. Reitan 07.05.07 
11 Nordre del av ”gravhaug” NV G. Reitan 07.05.07 
12 S52-20 plan N L.I.Sundeng 07.05.07 
13 S52-20 plan S L.I.Sundeng 07.05.07 
14 S52-13 profil (avskrevet) N M. Mahdy 07.05.07 
15 S52-18 plan (avskrevet) N M. Mahdy 07.05.07 
16 S52-15 plan  N G. Reitan 07.05.07 
17 Østre del av ”gravhaug” S G. Reitan 07.05.07 
18 S52-18 profil (avskrevet) N M. Mahdy 08.05.07 

19 S52-20 profil N L.I.Sundeng 08.05.07 
20 S52-20 profil detalj i Ø N L.I.Sundeng 08.05.07 
21 Avtorving SV del ”gravhaug” NV G. Reitan 08.05.07 
22 Avtorving SV del ”gravhaug” N G. Reitan 08.05.07 
23 S52-15 profil NV M. Mahdy 09.05.07 

24 Vestre del ”gravhaug” avtorvet Ø G. Reitan 09.05.07 
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25 Vestre del ”gravhaug” avtorvet Ø G. Reitan 09.05.07 
26 ”Gravhaug” avtorvet NØ G. Reitan 09.05.07 
27 ”Gravhaug” avtorvet N G. Reitan 09.05.07 
28 Profil potetkjeller i ”gravhaug” Ø G. Reitan 09.05.07 
29 Nordre del ”gravhaug” avtorvet S G. Reitan 09.05.07 

30 ”Gravhaug” lastebilkjeller Ø G. Reitan 10.05.07 

31 ”Gravhaug” lastebilkjeller N G. Reitan 10.05.07 
32 ”Gravhaug” lastebilkjeller SV G. Reitan 11.05.07 
33 ”Gravhaug” lastebilkjeller SV G. Reitan 11.05.07 

34 S52-21 plan (avskrevet) NØ M. Mahdy 15.05.07 
35 S52-21 plan (avskrevet) N M. Mahdy 15.05.07 
36 Profil 1 potetkjeller NV G. Reitan 15.05.07 

 

Film 4/Negativnr. Cf.34040 
Bildenr. Motiv Retning mot Fotograf Dato 

1 Arbeidsbilde L. I. Sundeng  G. Reitan  

2 Profil 1 ”gravhaug”  G. Reitan  

3 Profil 1 ”gravhaug”  G. Reitan  

4 Profil 1 ”gravhaug”  G. Reitan  

5 Profil 2 ”gravhaug”  L.I.Sundeng  

6 Profil 2 ”gravhaug”  L.I.Sundeng  

7 Profil 2 ”gravhaug”  L.I.Sundeng  

8 Profil 2 ”gravhaug”  L.I.Sundeng  

9 Profil 2 ”gravhaug”  L.I.Sundeng  

10 Profil 1 ”gravhaug” (”bakside”)  G. Reitan  

11 Profil 1 og 3 ”gravhaug”  G. Reitan  

12 Profil 3 ”gravhaug”  G. Reitan  

13 Profil 1 ”gravhaug” (”bakside”)  G. Reitan  

14 Arbeidsbilde M. Mahdy  G. Reitan  
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7.4 OX.CAL.-DIAGRAMMER, 14C-DATERINGER (UTVALG) 

 
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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KP52-1 : 280±60BP

  68.2% probability
    1510AD (40.3%) 1600AD
    1610AD (23.9%) 1670AD
    1780AD ( 3.9%) 1800AD
  95.4% probability
    1450AD (92.6%) 1850AD
    1900AD ( 2.8%) 2000AD

 
 

 

 
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

6600CalBC 6400CalBC 6200CalBC 6000CalBC 5800CalBC 5600CalBC

Calibrated date

 6800BP

 7000BP

 7200BP

 7400BP

 7600BP

R
ad

io
ca

rb
o
n
 d

et
er

m
in

at
io

n

KP52-5 : 7160±70BP

  68.2% probability
    6090BC (62.2%) 5970BC
    5950BC ( 6.0%) 5920BC
  95.4% probability
    6220BC (95.4%) 5900BC
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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KP52-6 : 350±60BP

  68.2% probability
    1460AD (29.0%) 1530AD
    1550AD (39.2%) 1640AD
  95.4% probability
    1440AD (95.4%) 1650AD

 
 

 

 

 
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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KP52-7 : 210±60BP

  68.2% probability
    1640AD (20.9%) 1700AD
    1720AD (35.0%) 1820AD
    1920AD (12.3%) 1960AD
  95.4% probability
    1520AD ( 6.8%) 1590AD
    1620AD (88.6%) 1960AD
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7.5 VEDARTSBESTEMMELSE 
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7.6 
14C-DATERINGSRESULTATER FRA BETA ANALYTIC INC., MIAMI, FLORIDA 
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