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SAMMENDRAG 
Høsten 2014 ble det foretatt utgravninger på Bergsalleen 8a i Oslo, hvor Byantikvaren i 

2013 hadde påvist en mulig fotgrøft og sentralgrav. De påfølgende utgravningene viste at 

grøfta snarere var en dreneringsgrøft, som hadde omkranset et langhus. Huset har hatt en 

buet gavl i nordøst og to rette langsider mot sørvest, men har en uklar avslutning mot 

sørvest. Huset har en dokumentert bredde på 5,7 meter og en lengde på minst 7,5 meter. 

Funn av tre stolpehull indikerer at huset var stolpebygd. Det har ikke vært mulig å 

avklare hvorvidt huset har vært to- eller treskipet. En rekke funn av brent leire med 

avtrykk av kvist og/eller strå indikerer at huset har flettverks- og leirkliningsvegger.  

 

En rekke keramikkskår av en rødbrent, enkel og grovmagret type indikerer at huset er fra 

elder jernalder. Dette bekreftes av de radiologiske dateringene, som plasserer husets 

brukstid innenfor de midtre og yngre delene av førromersk jernalder (ca. 300 f.Kr.-Kr.f.).  

 

Det ble tatt ut ni kullprøver og sju makrofossilprøver i forbindelse med undersøkelsen. 

Seks kullprøver er vedartsbestemt av Karen Salvig, Moesgård museum, og fem datert ved 

Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Seks makrofossilprøver ble sendt til 

paleobotaniske analyser på Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. Analysen er 

utført av Sofi Östman.  

 

 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Berg 48/331 

Kommune Fylke 

Oslo Oslo 

Saksnavn Kulturminnetype 

Bergsalleen 8A Bosetningsspor. Langhus.  

Saksnummer (KHM)  

2013/10235 

Prosjektkode 

220234 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Pål Sagen 

Voll terrasse 5A 

1358 Jar 

Pål Sagen 

Voll terrasse 5A 

1358 Jar 

Tidsrom for utgravning UTM-koordinater/ Kartdatum 

20.10-4.11 2014 UTM Sone 32, N: 6646667.65, Ø: 596942.49 

A-nr. C.nr. 

2014/504 C59703 

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

170362 Cf34838 

Rapport ved: Dato: 

Ingar M. Gundersen 24.08.2017 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Grethe B. Bukkemoen Ingar M. Gundersen 

file://///lagringshotell.uio.no/khm-as/05_FORMIDLING/01_PUBLISERING/01_VARIA_PROD/Layout_div/LOGO/APOLLON/UiO_Segl_150dpi.png


48/331, Oslo kommune  Saksnr. 2013/10235 

 

  

 3 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ................................................................................................. 4 1

 DELTAGERE, TIDSROM .................................................................................................................... 4 2

 BESØK OG FORMIDLING .................................................................................................................. 5 3

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER ........................................................................................... 5 4

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET ......................................................... 7 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER ......................................................................................................7 
5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON ..............................................................................................7 
5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP ........................................................................................................................8 
5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER .....................................................................................................................10 

 UTGRAVNINGSRESULTATER .......................................................................................................... 10 6

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER .................................................................................................................11 
6.1.1 Hus 1 ......................................................................................................................................12 
6.1.2 Kokegrop A715.......................................................................................................................14 
6.1.3 Annet .....................................................................................................................................15 

6.2 FUNNMATERIALE ..................................................................................................................................15 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER ........................................................................... 18 7

7.1 VEDARTSANALYSE .................................................................................................................................18 
7.2 DATERING ...........................................................................................................................................18 
7.3 MAKROFOSSILANALYSE ..........................................................................................................................19 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON ................................... 20 8

 SAMMENDRAG ............................................................................................................................. 21 9

 LITTERATUR .................................................................................................................................. 22 10

 VEDLEGG ....................................................................................................................................... 23 11

11.1 TILVEKSTTEKST, C59703 ..................................................................................................................23 
11.2 STRUKTURLISTE ...............................................................................................................................26 
11.3 FUNNLISTE .....................................................................................................................................28 
11.4 PRØVER .........................................................................................................................................29 

11.4.1 Kullprøver ..........................................................................................................................29 
11.4.2 Makrofossilprøver .............................................................................................................30 

11.5 TEGNINGER (CF34838) ...................................................................................................................31 
11.6 FOTOLISTE......................................................................................................................................35 
11.7 ANALYSERESULTATER .......................................................................................................................38 
11.8 KART (CF34838) ............................................................................................................................51 

 

 

 

 

 
Forsidebilde: Helene Russ finner jernalderkeramikk i grøft A556 (Cf34838:43). 

