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Sammendrag: 

I perioden 11. april - 24. mai 2007 ble lokalitetene id-91748 og id-91751 arkeologisk undersøkt på 

Robsrud, Lørenskog k. Disse var to av totalt åtte lokaliteter som ble utgravd i forbindelse med 

etablering av ny postterminal på stedet.  

 

R91748 

Lokaliteten R91748 (id-91748) ble undersøkt med flateavdekking og maskinell sålding. Ved 

såldingen fremkom et skår av en bartmannskrukke i steingods datert til middelalder/nyere tid, et bryne 

av ukjent alder og et flintfragment med retusj. I tillegg ble det funnet et forholdsvis omfattende 

etterreformatorisk gjenstandsmateriale. Det ble videre avdekket 6 nedgravninger som trolig kan sees i 

sammenheng med oppdyrkning eller dyrkning på stedet. 5 trekullprøver har blitt vedartsbestemt til 

bjørk og furu av statsstipendiat Helge I. Høeg. 3 prøver av furu og 1 av bjørk har senere blitt 
14

C-

datert innenfor tidsrommet 980 e.Kr. - nåtid (Beta-237924 - 237927).  

 

R-91751 

Lokaliteten R91748 (id-91751) ble undersøkt ved maskinell sålding av matjord. Ved såldingen 

fremkom 68 flintartefakter (C56134), derav 11 flekker og flekkefragmenter. Et av stykkene var 

sekundert bearbeidet med skrå enderetusj. Flekkeandelen og produksjonen av store, noe 

uregelmessige makroflekker kan indikere at boplassen skriver seg fra tidligmesolittisk tid. Dette 

samsvarer godt med strandlinjedateringen av lokaliteten som lå 165 moh.  

 

For øvrig ble det funnet et kleberkarskår (C56135/1) fra middelalder/nyere tid og et forholdsvis 

omfattende etterreformatorisk gjenstandmateriale i pløyelaget. På bakgrunn av alder og funnkontekst 

er materialet fra nyere tid kassert. Videre påviste vi en kullflekk med ukjent funksjon. Trevirke fra 

denne strukturen er artsbestemt til bjørk (Betula), furu (Pinus) og ask (Fraxinus). Bjørkevirket er 

datert til middelalder (1210-1290 e.Kr., Beta-237943).
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Rapport fra arkeologisk utgravning. Steinalderboplass i 

dyrket mark og løsfunn fra middelalder/nyere tid 

ROBSRUD, 105/1, LØRENSKOG, AKERSHUS 

AXEL MJÆRUM 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSENE 

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 har foretatt 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 (id-

91748–91754). Fra registreringsfasen 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. Rammene for prosjektet har vært et budsjett på kr. 3 250 000,- .   

 

Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arkeologiske undersøkelsene. Denne rapporten 

omfatter dokumentasjon av lokalitet R91748 (id-91748), lokalitet med funn fra 

middelalder/nyere tid og R91751 (id-91751), steinalderlokalitet med løsfunn fra 

middelalder/etterreformatorisk tid. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravingen ble gjennomført i perioden 11. april – 25. mai 2007. Det var stort sett fint og tørt 

vær. Noen få dager var det frost i bakken om morgenen, og det var kaldt utover dagen. Noen 

få dager var det også mye regn og vanskelig å jobbe med maskinsålding.  

 

Utgravningen av R91748 og R91751 ble delvis foretatt parallelt. Feltleder Axel Mjærum og 

feltassistentene Turid Brox Nilsen og Gjermund Steinskog var i hovedsak tilknyttet 

utgravninger på disse lokalitetene. I korte tidsrom deltok imidlertid disse ved utgravningene 

av andre lokaliteter innenfor prosjektet. I tillegg deltok enkelte andre av Robsrudprosjektets 

medarbeidere i perioder ved undersøkelsene av R91748 og R91751. Oversikt over deltagere 

og tidsbruk er spesifisert i tabell 1 og 2.  

 

Kevin Wooldridge fra Kulturhistorisk museum sto for innmålinger i felt. 

Gravemaskinførerene Narve Vestengen og Joachim Grønvold fra Carl H. Breen AS og 

metallsøker Wilhelm Fronth var også tilknyttet prosjektet. 
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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 Olav 

Sverre Berntsen og Ingrid Smedstad fra Riksantikvaren, samt Hilde R. Amundsen fra NIKU 

på befaring i følge med prosjektleder Wenche Helliksen 15. mai.  

 

Tabell 1: Deltagere på R91748.  

 

Navn Stilling Tidsrom Antall dagsverk 
Axel Mjærum Feltleder 10. april - 25. mai 2007 25 

Turid Brox Nilsen Feltassistent 10. april - 18. mai 2007 23 

Gjermund Steinskog Feltassistent 10. april - 25. mai 2007 25 

Mohammed Ahmend Mahdy Feltassistent 7 - 11. mai 2007 3 

Til sammen: 76 dagsverk (15,2 ukeverk) 

Tabell 2: Deltagere på R91751.  

3. FORMIDLING  

Ansatte fra Posten var på omvisning en dag. I tillegg besøkte ansatte anleggsarbeidere 

utgravningene. 

4. 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. Gården lå fritt til på ca 170 m o.h., og var 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 var det godt utsyn mot nord og nordvest, til dels også mot Haneborgåsen i øst, 

mens sikten ble begrenset 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.  

 

Navn Stilling Tidsrom Antall dagsverk 
Axel Mjærum Feltleder 11. - 24. mai 2007 6 

Turid Brox Nilsen Feltassistent 14. - 18. mai 2007 3 

Gjermund Steinskog Feltassistent 14. - 24. mai 2007 6 

Gaute Reitan Feltleder 21. - 24. mai 2007 2 

Lars Inge Sundeng Feltassistent 21. - 24. mai 2007 1 

Til sammen: 18 dagsverk (3,6 ukeverk) 
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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 m vest for planområdet. Kulturminnene i kommunen består ellers blant annet 

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

kokegropsfelt på Hovelsrud. 

 

5. METODE 

5.1.  MASKINELL SÅLDING AV MATJORD  

I forbindelse med utgravningene av lokalitetene R91748 og R91751 ble det anvendt 

maskinell matjordsålding. Ved undersøkelsen delte vi feltet inn i 2 x 2 m store graveenheter 

og hele det 25-35 cm tykke matjordlaget ble undersøkt som ett stratigrafisk lag. Vi framrenset 

deretter den underliggende grunnen, og eventuelle strukturer ble undersøkt (se kapittel 5.2). 

Ved utgravningen benyttet vi to former for maskinell sålding av matjordslaget - såldebord i 

metall og mekanisert såldeskuffe. 

 

Såldebord: De første fire ukene av undersøkelsen ble det benyttet to spesiallagde såldebord i 

metall som målte om lag 1,7 x 0,8 m. Såldene hadde en maskevidde på 7,3 mm og var utstyrt 

med høye karmer. Maskinføreren fylte såldet ved hjelp av gravemaskinskuffen. Etter 

fyllingen ble såldet festet til skuffen ved hjelp av kjettinger. Maskinføreren sørget deretter for 

å tørrsålde massene i opphengt posisjon. Etter tørrsåldingen foretok 2 – 3 arkeologer en 

våtsålding av restmaterialet. 

 

Såldeskuffe: De siste tre ukene av undersøkelsen anvendte vi en mekanisert såldeskuffe 

tilvirket av Mekosvets AB i Sverige og levert av Tess A/S. Skuffen hadde en vekt på 950 kg 

og en bredde på 1,3 m. Såldeskuffen var utformet som en ordinær pusse- og planeringsskuffe, 

men i bunnen var det montert en motordrevet huske med såldeduk. Duken kan forholdsvis 

lett skiftes ut for å endre maskevidden ved såldingen. På Robsrud ble det imidlertid benyttet 

duk med 8 mm maskevidde. Innledningsvis ble massene mekanisk tørrsåldet. Etterpå ble 

massene mekanisk våtsåldet ved at såldeskuffen senket ned i et vannbasseng som ble etablert 

i ytterkant av feltet. Restmassene tømte vi over i tresåld med 7,3 mm maskevidde og 

våtsåldet av 2 – 3 arkeologer for hånd. 

 

 

 

 

Vurdering av ulike metoder for maskinell sålding 

 

 

Fig. 1: Bruk av såldebord. T.v. tørrsålding, t.h. etterfølgende våtsålding med Turid Brox 

Nilsen og Gjermund Steinskog. 
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Gjennom undersøkelsene høstet vi ulike erfaringer med den maskinelle såldingen. Ut fra rent 

feltfaglige kriterier vil tre aspekter ved metodene blir her omtalt nærmere: effektivitet, 

gjenfinningsgrad og skader på gjenstandene.  

 

Effektivitet: Ved utgravningen såldet vi 46,8 m
3
 med matjord. I alt ble det benyttet 81 

dagsverk til matjordsålding. I tillegg kommer tiden som ble benyttet av maskinfører. I snitt 

innebærer det at det ble såldet 0,58 kubikk per dagsverk. Ved konvensjonelle 

steinaldergravninger beregnes normalt en fremdrift på 0,15 kubikk per dagsverk (Glørstad 

2004:216). Ved håndsålding av matjord vil imidlertid fremdriften være noe lavere enn dette. 

Generelt sett er derfor maskinell matjordsålding langt mer effektivt enn de håndgravning.  

 

 
 

 

 

Videre er det mulig å sammenligne de to metodene vi benyttet på Robsrud. Såldeskuffen 

fremstår da som langt mer effektiv enn såldebordet (jf. tabell 1). Det må imidlertid legges til 

at såldeskuffen var svært lite driftsikker. Den var dårlig skrudd sammen, noe som resulterte i 

stadig stans pga. løse deler. I tillegg var den utsatt for motorhavari. I perioder hvor skuffen 

var i ustand ble det arbeidet med ordinære flateavdekkingsoppgaver. Om det ikke hadde vært 

mulighet for slike supplerende arbeidsoppgaver, ville såldeskuffen ha vært langt mindre 

effektiv enn såldebordet.  

 

 

Fremdriftstallene må sees i lys av at matjorden på stedet var tung å bearbeide. Pløyelaget på 

de undersøkte lokalitetene var godt opparbeidet, og dermed forholdsvis fett. Et høyt innhold 

av humusstoffer i jordmassene fører lett til at det danner seg klumper ved tørrsåldingen. 

Tabell 3: Tidsbruk ved ulike metoder. Netto tidsbruk angir tid direkte knyttet til sålding. Brutto tidsbruk 

innebefatter alle deler av feltarbeidet, blant annet dokumentasjon, tilrettelegging for utgravningen og 

reisetid som er inkludert i arbeidstiden. 

   

Metode 
Mengde såldet 

matjord (m
3
) 

Netto tidsbruk 

Antall kubikk per 

dagsverk 

Brutto tidsbuk. 

