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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med rehabilitering av hovedbygningen på Ekeberg hovedgård foretok Kulturhistorisk 

museum en utgravning av område under og rundt huset i april 2008. Ved oppføring av bygninger på 

stedet har området blitt planert ut og fundamentert. Rester av dette ble funnet på flere steder i 

utgravningsområdet. En datering viser at denne planeringen har skjedd etter 1660, det stemmer godt 

med det vi kjenner til fra skriftlige kilder. 

 

Det ble funnet flere strukturer som ble tolket som stolpehull, flere av disse hadde skoningsstein. 

Strukturene kan tolkes som rester av stolpebygde hus, eldre enn nåværende hovedbygning, men man 

kan ikke utelukke at de stammer fra gjerder eller andre kontruksjoner. 

 

Dateringene viser en aktivitet i jernalder, spesielt i merovingertid. Det er mulig at strukturene 

stammer fra utkanten av en gårdsbosetning, eller tunområde, i yngre jernalder, men de kan også 

være rester av mer sporadisk aktivitet.  

 

Det ble funnet flere skår av keramikk. Fire skår var av jernaldertype. To skår var av mulig frankisk 

hvitgods fra 11-1200-tallet, ett skår er fra 1700-tallet. Det ble også funnet hesteskosaum og nagler. 

Funnene viser at det har vært aktivitet i området i forhistorisk tid, og tida før og etter reformasjonen.  

 

Det er mulig at stolpehullene med datering til merovingertid stammer fra en bosetning som kan 

knyttes til tidligere registrerte graver og løsfunn i området. Det i liten grad er utført tilsvarende 

undersøkelser på Ekeberg, og utgravningen ga ny og viktig informasjon om kulturminner og 

bosetning i området.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

EKEBERG HOVEDGÅRD, 152/9,           
EKEBERGVEIEN 65, OSLO KOMMUNE  

BENGTA RYSTE 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Som følge av søknad om gravearbeid, i forbindelse med reparasjon og 

rehabilitering av hovedbygningen på Ekeberg hovedgård, utførte Byantikvaren i 

Oslo en arkeologisk overvåkning/flateavdekning i tiltaksområdet i tidsrommene 

27.11-06.12.2007 og 14.01-18.01.2008 (Reiersen 2008). Tømmer og panel var 

tatt ned og grunnen under huset blottlagt.  Det ble registrert 35 strukturer av 

forhistorisk karakter, hvorav enkelte ble tolket som bosetningsspor som 

stolpehull og kokegroper (id 115166).  

 

Riksantikvaren innvilget i brev av 28.03.2008 dispensasjon for de registrerte 

kulturminnene i medhold av Lov om kulturminner av 9. juni 1978 § 8 første 

ledd, med vilkår om at Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk 

undersøkelse i tiltaksområdet. Tiltakshaver er Oslo kommune, Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av de automatisk fredete 

kulturminnene i april 2008. Følgende personer deltok i undersøkelsene: 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Bengta Ryste Feltleder 21.04-30.04.2008 8 

Tom Baefverfeldt Feltassistent 21.04-30.04.2008 8 

Anne Skogsfjord Feltassistent 25.04-30.04.2008 4 

Lars Gustavsen Innmåling 25.04-28.04.2008 2 

Bjarne Kristensen Gravemaskinfører  7 
Tabell 1. Deltakere på utgravningen. 

 

Prosjektleder Margrete F. Simonsen og Kathrine Stene fra Kulturhistorisk 

museum besøkte utgravningen. Jannie S. Johansen og Hulda B. Bernhardt fra 

Riksantikvaren var på befaring den 28. april. Kristine Reiersen fra Byantikvaren 

var innom feltet flere ganger og tok også i et tak under utgravingen. Leif Håvard 

Vikshåland fra Byantikvaren og Vibeke Martens fra NIKU kom også innom.  

 

3. FORMIDLING  

Representanter fra Eikabergtinget, blant dem Jens Treider og Gunnar Pedersen, 

kom ved flere anledninger innom feltet. De var svært interessert i arbeidet og 

hadde selv mye kunnskap om Ekeberg hovedgård og nærområdet. Gunnar 
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Pedersen overrakte oss en samling lokalhistoriske artikler som han har publisert 

i Nordstrand Blad. Jens Treider har utarbeidet en rekke skisser av hovedgården 

som han gav oss sammen med gamle kart og fotografier. Enkelte 

forbipasserende fikk også en forklaring på hva vi holdt på med og hva vi hadde 

funnet. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Hovedhuset på Ekeberg hovedgård/planområdet ligger på den nordøstlige delen 

av Ekebergsletta, 130 moh., ved inngangen til Ekeberg camping. Området rundt 

har flatt terreng, men på grunn av magert jordsmonn har sletten her 

hovedsakelig blitt benyttet som beiteland i historisk tid. Kun få meter nord for 

hovedhuset skråner terrenget bratt nedover mot nord.  

Ekeberg hovedgård før rehabiliteringen (Foto: A.L.Høyer). 

 

4.1 HISTORIKK OG NAVNETRADISJON 
Gårdsnavn kan være en kilde til kunnskap om gårders alder. Enkelte gårdsnavn 

ble brukt i bestemte tidsrom, og kan således angi når en gård ble ryddet. I andre 

tilfeller kan gårdsnavn fortelle om en gårds opprinnelige virke og aktiviteter som 

for eksempel mølledrift, eller belyse særtrekk ved natur og landskap på 

tidspunktet da gården ble anlagt.  

 

Ekeberg hovedgård har en lang og rik historie. Gården har historisk betydning 

som ett av fire stamhus i Norge. De tre øvrige er stamhuset Rosendal i 

Hardanger, stamhuset Jarlsberg i Vestfold og stamhuset Dønnesgodset på 

Helgeland. Et stamhus er et gods som udelt skal arves av eldste sønn. Ordningen 

fantes blant annet tidligere i Danmark og Norge. Stamhus var fritatt for skatt, 

men kunne til gjengjeld ikke selges. Stamhuset Ekeberg ble opprettet i 1777 og 

forble i slekten frem til begynnelsen av 1930-tallet, da kommunen overtok.  

 

Kunnskapen om området går langt tilbake i tid. I Biskop Eysteins Jordebog, som 

er en oversikt over ”de geistlige Gods i Oslo Bispedømme omkring Aar 1400”, 

blir det opplyst at Oslo bispestol har heftelser i to gårder på Ekeberg. 
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Beliggenheten til disse gårdene er imidlertid uviss. Navnet Ekeberg er også kjent 

fra andre tidlige skriftlige kilder, og nevnes i sagaene og Magnus Lagabøtes 

bylov. 

 

Gårdsnavnet Ekeberg stammer fra det gammelnorske Eikaberg og er et såkalt 

sammensatt naturnavn; eik- og -berg. Trolig har slike sammensatte naturnavn 

høy alder. Enkelte trekker dem tilbake til bronsealder. En så gammel 

navnetradisjon kan understøttes av funn av gravrøyser fra bronsealder og en 

rekke skålgroper på Ekeberg. Likevel bør en være forsiktig med å trekke sikre 

konklusjoner med hensyn til navnekronologi og gårdens alder så langt tilbake i 

tid. 

 

4.2 GENERELT OM TILTAKSOMRÅDET 

Selve hovedhuset på Ekeberg hovedgård er fra 1771. Opprinnelig ble det oppført 

en laftebygning på én etasje med samme grunnflate som dagens hus. Denne er 

siden påbygd i høyden med en annen etasje og loft. Opprinnelig hadde huset en 

åpen svalgang langs nordre langvegg. Denne er nå bygget inn og utgjør 

gangarealet i huset. Langs vestre kortvegg har det også vært en svalgang. Under 

østre del av huset er det gravd ut og murt opp kjeller. Vestre del av huset har 

krypkjeller.  

 

Tiltaksområdet er arealet der hovedhuset på Ekeberg hovedgård ligger, i tillegg 

til ca tre meter rundt husets grunnflate.  