  



48/331, Oslo kommune  Saksnr. 2013/10235 

 

  

 4 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BERG, 48/331, OSLO KOMMUNE, OSLO FYLKE  

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Tiltaket gjelder bygging av ny enebolig i Bergsalleen 8A. Eiendommen er regulert 

gjennom S-4220 Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by, boligformål 

(Småhusplanen) av 15.3.2005. 

 

Byantikvaren i Oslo gjennomførte arkeologisk registrering av tiltaksområdet og det ble 

gjort funn av en grøft som omsluttet en sentral nedgravning (ID 170362). I grøften ble det 

påvist skår av leirkar, brent leire og kull. Anlegget ble tolket som en mulig grav (Sørgård 

2013). 

 

Riksantikvaren ga i brev av 4. november 2013 til Byantikvaren tillatelse til inngrep i 

aktuelle kulturminnet med vilkår om en arkeologisk undersøkelse, jf. Lov om 

kulturminner (kml) § 8,4.  

 

Riksantikvarens krav til dispensasjon og rekkefølgebestemmelse er vedtatt som en 

mindre vesentlig reguleringsendring av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Kravet 

om rekkefølgebestemmelser er etterkommet i reguleringsplanens § 18, tredje ledd. 

 

I brev av 26. juni 2014 til Riksantikvaren ba Byantikvaren i Oslo om at det ble 

gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med realisering av vedtatt 

reguleringsplan. Kulturhistorisk museum sluttet seg til Byantikvarens vedtak i brev av 12. 

august 2014. Riksantikvaren fattet den 2. september 2014 vedtak om utgifter til 

arkeologisk utgravning jf. kml § 10. Tiltaket er å anse som privat og utgiftene dekkes 

dermed av staten jf. Rundskriv T-02/2007 «Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider 

ved mindre, private tiltak». Kulturhistorisk museum startet deretter opp de arkeologiske 

utgravningene den 20. oktober samme år.  

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Utgravningene ble gjennomført av en feltleder og en assisterende felteder over en periode 

på 12 dager. Aurskog-Høland bygdeservice stilte med gravemaskinfører Øyvind Barbøl. 

Digital innmåling ble utført av Magne Samdal ved Kulturhistorisk museum.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Ingar M. Gundersen Feltleder 20.10-04.11 9 

Helene Russ Ass. feltleder 20.10-04.11 12 

Sum    

Magne Samdal GIS  2 

Øyvind Barbøl Gravemaskinfører 20.11 2 
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 BESØK OG FORMIDLING  3

Utgravningene ble presentert i artikkelform på Norark.no rett etter utgravningens 

avslutning. Saken ble deretter omtalt av Aftenposten den 07. november samme år. 

Aftenpostens dekning av saken baserte seg i hovedsak på innlegget på Norark.no. 

 

Avdelingsleder Stine Melvold og verneombud Anja Mansrud foretok en vernerunde 

torsdag 23. oktober. Silje Hauge og Geir Sørgård fra Byantikvaren i Oslo besøkte feltet 

onsdag 29. oktober. 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Lokaliteten ligger i Ullevål hageby, et område hvor det tidligere er innkommet flere 

gravfunn (Bukkemoen 2014). Det finnes også mange bevarte og delvis bevarte 

gravhauger, hvorav flere ligger på høydedragene som går SSV-NNØ gjennom området. I 

Bergskogen ca. 400 m nord for eiendommen ligger et av Oslos største gravfelt fra 

jernalder (ID 31869). Kulturhistorisk museum gjennomførte flere arkeologiske 

utgravninger i nærområdet i 2010 og 2011. I Bergsalléen 21 ble det blant annet påvist 

flere eldre dyrkningslag med rydningsrøyser og åkerrein datert til yngre bronsealder og 

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

(Sæther 2011). I Bergsalléen 17b og Møllesvingen 9b fremkom steinpakninger, men uten 

funn. Dateringene fra Bergsalléen 17b er til førromersk jernalder (Melheim 2012). 

Datering fra en mulig branngrav i Møllesvingen 9b er til senneolitikum (Sætre 2013). I 

2015 ble en skadet gravhaug gravd ut i John Collets allé 92. I en steinpakning sentralt i 

haugen ble det funnet en liten kontekst med brente menneskebein, som ble radiologisk 

datert til romersk jernalder (Kile-Vesik 2016). Haugen er å forstå som en del av det som 

tidligere har vært et større gravfelt på Berg, som blant annet har omfattet de gjenværende 

haugene i Bergskogen.  