Antall kubikk per 

dagsverk 

Såldebord 21,3 0,57 - 

Såldeskuffe 24,2 0,87 - 

Totalt 46,8 0,69 0,58 

 

 

 

 

Fig. 2: Sålding med bruk av såldeskuffe.  T.v. tørrsålding, t.h. bruk av skuffen til sålding av undergrunn på 

lokaliteten R91751 
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Samtidig besto jorden av en høy andel leire og silt. Innslaget av finkornet uorganisk materiale 

gjorde at jordmassene var kompakte og vanskeliggjorde såldingen ytterligere. I tillegg 

foregikk undersøkelsen i et tidsrom med en del nedbør. Effektiviteten ved såldingen gikk 

merkbart ned når matjorden var bløt eller fuktig. Disse faktorene gjør produksjonstallene som 

er gjengitt over bør sees som minimumstall. I områder med andre typer matjord, og under 

gode værforhold, vil produksjonen være langt høyere.   

 

Skader på gjenstandene: Maskinell sålding medfører at jordmassene og gjenstandene blir 

utsatt for kraftig mekanisk påvirkning. Resultatet kan være at deler av materialet 

fragmenteres og går tapt, mens annet materiale påføres skader. Når vi benyttet såldeskuffen 

fremkom det forholdsvis få skjøre gjenstander, slik som glass, krittpiper og keramikk. 

Andelen av disse gjenstandstypene virket å være høyere ved bruk av såldebordet. I imidlertid 

var disse gjenstandsgruppene representert ved bruk av begge metodene. Det må her legges til 

at en god del av gjenstandsmaterialet som fremkom var i god stand, på tross av langvarig 

pløying på stedet, og den tøffe fremsåldingen. 

 

Ved bruk av maskinell sålding bør man derfor regne med en mer skade på gjenstandene enn 

ved håndsålding. Imidlertid viser erfaringene fra Robsrud at metoden er egnet til fremsålding 

av arkeologisk materiale. 

 

Gjenfinningsgrad: Ved såldingen førte tre faktorer til at arkeologisk gjenstandsmateriale i 

større grad gikk tapt enn det som er vanlig ved steinalderutgravninger. 

 

- For å sikre at den fete matjorden gikk gjennom såldeduken ble det benyttet netting med 7,3 

– 8 mm maskevidde. Svært få gjenstander som målte under ca 1 cm ble derfor gjenfunnet.  

 

- Den ferdigproduserte såldeskuffen ble levert med åpninger på 2 – 3 cm i bakkant og på 

sidene. Disse åpningene måtte sveises igjen for å hindre at gjenstander forsvant ukontrollert 

ut av skuffen. På tross av sveisingen var det noen mindre åpninger i skuffen som vanskelig 

lot seg tette. Det er rimelig å anta at noe materiale forsvunnet ut gjennom disse åpningene. 

Dette problemet var ikke til stede ved bruk av såldebordene. 

 

- Det over nevnte problemet med skader på gjenstandene førte også til at gjenstandsmateriale 

ble fragmentert og gikk tapt. 

 

Samlet er gjenfinningsgraden lavere enn ved konvensjonelle steinalderundersøkelser. 

Imidlertid må disse problemene regnes som forholdsvis små. Det er fullt mulig å frembringe 

et materiale som kan danne grunnlag for diskusjoner omkring typologi, teknologi og 

kronologi. 

 

Samlet vurdering av maskinsålding som utgravningsmetode 

Maskinell sålding gjør det mulig på en forholdsvis effektiv måte å frembringe funn fra 

pløyelag. Dette er funn som ellers ikke ville ha blitt tatt hånd om. Ved undersøkelsen på 

Robsrud viste metoden seg å være minst 3 – 4 ganger mer effektiv enn utgravning og sålding 

for hånd. Metoden medfører imidlertid at materialet påføres en del skader og at en mindre 

andel av gjenstandene blir gjenfunnet enn ved konvensjonelle undersøkelser. Såldeskuffen vi 

benyttet var også lite driftsikker. I prosjekter hvor det ensidig satses på bruk av såldeskuffe 

må det derfor tas høyde for at tekniske problemer kan forsinke utgravningen. 
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5.2. FLATEAVDEKKING 

I etterkant av den maskinelle såldingen ble lokaliteten R91748 flateavdekket. 

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

Helliksen 2006). Ved hjelp av gravemaskin fjernet vi matjorden ned til overgangen mot 

overgangen mot lysere, minerogene morenemasser i undergrunnen. Nedgravninger med 

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

undergrunnsmassene. Vi renset deretter overflaten i de maskinelt avdekkede områdene med 

krafse og graveskje.  

 

Påviste strukturer på R91748 og strukturer som kom frem i forbindelse med den maskinelle 

såldingen på R91751 ble gitt fortløpende S-nummer. Siden Robsrud-prosjektet omfattert flere 

ulike lokaliteter innenfor samme planområde, ble strukturer nummerert med utgangspunkt i 

de to siste tallene i id-nummeret i Askeladden. På de her omtalte lokalitetene R91748 og 

R91751 ble altså strukturer nummerert fortløpende slik: S48-1, S48-2 osv. Det samme gjelder 

funn som ble gjort i forbindelse med flateavdekkingen ”F” (F48-1, F48-2…) og trekullprøver 

(K48-1, K48-2…). 

  

Videre ble påviste strukturer dokumentert i plan med tegning og foto, samt målt inn digitalt 

med GIS-utstyr. Deretter ble de gravd ut ved snitting (fjerning av en halvpart av nedgravinga) 

før vi dokumentere profilene med foto og tegning og tok ut prøver fra sikker kontekst. 
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6. R91748, LOKALITET MED STRUKTURER OG LØSFUNN FRA 

MIDDELALDER/NYERE TID  

6.1. GENERELLE OPPLYSNINGER 

ID 91748, C56136 

Feltleder: Axel Mjærum 

Tidsrom: 11. – 24. mai 2007 

Ukeverk: 3,6. 20 m
2
 såldet, 1250 m

2 
flateavdekket 

Metode: Maskinell sålding og flateavdekking 

 

6.2. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Boplassen ble påvist ved Akershus fylkeskommunes registreringer i 2005 (Aasheim 2005). 

Fylkeskommunene påviste 1 kokegrop og 10 nedgravninger innenfor et område på 1250 m
2
. 

To nedgravninger på lokaliteten har blitt 
14

C-datert til 1010 – 1260 e.Kr. (880±60 BP) og 

1420-1510/1600 – 1620 e.Kr. (420±40 BP). Disse dateringene vitner om aktivitet på 

lokaliteten i tidsrommet vikingtid-nyere tid.  

 

Den overordnede målsetningen var å avklare om strukturene på lokaliteten var spor etter 

bosetning fra tidsrommet før den historisk kjente gården ble etablert. Videre var det et mål 

med utgravningen av lokaliteten å frembringe kunnskap om strukturenes funksjon og alder. I 

tillegg ønsket vi ved undersøkelsen å avklare om det var spor bygningskonstruksjoner på 

stedet. 

 

Erfaringsmessig har det vist seg vanskelig å påvise bosetningsspor i dyrket mark fra 

middelalder, og man vet lite om datidens bosetning på landsbygden (Simonsen et. al. 

2006:11-12). Det ble derfor bestemt at det skulle maskinsåldes matjord ved undersøkelsen. 

Målet ved denne delen av undersøkelsen var å frembringe et gjenstandsmateriale som kunne 

gi ytterligere informasjon om aktiviteten på stedet. 

 

6.3. BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV LOKALITETEN 

Lokaliteten R91748 lå i svakt hellende, nordvendt terreng. Området øst, vest og sør for 

lokaliteten var jevnt stigende. Om lag 15 m nordnordvest for utgravningsstedet var det en 

ravine hvor terrenget helte kraftig mot nord. Matjordlaget i området var 25 – 35 cm tykt, og 

undergrunnen var dannet av silt og leire. Lokaliteten lå på om lag 169 moh. 

 

6.4. UTGRAVNINGENS FORLØP 

Innledningsvis ble fem 4 m
2
 store prøveruter av matjordlaget lagt til side. Prøverutene ble 

lagt ut med om lag 10 m avstand, og massene ble i etterkant maskinsåldet. Totalt ble det 

såldet 5 m
3
 med matjordmasser. Deretter ble det gjennomført en ordinær flateavdekking (jf. 

kapittel 5.2). Hele lokaliteten på 1250 m
2
 ble da avdekket. 
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N

0                                                       15m Område R91748

48/15
48/16

48/3

48/8

48/23

48/21

48/22

KW 18.03.09

grop 

kulturlag  

avskrevet 
struktur  

 

Fig 3: Kart over lok. R91748. Et større kart kan gjennfinnes som vedlegg 8.3.2. 

 

                      Fig 4: Oversikt over lok. R91748 mot sørøst. Etter avdekning. 

 

 



Robsrud 105/1, Lørenskog kommune, Akershus                            Saksnr. 05/18044 

 

                 

                     13 

 

                     

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

Fig 5: Skår av bartmannskrukke. 

Øverst sees nedre del av det skjegg-ete 

ansiktet som kjenne-tegner denne type 

steingods. 

 

 

6.5. KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det er forbundet problemer med maskinsålding av matjord. Disse problemene er omtalt over 

(kapittel 5.1). Ellers var det ingen spesielle kildekritiske forhold ut over det som er vanlige 

ved undersøkelse av kulturminner i dyrket mark. 

 

6.6. UTGRAVNINGEN 

6.6.1. FUNNMATERIALE 

Bartmannskrukke 

Det fremkom et skår av en bartmannskrukke på 

lokaliteten (C56136/1). Skåret måler 6,5 cm og 

karveggen er 0,6 cm tykk. Gods er grått med brun, 

utvendig glasur. Stykket utgjør deler av halsen og 

buken, og om lag 1/3-del av det typiske skjeggete 

ansiktet er bevart. Bartmannskrukker ble produsert fra 

1485 – 1714 (Museum of London). I Norge er de ved 

flere tilfeller funnet i etterreformatoriske kontekster 

(f.eks. Molaug 1977:108; Urth 1981:118).  

 

Bryne 

I et staurhull nær strukturen S48/15 fremkom en del 

av et bryne (C56136/2) i rødlig sandstein. Stykket har 

et firesidig tverrsnitt og er regelmessig utformet. Den 

bevarte delen er et endestykke og bevart i en lengde 

på 4,1 cm. Største tykkelse er 0,8 cm og bredden er 

2,1 cm. Deler av redskapet virker å være sotet. Bryner med nær samme form har vært brukt 

over et langt tidsrom i forhistorien. Det er derfor vanskelig å antyde noe om stykkets alder. 

 

Flint 

I forbindelse med maskinsåldingen fant vi et flintfragment (C56136/3) med buet, regelmessig 

retusj langs en sidekant. Det er vanskelig å datere stykket, men den regelmessige retusjen kan 

indikere at det skriver seg fra steinbrukende tid.  

 

Andre funn 

Ved maskinsåldingen ble det også funnet keramikk, fajanse, porselen, krittpiper, jern og 

slagg. Dette øvrige materialet er lite distinkt, men minner ellers mye om det som fremkom på 

R91751 (se kapittel 7.6.2). Det finnes ingen holdepunkter for at noen av disse funnene er 

førreformatoriske. På bakgrunn av funnkontekst og alder har dette materialet har blitt kassert. 