 

Tiltaksområdet har følgende orienteringsoppgave: 

130 m vest for krysset Ekebergveien – Stamhusveien  

660 m øst for Ekebergrestauranten 

 

4.3 TIDLIGERE REGISTRERTE GJENSTANDER 

Det er funnet en rekke spor av forhistorisk aktivitet i Ekebergområdet, både 

faste fornminner og løsfunn, fra steinalder og frem til middelalder.  

 

Kulturhistorisk museum oppbevarer følgende gjenstandsfunn fra området: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.Gjenstandsfunn i området. 

  

C nummer Gård Type Datering 

C4382 Ekeberg, 151 Hestebissel av jern Jernalder 

C5647 Funnet på toppen av 

Ekeberg 

Skafthulløks Steinalder 

C19709-10 Funnet på 

Ekeberghøyden 

To spydspisser Middelalder 

C21084 Ekeberg, 151 Spydspiss av jern Uviss 

C25124 Ekeberg, 151 Remspenne av bronse Middelalder 

C29705 Ekeberg, 151 Tveegget øks av basalt Steinalder 

C35117 Ekeberg, 151 Jernøks Jernalder 

C35891 Ekeberg, 151 Fem stykker diabas med slagbule  
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4.4 TIDLIGERE REGISTRERTE FORNMINNER 
Ekebergsletta er det området i Oslo som har størst konsentrasjon av fornminner, 

og hele perioden fra steinalder til middelalder er representert. Av faste 

fornminner funnet her dominerer skålgroper og gravminner, men det er også 

påvist bosetningsspor. 

 

Det er registrert en rekke skålgropfelt på Ekeberg (i Riksantikvarens database 

Askeladden: id 12172, id 12173, id 12176, id 21564, id 49413, id 70415, id 

70415, id 70417, id 76661, id 76658 og id 94542). I forbindelse med 

registreringsarbeid, utført høsten 2003 ble det videre registrert seks nye 

skålgropfelt (jf. Mjærum 2003). 

 

Ekeberg er rik på synlige gravminner i form av gravrøyser og -hauger. 

Gravmaterialet antyder at aktiviteten i området har vært størst i andre halvdel av 

eldre jernalder. Det er også funnet flere steinlegninger og en skipssetning på 

Ekebergplatået (id70415). Videre er det registrert mange rydningsrøyser knyttet 

til forhistorisk dyrking (jf. Mjærum 2003). Ved Sjømannskolen er det utgravd en 

lokalitet fra steinalder (se Mjærum 2004/2007, 2009).  

 

Rydningsrøyser og gravfelt er to fornminnetyper som er tett knyttet til 

gårdsanlegg. Byantikvaren har registrert bosetningsspor på Ekebergåsen (jf. 

Reiersen 2008), men disse har ikke vært gjenstand for arkeologiske 

undersøkelser. På Ekeberg camping er det registrert en rekke bosetningsspor, 

hvorav en kokegrop er datert til 800-770 f.Kr. Et dyrkningslag, et 

flettverksgjerde og andre bosetningsspor er funnet midt på Ekebergsletta. 

Dyrkningslaget er datert til tidlig middelalder, 1061-1215 e.Kr., mens øvrige 

funn har gitt dateringer til senmiddelalder og førromersk jernalder (370-200 

f.Kr.). Videre er det registrert bosetningsspor på den amerikanske fotballbanen 

med dateringer til yngre romertid (415-445 e.Kr.) og førromersk jernalder (390-

255f.Kr og 400-380 f.Kr). Det er også gjort ytterligere funn av bosetningsspor 

øst for Ekebergveien, som ikke er datert.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER - PRIORITERINGER 

Under Byantikvarens registreringer ble det funnet en rekke strukturer, id 

115166. Enkelte av disse ble definert som bosetningsspor i form av kokegroper 

(3 stk) og stolpehull (4 stk). Videre ble det registrert fire strukturer tolket som 

tre røyser og en steinlegging. 24 øvrige registrerte aktivitetsspor lot seg ikke 

funksjonsbestemme. Ingen av strukturene ble datert (jf. Reiersen 2008). Som 

nevnt over er det ikke utført arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor i 

Ekebergområdet tidligere, men Byantikvaren har registrert slik aktivitet flere 

steder i området. Ifølge Kulturhistorisk museum ville en arkeologisk 

undersøkelse kunne øke kunnskapen om bosetningshistorien i Osloområdet, og 

gårdshistorien lokalt. Problemstillingene for denne undersøkelsen ble således 

orientert rundt tematikken forhistorisk gårdsbosetning (jf. Rundberget 2008).  

 



Ekebergveien 65, 152/9, Oslo kommune                                        Saksnr. 08/883 

 6 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Det ble fremsatt flere problemstillinger i tilfelle påvisning av bosetningsspor: 

•  Kan det skilles ut former for huskonstruksjoner? 

•  Er det flere faser i bosetningssporene? 

•  Datering og funksjon? 

 

Det ble også utformet problemstillinger mer konkret knyttet til kokegroper: 

•  Har alle kokegropene vært brukt for tilberedning av mat, eller finnes 

det spor etter andre aktiviteter i kokegropene? 

•  Finnes det andre gjenstander i kokegropene? 

•  Skal kokegropene tolkes som ett kokegropfelt brukt innenfor en 

snever tidsramme, eller har feltet flere bruksperioder? 

•  Er kokegroper og evt. huskonstruksjoner sammenfallende i tid? 

•  Ligger kokegropene atskilt fra andre strukturer, kan de defineres som 

deler av kokegropfelt.  

 

I tilknytning til de registrerte røysene ville det være aktuelt å redegjøre følgende: 

•  Hvilke aktiviteter representerer røysene? 

•  Er de sammenfallende i tid med øvrige aktivitetsspor 

•  Finnes det andre aktivitetsspor under røysene? 

 

5.2 UTGRAVNINGEN - METODE OG FORLØP 

Byantikvaren utførte kulturminneregistreringen i planområdet ved bruk av 

maskinell sjakting. Matjordlaget, som har en tykkelse på mellom 10 og 60 cm, 

og er tykkest i den sørlige delen av lokaliteten, ble fjernet ned til undergrunnen. 

Registreringen foregikk på vinterstid hvilket forvansket forholdene. Det ble 

blant annet nødvendig å sette opp et telt som dekket storparten av funnområdet. 

Da registreringen var avsluttet ble fjernet jord ikke tilbakeført til planområdet, 

men funnene beskyttet med vintermatter (Reiersen 2008). 

 

Under den arkeologiske undersøkelsen ble vintermattene fjernet. Øst og sør for 

kjelleren var det nødvendig å fjerne noe mer masse i dybden, så man kom helt 

ned til undergrunnen. Det avdekkede området ble renset med krafse. På 

strukturene ble det også benyttet graveskje til rensingen. Underveis ble 

strukturene nummerert. Etter avdekkingen fulgte en videre finrensing og 

utgraving i form av snitting av utvalgte strukturer. Strukturene ble dokumentert i 

plan og profil ved hjelp av foto, beskrivelse og tegning i målestikk 1:20. Det ble 

tatt ut makrofossil- og kullprøver fra flere strukturer. Et utvalg av disse ble 

vasket og analysert.  
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Feltet. Stolpehull S26 med funn av keramikk t.v.(Cf33954_19). 
 

Innmålingen ved Ekeberg hovedgård ble gjennomført i løpet av to dager. Det ble 

målt inn antatte arkeologiske strukturer, feltgrenser, moderne strukturer og 

sjakter. Det var ikke satt ut fastmerker i forbindelse med den arkeologiske 

undersøkelsen og det ble derfor nødvendig å sette ut egne hjelpepunkter fra 

allerede eksisterende fastmerker.  