 

Kulturminner i nærområdet 

ID-nr. Type Gård Merknad 

80129 Gravhaug Berg  

139137 Bosetningsspor og 

steinpakning 

Berg Undersøkt 2011 

137186 Bosetningsspor Berg Undersøkt 2011 

128209 Gravfunn Berg C24160: sverd, skjoldbule, nagler, 

bryne, celt fra vikingtid 

70243 Gravhaug og 

bosetningsspor 

Berg  

70424 Gravhaug Berg  

128189 Bosetningsspor, 

røys 

Berg Undersøkt, C57716 

128190 Dyrknings- og 

bosetningsspor 

Berg Undersøkt, C57716 

31869 Gravhaug Berg Gravfelt (6 hauger/røyser) 

128890 Veianlegg Berg  

76643 Gravhaug Berg  

171416 Gravhaug Berg Undersøkt 2015 
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Figur 1: Oversiktskart over Bergsalleen 8a (rødt) med registrerte arkeologiske lokaliteter (grønt) i 

nærområdet. Kart: Ingar M. Gundersen (Cf34838:80). 

 

Gården Berg er nevnt flere ganger i middelalderen, både før og etter Svartedauden, første 

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

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

nakne berg (Sandes og Stemshaug 1997:88) og det har tradisjonelt vært antatt at slike 

navn har betydelig alder. 

 

I 1927 ble det ved graving av grunnmur i Ullevål hageby (Møllesvingen 13) gjort funn av 

en grav (ID 128209). Det ble foretatt en befaring fra Oldsaksamlingen til funnstedet og 

det fremkom da at gjenstandene ble funnet samlet 30-40 cm under bakken i grus over 

skalleberg (Hougen og Engelstad 1927). Funnstedet ligger på en naturlig høyde, men det 

var ikke tegn til noen gravhaug. 

 

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

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

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

sverd og spore (C842- C844). Ved Bakkehaugen under Tåsen ble det under veiarbeid 

funnet et sverd, øks og bryne fra vikingtid (C25776). 

 

Utgravningsfeltet ligger i et tettbebygd småhusområde bestående av en rekke villaer med 

tilhørende hager. Flere av hagene er relativt store, mens andre de senere årene har vært 

gjenstand for utparsellering og fortetting. I flere av hagene er det kjent mindre 

gravminner. De fleste av disse er svært skadet. Landskapet preges av lave bergrygger som 

nær organiserer terrenget i terrasser med godt utsyn over resten av byen. Selve lokaliteten 
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ligger helt inntil Bergsalleen, nedenfor en lav bergrygg i vest. På andre side av 

Bergsalleen, mot øst, fortsetter terrassen og stiger svakt til å bli en ny forhøyning. Herfra 

har man godt utsyn over Oslo i øst. Fra ryggen i vest har man godt overblikk over 

Rikshospitalet, Ullevål stadion og Holmenkollåsen. Fra Bergsalleen ser man rett mot 

Berg hovedgård i nord, som ligger 400 meter unna. Mot sør faller terrenget mot 

Damplassen. Fra selve lokaliteten har man i dag begrenset utsyn i alle retninger, noe som 

til en viss grad også har vært gjeldende i forhistorisk tid. Bergryggen i vest gir imidlertid 

god ly, og beliggenheten virker sånn sett skjermet.  

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Problemstillingene var i utgangspunktet rettet mot det å avklare kulturminnets foreløpige 

tolkning som grav, og det ble da vektlagt datering av de enkelte strukturene, samt 

tidsmessig sammenheng mellom grøften og de påviste nedgravningene, og relasjonen til 

andre nærliggende kulturminner. Videre ville en analyse av evt. gravgods og funn av bein 

kunne gi grunnlag for en tolkning av individene i gravene (Bukkemoen 2014).  

 

Da det under utgravningens forløp ble tydelig at funnet ikke var å forstå som et 

gravminne, men snarere en huskonstruksjon, ble problemstillingene endret mot å avklare 

bosetningens alder og karakter. Undersøkelsen ble konsentrert om strukturer som med en 

viss sannsynlighet kunne knyttes til huskonstruksjonen og tunet, herunder stolpehull, 

veggrøft og kokegrop. Analyser av trekull og makrofossiler står sentralt for å belyse 

brukstid, bruksfaser og aktivitetssoner, og vil kunne bidra til å avklare eventuell 

samhørighet mellom huskonstruksjonen og øvrige strukturer på utgravningsfeltet.  

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking og det ble anvendt en 8 

tonns gravemaskin med pussekuff.  