Det fremkom også en mynt ved undersøkelsen. Det dreier seg om en ettøre preget under 

Oscar II på slutten av 1800-tallet. Denne er overdratt til Myntkabinettet. 

6.6.2. STRUKTURER 

Totalt ble det merket 34 mulige strukturer ved undersøkelsen. Her vil 1 grop med 

varmepåvirket leire, 1 stor grop, 3 mindre groper/nedgravninger og 1 kulturlag bli nærmere 

omtalt. De øvrige 28 strukturene er avskrevet som ubestemmelige kullflekker/naturdannelser 

eller steinopptrekk.  
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Grop/nedgravning, S48/23 

Sentralt på feltet lå gropen S48/23. Strukturen hadde en oval form i flaten og det var lagt en 

større stein i den sørvestre del. S48/23 var 12 cm dyp og hadde en uregelmessig bunnform. 

Fyllmassene besto av trekull og varmepåvirket leire. Nedgravningenes funksjon er ukjent. 

Det foreligger to dateringer av gropen. Begge faller innenfor tidsrommet 980 – 1260 e.Kr. 

(Aasheim 2005 og Beta-237925). Den ene dateringen et utført på trevirke av furu mens 

trevirket i den andre prøven er ukjent. Furu er et treslag som gjerne kan ha en høy egenalder. 

Dette kan resultere i feilaktig gamle dateringer (jf. Larsen 2004:155). Det kan derfor ikke 

utelukkes at strukturens er yngre enn 
14

C-dateringene indikerer. 

 

Stor grop, S48/8  

Sør i feltet lå en sirkulær grop med en diameter på 2,9 m. Den var fylt med ubrent stein, jern 

og tegl. Gropens funksjon er ukjent. Funnene i gropen daterer den til nyere tid. 

 

Mindre groper/nedgravninger, S48/3, S48/15, S18/16 og S48/21 

Det ble videre undersøkt ytterligere fire groper som antas å være resultat av menneskelig 

aktivitet. De hadde en diameter på 40 – 130 cm. Tre av gropene hadde en rund planform, 

mens den siste var ujevnt utformet. Dybden varierte fra 9 – 26 cm. To av disse gropene er 

datert. Den ene dateringen er gjort på trevirke av bjørk og er entydig etterreformatorisk (Beta-

237927). Den andre dateringen er gjort på furu og alderbestemmer trevirket til 1400 – 1630 

e.Kr. (Beta-237927). Også denne dateringen kan være feilaktig gammel på bakgrunn av 

benyttelsen av furuvirke som kan ha høy egenalder.  

 

Kulturlag, S48/22 

Et ujevnt formet kulturlag med diameter på 4,5 m ble undersøkt ved utgravningen. Laget var 

opptil 12 cm tykt og besto av humusmasser over en linse av kull. En datering på bjørk er 

utført (Beta-237926). Denne viser at laget er fra nyere tid. 

 

6.7. DATERINGER 

 
Fig 6: Dateringer fra lok. R91748. 

 

Samlet foreligger det 6 dateringer fra lokaliteten R91748. Dateringene spenner fra 

vikingtid/middelalder – nyere tid (jf. figur 6). 3 av aldersbestemmelsene er gjort på trekull av 

furu (jf. figur 6). Furudateringer har en tendens til å bli feilaktig gamle som en følge av at 

treslaget ofte har en høy egenalder (jf. Larsen 2004:155). Dateringen gjort på bjørk skriver 
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seg fra etter 1670 e.Kr. (Beta-237927). På grunn av de kildekritiske problemene knyttet til 

radiologisk aldersbestemmelsene på furuvirke, er det derfor ikke sikre holdepunkter for 

menneskelig aktivitet før etterreformatorisk tid. 

 

6.8. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER/ANALYSER 

Det tatt ut 5 kullprøver i forbindelse med undersøkelsen (C56136/4-8) (jf. 

vedartsbestemmelse ved Høeg 21.06.2007). Trekullet er bestemt til furu (Pinus) og bjørk 

(Betula). 

6.9. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON  

Samlet sett gir undersøkelsen av strukturene forholdsvis få holdepunkter for kulturhistoriske 

tolkninger. Dateringene samler seg imidlertid innenfor de siste 1000 år. Om strukturene er 

resultat av naturfenomener, ville man kunne vente en større spredning i dateringene. Det er 

derfor sannsynelig å se strukturene som et resultat av menneskelig aktivitet. Kullholdige 

flekker og groper kan dannes i forbindelse med rydning og oppdyrking. I tillegg kan lommer 

av gammel kullholdig åkerjord danne slike fyllskifter. Det derfor rimelig å se de påviste 

strukturene som spor etter (opp)dyrkning av stedet.  

 

De radiologiske dateringene peker mot at oppdyrkningen fant sted i middelalder eller 

muligens i tidlig etterreformatorisk tid. Dette passer godt med funnene i åkerjorden på 

lokalitetene R91748 og R91751 (se også kapittel 6.4). Gjenstander kan peke mot at en 

utstrakt gjødsling med avfall fra 1600-tallet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at denne 

praksisen går lengre tilbake i tid. Gjødselen er mest trolig hentet fra det nærliggende 

gårdstunet på Robsrud hvor det er påvist betydelig aktivitet fra 1600-tallet (jf. rapport om 

undersøkelse på tunområdet på Robsrud). Det kan heller ikke utelukkes at det har blitt 

gjødslet med avfall fra Oslo by som ligger under 2 mil fra utgravningsområdet. 

 

6.10. KONKLUSJON 

Lokaliteten R91748 ble undersøkt med flateavdekking og maskinell sålding. Ved såldingen 

fremkom et skår av en bartmannskrukke i steingods datert til middelalder/nyere tid, et bryne 

av ukjent alder og et flintfragment med retusj. I tillegg ble det funnet et forholdsvis 

omfattende etterreformatorisk gjenstandsmateriale. Det ble videre avdekket 6 nedgravninger 

som trolig kan sees i sammenheng med oppdyrkning eller dyrkning på stedet. 5 trekullprøver 

har blitt vedartsbestemt til bjørk og furu av statsstipendiat Helge I. Høeg. 3 prøver av furu og 

1 av bjørk har senere blitt 
14

C-datert innenfor tidsrommet 980 e.Kr. - nåtid (Beta-237924 - 

237927).  
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7. R91751, STEINALDERLOKALITET MED STRUKTUR OG LØSFUNN FRA 

MIDDELALDER/NYERE TID 

 

7.1. GENERELLE OPPLYSNINGER 

ID 91751, C56134 og C56135 

Feltleder: Axel Mjærum 

Tidsrom: 10. apr. – 24. mai 2007 

Ukeverk: 15,2. 140 m
2
 såldet 

Metode: Maskinell sålding 

 

7.2. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Boplassen ble påvist ved Akershus fylkeskommunes registreringer i 2005 (Aasheim 2005). I 

denne forbindelse fremkom 8 flintartefakter i pløyelaget på lokaliteten (Aasheim 2005:28-

31). Funnene indikerte at det lå en oppløyet steinalderboplass på stedet og at det var potensial 

for ytterligere funn i pløyelaget (Simonsen et al. 2006:6). Ut fra at boplassen var forstyrret av 

jordbruksaktivitet ble problemstillinger knyttet til detaljerte sprednings- og aktivitetsanalyser 

lite vektlagt. Hovedmålet ved undersøkelsen var derfor å frembringe et mest mulig 

representativt funnmateriale. Funnene skulle i etterkant tjene som et grunnlag for diskusjoner 

omkring typologi, teknologi og kronologi (Simonsen et al. 2006:11). For å oppnå denne 

målsetningen ble det lagt opp til å sålde deler av boplassen maskinelt. 

 

 

Fig 7: Oversikt over lok. R91751 mot sørvest. Utgravningsområdet sees sentralt i bildet. 
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Fig 8: Kart med spredningen av flintfunn på lok. R91751. Et 

større kart kan gjenfinnes som vedlegg 8.3.4. 
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7.3. BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV LOKALITETEN 
Lokaliteten R91751 befant seg i nordøstvendt terreng med varierende hellingsgrad. I sørdel 

av feltet var det en terrasse hvor hoveddelen av flintfunnene ble gjort. Terrassen lå om lag 

165 moh. I norddel av feltet, nedenfor terrassen, ble det kun gjort ett funn av flint (jf. figur 8). 

Terrassen strakk seg videre i vestlig retning, i et område som ikke ble undersøkt (se 

nedenfor). Øst for utgravningsområdet lå det en ravine. Erosjon kan ha ført til at deler av 

boplassen har blitt ødelagt i dette området. Ut fra denne avgrensningen er den opprinnelige 

størrelsen på boplassen er noe usikker. En presis avgrensning er ytterligere vanskeliggjort av 

at gjenstandene har blitt forflyttet gjennom dyrkning (se kapittel 6.5). Ut fra de 

avgrensningene som foreligger er det imidlertid rimelig å anta at det lå funn innenfor et 150 

m
2
 stort område i pløyelaget. Terrassen boplassen lå på målte hele 700m

2
. Lokaliteten kan 

ikke ha vært større en dette. For øvrig undersøkte KHM 108 m
2
 av terrassen i 2007. 

  

7.4. UTGRAVNINGENS FORLØP 

Boplassen ble gravd ut ved hjelp av maskinell sålding. Dette foregikk ved at lokaliteten 

innledningsvis ble inndelt i et rutenett med 2 x 2 m store ruter. Deretter ble det gravd 

prøveruter for hver 10 m for å avgrense boplassen. Ut fra resultatene av denne avgrensningen 

åpnet vi et sammenhengende område på 100 m
2
 i lokalitetens sørøstdel. Ved utgravningen ble 

det 25 – 35 cm tykke matjordlaget gravd som ett stratigrafisk lag. Strukturer i undergrunnen 

ble deretter undersøkt slik det er 

omtalt i kapittel 5.2. Avslutningsvis 

ble 8 m
2
 av undergrunnen såldet ned 

til 30 cm dybde. Totalt ble 41,8 

kubikk såldet ved undersøkelsen av 

lokaliteten. 

 

Hovedproblemstillingene ved 

undersøkelsen var knyttet opp til 

lokaliteten som en steinalderboplass. 

Spredningen av gjenstandsmateriale 

fra steinalderen var derfor styrende 

for fremdriften. Ved såldingen ble 

imidlertid øvrige funn som kunne 

skrive seg fra førreformatorisk tid 

innsamlet. 