 

Følgende fastmerker og koordinatsett ble benyttet: 

  N  Ø  H 

PP1068 6641379,188 599324,590 134,387 

PP1464 6641398,973 599409,161 132,602 

 

Koordinatsettene er i UTM32. Fastmerkene, som besto av bolter slått ned i 

asfalt, lot seg relativt enkelt finne. Bruken av det ene fastmerket var imidlertid 

noe problematisk da dette hadde blitt etablert omtrent midt i krysset 

Ekebergveien – Stamhusveien. 

 

Instrumentet som ble brukt til innmålingen var av typen Leica TPS1200 med 

fjernstyring. De innmålte punktdataene ble eksportert til programmet Leica 

GeoOffice der de ble konvertert til shp-filer. Punktfilene ble deretter hentet inn i 

GIS-programmet ESRI ArcGIS 9.2. hvor polygonene som utgjør kartene ble 

laget. Dette er også programmet som er brukt til den endelige kartproduksjonen. 

 

Alle kartdataene er konvertert til koordinatsystem NGO48 og lagret med 

metadata i det digitale arkivet ved KHM, Dokumentasjonsseksjonen. 
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5.2.1 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Undergrunnen i undersøkelsesområdet består i hovedsak av leire, med enkelte 

mer grusholdige partier. Da vintermattene ble fjernet var undergrunnen relativt 

fuktig, men leiren tørket fort opp i solen og det milde været. Opprensing og 

snitting av strukturer i den harde leiren var svært tidkrevende og fysisk 

utfordrende. Det ble derfor benyttet gravemaskin til snitting av enkelte 

strukturer utenfor teltet, hvor maskinen kom til. Inne i teltet holdt undergrunnen 

bedre på fuktigheten, hvilket gjorde arbeidet enklere her. I området rundt 

kjellerens sørvestlige hjørne ble det under registreringen fjernet en diger stubbe 

med stubbefreser som etterlot seg en fordypning i terrenget. I dette området 

samlet det seg vann, spesielt etter regnskyll. Det ble brukt en slamsuger til å 

fjerne vannet. Undergrunnen her forble imidlertid svært fuktig og gjørmete og 

gjorde det vanskelig å lokalisere og avgrense eventuelle strukturer.   

 

Den murte kjelleren utgjør hovedparten av den østre delen av planområdet. 

Kjelleren skal være gravd ut for hånd og murverket oppført direkte mot terrenget 

uten drenering langs ytterveggene. Undergrunnen rundt kjelleren i sør og øst 

synes å ha blitt relativt lite forstyrret da kjelleren ble anlagt. Trappen ned til 

kjelleren ligger på nordsiden og her synes arbeidet imidlertid å ha medført 

forstyrrelser som omrotet undergrunn og påførte masser. Kjelleren og trappen 

har også skåret gjennom flere strukturer i denne delen av planområdet. Vestre 

del av huset har krypkjeller og her er undergrunnen bedre bevart. De fleste funn 

av strukturer ble gjort i denne delen av planområdet. Men også her finnes 

forstyrrelser som avtrykk etter fjernet stein og en grøft med rørtrasé og opplegg 

for kloakk. Under svalgangen, langs husets vestre kortside, er undergrunnen 

preget av moderne forstyrrelser og nedgravde betongfundamenter for 

svalgangen.  

 

Lokaliteten begrenser seg som nevnt til hovedhusets grunnflate samt noen meter 

rundt denne. Dette har gjort det vanskelig å sette strukturene inn i en større 

sammenheng, som for eksempel å identifisere eldre huskonstruksjoner gjennom 

funn av stolpehull.  

 

5.3 UTGRAVNINGEN 

Under undersøkelsen ble det til sammen registrert og målt inn 47 strukturer til 

sammen. Strukturene er tolket som følger: 14 stolpehull, 5 fundament/planering, 

13 groper/nedgravninger og 15 avskrevet. I følgende avsnitt vil strukturtypene 

bli nærmere omtalt. For en oversikt over alle strukturene, se strukturliste avsnitt 

8.1, og tegninger avsnitt 8.3. 

 

5.3.1 STRUKTURER 

Stolpehull 

14 strukturer ble tolket som stolpehull. Stolpehull er spor av nedgravde stolper. 

Nedgravningen kan være steinskodd, og av og til er det mulig å se avtrykk av 

selve stolpen. Rekker av stolper kan utgjøre rester av takbærende stolper eller 

veggstolper i eldre huskonstruksjoner. Størrelsen og form på forhistoriske hus 
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varierer gjennom de ulike periodene, og stolpehullenes plassering gir grunnlag 

for tolkninger av bygningstype.  

 

Fire stolpehull ble funnet på sørsiden av den nedgravde kjelleren S40, S41, S42 

og S43. Dybden varierte mellom 4 og 25 cm, men alle var klart markerte og med 

fyllskifte av lik karakter; brun, løs siltblandet humus med enkelte kullbiter. I S40 

ble det funnet stein tolket som mulig skoningsstein og S43 inneholdt en 

skjørbrent stein. Disse stolpehullene ligger mer eller mindre på rad og kan 

oppfattes som deler av en stolperekke.  

 

De resterende stolpehullene ble funnet vest i tiltaksområder og alle, bortsett fra 

S35, i området hvor hovedhusetes krypkjeller har ligget. S35 ligger like sør for 

krypkjelleren. Flere av disse stolpehullene hadde skoningsstein, enkelte skodd 

med flere store steiner. Noen av stolpene lå på rad og kan være deler av mulige 

stolperekker. Profilen til S26 viste avtegningen av to stolper og nedgravningen 

til dem. Dette ble tolket som to samtidige, parallelle stolper eller som resultat av 

utskiftning av en stolpe. I samme struktur ble det funnet keramikk, i bunnen av 

ett av stolpehullene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dobbelt stolpehull S26 i profil (Cf 33954_94). 

 

Som nevnt over var tiltaksområdet av begrenset utstrekning og de avdekte 

flatene små, noe som gjorde det vanskelig å bestemme hvilke stolpehull som har 

hørt sammen og dannet stolperekker, og ikke minst problematisk å identifisere 

bygningstype(r) på grunnlag av stolpehullene.  

 

Fundament/planering 

Fire strukturer S1, S5, S19 og S46 er omtalt som henholdsvis røyser (A1, A29 

og A31) og en steinlegning (A30) i registreringsrapporten (jf Reiersen 2008). 

Under utgravningen ble det funnet ytterligere en struktur, S45, av samme type. 

 

Fire av strukturene ble undersøkt og dokumentert: S1, S5, S19 og S45. De ble 

renset i overflaten og det ble gravd frem profiler. Videre ble deler av S45 og S19 

utgravd. Strukturene hadde likeartet karakter og oppbygning. De er ikke gravd 

ned i undergrunnen, men anlagt over gammel markoverflate/humuslag. Her er 

lagt et lag av stein, hvor steinen har en diameter på mellom 5 og 15 cm. Steinene 

synes å være velsorterte og valgt med hensyn til størrelse. I S19 har enkelte av 



Ekebergveien 65, 152/9, Oslo kommune                                        Saksnr. 08/883 

 10 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

steinene vært varmepåvirket. Steinene ligger under, og til dels blandet i et lag av 

leire. Profilen på S1, S5 og S45 viste videre at strukturene ligger henholdsvis 10, 

30 og 12 cm under dagens markoverflate. Matjorden over S19 og S46 ble fjernet 

under registreringsarbeidet. S46 er dårligst bevart av disse og mangler det 

karakteristiske leirelaget. Det er mulig S46 kun er rester av sammenrasket stein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fremrensing av S5 (Cf33954_07).  

 

Da S1, S5, S19 og S45 består av likeartede materialer og har lignende lagvise 

oppbygning er det sannsynlig at de resultat av samme type aktivitet og har hatt 

lik funksjon. Trolig er de også sammenfallende i tid. Strukturene ligger i dag 

isolert og utenfor hovedhusets grunnflate på feltet, bortsett fra S19. Følgelig er 

det sannsynlig at ikke bare S19, men også de øvrige strukturene av denne typen 

stammer fra tiden før hovedhusets oppføring.  