 

Fremkomne strukturer ble innmålt og nummerert fortløpende. Et utvalg av strukturene 

ble undersøkt og dermed tegnet og fotografert i plan og profil. Hver enkelt struktur som 

ble snittet ble beskrevet på et eget skjema. Mengden skjørbrent stein i kokegroper ble 

målt i liter. Alle prøver, funn og snitt/profiler ble også nummerert og innmålt fortløpende. 

Det ble tatt ut kullprøve for radiologisk datering fra et utvalg av strukturene. Fra 

stolpehull i definerte hus ble det tatt ut jordprøver som under etterarbeid ble flottert for 

både makrofossiler og kull. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene ble 

lagt inn i KHMs fotobase under Cf34838. Kart og rentegnede plan- og profiltegninger er 

lagret sammen med fotomaterialet. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under 

C59703. 

 

Innmålingen i felt ble utført av Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum. Det ble da 

anvendt 2 dagsverk. Det ble målt inn 20 strukturer i tillegg til feltgrenser, prøver, funn, 

jordprofiler, steiner og moderne grøfter. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 
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innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 

ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-

format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 

kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 

og ESRIs ArcMap 10.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Vi ankom feltet i 11-tiden mandag 20. oktober og etter en kort befaring på feltet startet vi 

opp flateavdekkingen i vest. Vi kom tidlig på sporet av en steinpakning (A670) i den 

østre delen, som ikke var blitt påvist under registreringene. Steinpakningen lå relativt nær 

stedet hvor det var blitt påvist en mulig sentralgrav, og vi mistenkte derfor at det kunne 

være rester av en kjernerøys. Vi fortsatte deretter avdekkingen mot nord og øst og 

gjenfant en del av den mulige fotgrøfta (A556) i en av registreringssjaktene. Den 

påfølgende dagen fortsatte vi avdekkingen mot øst og sør, men vi fikk snart problemer 

med lagring av masser innenfor tiltaksområdet. Plassen var begrenset og vi forsøkte å 

unngå å påføre skade på frukttrærne i hagen. Brakken var i tillegg plassert på feltets østre 

del. Dette kompliserte ytterligere utvidelser, men vi lyktes med å avgrense grøfta i øst, 

sørøst og nord. En kokegrop (A715) ble funnet utenfor grøfta i nordøst. Den mulige 

sentralgraven ble påvist ut fra lokaliseringen i registreringsrapporten (Sørgård 2013), men 

ga inntrykk av å ha en annen funksjon. To strukturer (A647 og A660) ble definert og 

senere snittet, hvorav A647 viste seg å være et stolpehull. Maskinbruken ble avsluttet 

13:30 tirsdag 21. oktober. Det ble avdekket totalt 112 m².  

Under opprensningen ble det etter hvert tydelig at grøfta neppe representerte en fotgrøft 

tilknyttet et gravminne, men snarere kunne være en veggrøft tilhørende en 

huskonstruksjon. Finrensningen ble fullført i løpet av torsdag 23. oktober og noen 

oversiktsfoto ble tatt av feltet før strukturene ble målt inn (Figur 2). Magne Samdal gikk 

også over med metallsøker.  

De påfølgende dagene gikk vi i gang med å dokumentere strukturer i plan og deretter 

foreta snitting og profildokumentasjon. Vi fokuserte til å begynne med på veggrøfta og 

kokegropa. Kokegropa ble dokumentert i plan og deretter snittet og kullprøver tatt ut. 

Veggrøfta ble delt opp i fem seksjoner som ble dokumentert på egne skjema, før vi tømte 

disse. Seksjonene ble nummerert i den rekkefølgen de ble tømt og dokumentert. Massene 

i seksjon 1-3 ble våtsåldet, men dette var tidkrevende og resulterte ikke i noen funn. 

Seksjon 4-5 ble derfor tømt uten at massene ble såldet. Under tømming fremkom 

pakninger med brent leire, hvorav noen har avtrykk av kvister og strå. Flere stykker er 

samlet inn som prøver (F200020, F200035, F200044 og F200055). Vi beholdt en 

profilbenk mellom hver seksjon for profildokumentasjon og prøveuttak. Noen prøver ble 

også tatt ut av gode kontekster under tømming. Grøfta var vanskelig å spore i plan i 
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sørvest, hvor det fortsatt lå igjen noe matjord etter avdekkingen, men det lyktes å følge 

den helt til feltkanten i sør ved å tømme strukturen fra nord. Grøfta rettet seg ut mot sør 

og fortsatte inn under oppstillingsplassen utenfor utgravningsfeltet. I vest og øst avtegnet 

det seg dermed til slutt to parallelle langsider, som anga en bredde på huset på ca. 5,7 

meter. Det gjenværende matjordslaget ble fjernet manuelt mot slutten av utgravningen.  