 

7.5. KILDEKRITISKE FORHOLD 

Akershus fylkeskommune foretok en 

avgrensning av lokaliteten ut fra 

funnene fra registreringen. Matjorden 

som lå utenfor dette området var 

fjernet av tiltakshaver før 

utgravningene tok til. Ved 

undersøkelsen gjorde vi hoveddelen 

av funnene i lokalitetens sørvestdel, 

mot ytterkantene av det avsatte fornminneområdet. Det er rimelig å anta at en god del funn lå 

på steder hvor matjorden alt var fjernet. De topografiske forholdene på stedet kan også 

indikere at deler av boplassen gikk tapt før utgravningen.  
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Gjenstandsmaterialet er såldet frem fra dyrkningslaget i området. I forbindelse med 

dyrkningen har gjenstandsmaterialet blitt pløyd opp og forflyttet. Forflytning av 

gjenstandsmateriale er størst i hellende terreng (Pilø 2007:146). Forflytningen gjør det ikke 

mulig å arbeide med detaljerte funnspredningsanalyser. Funnene ved undersøkelsen ble 

imidlertid gjort forholdsvis samlet. Det er derfor mulig godt grunnlag for å anta at 

gjenstandene har blitt gjenfunnet ikke langt fra stedet hvor de ble henlagt. 

 

Jordbruksaktivitet medfører også at gjenstandmateriale går tapt (jf. Pilø 2007:146). Dette har 

delvis sin bakgrunn i mekanisk påvirkning i forbindelse med bruk av jordbruksmaskiner. 

Gjenstandsmateriale som ligger i pløyelaget blir også eksponert for endringer i temperatur og 

fuktighet. Disse faktorene fører til at lite bestandig materiale raskt blir ødelagt i pløyelaget. 

 

Det knyttes videre flere kildekritiske forhold til maskinell sålding av matjord. Disse er omtalt 

over (kapittel 5.1). 

 

7.6. UTGRAVNINGEN 

7.6.1. FUNNMATERIALE, STEINALDER 

Samlet fremkom det 68 gjenstander fra steinbrukende tid på lokaliteten, samtlige i flint. Ett 

flekkefragment hadde skrå enderetusj. Det øvrige materialet var kun primærbearbeidet. 21 av 

stykkene hadde bevart cortex på deler av overflaten, mens 20 stykker var varmepåvirket.  

 

Tabell 4: Flintfunn på steinalderboplassen R91751. 

 

Flekker 

11 av flintartefaktene har blitt katalogisert som flekker eller flekkefragmenter. Flekkeandelen 

er dermed på hele 16,2 %. Det høye prosenttallet må delvis sees i sammenheng med 

bevaringsforholdene i pløyelaget og anvendelsen av en utgravningsmetode som har ført til at 

i hovedsak store gjenstander har blitt gjenfunnet. Allikevel viser funnene et distinkt innslag 

av denne gjenstandstypen. I tillegg fremkom det 3 flekker ved registrering av lokaliteten 

(C55568, Aasheim 2005:29-30). 

 

Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Antall 

Steinalderlokalitet (C.56134)       

Sekundærbearbeidet littisk materiale       

Flekke flint 1 Skrå enderetusj 1 

Sum sekundærbearbeidet littisk materiale 1   1 

     

Primært bearbeidet littisk materiale     

Kjerne, flint 7 Plattformkjerne 1 

    Bipolar 1 

  Uregelmessig 5 

Flekkemateriale og flekkefragmenter, flint 10 Makroflekker (>0,8 cm) 10 

Avslag 14 Flint  14 

Fragmenter 36 Flint  36 

Sum primært bearbeidet littisk materiale 67   67 

      

Sum littisk materiale 68  68 
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Fig 10: C56135/1,  kleberkarskår.  

 

 

Fig 9: C56134/1, flekke med 

skrå enderetusj og avslått 

proximalende. Tegnet av Axel 

Mjærum. 

 

 

Flekkene fra utgravningen har en bredde som varierer fra 0,9 – 1,8 cm, og de kan derfor 

betegnes som makroflekker/regulære flekker (jf. Helskog et. al.1973:14.) 2 flekker er bevart i 

hele sin lengde, og de måler 4,2 og 6,6 cm. Samlet sett peker funnene mot at det har foregått 

en regulær og målrettet produksjon av store og regelmessige flekker på boplassen.  

 

En av flekkene (C56134/1) er sekundert bearbeidet. Redskapet er i 

etterkant sammenlimt av to stykker som ble funnet om lag 8 m fra 

hverandre i pløyelaget. Proksimalparti med slagbulen virker å være 

intensjonelt fjernet ved hjelp av minst to avslag. Distalenden har 

skrå enderetusj som ikke virker å være tildannet ved 

mikrostikkelteknikk. Det er i tillegg mulige spor av retusj langs 

stykkenes ene sidekant. Stykket fremstår med dette som formlikt 

lansettmikrolittene, en gjenstandstype knyttes til tidligmesolitikum 

(TM) (Jaksland 2001:21-35; Nærøy 2005:251). Det mangler 

imidlertid basisretusj og odd retusjert ved mikrostikkelteknikk. På 

tross av formlikheten må derfor en tidligmesolittisk datering av 

stykket betegnes som usikker. 

 

For øvrig ble det påvist 9 flekker og flekkefragmenter ved 

utgravningen. Produksjon av regulære flekker har forekommet 

gjennom store deler av steinbrukende tid. Makroflekketeknologien 

hadde imidlertid en spesielt fremtredene rolle i TM og i deler av 

mellomneolittisk tid (MN) (Østmo 2005:112). Funnene av 11 

flekker og flekkefragmenter i det begrensede flintinventaret, 

indikerer at lokaliteten var i bruk i en tidsperiode da 

flekkeproduksjonen var en viktig del av flintteknologien, dvs. TM eller MN. 

 

Flekkematerialet uten spor av sekundær bearbeidning gir et forholdsvis tynt grunnlag for å 

gjøre en nærmere vurdering av alderen til flekkeproduksjonsteknikken. Flere av flekkene og 

flekkefragmentene er imidlertid ikke helt regulære. De har uregelmessige rygg- og kantlinjer 

og varierende tykkelse. Plattformkantene er godt preparerte og slagbulene er forholdsvis 

tydelige. Videre er det ingen tegn til motgående avspaltningsarr på flekkenes ryggside. 

Samlet virker det som det er benyttet knakkestein ved flekkeproduksjonen. Teknologien 

sammenfaller med det som er kjent fra TM, men en senere datering kan ikke utelukkes. 

 

Øvrig flintmateriale 

Det øvrige flintmaterialet består av avslag, fragmenter og 

små kjerner. Ut fra disse funnene er det vanskelig å si noe 

entydig om boplassens alder. 

 

7.6.2. ANDRE FUNN 

Ved såldingen av pløyelaget fremkom kleberkarskår. I 

tilegg fremkom et stort etterreformatorisk materiale. For å 

gi et inntrykk av disse funnene følger det her en 

beskrivelse av disse gjenstandene. I etterkant har 

materialet fra nyere tid blitt kassert på bakgrunn av 

funnkontekst og alder. 
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Fig 11: Steingods. Øverst t.v. mulig del av 

bartmannskrus. Nederst t.v. steingods med 

stemplet rosett. T.h. steingods med koboltblå 

dekor på grå bunn.  

Kleber 

Et randskår (C56135/1) av kleber fremkom i forbindelse med maskinsålding på lokaliteten. 

Skåret har en buet form med glatt innside. På utsiden er det korte, skråstilte og vertikale 

striper. I tillegg er utsiden sotet, og det sees grunne horisontale striper etter tillagningen på 

både ut- og innside. Skåret smalner noe mot randen. Det kan henføres til Lossius Myrvolls 

kar av type C (Lossius 1977:24), en kartype i den bolleformede gruppen. Denne kartypen har 

tidligere blitt funnet i forbindelse med utgravninger i flere middelalderbyer i Sør-Norge. De 

kan dateres til tidrommet 1000-tallet – nyere tid (Lossius 1979:66-67).  

 

Steingods 

I forbindelse med pløyelagssåldingen fant vi 14 

skår med steingods. Ett av disse hadde grå 

innstemplede rosetter på blå bunn. Godset er grått. 

Skåret skriver seg fra et krus eller en kanne. 

Tidligere har skår med eksakt samme dekor 

fremkommet ved utgravninger i Oslo (Urth 

1979:fig 4). Denne type steintøy er av tysk fabrikat 

og dateres fra 1600-tallet til etter år 1700 (Urth 

1979:121-123). 

 

Ved såldingen fremkom også 4 skår med 

brunglassert utside og grått steingods. Et av 

stykkene er en del av en hank. Skårene kan skrive 

seg fra såkalte bartmannskrukker eller udekorerte 

krukker med samme type gods (jf. Urth 1979:120-

121). Her kan det legges til at det fremkom et skår 

av en bartmannskrukke på lok. R91748. Skårene 

datering er usikker, men i Revierstredet i Oslo er 

de funnet i kontekster fra 1625 – tidlig 1700-tall 

(Jf. Urth 1979:118-121). 

 

Det foreligger ytterligere 2 skår av steingods av tysk fabrikat fra lokaliteten. De har koboltblå 

dekor på grå bunn og kan dateres til etter 1600 (Molaug 1977:108).  

 

Blyglasert gods 

Fra undersøkelsen foreligger 31 skår med fint magret, blyglassert og hornmalt leirgods. 

Funnmaterialet er fragmentert, men enkelte randskår foreligger. Flere av skårene kan skrive 

seg fra fat. Hornmaleriene er i hovedsak utført i hvit farge med rød eller brun bunn. Godset er 

rødt og ett skår har gul horndekor. Generelt kan denne type dekor dateres til etter år 1600 

(Molaug 1979). 

 

Ut over dette foreligger det 33 skår med hvit innvendig glasur og blyglasert innside. 38 skår 

er utelukkende blyglaserte. Enkelte av disse har både glassert inn- og utside. 

 

Krittpiper 

I forbindelse med såldingen fremkom det et forholdsvis stort krittpipemateriale. Det dreide 

seg i hovedsak om deler av stilker og fragmenter hode uten dekor. I materialet finnes det 

imidlertid hoder med avbildninger av skip og stilker med blomsterdekor. Krittpiper dateres 

generelt fra 1600 – 1800-tallet (Skre 1981:156).  
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Mynter 
Det foreligger 2 mynter fra sent 1800-tall fra undersøkelsen. Det fremkom også 2 blysegl 

med vanskelig tydbare stempler. Seglene er ikke datert. 

 

Annet 

Ved såldingen ble det funnet forholdsvis store mengder glass, fajanse, porselen, jern og slagg. 

På grunn av funnkonteksten ble disse funnene ikke samlet inn. 

 

Sammenfatning, andre funn  

Kleberkarskåret kan skrive seg fra førreformatorisk eller nyere tid. De øvrige funnene er 

trolig etterreformatoriske. De etterlatte gjenstandene peker i all hovedsak mot bruk av 

området fra 1600-tallet og fremover til i dag. Det antas at funnene opptrer på jordet som et 

resultat av gjødsling. Det er rimelig å se denne gjødslingen i sammenheng med aktiviteten på 

gårdstunet på Robsrud. Dette gårdstunet ligger om lag 100 m sør for undersøkelsesomådet. 

På tunet er det dokumentert flere husstrukturer fra etterreformatorisk tid (jf. rapport om 

undersøkelse på tunområdet på Robsrud).  