 

Under Byantikvarens registrering ble S19 og S46 fullstendig avdekket. På grunn 

av planområdets avgrensninger kunne de øvrige strukturene av denne typen ikke 

avdekkes i sin fulle utstrekning. Under utgravningen ble feltgrensen utvidet noe 

mot øst og S1 viste seg å strekke seg videre et stykke i sørlig retning. På grunn 

av asfaltdekket nord for planområdet, og feltgrensen i øst er utstrekningen på S1 

i disse retningene uavklart. Det samme gjelder S5 og S45 som skjæres av 

feltgrensene i henholdsvis sør, og sør og øst. En tolkning er at strukturene 

tidligere har vært et sammenhengende lag og at senere aktivitet på lokaliteten 

har ført til at det kun er stedvise rester tilbake. Blant annet kan arbeidet med 

oppføringen av hovedhuset ha forstyrret og brutt opp den tidligere 

sammenhengen mellom dem. Det er uklart hva lagene representerer, men de kan 

ha utgjort en form for fundament eller planering av hustomten. 

 

I strukturene av denne typen ble det gjort funn av blant annet tegl, keramikk og 

glass fra nyere tid, både i overflaten av og i selve strukturene. Tegl fra nyere tid 

ble blant annet funnet under steinlaget i S1 og i steinlaget i S5. S19 inneholdt 

både keramikk, hestetenner og jerngjenstander i overflaten. Under denne 

strukturen ble det også funnet et stort stykke moderne tegl fra et rør eller en 

takstein.  
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S1, S5, S19, S45 og S46 synes å være resultat av aktivitet som har funnet sted en 

gang før 1771, da hovedhuset ble oppført. Disse strukturene representerer en 

egen aktivitetsfase som skal betraktes som uavhengig av, og antatt yngre enn, 

øvrige bosetningsspor funnet i planområdet. Dateringen av S1 til yngre enn 1660 

bekrefter denne tolkningen. 

 

Groper/nedgravninger 

13 strukturer ble tolket som spor av forhistorisk aktivitet, men kunne ikke 

funksjonsbestemmes nærmere. Disse benevnes groper/nedgravninger. 

 

Avskrevne strukturer 

15 strukturer ble avskrevet etter nærmere opprensning og eventuelt snitting. 

Disse var resultat av steinopptrekk, naturlige variasjoner i undergrunnen eller 

ulike moderne forstyrrelser. 

 

5.3.2 FUNNMATERIALE 

Det ble funnet flere skår av keramikk. Fire skår var av jernaldertype. To skår var 

av mulig frankisk hvitgods fra 11-1200-tallet, ett skår er fra 1700-tallet. 

 

5.3.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

7 prøver ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg (se vedlegg).  

 

5.3.4 DATERING 

6 prøver ble datert ved NTNU (se vedlegg). Kullprøven fra stolpehull S40 er 

datert på furu til BC 7695-7550, kullet i denne prøver har sannsynligvis havnet i 

strukturen sekundært.  

 

Kullprøven fra fundamentet S1 er datert til yngre enn 1660. De øvrige prøvene 

er datert til folkevandringstid og merovingertid. S20 er datert på furu, de tre 

andre på bjørk og bjørk/ask. Furu kan bli flere hundre år gammel og dateringer 

på furu kan gi for gamle dateringer i forhold til strukturens alder (Larsen 2004). 

Det er derfor mulig at S20 også er resultat av aktivitet i merovingertid.   

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

CalBC/CalAD 500CalAD 1000CalAD

Calibrated date

S20 Stolpehull  1570±35BP

S35 Stolpehull  1425±30BP

S10 Stolpehull  1275±25BP

S26 Stolpehull  1235±30BP

 

6. KONKLUSJON 

I forbindelse med oppføringen av bygninger Ekeberg hovedgård har området 

blitt planert ut og fundamentert. Rester av dette ble funnet på flere steder i 

utgravningsområdet. En datering viser at denne planeringen har skjedd etter 
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1660, det stemmer godt med det vi kjenner til fra skriftlige kilder. Vi vet blant 

annet at under justissekretærene Mathias Stub og Johan Hasse, på slutten av 

1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, ble det oppført bygninger på stedet. 

 

Det ble funnet flere strukturer som ble tolket som stolpehull, flere av disse hadde 

skoningsstein. Strukturene kan tolkes som rester av stolpebygde hus, eldre enn 

nåværende hovedbygning, men man kan ikke utelukke at de stammer fra gjerder 

eller andre kontruksjoner. 

 

Dateringene viser en aktivitet i jernalder, spesielt i merovingertid. Det er mulig 

at strukturene stammer fra utkanten av en gårdsbosetning, eller tunområde, i 

yngre jernalder, men de kan også være rester av mer sporadisk aktivitet.  

 

Det ble funnet flere skår av keramikk. Fire skår var av jernaldertype. To skår var 

av mulig frankisk hvitgods fra 11-1200-tallet, ett skår er fra 1700-tallet. Det ble 

også funnet hesteskosaum og nagler. Funnene viser at det har vært aktivitet i 

området i forhistorisk tid, og tida før og etter reformasjonen. 

 

Det er mulig at stolpehullene med datering til merovingertid stammer fra en 

bosetning som kan knyttes til tidligere registrerte graver og løsfunn i området. 

Det i liten grad er utført tilsvarende undersøkelser på Ekeberg, og utgravningen 

ga ny og viktig informasjon om kulturminner og bosetning i området. 
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8. VEDLEGG 

         8.1. STRUKTURLISTE  

S-nr Tolkning Form Mål i plan 
(m) 

Mål i profil (m) Element/ 
fyll 

Kommentar 

S1 Fundament/ 
planering 

 2,4 Dybde: 0,25 Lagvis stein og leire Y. enn AD 1660 

S2 Avskrevet Lineær     

S3 Avskrevet      

S4 Avskrevet Oval     

S5 Fundament/ 
planering 

 2,4 Dybde: 0,6 Lagvis stein og leire  

S6 Grop/ 
nedgravning 

 1,0x1,2  Grå leire, med stein, enkelte skjørbrente, noen kullbiter Avskåret av kjeller i sør og øst 

S7 Grop/ 
nedgravning 

 0,73  Grå leire med stein, enkelte skjørbrente Avskåret av kjeller i sør. 

S8 Grop/ 
nedgravning 

 0,58  Grå leire, med stein, enkelte skjørbrente og noe brent leire Avskåret av kjeller i sør. 

S9 Grop/ 
nedgravning 

 0,7  Gråbrun leire med stein, noen skjørbrente og små flekker brent leire 
og kullstøv 

Avskåret av kjeller i sør. 

S10 Stolpehull  0,8 Bredde: 0,64 
Dybde:  0,5 

Siltblandet leire med enkelte kullbiter. Skoningsstein Avskåret av moderne grøft i nord. 
AD690-780 

S11 Avskrevet Rund      

S12 Avskrevet Rund     

S13 Grop/ 
nedgravning 

 1,7 Bredde: 1,7 
Dybde:  0,3 

Brun humus med enkelte kullbiter, blåleire. Stein, noen skjørbrente Gjennomskåret av moderne grøft 
NØ-SV 

S14 Avskrevet Ujevn     

S15 Grop/ 
nedgravning 

Ujevn 2,2x1,2 Bredde: 0,4 
Dybde:  0,1 

Brun leireblandet humus med enkelte skjørbrente stein og kullbiter i 
sørlig del 
Rødbrent/varmepåvirket leire i nordlig del 

 

S16 Grop/ 
nedgravning 

Oval 
 

1,0x0,58 Bredde: 0,9 
Dybde:  0,2 

Brun humusholdig silt med grus   

S17 Stolpehull Ujevn 1,5x1,24 Bredde: 0,32 
Dybde:  0,22 

Silt/leire med kullbiter og brent leire  

S18 Stolpehull Ujevn 1,50x1,04 Bredde: 0,6 
Dybde:  0,12 

Humusholdig silt/leire m enkelte biter brent leire og brente bein. 
Skoningsstein 