 

Figur 2: Utgravningsfeltet med innmålte strukturer. Kart: Ingar M. Gundersen (Cf34838:79). 
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Vi tok deretter for oss strukturer i tilknytning til veggrøfta og flaten innenfor. Moderne 

avfall og gjenstander i tilknytning til steinpakningen indikerte tidlig en relativt ung alder 

på denne, men den ble likevel undersøkt og dokumentert på sedvanlig vis. Under 

steinpakningen ble det funnet matjord. Strukturen er trolig en moderne konstruksjon i 

tilknytning til hagevirksomheten på stedet. Under snitting av stolpehull A782 ble det 

funnet jernalderkeramikk (F200014). Etter hvert ble det også funnet keramikk av samme 

type i seksjon 2 i veggrøfta (F2017 og F200052). Registrant Geir Sørgård fra 

Byantikvaren i Oslo kunne bekrefte at de også hadde funnet keramikk av samme type på 

omtrentlig samme sted som funnet i veggrøfta. Forholdene i felt gjorde det vanskelig å 

påvise strukturer (se under), og kun tre stolpehull kunne identifiseres innenfor husflaten. 

Det er uvisst om disse skal tolkes som en del av huskonstruksjonen, ettersom strukturene 

har en asymmetrisk plassering i forhold til grøfta. Det ble ikke påvist noen grindpar eller 

stolperekker. Avslutningsvis ble profilbenkene i veggrøfta tatt ned og strukturen helt 

tømt. Totalt ble det tatt ut syv makrofossilprøver, ni kullprøver og fire prøver av brent 

leire og gjort funn av keramikk på tre steder. 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Steinrik undergrunn, mye nedbør og dårlige lysforhold krevde mye og gjentatt rensing av 

undergrunnen. Dette sinket arbeidet, samtidig som forholdene ikke var de beste for å 

klare å påvise svake fyllskifter og svakt markerte strukturer. Det ble kjøpt inn 

presenninger for å dekke til fremrensede flater, men regnværet førte likevel til at vannet 

mettet bakken og dro ut strukturene i flaten. Vanskeligheter med å definere strukturer 

tilhørende langhuset førte til at det i hovedsak var den godt markerte veggrøfta som til 

slutt definerte husets utstrekning og utforming.  

 

Det fremkom flere spor etter nyere tids hagevirksomhet under utgravningene. Dette 

gjelder blant annet steinpakning A670. Dette har likevel i mindre grad forstyrret selve 

langhuset. Kabelgrøft T765 har imidlertid kuttet langhuset og veggrøfta på tvers i en 

bredde på ca. 90 cm (Figur 3). Veggrøfta ble likevel gjenfunnet sør for denne og inngrepet 

har i mindre grad påvirket tolkningen av anlegget.  

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Utgravningsfeltet ligger i en liten frukthage tilhørende en eldre villa i nordvest. I tillegg 

til den gamle villaen så ligger det et bolighus i vest. En adkomstvei til husene utgjør 

feltets sørlige avgrensing, sammen med en opparbeidet parkeringsplass som skjærer 7 

meter fra adkomstveien og inn over lokaliteten (Figur 2). Parkeringsplassen er 

fundamentert med betong og det er svært usikkert om det er bevart kulturspor under. Fra 

disse to elementene strekker utgravningsfeltet seg mot nord og er etter beste evne anlagt 

mellom frukttrær og busker. En rad med frukttrær står langsmed feltets østre kant, men 

den sørligste av disse ble fjernet under avdekkingen. Utgravningsfeltet har dermed et 

begrenset omfang, men lokaliteten er likevel tilfredsstillende avgrenset.  

 

Undergrunnen består av morene, som etter ca. 20 cm ned i bakken går over til lys grå og 

beige leire. Kabelgrøft T765 går fra nordvest mot sørøst og skjærer gjennom lokalitetens 

sørligste del og adskiller denne fra resten av feltet.  
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Figur 3: Plantegning over langhuset på Bergsalleen 8a, med tilhørende strukturer (Cf34838:82). 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

De arkeologiske sporene domineres av en tydelig definert grøft (A556) sentralt på feltet. 

Den har et sterkt buet endeparti i nordøst og retter seg deretter ut mot sørvest. I grøfta er 

det funnet mye brent leire, noen med avtrykk, svært fragmentert kull og noe keramikk. 