 
 

7.6.3. STRUKTURER 

På lokaliteten fremkom én struktur i form av en kullflekk (S51/3). Strukturen hadde en ujevn 

form i plan og målte 1,38 m i diameter. Strukturens dybde var 17 cm. Tolkningen av 

strukturene er usikker, men den kan muligens skrive seg fra rydding av området/rotbrann. Det 

er lite trolig at strukturen kan sees i sammenheng med steinalderboplassen på stedet. En 
14

C-

datering til middelalder (770±40 BP/1210 – 1290 e.Kr., Beta-237943) antyder også at 

strukturen må sees uavhengig av de eldste funnene på lokaliteten. Den kan imidlertid ha 

sammenheng med rydding/jordbruk i middelalder/nyere tid. 

 

Ut over dette avskrev vi to strukturer etter nærmere undersøkelse (S51/1 og S51/2). 

 

 

Fig 1: T.v. Del av kniv/saks og hesteskosøm i jern. I midten stilk med rankedekor og del av hode med 

seglskutemotiv av krittpiper. T.h. randskår med blyglasur og hornmaleri.  
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7.7. DATERINGER 

7.7.1. STEINALDER 

Erfaringer fra utgravninger rundt Oslofjorden de siste tiårene viser med få unntak at 

steinalderboplassene har ligget i tilknytning til datidens strandlinje (se eksempelvis Ballin 

1998; Berg 1995; Glørstad 2004; Jaksland 2001). Funnene ble i all hovedsak gjort om lag 165 

moh. De mest oppdaterte strandlinjene i området er utarbeidet for Ski-området, om lag 30 km 

lengre sør i Akershus fylke (Sørensen 2006:46). Avstanden gjør strandlinjedateringen mer 

unøyaktig. Imidlertid indikerer den at området lå i strandkanten om lag 9500 BP (Sørensen 

2006:46). Boplassen vil på denne tiden ha ligget i slakt hellende nordvendt terreng, på 

sørsiden av en smal fjordarm (jf. fig. 13 og 14). 

 

Senere i forhistorien har området vært en slak, nordvest helling i et ellers forholdsvis kupert 

landskap. Nærmeste vann har vært Ellingsrudelva som renner 150 m nordøst for lokaliteten. 

Grunnen var dominert av silt og leire. Om lokaliteten ikke var strandbundet, ville 

beliggenheten avvike mye fra fra det bosetningsmønsteret vi kjenner fra tidsperioden. Den 

landskapsmessige beliggenheten taler forholdsvis klart for at lokaliteten har vært 

strandbundet og bosatt i TM. 

7.7.2. MIDDELALDER/NYERE TID 

En altoverveiende del av gjenstandsfunnene som ikke kan knyttes til steinalderboplassen 

skriver seg fra etterreformatorisk tid. 
14

C-dateringen som foreligger kan imidlertid indikere 

bruk av området alt i middelalder. Det kan imidlertid ikke utelukkes at den daterte strukturen 

(S51/3) er en naturdannelse. 

 

7.8. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER/ANALYSER 

Det ble som nevnt tatt ut en kullprøve (P51/1) av strukturen S51/3. Trekullet er 

vedartsbestemt til bjørk, ask og furu (jf. vedartsbestemmelse ved Høeg 21.06.2007). 

Bjørkevirket har blitt 
14

C-datert til middelalder (770±40 BP/1210 – 1290 e.Kr., Beta-

237943).  

 

 

Fig 23: Datering fra lok. R91751. 

 

7.9. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

7.9.1. STEINALDER 

Strandlinjedateringen og den topografiske beliggenheten til boplassen gjør det mest trolig at 

steinalderboplassen på Robsrud skriver seg fra den innledende delen av mesolittisk tid, om 
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lag 9500 BP. Den retusjerte flekken og de øvrige flekkefragmentene er med på å underbygge 

at bosetningen er fra denne første del av eldre steinalder.  

 

I tidsrommet etter 10.000 BP trekker isen på Østlandet seg hurtig tilbake, og de indre delene 

av Oslofjordsområdet ble isfrie (jf. Bargel 2005:fig. 21). Om lag 9500 BP lå kanten av 

iskappen på Øvre Romerike, nord i Akershus (Bargel 2005:16, fig. 20). Brefronten var på 

dette tidspunktet uregelmessig formet, men den lå fortsatt ned mot sjøkanten enkelte steder 

(Bargel 2005:21, fig. 27-28).  

 

På denne tiden hadde Oslofjorden en langt større utbredelse enn i dag (jf fig. 14 og 15). 

Samtidig strakk et større fjordsystem seg oppover i området hvor man i dag finner 

Glommavassdraget. En tid etter isen trakk seg tilbake var det et langt og smalt sund som 

forbant de to store fjordsystemene. R91751 lå på denne tiden ned mot dette sundet, i et 

område hvor det er på sitt smaleste. Landhevningen førte imidlertid til at forbindelsen mellom 

Glommafjorden og Oslofjorden ble brutt om lag 9500 BP.  

 

 

Fig 34: Oslofjordsområdet med strandlinjen plassert 160 m over dagens havnivå (ca 9500 BP, Kart av Axel 

Mjærum). 

 

I hundreårene etter at isen trakk seg tilbake fra Robsrud har det øst-vestlige, smale 

fjordsystemet vært farbart med båt. Robsrud har i dette tidsrommet hatt en særegen 

beliggenhet som underbygger en dateringen av boplassen til TM (jf. kart 13 og 14). 

 

Det er ikke tidligere undersøkt bosetningsspor fra TM i denne innerste delen av Oslofjorden. 

Lengre sør i Akershus er det imidlertid kjent flere lokaliteter fra 9000-tallet BP. Mest omtalt 

er Stunner (Fuglestvedt 1999; Gustafson 1999). I Stunners nærområde er det også kjent en 

annen boplass med samme datering (Reitan 2006:51-53). 
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Fra fylkene Østfold og Vestfold er det kjent flere boplasser fra TM. Frem til nylig har 

imidlertid få av disse vært fagmessig undersøkt. Ved de utgravningene som foreligger har det 

fremkommet et forholdsvis begrenset gjenstandsmateriale (se Gustafson 1999; Matsumoto og 

Uleberg 2006; Skar og Coulson 1987). Dette har blitt tolket som et utrykk for en mobil jeger- 

og sankertilværelse med utstrakt bruk av båt (se Matsumoto og Uleberg 2006:61-62; Skar og 

Coulson 1987:181). Datidens mennesker reiste over store avstander, og mange av boplassene 

var i bruk i kort tid. Resultatet er forholdsvis små boplasser med et funnmateriale som ofte er 

langt mindre enn det man finner på boplasser senere i mesolittisk tid. Resultatene fra disse 

undersøkelsene passer godt med funnene som ble gjort på Robsrud. Utgravningsmetodene her 

gjør det vanskelig å sammenligne direkte med tidligere steinalderundersøkelser på Østlandet. 

Imidlertid kan det slås fast at boplassen ikke er spesielt funnrik. Også Robsrudlokaliteten 

tolkes derfor som et resultat av ett eller flere kortvarige opphold. 

 

 

Fig 45: Fjordsystemet mellom Oslofjorden og ”Glommafjorden” med steinalderlokaliteten på Robsrud markert 

(Kart av Axel Mjærum). 

 

7.9.2. MIDDELALDER/NYERE TID 

Gjenstandsfunnene og strukturene fra middelalder/nyere tid tolkes på samme måte som på 

lok. R91748, dvs. som spor etter jordbruk. Dateringen av trekull av bjørk til middelalder 

(1210 – 1290 e.Kr., Beta 237943) gir imidlertid et noe sikrere holdepunkt for at denne 

dyrkningen kan ha funnet sted alt i middelalderen. Mangelen på gjenstandfunn som entydig 

kan dateres til førreformatorisk tid kan imidlertid indikere en senere datering av 

oppdyrkningen. 
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7.10. KONKLUSJON 

Lokaliteten R91751 ble undersøkt ved maskinell sålding av matjord. Ved såldingen fremkom 

68 flintartefakter (C56134), derav 11 flekker og flekkefragmenter. Et av stykkene var 

sekundert bearbeidet med skrå enderetusj. Flekkeandelen og produksjonen av store, noe 

uregelmessige makroflekker kan indikere at boplassen skriver seg fra tidligmesolittisk tid. 

Dette samsvarer godt med strandlinjedateringen av lokaliteten som lå 165 moh.  

 

For øvrig ble det funnet et kleberkarskår (C56135/1) fra middelalder/nyere tid og et 

forholdsvis omfattende etterreformatorisk gjenstandmateriale. En kullflekk med ukjent 

funksjon ble videre påvist i undergrunnen på stedet. Trevirke fra denne strukturen er 

artsbestemt til bjørk (Betula), furu (Pinus) og ask (Fraxinus). Bjørkevirket herfra er datert til 

middelalder (1210 – 1290 e. Kr., Beta-237943). 

 

8. LITTERATUR 

Ballin, T. B. 

1998 Oslofjordforbindelsen. Arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet. Varia 48. 

Universitetets oldsaksamling, Oslo.  

Bargel, T. 

2005 Spor etter istiden i Oslo og Akershus. Gråsteinen nr.10, NGU, Trondheim.  

Berg, E. 

1995 Dobbelspor/E6 – prosjektet. Steinalderlokaliteter fra senmesolittisk tid i Vestby, 

Akershus. Varia 32. Universitetets oldsaksamling, Oslo  

Foss, Olav 

1957 Lørenskog. Bondesamfunn og forstad. Lørenskog kommune. 

Fuglestvedt, I. 

1999 The Early Mesolithic Site at Stunner, Southeast Norway: A Discussion of Late Upper 

Palaeolithic/Early Mesolithic in Southern Norway. I The Mesolithic of Central 

Scandinavia, redigert av J. Boaz, s. 189-202. Universitetes Oldsaksamlings Skrifter, 

Ny rekke, nr. 22. Oslo. 

Glørstad, H. 

2004 Noen tanker om kulturforhold på bakgrunn av undersøkelsene på Svinesund. I 

Svinesundprosjektet. Bind 4. Oppsummering av Svinesundprosjektet, redigert av H. 

Glørstad, s. 59-81. Varia 57. Universitetets kulturhistoriske museer, 

Fornminneseksjonen, Oslo. 

Gustafson L. 

1999  Stunner – The ”first” Early Mesolithic Site in Eastern Norway. I The Mesolithic of 

Central Scandinavia, redigert av J. Boaz, s. 181-188. Universitetes Oldsaksamlings 

Skrifter, Ny rekke, nr. 22 Oslo. 

Gustafson, L., T. Heibreen & J. Martens (red.)  

2005  De gåtefulle kokegroper. Artikkelsamling. KHM Varia 58. Oslo. 

Glørstad, H. 

2004 Noen tanker om kulturforhold på bakgrunn av undersøkelsene på Svinesund. I 

Svinesundprosjektet. Bind 4. Oppsummering av Svinesundprosjektet, redigert av H. 

Glørstad, s. 59-81. Varia 57. Universitetets kulturhistoriske museer, 

Fornminneseksjonen, Oslo. 