 

S19 Fundament/ 
planering 

  Dybde:  0,12 Lagvis stein og leire  
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S-nr Tolkning Form Mål i plan 
(m) 

Mål i profil (m) Element/ 
fyll 

Kommentar 

S20 Stolpehull Oval 0,8x0,6 Bredde: 0,74 
Dybde:  0,4 

Mørkebrun silt med enkelte kullbiter. Brun og grå spettet leire med 
enkelte kullbiter 

 

S21 Stolpehull Rund 0,4x0,56 Bredde: 0,5 
Dybde:  0,1 

Brun humusholdig masse med enkelte kullbiter og enkelte stein  

S22 Avskrevet Ujevn     

S23 Stolpehull Rund 1,10 Bredde: 0,80 
Dybde:  0,30 

Leire og sandholdig humus. Skoningsstein  

S24 Avskrevet Ujevn 1,10 0,3   

S25 Grop/ 
nedgravning 

Ujevn  Bredde: 1,10 
Dybde:  0,30   

  

S26 Dobbeltstolpe Ujevn 1,60 Bredde: 1,60 
Dybde:  0,55 

Humus med noe leire, kullbiter og enkelte steiner Funn av keramikk. AD775-870 

S27 Grop/ 
nedgravning 

Rund 1,4x1,3 Bredde: 0,7 
Dybde:  0,35 

Mørkebrun, humusholdig, enkelte kullbiter, små biter brent bein  

S28 Grop/ 
nedgravning 

Rund 1,38 Bredde: 1,38 
Dybde:  0,16 

Brun humusholdig silt/sand med grus og stein  

S29 Avskrevet Rund     

S30 Avskrevet Oval 0,6x0,52    

S31 Grop/ 
nedgravning 

Ujevn 0,7x0,46 Bredde: 0,9 
Dybde:  0,05 

Brun silt/grus  

S32 Stolpehull Ujevn 1,0x0,9 Bredde: 0,83 
Dybde:  0,37 

Sortbrun kull- og leireholdig humus. Skoningsstein  

S33 Avskrevet Rund     

S34 Grop/ 
nedgravning 
 

 O,72 Bredde: 0,6 
Dybde:  0,8 

Mørkebrun grusholdig silt Avskåret i vest 

S35 Stolpehull Oval 1,1x0,95 Bredde: 1,12 
Dybde:  0,58 

Gråbrun humus og leire, en skjørbrent stein/Skoningsstein AD620-655 

S36 Stolpehull Rund 0,6x0,56 Bredde: 0,40 
Dybde:  0,12 

Mørkebrun siltblandet grus  

S37 Avskrevet      

S38 Avskrevet Ujevn     

S39 Avskrevet      

S40 Stolpehull Oval 0,4x0,3 Bredde: 0,30 
Dybde:  0,25 

Brun humusholdig silt, enkelte stein. Skoningsstein BC7695-7550 

S41 Stolpehull Oval 0,55x0,4 Bredde: 0,38 
Dybde:  0,06 

Brun humusholdig silt, enkelte stein  

S42 Stolpehull Rund     

S43 Stolpehull Rund 0,58x0,5 Bredde: 0,46 
Dybde:  0,04 

Humusholdig med enkelte stein, en mulig skjørbrent  
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S-nr Tolkning Form Mål i plan 
(m) 

Mål i profil (m) Element/ 
fyll 

Kommentar 

S44 Avskrevet      

S45 Fundament/ 
planering 

   Lagvis stein og leire  

S46 Fundament/ 
planering 

lineær   Stein  

S47 Grop / 
nedgravning 

  Dybde:  0,38 Humusholdig, med enkelte kullbiter og skjørbrente stein  
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8.2 FUNN OG PRØVELISTE C56581-C56582 

C-nr. 

Funn

-nr. Kontekst Type Kommentar Datering 

C56581/5,6 F1 S26 dobbelt stolpehull 3 keramikkbiter 

To bukskår av ett leirekar. Skåret består av grå magret leire. Stl. 3,8. Ett bukskår av ett 

leirkar. Skåret består av magret leire og er brunt på utsiden og grått på innsiden. Stl. 3,5 
cm  

C56581/4 F2 Løsfunn 2 flintbiter 

Ett fragment har Stl. 3,1 cm, det andre har Stl. 2,9 cm. Funnet S for S6 og S8, NØ for S7, i 

området med S6-S9  

C56581/1 F3 S13 nedgravning Nagle av jern Naglen har korrodert overflate. L. 3,7 cm  

C56581/7 F4 S40, fra prøve 24 Dreid keramikk Ett leirkarskår. Gråbrun utside, brun innside. Stl. 3,2 Middelalder-nyere tid 

C56581/2,3 F5 S23 1 hesteskosaum, 1 nagle Overflaten er korrodert. L. 3,5 cm og  L. 4,5 cm  

 F6 Løsfunn Håndtak av en kniv   

C56582/2 F7 

S19 Fundament/ 

planering Keramikk Ett bukskår av rødbrun leire. Finmagret. Stl. 3,2  

C56582/1,3 F8 
S1 Fundament/ 
planering 3 keramikkbiter 

To bukskår av beige leire. Stl. 4,8 og Stl. 4,1.  
Bunnskår av kar i rødgods med brun glasur på utsiden 

Mulig frankisk hvitgods fra 11-1200-tallet 
1700-tallet 

C56582/4  

S5 Fundament/ 

planering 4 biter tegl  Nyere tid? 

C56582/5  
S19 Fundament/ 
planering Teglbit fra rør  Nyere tid? 

 
 
 

C-nr. Prøvenr. Prøvetype Gram 

 

Treslag 

 

Struktur Kontekst 

NTNU 

Lab.nr. 

 

Ukal.dat. 

 

C14-dat. 

C56581/8 KP18 prøve, kull 5,2 Bjørk, hassel, ask, eik, furu Stolpehull S10 Masser i nedgravning TRa-1296 1275±25 AD690-780 

C56581/9 KP17 prøve, kull 15,5  Nedgravning S13 Masser i nedgravning    

C56581/10 KP9 prøve, kull 0,2  Stolpehull S17 Masser i nedgravning    

C56581/11 KP7 prøve, kull 0,2  Stolpehull S18 Masser i nedgravning    

C56581/12 KP2 prøve, kull 1.1 Furu Stolpehull S20 Masser i nedgravning TRa-1297 1570±35 AD435-545 

C56581/13 KP6 prøve, kull 14,1  Stolpehull S21 Masser i nedgravning    

C56581/14 KP5 prøve, kull 0,1  Stolpehull S23 Masser i nedgravning    

C56581/15 KP12 prøve, kull 0,1  Nedgravning S25 Masser i nedgravning    

C56581/16 KP20 prøve, kull 1,1 Bjørk, eik, furu Stolpehull S26 Masser i nedgravning TRa-1298 1235±30 AD 775-870 

C56581/17 KP15 prøve, kull 0,7  Nedgravning S27 Masser i nedgravning    
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C56581/18 KP13 prøve, kull 2,0  Stolpehull S32 Masser i nedgravning    

C56581/19 KP1 prøve, kull 0,4 Bjørk, eik, furu, bark/never Stolpehull S35 Masser i nedgravning TRa-1299 1425±30 AD620-655 

C56581/20 KP11 prøve, kull 0,4  Stolpehull S36 Masser i nedgravning    

C56581/21 KP24 prøve, kull 0,4 Furu Stolpehull S40 Masser i nedgravning TRa-1300 8645±50 BC7695-7550 