Det har tidvis dukket opp skjørbrent stein. Det er observert generelt mye kull og brent 

leire i nordvestre langside. Funn av keramikk er gjort i seksjon 2 i nord. Innenfor grøfta 

er det undersøkt flere strukturer, hvorav tre er definert som stolpehull (A640, A647 og 

A782). I A782 dukket det opp et keramikkskår (F200014) av samme type som i grøfta. I 

de to andre var det tydelig steinskoning. Stolpehullene står ikke i et tydelig system. To av 

stolpehullene kan representere takbærende stolper (A647 og A782), mens den tredje kan 

ha vært en veggstolpe/dørstolpe (A640). De øvrige strukturene innenfor grøfta er 

avskrevet. Nordøst for huset er det funnet en kokegrop. Øvrige strukturer rundt huset ble 

ikke prioritert for undersøkelser, men er dokumentert i plan. Det ble ikke påvist 

konstruksjonselementer i grøfta, og det er derfor usikkert om vegglinjen har stått i eller 

innenfor denne. Det virker derimot klart at huset har vært stolpebygd og hatt en lett 

veggløsning med leirklining. De få funnene av stolpehull må eventuelt tilskrives 

undergrunnen. Få av strukturene har vært tydelig markert. Stedet bærer også preg av 

moderne hagevirksomhet, noe som kan ha virket inn på bevaringsforholdene.  
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Figur 4: Plantegning av observerte konsentrasjoner av kull og brent leire under tømming av seksjon 

1-3 (Cf34838:78). 

6.1.1 HUS 1 

Huset har vært orientert nordøst-sørvest og hatt en bredde på ca. 5,7 meter. Husets 

avgrensning er ikke sikker i sør, og lengden er derfor ikke kjent. Dokumentert lengde er 

ca. 7,5 meter. 

 

Veggrøften har en dokumentert utstrekning på 18 meter og er utformet med en buet 

kortside i nordøst og to rette langsider i nordvest og sørøst. Bredden på grøfta varierer 

mellom 19 og 64 cm, med en dybde på 6 til 15 cm. Fyllmassene er kompakte og består i 

all hovedsak av mørk brun leirholdig grus med innslag av kullstøv. Flere konsentrasjoner 

av trekull og brent leire kunne observeres både i plan etter den første avdekkingen (Figur 

3) og underveis under formgraving og tømmingen av fyllmassene (Figur 4). Spesielt i 

seksjon 1 i sørøst utgjorde konsentrasjonene av brent leire et relativt kompakt sjikt, og lå 

over en markant konsentrasjon av fragmentert trekull. Mye brent leire ble også funnet i 

seksjon 2 i nord, hvor det i tillegg ble gjort funn av keramikk. En rekke skår ble funnet 

samlet (F2017) og stammer trolig fra et og samme kar. Skårene lå brettet ut over og har 

knust på stedet (Figur 5).  
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Figur 5:Deler av et knust keramikk-kar (F2017) funnet in situ i seksjon 2 i veggrøft A556. Foto: 

Helene Russ (Cf34838:36). 

 

Flere av stykkene med brent leire hadde tydelige avtrykk etter strå, kvister og i noen 

tilfeller det som kan være avtrykk etter fingre. Flere stykker er samlet inn (se vedlagte 

funnliste). Det fremstår som ganske klart at funnene stammer fra en flettverksvegg med 

leirklining, og at dette har utgjort i hvert fall deler av husets ytre konstruksjon. Fraværet 

av tydelige veggstolper gjør det imidlertid noe uklart om ytterveggen har stått i selve 

grøfta eller innenfor denne, men det virker som et gjennomgående trekk at 

konsentrasjonene av brent leire lå over tynne forekomster av fragmentert kull. Dette var 

spesielt tydelig i seksjon 1 og indikerer at annet kulturmateriale har blitt akkumulert i 

grøfta før den brente leira ble avsatt på stedet. I tillegg ble det dokumentert et tynt 

utvasket sjikt mot bunn av grøfta i profil C2022 mellom seksjon 2 og 3. Observasjonen 

peker i retning av at grøfta har stått åpen i husets brukstid og at ytterveggen har stått 

innenfor denne, noe også keramikkskårene er en indikasjon på. Trolig har leira blitt avsatt 

i grøfta da huset gikk ut av bruk. Både den brente leira og kullsjiktene indikerer at huset 

har brent.  