Helskog, K. S. Indrelid og E. Mikkelsen 

1976  Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Universitetets oldsaksamling. 

Årbok. 1972-1974: 9-52. 



Robsrud 105/1, Lørenskog kommune, Akershus                            Saksnr. 05/18044 

 

                 

                     26 

 

                     

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

Jaksland, L. 

2001 Vinterbrolokalitetene – en kronologisk sekvens fra mellom og senmesolitikum i Ås, 

Akershus. Varia 32. Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, Oslo. 

Larsen, J. H.  

2004 Jernvinna på Østlandet i yngre jernalder og middelalder - noen kronologiske problemer. 

Viking. Bind LXVII:139-170. 

Lossius, S. M. 

1977 Kleberkarmaterialet fra Borgund. Arkeologiske avhandlinger, Historisk Museum, 

Universitetet i Bergen, Bergen. 

1979 Klebermaterialet. I De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Bind 2. Feltene 

”Oslogate 3 og 7”, redigert av E. Schia, s.64-71. Alvheim og Eide akademisk forlag, 

Øvre Ervik. 

Løken, T., L. Pilø og O. Hemdorff  

1996 Maskinell flateavdekking og utgraving av forhistoriske jordbruksboplasser – en 

metodisk innføring. AmS-Varia 26, Stavanger. 

Matsumoto, M. og E. Uleberg. 

2006 Sanbekk. En tidligmesolittisk boplass i Rakkestad kommune, Østfold. Viking 

2006:45-68. 

Molaug, P. 

1977 Leirkarmaterialet fra ”Mindes tomt”. I De arkeologiske utgravningene i Gamlebyen, 

Oslo. Bind 1. Feltet ”Mindes tomt”, redigert av E. Schia, s. 72-120. 

1979 D. Blyglasert leirgods. I Fra Christianias bygrunn. Arkeologiske utgravninger i 

Revierstredet 5-7, Oslo, redigert av E. Schia, s. 53-116. Riksantikvarens skrifter 4. 

Alvheim og Eide akademisk forlag, Øvre Ervik. 

Museum of London 

http://www.museumoflondon.org.uk/ceramics/pages/subsubcategory.asp?subsubcat_i

d=837. Besøkt 21.01.2008. 

Nærøy, A. J. 

2005 Mikrolitter. I Norsk arkeologisk leksikon, redigert av E. Østmo og L. Hedeager, s.251-

252. Pax, Oslo. 

Reitan, G. 

2006 Østre Solberg ved Siggerud i Ski – en boplass fra vår eldre steinalder. I 

Sørmarkaboka, redigert av B. Løbland, s. 51-53. Andersen og Butenschøn, Oslo. 

Pilø, L. 

2007 The Fieldwork 1998-2003. Overview of methods. I Kaupang in Skiringssal, redigert 

av D. Skre, s.143-160. Kaupang Excavation Project. Publication Series, Volume 1. 

Norske Oldfunn XXII, Oslo. 

Rygh, Oluf 

1898 Akershus Amt. I Norske Gaardnavne: Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens 

Revision. Bind nr. 2.  

Simonsen, M. F., L. Jaksland og W. Helliksen 

2006 Prosjektplan, Undersøkelse av automatisk fredete kulturminner (graver, 

steinalderlokalitet, bosetningsspor, hulvei). Reguleringsplan for Østlandsterminal for 

Posten Norge AS. Robsrud 105/1, Lørenskog kommune, Akershus. Top. Ark. 

Skar, B. og S. Coulson 

1987 The Early Mesolithic site Rørmyr II. A Re-examination of the one of the Høgnipen 

sites, SE Norway. I Acta Archaeologica 56:167-183.  

Skre, D. 

http://www.museumoflondon.org.uk/ceramics/pages/subsubcategory.asp?subsubcat_id=837
http://www.museumoflondon.org.uk/ceramics/pages/subsubcategory.asp?subsubcat_id=837


Robsrud 105/1, Lørenskog kommune, Akershus                            Saksnr. 05/18044 

 

                 

                     27 

 

                     

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

1981 I. Krittpiper. D. I Fra Christianias bygrunn. Arkeologiske utgravninger i 

Revierstredet 5-7, Oslo, redigert av E. Schia, s. 155-169. Riksantikvarens skrifter 4. 

Alvheim og Eide akademisk forlag, Øvre Ervik. 

Sørensen, R.  

2006 Fortidsfolket kommer. I Sørmarka, redigert av B. Løvland. Andresen & Butenschøn, 

Oslo. 

Urth K. H. 

1981 F. Steintøy. D. I Fra Christianias bygrunn. Arkeologiske utgravninger i Revierstredet 

5-7, Oslo, redigert av E. Schia, 117-145. Riksantikvarens skrifter 4. Alvheim og Eide 

akademisk forlag, Øvre Ervik. 

Østmo, E. 

2005  Flekke. Norsk arkeologisk leksikon, redigert av E. Østmo og L. Hedeager, s.112. Pax, 

Oslo. 

Aasheim, R. M. 

2005 Ny revidert rapport for registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse 

med reguleringsplan for terminalanlegg for Posten Norge AS på gbnr. 105/1 i 

Lørenskog kommune, Akershus fylke. Akershus Fylkeskommune. 

 

9. VEDLEGG  

9.1. STRUKTURLISTER 

9.1.1. STRUKTURLISTE, R91748 

Struktur-
nr- 

Tolkning 
Form i 
Flate 

Diam. 
(cm) 

Form 
sidekanter 
i profil 

Form bunnl 
Dybde 
(cm) 

Beskrivelse 
14

C alder 
BP 

S-48/1 Avskrevet      Mulig steinopptrekk  

S-48/3 Grop/ 
nedgravning 

Ujevn 130 Buet Ujevn 10 Nedgravning med kull og enkelte 
skjørbrente steiner. Datert til nyere 
tid 

110±40 

S-48/5 Avskrevet        

S-48/8 Grop Rund 290    Steinfylt, skålformet grop i fuktig 
område. Funn av tegl og jern ble 
gjort i nedgravningen. 

 

S-48/13 Avskrevet      Mulig steinopptrekk  

S-48/14 Avskrevet      Natur  

S-48/15 Grop / 
nedgravning 

Rund 23 Buet Spiss 11 Nedgravning  

S-48/16 Grop / 
nedgravning 

Rund 40 Buet Rund 26 Grop med sirkulær til noe 
uregelmessig form i flaten. Gropen 
er lagdelt, med et øvre kullholdig 
lag og et nedre lag med silt. Den 
kan være resultat av opptrekk av 
stein/røtter. Det foreligger en 
datering til middelalder/nyere tid 
fra de kullholdige massene i 
toppen av strukturen. 

450±60 

S-48/17 Avskrevet      Mulig rotbrann  

S-48/18 Avskrevet        

S-48/21 Grop / 
nedgravning 

Rund 40 Buet Flat 9 Sirkulær grop med stein (15-20 
cm i diam.) i toppen. Massene er 
kullblandet. Gropen har ukjent 
funksjon. 

 

S-48/22 Kulturlag Ujevn 450 Buet Ujevn 12 Utflytende humusholdig lag med 
kullinse i bunnen. Det ligger 
enkelte steiner i laget. 

230±40 
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S-48/23 Grop / 
nedgravning 

Oval 183 Ujevn Ujevn 12 Oval struktur med en større stein i 
sørvest. Trekull og brent leire i 
fyllet. Nedgravningenes funksjon 
er usikker. Strukturen er datert til 
vikingtid/middelalder. 

990±50 

S-48/26 Avskrevet        

S-48/31 Avskrevet      Utflytende kullflekk  

S-48/34 Avskrevet        

 

9.1.2. STRUKTURLISTE, R91751 

Struktur-
nr- 

Tolkning 
Form i 
Flate 

Diam. 
(cm) 

Form 
sidekanter 
i profil 

Form bunn 
Dybde 
(cm) 

Beskrivelse 
14

C alder 
BP 

S-51|/3 Kullflekk Ujevn 1,38 Ujevn Ujevn 17  770±40 
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9.2. PRØVELISTER 

9.2.1. PRØVELISTER, R91748 

 

9.2.2. PRØVELISTER, R91751 

C.nr. Unr. 
Funnr. 
i felt 

S.nr. 
Funn-
kontekst 

Vekt Vedart Lab.nr. 
14C-alder 

før nåtid 

Kalibrert 

alder  
 

C56335 1 P 51/1 S-51|/3 Kullflekk 13,6 

40 biter bestemt, 33 
til bjørk (Betula), 3 til 
ask (Fraxinus) og 4 
til furu (Pinus) 

Beta-237943 770±40 1210-1290 calAD  

 

 

 

C.nr. Unr. 
Funnr. 
i felt 

S.nr. Funnkontekst Vekt Vedart Lab.nr. 
14C-alder 

før nåtid 

Kalibrert 

alder  
 

C56136 4 P48/1 48/16 Grop 23,8 
40 biter bestemt 
til furu (Pinus) 

Beta-237924 450±60BP 
1400-1520/1580-
1630 e.Kr. 

C56136 5 P48/2 48/23 
Nedgravning 
med brent 
leire og kull 

14,6 
40 biter bestemt 
til furu (Pinus) 

Beta-237925 990±50BP 980-1160 e.Kr. 

C56136 6 P48/3 48/22b Kulturlag 21,1 
40 biter bestemt 
til furu (Pinus) 

Beta-237926 230±40BP 

1540-1540/1630-
1680/1740-
1810/1930-1950 
CalAD 

C56136 7 P48/4 48/3 Grop 7,6 

2 biter bestemt 
til bjørk (Betula) 
og 38 til furu 
(Pinus) 

Beta-237927 110±40BP 
1670-1780/1800-
1950/1950-1960 
CalAD 

C56136 8 MF48/1 S48/22b Kulturlag 13,6 

1 bit bestemt til 
bjørk (Betula) og 
39 til furu 
(Pinus) 
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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

9.3. KART 

9.3.1. OVERSIKTSKART OVER ROBSRUD MED R91748 OG R91751  
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N

0                                                       15m Område R91748

48/15
48/16

48/3

48/8

48/23

48/21

48/22

KW 18.03.09

grop 

kulturlag  

avskrevet 
struktur  

9.3.2. KART OVER STRUKTURER, R91748 
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9.3.3. KART OVER STRUKTURER, R91751  

 

N

0                                   15m

struktur 51/3  

flint flekk med 
retusj

Område R91751

terrasse  

S 51/3  

Struktur 
 

 

Flintflekke 

med retusj 
 

Terrasse 
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N

0                                   15m

3  flint  

2  flint  

0  flint  

1  flint  

4  flint  

5  flint  

9  flint  

Område R91751

Funnspredning, flint

terrasse  

9.3.4. FUNNSPREDNING, FLINT R91751 
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0                                   15m

0 flint  

Område R91751

terrasse  

S 51/3  

N

Varmpåvirket flint

1 flint  

2 flint  

3 flint  

9.3.5. FUNNSPREDNING BRENT FLINT, R91751 
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 9.4. NATURVITENSKAPLIGE ANALYSER 

9.4.1. VEDARTSBESTEMMELSE, R91748 OG R91751 
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9.4.2. 14C-DATERINGER , R91748 
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9.4.3. 14C-DATERINGER , R91751 
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9.5. RAPPORTER FRA GJENSTANDSBASEN 

9.5.1. RAPPORT FRA GJENSTANDSBASEN, R91748 (C56136/1-7)  

 

C56136/1-7  

Enkeltfunn og mulige dyrkningsspor fra vikingtid - nyere tid fra RUFSRUD (105/1), 

LØRENSKOG K., AKERSHUS. 