C56581/22 MP14 prøve, makro 2,0  Stolpehull S10  Masser i nedgravning    

C56581/23 MP17 prøve, makro 3,7  Nedgravning S13 Masser i nedgravning    

C56581/24 MP9 prøve, makro 2,8  Stolpehull S17 Masser i nedgravning    

C56581/25 MP7 prøve, makro 1,5  Stolpehull S18 Masser i nedgravning    

C56581/26 MP2 prøve, makro 8,5  Stolpehull S20 Masser i nedgravning    

C56581/27 MP6 prøve, makro 13,5  Stolpehull S21 Masser i nedgravning    

C56581/28 MP5 prøve, makro 1,0  Stolpehull S23 Masser i nedgravning    

C56581/29 MP12 prøve, makro 1,7  Nedgravning S25 Masser i nedgravning    

C56581/30 MP21 prøve, makro 4,0  Stolpehull S26 Masser i nedgravning    

C56581/31 MP15 prøve, makro 0,1  Nedgravning S27 Masser i nedgravning    

C56581/32 MP13 prøve, makro 0,8  Stolpehull S32 Masser i nedgravning    

C56581/33 MP16 prøve, makro 3,5  Stolpehull S35 Masser i nedgravning    

C56581/34 MP11 prøve, makro 0,4  Stolpehull S36 Masser i nedgravning    

C56581/35 MP24 prøve, makro 2,1  Stolpehull S40 Masser i nedgravning    

C56581/36 KP8 prøve, makro 0,2  Grop/nedgravning S16 Masser i nedgravning    

C56581/37 KP22 Prøve, makro 0,1  Grop/nedgravning S15 Masser i nedgravning    

C56582/6 MP4 prøve, makro 2,6  Fundament/planering S19 Masser i nedgravning    

C56582/7 KP10 prøve, kull 1,7  Fundament/planering S19 

Mulig gammel markoverflate i 

bunnen av strukturen    

C56582/8 KP3 prøve, kull 0,1 Bjørk, furu Fundament/planering S19 
Bunnen av strukturen, like over 
mulig gammel markoverflate    

C56582/9 MP3 prøve, makro 0,5  Fundament/planering S19 

Bunnen av strukturen, like over 

mulig gammel markoverflate    

C56582/10 MP10 prøve, makro 5,1  Fundament/planering S19 
Mulig gammel markoverflate i 
bunnen av strukturen    

C56582/11 MP19 prøve, makro 0,6  Fundament/planering S5 Mellom steinlag    

C56582/12 KP23 prøve, kull 0,2 Eik, furu Fundament/planering S1 Masser i struktur TRa-1301 200±30 Y. enn Ad1660 

C56582/13 KP4 prøve, kull 0,1  Fundament/planering S19 Masser i struktur    

C56582/14 MP23 prøve, makro 16  Fundament/planering S1 Masser i struktur    
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8.2.1. TILVEKSTTEKST 

 

C56581-C56582  

Boplassfunn framkommet ved arkeologisk utgravning gjennomført i april 2008 (Ryste 

2010). På utgravningstidspunktet gjennomgikk hovedhuset på Ekeberg hovedgård en 

restaureringsprosess. Tømmer og plank var tatt ned, og grunnen under huset blottlagt. 

Tiltaksområdet er arealet der hovedhuset på Ekeberg hovedgård ligger, samt ca tre 

meter i alle himmelretninger rundt husets grunnflate. Ved undersøkelsen ble til 

sammen 47 strukturer registrert og målt inn. Av disse ble 15 avskrevet etter nærmere 

opprenings og snitting. Av de resterende strukturene ble 14 tolket som stolpehull, 5 

som en form for planering eller fundament og 13 som nedgravninger med ukjent 

funksjon. Kullprøver er vedartsbestemt av Helge I. Høeg og datert ved NTNU (i Ryste 

2010).  

   

C56581/1-37  

Boplassfunn fra jernalder/middelalder fra EKEBERG HOVEDGÅRD (152/9), 

OSLO K., OSLO.  

Funn og prøver fra strukturer funnet under arkeologisk utgravning på Ekeberg 

hovedgård.  

   

1) Nagle av jern. Naglen har korrodert overflate. L. 3,7 cm. Strukturnr: S13 

Nedgravning. Naglen ble funnet midt i nedgravningens profil.  

2) Hesteskosaum av jern. Overflaten er korrodert. L. 3,5 cm. Strukturnr: S23 

Stolpehull. Sømmen ble funnet i overflaten av stolpehullet.  

3) Nagle av jern. Overflaten er korrodert. L. 4,5 cm. Strukturnr: S23 Stolpehull. 

Naglen ble funnet i overflaten av stolpehullet.  

4) 2  fragment av flint. Ett fragment har Stl. 3,1 cm, det andre har Stl. 2,9 cm. 

Løsfunn fra planområdet  

5) To bukskår av ett leirkar. Skåret består av grå magret leire. Stl: 3,8 cm. Strukturnr: 

S26 Dobbeltstolpe. Leirkarskårene ble funnet i bunnen av det ene stolpehullet  

6) Ett bukskår av et leirkar. Skåret består av magret leire og er brunt på utsiden og 

grått på innsiden. Stl: 5,5 cm. Strukturnr: S26 Dobbeltstolpe. Leikarskåret ble funnet i 

bunnen av det ene stolpehullet  

7) Ett leirkarskår. Gråbrun utside, brun innside. Stl: 3,2 cm. Datering: middelalder-

nyere tid. Strukturnr: S40 Stolpehull. Leirkarskåret ble funnet under vasking av 

kullprøve fra stolpehullet.  

   

Kullprøver  

8) Fra stolpehull S10. Vekt: 5,2 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, (hassel-) nøtt, ask, 

eik og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk og ask til 1275±25 BP, calAD690-

780 (TRa-1296). 

9) Fra nedgravning S13.Vekt: 15,5 g. 

10) Fra stolpehull S17. Vekt: 0,2 g. 

11) Fra stolpehull S18. Vekt: 0,2 g. 

12) Fra stolpehull S20. Vekt: 1,1 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk 

datert på furu til 1570±35 BP, calAD435-545 (TRa-1297). 

13) Fra stolpehull S21. Vekt: 14,1 g. 
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14) Fra stolpehull S23. Vekt: 0,1 g. 

15) Fra nedgravning S25. Vekt: 0,1 g. 

16) Fra dobbelt stolpehull S26. Vekt: 1,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, eik og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1235±30 BP, calAD775-870 (TRa-1298). 

17) Fra nedgravning S27. Vekt: 0,7 g. 

18) Fra stolpehull S32. Vekt: 2,0 g. 

19) Fra stolpehull S35. Vekt: 0,4 g. Vedartsbestemt til bjørk, eik, furu og bark/never. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1425±30 BP, calAD620-655 (TRa-1299). 

20) Fra stolpehull S36. Vekt: 0,4 g. 

21) Fra stolpehull S40. Vekt: 0,4 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk 

datert på furu til 8645±50 BP, calBC7695-7550 (TRa-1300). 

   

Makrofossilprøver  

22) Fra stolpehull S10. Vekt: 2,0 g. 

23) Fra nedgravning S13. Vekt: 3,7 g. 

24) Fra stolpehull S17. Vekt: 2,8 g. 

25) Fra stolpehull S18. Vekt: 1,5 g. 

26) Fra stolpehull S20. Vekt: 8,5 g. 

27) Fra stolpehull S21. Vekt: 13,5 g. 

28) Fra stolpehull S23. Vekt: 1,0 g. 

29) Fra nedgravning S25. Vekt: 1,7 g. 

30) Fra dobbelt stolpehull S26. Vekt: 4,0 g. 

31) Fra nedgravning S27. Vekt: 0,1 g. 

32) Fra stolpehull S23. Vekt: 0,8 g. 

33) Fra stolpehull S35. Vekt: 3,5 g. 

34) Fra stolpehull S36. Vekt: 0,4 g. 

35) Fra stolpehull S40. Vekt: 2,1 g. 

36) Fra grop S16. Vekt: 0,2 g. 

37) Fra grop S15. Vekt: 0,1 g. 

Orienteringsoppgave:  130 m vest for krysset Ekebergveien - Stamhusveien 660 m øst 

for Ekebergrestauranten  

Kartreferanse:  ØK, CO 045-5-3. NGO1948 Gauss-K; Akse 3, N:  211345, Ø:  3095.  