 

De tre stolpehullene A640, A647 og A782 har en uklar relasjon til hverandre, ettersom 

det verken er påvist sikre stolpepar eller stolperekker. To av stolpehullene, A647 og 

A782, kan representere takbærende stolper, men er ikke symmetrisk plassert i forhold til 

husets yttervegger. A647 ligger ca. 1,2 meter fra sørøstre langside, mens A782 har en 

avstand på ca. 2 meter fra nordvestre langside. Det tredje stolpehullet, A640, ligger nær 

opp mot sørøstre langside og kan representere en vegg- eller dørstolpe. A640 og A647 

har imidlertid tydelige skoningssteiner med lik indre diameter mellom steinene på ca. 30 

cm. 
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Figur 6: Profiltegninger av stolpehull tilknyttet Hus 1 (Cf34838:84). 

 

A782 består av to nedskjæringer tett inntil hverandre, som ikke kunne adskilles fra 

hverandre i plan. Strukturen kan representere en dobbeltstolpe eller en utskiftning av en 

av de takbærende stolpene i løpet av husets levetid. Den indre diameteren på de to 

nedskjæringene er i likhet med de to andre stolpehullene på ca. 30 cm.  

 

Både A782 og A647 har tydelige nedskjæringer med buet bunnform, mens A640 er 

grunnere med spiss bunnform. Dybden på de tre strukturene er også relativt ensartet, og 

varierer mellom 18-25 cm. Fyllmassene består i alle tilfellene av gråbrun og mørk 

gråbrun leire og grus, men med varierende innslag av brent leire og kull. I A782 ble det 

funnet et keramikkskår (F200014) av samme type, som ble funnet i grøft A556 (F2017). 

Keramikkskåret lå sentralt i fyllmassene. Makrofossilprøvene fra de tre stolpehullene 

viser et markant innslag av trekull (se under). Ved A647 er det påvist en rekke fragmenter 

av brent leire i et utflytende sjikt av leire og grus (A660). 

 

Det ble ikke påvist stolpeavtrykk i noen av de tre strukturene, men det virker sannsynlig 

at huset har vært stolpebygd. Det er imidlertid mer uklart om huset har vært to- eller 

treskipet, og hvorvidt et eventuelt treskipet hus har vært grindbygd.  

6.1.2 KOKEGROP A715 

Kokegropen var tilnærmet sirkulær og hadde en diameter på 65 cm og dybde 17 cm. 

Bunnformen var buet. Mot bunn kunne det observeres en tydelig kullrand på opptil 8 cm 
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tykkelse, som i all hovedsak var dekket av mørke gråsvarte kullholdige fyllmasser av 

sand og grus. I overgangen mellom de to lagene ble det dokumentert en markant 

konsentrasjon av skjørbrente steiner, noe som til en viss grad også forekom i de gråsvarte 

fyllmassene. Totalt ble det dokumentert 6 liter med skjørbrente steiner i strukturen. 

Massene ble våtsåldet og det ble funnet et fragment av brent bein. Fragmentet var 

imidlertid såpass lite og i så dårlig befatning at det ikke ble samlet inn.  

 

 

Figur 7: Til venstre: Plan og profiltegning av kokegrop A715, med markering for innsamlede prøver 

(Cf34838:81). Til høyre: Kullsjikt og skjørbrente steiner fotografert under snitting. Foto: Ingar M. 

Gundersen (Cf34838:28). 

6.1.3 ANNET 

Seks strukturer ble på grunn av tidspress ikke prioritert for nærmere undersøkelser. Fire 

(A607, A623, A632 og A790) av disse ligger ved langhusets sørligste dokumenterte 

utstrekning. A699 ligger på den nordlige delen av feltet, mens A739 ligger nær noen 

større jordfaste steiner umiddelbart øst for langhuset. Strukturene lot seg ikke definere 

nærmere ut fra observasjoner i plan, og kan også være spor etter moderne virksomhet.  

 

En struktur (A660) lot seg ikke definere nærmere etter snitting, men inneholdt fragmenter 

av brent leire. Brent leire ble også funnet på stedet under Byantikvarens registreringer 

(Sørgård 2013:6).  