For fellesopplysninger om prosjektet: Se C56121.  

Lokalitet ID-91748 ble undersøkt med flateavdekking og maskinell sålding. Ved såldingen 

fremkom et skår av en bartmannskrukke i steingods datert til middelalder/nyere tid, et bryne 

av ukjent alder og et flintfragment med retusj. I tillegg ble det funnet et forholdsvis 

omfattende etterreformatorisk gjenstandsmateriale. På bakgrunn av funnkontekst og alder har 

materialet fra nyere tid blitt kassert. Det ble videre avdekket 6 nedgravninger som trolig kan 

sees i sammenheng med oppdyrkning eller dyrkning på stedet. 5 trekullprøver har blitt 

vedartsbestemt til bjørk og furu av statsstipendiat Helge I. Høeg. 3 prøver av furu og 1 av 

bjørk har senere blitt 14C-datert innenfor tidsrommet 980 e.Kr. - nåtid (Beta-237924 - 

237927).  

1) Skår av kar av grått steingods med brun glasur; Bartmannskrukke. Skåret utgjør deler av 

halsen og buken, og om lag 1/3-del av det typiske skjeggete ansiktet er bevart (jf. Urth 

1981:118). Skåret kan dateres til middelalder/nyere tid. Stl: 6,5 cm. Stt: 0,6 cm. Funnet ved 

sålding av matjord.  

2) Del av bryne av sandstein. Det har et firesidig tverrsnitt og er regelmessig utformet. Den 

bevarte delen er et 4,1 cm langt endestykke. Deler av redskapet virker å være sotet. Stl: 4,1 

cm. Stb: 2,1 cm. Stt: 0,8 cm. Funnet i staurhull ved S48/15. 

3) Fragment av flint. Flintfragment med buet, regelmessig retusj langs en sidekant. Stm: 2,2 

cm. 

4) Prøve av kull, vekt 23,8 g. 40 biter bestemt til furu (Pinus). Kullet er fra grop 48/16. 

Prøven er radiologisk datert til 450±60BP, 1400-1520/1580-1630 calAD (Beta-237924).  

5) Prøve av kull, vekt 14,6 g. 40 biter bestemt til furu (Pinus). Kullet er fra nedgravning 

48/23. Prøven er radiologisk datert til 990±50BP, 980-1160 calAD (Beta-237925).  

6) Prøve av kull, vekt 21,1 g. 40 biter bestemt til furu (Pinus). Kullet er fra kulturlag 48/22b. 

Prøven er radiologisk datert til 230±40BP, 1540-1540/1630-1680/1740-1810/1930-1950 

calAD (Beta-237926). 

7) Prøve av kull, vekt 7,6g. 2 biter er bestemt til bjørk (Betula) og 38 biter bestemt til furu 

(Pinus). Kullet er fra grop 48/3. Trekullet av bjørk er radiologisk datert til 110±40BP, 1670-

1780/1800-1950/1950-1960 calAD (Beta-237927).  

8) Prøve av kull, vekt 13,6 g. 1 bit bestemt til bjørk (Betula) og 39 biter bestemt til furu 

(Pinus). Kullet er fra kulturlag 48/22b.  

Orienteringsoppgave: Funnene ble gjort i en skråning 36 m NNØ for NØ-hjørnet av det 

tidligere våningshuset på Robsrud gård (Rufsrud jf. matrikkel) og 145 m SØ for 

Robsrudveien. Videre lå stedet 115 m VSV for Ellingsrudelva. Lokaliteten lå i dyrket mark 

på en liten terrasse i eller bratt hellende NØ-vendt terreng.  

Kartreferanse: ØK, CQ 045-5-1. Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 3. N: 216001. Ø: 

12753. 
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9.5.2. RAPPORT FRA GJENSTANDSBASEN, R91751 (C56134/1-7 OG C56135/1-2) 

C56134-C56135  

For fellesopplysninger om prosjektet: Se C56121.  

I perioden 10. april - 24. mai 2007 ble det undersøkt en lokalitet (ID-91751) med funn fra 

steinalder og middelalder/nyere tid på Robsrud (Rufsrud jf. matrikkel), Lørenskog k., 

Akershus (Mjærum 2009). Lokaliteten ble undersøkt ved maskinell sålding av matjord. 

C56134 omfatter funn fra steinalder på lokaliteten. Øvrige funn og prøver er katalogisert 

under C56135. Ut over dette foreligger det funn fra registreringen av boplassen. Disse er 

katalogisert under C55568.  

Orienteringsoppgave: Funnene ble gjort i en skråning 85 m N for det tidligere våningshuset 

på Robsrud gård og 100 m SV for Robsrudveien. Videre var funnstedet 150 m VSV for 

Ellingsrudelva. Lokaliteten lå i dyrket mark på en liten terrasse i ellers bratt hellende NØ-

vendt terreng.  

Kartreferanse: ØK, CQ 045-5-1. Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 3, N: 216059, 

Ø:12753.  

Litteratur: Mjærum, Axel 2009: Steinalderboplass i dyrket mark, nedgravninger fra vikingtid 

- nyere tid og løsfunn fra middelalder - nyere tid. Robsrud-prosjektet, delrapport: id-91748 og 

id-91751. Robsrud (Rufsrud), 105/1, Lørenskog, Akershus. Datert 19.03.2009, KHMs arkiv. 

 

C56134/1-7  

Boplassfunn fra steinalder fra RUFSRUD (105 /1), LØRENSKOG K., AKERSHUS.  

Ved såldingen av matjordlaget fremkom 68 flintartefakter, hvorav 11 flekker og 

flekkefragmenter. Et av stykkene var sekundert bearbeidet med skrå enderetusj. 

Flekkeandelen og produksjonen av store, noe uregelmessige flekker kan indikere at boplassen 

skriver seg fra tidligmesolittisk tid. Dette samsvarer godt med strandlinjedateringen av 

lokaliteten som lå 165 moh.  

1) 2 deler av flekke av flint med skrå enderetusj. Samlet l.: 4,2 cm, b: 1,1cm.  

2) 4 flekker i flint. Stl: 4,2-6,6 cm, stb: 1,3-1,7 cm.  

2) 5 flekkefragmenter i flint. Stl: 1,5-3,1 cm, stb: 0,9-1,5 cm.  

3) 14 avslag av flint. Stm: 4,3 cm.  

4) 36 fragmenter av flint. Et mulig distalfragment av en flekke. Stm: 6,6 cm.  

5) 1 plattformkjerne av flint.Stm: 1,9 cm.  

6) 1 bipolar kjerne av flint. Stm: 1,9 cm.  

7) 5 uregelmessige kjerner av flint. Stm: 3,2 cm. 

 

C56135/1-2  

Usikker kontekst fra middelalder/nyere tid fra RUFSRUD (105/1), LØRENSKOG K., 

AKERSHUS.  

Det fremkom et kleberkarskår (C56135/1) fra middelalder/nyere tid og et forholdsvis 

omfattende etterreformatorisk gjenstandmateriale i pløyelaget på lokaliteten. På bakgrunn av 

alder og funnkontekst er materialet fra nyere tid kassert. Videre påviste vi en kullflekk med 

ukjent funksjon som er datert til middelalder.  

1) Randskår av bollefomet kleberkar. Skåret har en buet form med glatt innside og korte, 

skråstilte og vertikale striper på utsiden. I tillegg har stykket sotet utside og det sees grunne 

horisontale striper etter tillagningen på både ut- og innside. Skåret smalner noe mot randen og 

er nær avrundet. Det kan henføres til kleberkar av type C i Myrvoll 1977:24; en kartype i den 
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bolleformede gruppen. Kartypen dateres til vikingtid - nyere tid. Stm: 6,8 cm. Stt: 1,2 cm  

2) Prøve av kull, vekt 13,6 g. 40 biter bestemt, 33 til bjørk (Betula), 3 til ask (Fraxinus) og 4 

til furu (Pinus) (jf. vedartsbestemmelse ved Høeg 21.06.2007). Prøven er fra kullflekk S51/3. 

Trekullet av bjørk er radiologisk datert til: 770±40BP, 1210-1290 calAD (Beta-237943).  

 

Litteratur: Mjærum, Axel 2009: Steinalderboplass i dyrket mark, nedgravninger fra vikingtid 

- nyere tid og løsfunn fra middelalder - nyere tid. Robsrud-prosjektet, delrapport: id-91748 og 

id-91751. Robsrud (Rufsrud), 105/1, Lørenskog, Akershus. Datert 19.03.2009, KHMs arkiv. 

 

9.6. FOTOLISTE, LOK. 91748 OG 91751, CF 33890-CF 33894 

 
Filmnr Motivbeskrivelse Retning Dato Fotograf 

Cf33890_36 Indeksbilde. Film 1  11.04.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33890_35 
Oversiktsbilde av R91751 før undersøkelse. Lokaliteten 
ligger innenfor gjerdet sentralt på bildet 

S 11.04.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_34 
Oversiktsbilde av R91751 før undersøkelse. Lokaliteten 
ligger innenfor gjerdet sentralt på bildet 

SØ 11.04.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_33 
Oversiktsbilde av R91751 før undersøkelse. Lokaliteten 
ligger innenfor gjerdet sentralt på bildet 

N 11.04.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_32 
Oversiktsbilde av R91751 før undersøkelse. Lokaliteten 
ligger innenfor gjerdet sentralt på bildet 

V 11.04.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_31 
Oversiktsbilde av R91751 før undersøkelse. Lokaliteten 
ligger innenfor gjerdet sentralt på bildet 

S 11.04.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_30 
Oversiktsbilde av R91751 før undersøkelse. Lokaliteten 
ligger innenfor gjerdet sentralt på bildet 

S 11.04.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_29 
Oversiktsbilde av R91751 før undersøkelse. Lokaliteten 
ligger innenfor gjerdet sentralt på bildet 

S 11.04.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33890_28 
Oversiktsbilde av R91751 før undersøkelse. Stikkene 
markerer steder med flintfunn fra registreringen. 

SV 11.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_27 Tørrsålding i såldebord NV 11.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_26 Tørrsålding i såldebord NV 12.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_25 
Arbeidsbilde. Gjermund Steinskog (t.h.) og Turid Brox 
Nilsen (t.v.) våtsålder 

NV 12.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_24 
Arbeidsbilde. Gjermund Steinskog (t.h.) og Turid Brox 
Nilsen (t.v.) våtsålder 

NV 12.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_23 Undergrunnene i ruten 102x, 208y på R91751 SV 12.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_22 Såldebord med klumper etter maskinell tørrsålding NØ 12.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_21 
Sålding i såldebord med høytrykksspyler ved Axel 
Mjærum 

Ø 13.04.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_20 
Sålding av masser i såldebord. På bildet sees 
gravemaskinfører Narve Vestengen (t.h.), Gjermund 
Steinskog (i midten) og Axel Mjærum (t.v.) 