LokalitetsID:  115166  

Litteratur:    

Reiersen, Kristine, 2008, Rapport arkeologisk registrering, Ekeberg hovedgård - 

rehabiliteringsarbeid gnr 152, bnr 9, Oslo kommune  

Ryste, Bengta, 2010, Rapport fra arkeologisk utgravning, Ekeberg hovedgård 152/9, 

Ekebergveien 65, Oslo kommune  

   

C56582/1-14  

Boplassfunn fra middelalder/nyere tid fra EKEBERG HOVEDGÅRD (152/9), 

OSLO K., OSLO.  

Funn og prøver fra strukturer som er tolket som som en form for planering eller 

fundament.  

1) To bukskår av beige leire fra leirkar. Stl: 4,8 cm. Datering: Mulig frankisk 

hvitgods fra 11-1200-tallet. Strukturnr: Funnet i toppen av S1.  

2) Ett bukskår av rødbrun leire fra leirkar. Stl: 3,2 cm. Strukturnr: Funnet i toppen av 

S19.  
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3) Bunnskår fra leirkar i rødgods med brun glasur på utsiden. Stl: 6,0 cm. Datering: 

1700-tallet. Strukturnr: Skåret ble funnet i toppen av S1.  

4) Fire fragmenter av tegl. Stl: 5,6 cm. Datering: nyere tid. Strukturnr: Teglbitene 

ble funnet sammen med blant annet en jernnagle og glass, mellom steinlaget i S5.  

5) Ett fragment av tegl fra et rør. Stl: 16,5 cm. Datering: Nyere tid. 

Strukturnr:Teglbiten ble funnet sammen med mengder av tegl mellom steinlaget i 

S19.  

6) Makrofossilprøve. Vekt: 2,6 g. Strukturnr: S19.  

7) Kullprøve. Vekt: 1,7 g. Strukturnr: Prøven er tatt fra S19, fra mulig gammel 

markoverflate i bunnen av strukturen.  

8) Kullprøve. Vekt: 0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Strukturnr: Prøven er tatt 

fra S19 fra bunnen av strukturen, like over mulig gammel markoverflate.  

9) Makrofossilprøve. Vekt: 0,5 g. Strukturnr: Prøven er tatt fra S19, fra bunnen av 

strukturen, like over mulig gammel markoverflate.  

10) Makrofossilprøve. Vekt: 5,1 g. Strukturnr: Prøven er tatt fra S19, fra mulig 

gammel markoverflate i bunnen av strukturen.  

11) Makrofossilprøve. Vekt: 0,6 g. Strukturnr: Prøven er tatt mellom steinlaget i S5.  

12) Kullprøve. Vekt: 0,2 g. Vedartsbestemt til eik og furu. Prøven er radiologisk 

datert på furu og eik til 200±30 BP, yngre enn calAD1660 (TRa-1301). Strukturnr: 

S1. 

13) Kullprøve. Vekt: 0,1 g. Strukturnr: S19.  

14) Makrofossilprøve. Vekt: 16 g. Strukturnr: S1. 
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8.3. TEGNINGER 

 



Ekebergveien 65, 152/9, Oslo kommune                                        Saksnr. 08/883 

 22 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



Ekebergveien 65, 152/9, Oslo kommune                                        Saksnr. 08/883 

 23 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 



Ekebergveien 65, 152/9, Oslo kommune                                        Saksnr. 08/883 

 24 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



Ekebergveien 65, 152/9, Oslo kommune                                        Saksnr. 08/883 

 25 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 8.4. FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF33954 

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Utfyllende_Info 

Cf33954_05.jpg S5 fundament/planering - plan S Fotograf TB 

Cf33954_06.jpg S5 fundament/planering - plan V Fotograf TB 

Cf33954_07.jpg 

S5 fundament/planering - Arbeidsbilde 
Tom Baefverfeldt og Bjarne Kristensen 
(gravemaskinfører) V Fotograf BR 

Cf33954_08.jpg S5 fundament/planering - plan S Fotograf TB 

Cf33954_09.jpg S5 fundament/planering - plan N Fotograf TB 

Cf33954_10.jpg S5 fundament/planering - plan V Fotograf TB 

Cf33954_11.jpg 
Arbeideidsbilde Tom Baefverfeldt - sjakt 
sør for kjeller Ø Fotograf TB 

Cf33954_12.jpg 
Arbeidsbilde Tom Baefverfeldt - sjakt sør 
for kjeller NØ Fotograf BR 

Cf33954_13.jpg 
Arbeidsbilde Tom Baefverfeldt - sjakt sør 
for kjeller Ø Fotograf BR 

Cf33954_14.jpg 
S1 fundament/planering - S2 og S4 
avskrevet SØ Fotograf BR 

Cf33954_17.jpg 
Planområdet vest for teltet før 
opprensning NØ Fotograf BR 

Cf33954_18.jpg Strukturer i teltet S Fotograf BR 

Cf33954_19.jpg Strukturer i teltet SSV Fotograf BR 

Cf33954_20.jpg 
S19 fundament/planering før 
opprensning SV Fotograf BR 

Cf33954_21.jpg S1 fundament/planering før opprensning SV Fotograf BR 

Cf33954_22.jpg 
S5 fundament/planering - vestlig del før 
opprensning SSØ Fotograf BR 

Cf33954_23.jpg 
S5 fundament/planering - vestlig del før 
opprensning SSØ Fotograf BR 

Cf33954_25.jpg 
Moderne grøft og S19 i forgrunnen til 
høyre NØ Fotograf BR 

Cf33954_26.jpg S4 avskrevet - plan NØ Fotograf BR 

Cf33954_32.jpg S39 avskrevet - plan S Fotograf BR 

Cf33954_33.jpg S11 avskrevet - plan N Fotograf BR 

Cf33954_35.jpg S12 avskrevet - plan V Fotograf TB 

Cf33954_36.jpg 
S6, S7, S8 og S9 groper / nedgravninger 
- plan SØ Fotograf BR 

Cf33954_37.jpg S8 grop/nedgravning - plan S Fotograf BR 

Cf33954_38.jpg S9 grop/nedgravning - plan S Fotograf BR 

Cf33954_39.jpg S7 grop/nedgravning - plan S Fotograf BR 

Cf33954_43.jpg S6 grop/nedgravning - plan SØ Fotograf BR 

Cf33954_45.jpg S39 avskrevet - profil V Fotograf TB 

Cf33954_47.jpg S11 avskrevet - profil S Fotograf TB 

Cf33954_52.jpg S43 stolpehull - plan N Fotograf TB 

Cf33954_54.jpg S30 avskrevet - plan S Fotograf AS 

Cf33954_55.jpg S27 grop/nedgravning - plan S Fotograf AS 

Cf33954_60.jpg S1 fundament/planering - plan Ø Fotograf AS 

Cf33954_61.jpg S1 fundament/planering - plan S Fotograf AS 

Cf33954_62.jpg S1 fundament/planering - plan N Fotograf AS 

Cf33954_63.jpg S26 dobbeltstolpe - plan S Fotograf AS 

Cf33954_64.jpg S30 avskrevet - profil S Fotograf AS 

Cf33954_65.jpg Bjarne Kristensen - Gravemaskinfører S Fotograf AS 

Cf33954_67.jpg S10 stolpehull - profil N Fotograf TB 

Cf33954_69.jpg S13 grop/nedgravning - plan SØ Fotograf AS 

Cf33954_73.jpg S43 stolpehull - plan V Fotograf TB 

Cf33954_74.jpg S5 fundament/planering - plan S Fotograf BR 

Cf33954_75.jpg S5 fundament/planering - plan S Fotograf BR 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Utfyllende_Info 

Cf33954_77.jpg S40, S41 og S42 stolpehull - plan NØ Fotograf BR 

Cf33954_78.jpg S40, S41 og S42 stolpehull - plan SV Fotograf BR 

Cf33954_80.jpg S43 stolpehull - profil N Fotograf BR 

Cf33954_82.jpg Arbeidsbilde - Anne Skogsfjord SV Fotograf BR 

Cf33954_83.jpg S41 stolpehull - plan NV Fotograf BR 

Cf33954_85.jpg S40 stolpehull - plan SSØ Fotograf BR 

Cf33954_87.jpg 
S40 stolpehull  med S5 
fundament/planering i bakgrunnen S Fotograf BR 

Cf33954_88.jpg 
S40 stolpehull med S5 
fundament/planering i bakgrunnen S Fotograf BR 

Cf33954_89.jpg arbeidsbilde av Tom Baefverfeldt N Fotograf BR 

Cf33954_90.jpg S25 grop/nedgravning - plan Ø Fotograf BR 

Cf33954_92.jpg S26 dobbeltstolpe - nordre del av profil Ø Fotograf TB 

Cf33954_93.jpg S26 dobbeltstolpe - søndre del av profil Ø Fotograf TB 

Cf33954_94.jpg S26 dobbeltstolpe - profil Ø Fotograf TB 

Cf33954_95.jpg S41 stolpehull - profil NV   

Cf33954_96.jpg S40 stolpehull - profil SØ Fotograf AS 

Cf33954_98.jpg S28 grop/nedgravning - plan S Fotograf AS 

Cf33954_99.jpg 
S28 grop/nedgravning - vestlig del av 
profil S Fotograf TB 

Cf33954_100.jpg 
S28 grop/nedgravning - østlig del av 
profil S Fotograf TB 

Cf33954_101.jpg S28 grop/nedgravning - profil S Fotograf TB 

Cf33954_102.jpg S21 stolpehull - plan S Fotograf AS 

Cf33954_104.jpg S35 stolpehull - plan S Fotograf BR 

Cf33954_105.jpg Arbeidsbilde av Anne Skogsfjord N Fotograf BR 

Cf33954_106.jpg S25 grop/nedgravning - profil ØNØ Fotograf TB 

Cf33954_107.jpg S25 grop/nedgravning - profil ØNØ Fotograf TB 

Cf33954_108.jpg S21 stolpehull - profil S Fotograf AS 

Cf33954_109.jpg S15 grop/nedgravning - plan SØ Fotograf AS 

Cf33954_110.jpg S15 grop/nedgravning - nordlig del Ø Fotograf AS 

Cf33954_111.jpg S15 grop/nedgravning - plan NØ Fotograf AS 

Cf33954_112.jpg S16 grop/nedgravning - plan Ø Fotograf AS 

Cf33954_113.jpg S16 grop/nedgravning - profil ØSØ Fotograf AS 

Cf33954_114.jpg S20 stolpehull - plan S Fotograf AS 

Cf33954_115.jpg S27 grop/nedgravning - profil ØSØ Fotograf TB 

Cf33954_116.jpg S27 grop/nedgravning - profil ØSØ Fotograf TB 

Cf33954_117.jpg S1 fundament/planering - profil Ø Fotograf AS 

Cf33954_119.jpg S1 fundament/planering - profil Ø Fotograf AS 

Cf33954_121.jpg S19 fundament/planering - plan V Fotograf TB 

Cf33954_122.jpg S19 fundament/planering - plan S Fotograf TB 

Cf33954_123.jpg S19 fundament/planering - plan S Fotograf TB 

Cf33954_124.jpg S19 fundament/planering - plan N Fotograf TB 

Cf33954_125.jpg S45 fundament/planering - profil Ø Fotograf AS 

Cf33954_126.jpg S45 fundament/planering - profil S Fotograf AS 

Cf33954_127.jpg S45 fundament/planering - oversikt S Fotograf AS 

Cf33954_128.jpg S35 stolpehull - profil S Fotograf BR 

Cf33954_129.jpg S35 stolpehull - profil S Fotograf BR 

Cf33954_130.jpg S46 fundament/planering - plan SØ Fotograf BR 

Cf33954_131.jpg S46 fundament/planering - plan SSØ Fotograf BR 

Cf33954_132.jpg S19 fundament/planering - profil V Fotograf TB 

Cf33954_133.jpg S19 fundament/planering - profil V Fotograf TB 

Cf33954_134.jpg S32 stolpehull - plan S Fotograf BR 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Utfyllende_Info 

Cf33954_135.jpg S32 stolpehull - plan S Fotograf BR 

Cf33954_136.jpg S19 Fundament/planering - profil V Fotograf BR 

Cf33954_137.jpg S47 grop/nedgravning - plan S Fotograf TB 

Cf33954_138.jpg S47 grop/nedgravning - plan V Fotograf TB 

Cf33954_139.jpg S20 stolpehull - profil S Fotograf AS 

Cf33954_140.jpg S34 grop/nedgravning - plan S Fotograf AS 

Cf33954_141.jpg S34 grop/nedgravning - profil S Fotograf AS 

Cf33954_142.jpg S17 stolpehull - plan S Fotograf AS 

Cf33954_143.jpg S32 stolpehull - profil S Fotograf BR 

Cf33954_144.jpg S32 stolpehull - profil S Fotograf BR 

Cf33954_145.jpg S32 stolpehull - profil S Fotograf BR 

Cf33954_146.jpg S17 stolpehull - profil S Fotograf AS 

Cf33954_147.jpg S18 stolpehull - plan S Fotograf AS 

Cf33954_148.jpg S47 grop/nedgravning - profil V Fotograf TB 

Cf33954_149.jpg S47 grop/nedgravning - profil V Fotograf TB 

Cf33954_151.jpg 
S15 grop/nedgravning, utsnitt nordlig del 
- plan S Fotograf BR 

Cf33954_152.jpg S15 grop/nedgravning - plan S Fotograf BR 

Cf33954_153.jpg S15 grop/nedgravning - plan S Fotograf BR 

Cf33954_154.jpg S15 grop/nedgravning - plan NØ Fotograf BR 

Cf33954_155.jpg S15 grop/nedgravning - plan NØ Fotograf BR 

Cf33954_156.jpg S18 stolpehull - profil S Fotograf AS 

Cf33954_157.jpg S23 stolpehull - plan S Fotograf TB 

Cf33954_159.jpg S31 grop/nedgravning - plan S Fotograf AS 

Cf33954_160.jpg S15 grop/nedgravning - profil S Fotograf BR 

Cf33954_162.jpg S36 stolpehull - plan S Fotograf BR 

Cf33954_163.jpg S36 stolpehull - plan S Fotograf BR 

Cf33954_164.jpg S36 stolpehull - plan S Fotograf BR 

Cf33954_165.jpg S23 stolpehull - profil S Fotograf TB 

Cf33954_166.jpg S23 stolpehull - profil S Fotograf TB 

Cf33954_167.jpg S31 grop/nedgravning - profil S Fotograf AS 

Cf33954_168.jpg S23 stolpehull - profil V Fotograf Tb 

Cf33954_169.jpg S36 stolpehull - profil S Fotograf AS 

Cf33954_170.jpg S23 stolpehull - profil V Fotograf TB 

Cf33954_171.jpg S23 stolpehull -profil V Fotograf TB 

Cf33954_172.jpg 

Oversiktsbilde - vestlig del av 
planområde - stolpehull og  
groper/nedgravninger N Fotograf AS 

Cf33954_173.jpg 

Oversiktsbilde - vestlig del av 
planområde - stolpehull og  
groper/nedgravninger - S19 
fundament/planering bak til høyre i 
bildet SSV Fotograf AS 

Cf33954_174.jpg 

Oversiktsbilde - vestlig del av 
planområde - stolpehull og  
groper/nedgravninger - S19 
fundament/planering bak til høyre i 
bildet S Fotograf AS 

Cf33954_175.jpg 

Oversiktsbilde - vestlig del av 
planområde - stolpehull og 
groper/nedgravninger NNV Fotograf AS 
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8.5. ANALYSER  
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8.6. KART 
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