Ø 13.04.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_19 Gjermund Steinskog bygger tresåld N 17.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_18 Sålding i såldebord Turid Brox Nilsen N 17.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_17 Graving av sålderute med maskin (rute 108x, 200y) V 18.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_16 
Oversikt over R.91751. Funnførende del sees sentralt på 
bildet 

V 18.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_15 
Oversikt over R.91751. Funnførende del sees sentralt på 
bildet 

V 18.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_14 Våtsålding i såldebord ved Axel Mjærum V 24.04.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33890_13 Fylling av såldebord V 24.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_12 Tørrsålding med såldebord V 24.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_11 Oversiktsbilde lok. 91751 SV 25.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_10 Den oppkjørte lokaliteten L. 91751 etter kraftig regn V 25.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_09 
Arbeidsbilde. Gjermund Steinskog Turid Brox Nilsen ved 
såldebordet 

SV 25.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_08 
Maskinsålding med 40 mm såldeduk. Masser såldet over i 
såldebordet 

SV 25.04.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_07 Såldestasjon i bruk med Gjermund Steinskog V 04.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_06 Såldeskuffe V 04.05.2007 Axel Mjærum 
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Cf33890_05 Såldeskuffe i bruk V 07.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_04 Gravemaskin med såldeskuffe V 07.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33890_03 Masser fra såldeskuffe helles over i håndsåld V 07.05.2008 Axel Mjærum 

Cf33890_02 Våtsålding med såldeskuffe N 07.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33890_01 Nærbilde av våtsålding med såldeskuffe N 07.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Filmnr Motivbeskrivelse Retning Dato Fotograf 

Cf33891_36 Indeksbilde, film 2  07.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_35 
Arbeidsbilde, våtsålding. Gjermund Stenskog t.v. og Axel 
Mjærum t.h. 

SØ 07.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_34 Arbeidsbilde. Maskinell våtsålding S 08.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_33 Lok. 91751, arbeidsbilde. Opprens av flate NØ 09.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_32 Lok. 91751, arbeidsbilde. Opprens av flate NØ 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_31 Lok. 91751, avdekket flate SV 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_30 Lok. 91751, avdekket flate SV 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_29 Lok. 91751, avdekket flate S 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_28 Lok. 91751, avdekket flate N 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_27 Lok. 91751, S1, avskrevet struktur, plan Ø 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_26 Lok. 91751, S1, avskrevet struktur, plan Ø 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_25 Lok. 91751, S2, avskrevet struktur, plan S 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_24 Lok. 91751, S2, avskrevet struktur, plan Ø 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_23 Lok. 91751, S1, avskrevet struktur, profil SV 09.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_22 Arbeidsbilde. Overføring av masser til håndsåld V/SV 10.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33891_21 Arbeidsbilde. Overføring av masser til håndsåld V/SV 11.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33891_20 Lok. 91751, S2, avskrevet struktur, profil S 11.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33891_19 Arbeidsbilde, maskinsålding med såldeskuffe S 11.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_18 Arbeidsbilde, maskinsålding med såldeskuffe S 11.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_17 Arbeidsbilde, maskinsålding med såldeskuffe NV 14.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_16 Lok. 91748, oversiktsbilde før utgravning Ø 15.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_15 Lok. 91748, oversiktsbilde før utgravning N 15.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_14 Lok. 91748, oversiktsbilde før utgravning N 15.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_13 Lok. 91748, graving av sålderuter V 15.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33891_12 Lok. 91748, arbeidsbilde, flateavdekning N 15.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33891_11 
Lok. 91748, arbeidsbilde, flateavdekning ved Gjermund 
Stenskog 

NØ 15.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_10 Lok. 91748, S22, kulturlag NØ 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_09 Lok. 91748, S22, kulturlag NØ 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_08 Lok. 91748, S22, kulturlag NØ 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_07 Lok. 91748, S22, kulturlag SØ 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_06 Lok. 91748, oversiktsbilde etter avdekning SØ 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_05 Lok. 91748, oversiktsbilde etter avdekning S/SØ 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_04 Lok. 91748, oversiktsbilde etter avdekning Ø 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_03 Lok. 91748, oversiktsbilde etter avdekning N 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_02 Lok. 91748, S26, avskrevet, plan N 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33891_01 Lok. 91748, S17, avskrevet, plan N 16.05.2007 Axel Mjærum 

Filmnr Motivbeskrivelse Retning Dato Fotograf 

Cf33892_24 Arbeidsbilde, Turid Brox Nilsen tegner Ø 16.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_23 Lok. 91748, S16, grop, plan N 16.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_22 Lok. 91748, S18, avskrevet, plan N 16.05.2007 Lars Inge Sundeng 

Cf33892_21 Lok. 91748, S26, avskrevet, plan N 16.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33892_20 Lok. 91748, S17, avskrevet, profil S 16.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33892_19 Lok. 91748, S18, avskrevet, profil N 16.05.2007 Lars Inge Sundeng 

Cf33892_18 Lok. 91748, S15, grop, plan N 18.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33892_17 Lok. 91748, S16, grop, profil N 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_16 Lok. 91748, S15, grop, profil N 18.05.2007 Turid Brox Nilsen 
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Cf33892_15 Lok. 91748, S1, avskrevet, plan N 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_14 Lok. 91748, S31, avskrevet, plan N 18.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33892_13 Lok. 91748, S1, avskrevet, profil VNV 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_12 Lok. 91748, S31, avskrevet, profil N 18.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33892_11 Lok. 91748, S14, avskrevet, plan N 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_10 Lok. 91748, S3, grop, plan V 18.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33892_09 Lok. 91748, S3, grop, plan V 18.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33892_08 Lok. 91748, S14, avskrevet, profil N 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_07 Lok. 91748, S5, avskrevet, plan NNØ 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_06 Lok. 91748, S5, avskrevet, plan NNØ 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_05 Lok. 91748, S3, grop, profil S 18.05.2007 Turid Brox Nilsen 

Cf33892_04 Lok. 91748, S8, moderne, steinfylt grop, plan NV 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_03 Lok. 91748, S8, moderne, steinfylt grop, plan V 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_02 Lok. 91748, S8, moderne, steinfylt grop, plan SV 18.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33892_01 Lok. 91751, oversiktsbilde NØ 21.05.2007 Gjermund Steinskog 

Filmnr Motivbeskrivelse Retning Dato Fotograf 

Cf33893_36 Arbeidsbilde, Gjermund Steinskog dokumenterer S 21.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_35 Lok. 91751, oversikt, utgravd flate Ø 21.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_34 Lok. 91751, oversikt, utgravd flate NV 21.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_33 Lok. 91751, oversikt, utgravd flate V 21.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_32 Lok. 91751, oversikt, utgravd flate V 21.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_31 Lok. 91751, S3, kullflekk, plan SV 21.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_30 Lok. 91751, S3, kullflekk, plan NV 21.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_29 Lok. 91748, S8, moderne grop, flategravd 1/4-del NV 21.05.2007 Gaute Reitan 

Cf33893_28 Lok. 91748, S8, moderne grop, flategravd 1/4-del NV 21.05.2007 Gaute Reitan 

Cf33893_27 Lok. 91748, S8, moderne grop, profil V 21.05.2007 Gaute Reitan 

Cf33893_26 Lok. 91748, S8, moderne grop, profil NV 21.05.2007 Gaute Reitan 

Cf33893_25 
Lok. 91748, oversikt over S22, kulturlag med omliggende 
område 

NV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_24 
Lok. 91748, oversikt over S22, kulturlag med omliggende 
område 

NV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_23 
Lok. 91748, oversikt over S22, kulturlag med omliggende 
område 

NV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_22 Lok. 91748, S23, grop, plan VNV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_21 Lok. 91748, S21, grop, plan SV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_20 
Lok. 91748, oversikt over S22, kulturlag med omliggende 
område 

SV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_19 Lok. 91748, S34, avskrevet, plan SV 22.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33893_18 Lok. 91751, S3, kullflekk, profil SSV 22.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33893_17 Lok. 91748, S20, avskrevet, plan SV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_16 Lok. 91748, S19, avskrevet, plan SV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_15 Lok. 91748, S22, kulturlag, profil NV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_14 Lok. 91748, S22, kulturlag, profil NV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_13 Lok. 91748, S23, grop, plan NV 22.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33893_12 Lok. 91748, S13, avskrevet, plan N 22.05.2007 Gaute Reitan 

Cf33893_11 Lok. 91748, S23, grop, plan S 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_10 Lok. 91748, S13, avskrevet, profil N 22.05.2007 Gaute Reitan 

Cf33893_09 Lok. 91748, S21, grop, profil SV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_08 Lok. 91748, S21, grop, profil SV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_07 Lok. 91748, S23, grop, profil NV 22.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33893_06 Lok. 91748, S22, kulturlag, profil NNV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_05 Lok. 91748, S22a, kulturlag, profil NNV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_04 Lok. 91748, S22b, kulturlag, profil NNV 22.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_03 Lok. 91751, graving av prøverute i undergrunnen V 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33893_02 Lok. 91751, rute 100x, 208y gravd ned i undergrunnen NV 23.05.2007 Axel Mjærum 
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Cf33893_01 Lok. 91748, mellomlagring av matjord SV 23.05.2007 Axel Mjærum 

Filmnr Motivbeskrivelse Retning Dato Fotograf 

Cf33894_15 Indeksbilde, film 5 NV 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_14 Arbeidsbilde, maskinsålding V 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_13 
Arbeidsbilde, manuell sålding med Gjermund Steinskog 
(t.v.) og Mohammed Ahmend Mahdy (t.h) 

S 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_12 Arbeidsbilde. Håndsåld med masser. Ø 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_11 Arbeidsbilde, maskinsålding NØ 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_10 Arbeidsbilde, maskinsålding SØ 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_09 Arbeidsbilde, maskin- og håndsålding N 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_08 Lok 91751, oversiktsbilde etter undersøkelse NV 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_07 Lok 91748, oversiktsbilde etter undersøkelse SØ 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_06 Arbeidsbilde, Linn Johannessen NV 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_05 Arbeidsbilde, Axel Mjærum S 23.05.2007 Gjermund Steinskog 

Cf33894_04 Arbeidsbilde, Gjermund Steinskog håndsålder NV 23.05.2007 Axel Mjærum 

Cf33894_03 Lok. 91750, oversiktsbilde S 25.05.2007 Linn Johannessen 

Cf33894_02 Lok. 91750, røys etter utgraving Ø 25.05.2007 Linn Johannessen 

Cf33894_01 Lok. 91750, oversiktsbilde av norddel avfelt NNV 25.05.2007 Linn Johannessen 

 

 