 

Seks strukturer ble avskrevet som moderne aktivitetsspor eller natur etter nærmere 

undersøkelser, deriblant steinpakning A670. Alle disse ligger innenfor husflaten. 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble samlet inn 52 fragmenter av brent leire fra seksjon 1, 2, 3 og 5 i grøft A556, som 

er fordelt på et funn-nummer per seksjon (Seksjon 1: F200020, seksjon 2: F200055, 

seksjon 3: F200035 og seksjon 5: F200044). På stykkene fra seksjon 1, 3 og 5 er det flere 

tilfeller av avtrykk fra strå, kvister og muligens en finger, mens dette er mer uklart på 

stykkene fra seksjon 2. I både seksjon 1, 3 og 5 er det funnet enkelte stykker med en 

glattet overflate. Leirklumpene er etter alt å dømme rester etter en flettverks- og 

leirkliningsvegg, som har utgjort deler av husets yttervegger. Funnene er katalogisert 

under C59703/4. Seks små fragmenter med brent leire (ByaF2) ble også funnet i 
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overflaten på A647/A660 under Byantikvarens registreringer. De er katalogisert under 

C59703/3. 

 

 

Figur 8: Innmålte profiler, funn og prøver. Kart: Ingar M. Gundersen (Cf34838:83). 

 

Keramikkskår ble funnet i tre tilfeller (F2017, F200014 og F200052). Med et unntak ble 

alle skårene funnet i seksjon 2 i grøft A556, mens det siste skåret ble funnet i fyllmassene 

til stolpehull A782. 66 av de 76 skårene i seksjon 2 ble funnet samlet (F2017). Skårene i 

F2017 lå tett mot hverandre og gir inntrykk av å stamme fra et større skår eller kar, som 

har knust på stedet. Skårene er kvartsmagret og har en gjennomgående tykkelse på 7-9 

mm, med en glattet lys rødbrent inn- og ytterside. Kjernen virker noe grovere magret og 

har en gråsvart farge. Skårene er stort sett små og de fleste er mindre enn 2 cm. Noen mer 

velbevarte skår har en størrelsesorden på 2-3,1 cm. Det er ikke observert noen form for 

ornamentikk. Skårene stammer etter alt og dømme fra et og samme kar, som ser ut til å ha 

vært av en forholdsvis enkel type. Flere av skårene har en tydelig krumning, som 

indikerer at karet har vært bukformet og ikke rett. To av de mindre skårene er randskår og 

har enkel avrundet og svakt utoverbøyd rand. Utover dette er det ikke mulig å definere 

funnet nærmere. Noen av skårene har en noe sotet ytterside.  

 

De siste ti skårene fra seksjon 2 (F200052) ble funnet 0,5 meter fra de øvrige. Skårene i 

F200052 ligner skårene i F2017, men har en kraftigere og gjennomgående rødlig farge. 

To av skårene har imidlertid en lysere tone, og samsvarer i større grad med eksemplarene 

i F2017. Godset virker også noe grovere magret, men inneholder i likhet med de andre 

kvarts. Et av skårene har form som en vinkel med flat bunn og skrånende side i ca. 45 
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graders vinkel, og er trolig del av foten til et flatbunnet kar. Noen av skårene har en 

glattet side, men magringen ser ut til å være noenlunde lik gjennom hele godset. Ingen av 

skårene har bevart både inn- og ytterside, men tykkelsen på skårene ligger i likhet med de 

øvrige funnene på mellom 7-9 mm. Skårene ser ut til å stamme fra et og samme kar, men 

det er usikkert om det hører til samme kar som F2017. 

 

Keramikkskårene fra A556 er katalogisert under C59703/1. 

 

F200014 i stolpehull A782 er av samme type som F2017, men er funnet ca. 5,2 meter 

lenger sør-sørvest. Funnet er katalogisert under C59703/2. 

 

 

Figur 9: Keramikkskår fra grøft A556 (F2017). Foto: Ingar M. Gundersen (Cf34838:77). 

 

Det ble også gjort funn av keramikk under registreringene i 2013. Fem fragmenter 

(ByaF1) ble funnet i flaten på grøft A556 (Sørgård 2013:5). I henhold til registrant Geir 

Sørgård ble skårene funnet omtrent ved F2017 i seksjon 2. Alle skårene er av samme type 

som F2017. Funnet er katalogisert sammen med det øvrige funnmaterialet fra grøft A556 

under C59703/1. 

 

Keramikkskårene ligner de grove kvarts- og feltspatmagrede udekorerte karene til koking 

og oppbevaring, som er godt kjent fra kontekster fra førromersk jernalder og romertid 

(Bøe 1931:11-24, Rødsrud 2012:47-49). Det er imidlertid ikke mulig å angi en mer presis 

datering innenfor disse rammene.  
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

Det ble totalt tatt ut ni kullprøver fra tre strukturer og syv makrofossilprøver fra fem 

strukturer. Seks kullprøver og seks makrofossilprøver ble sendt inn til henholdsvis 

vedartsanalyser ved Moesgård museum og paleobotaniske analyser på Miljöarkeologiska 

laboratoriet ved Umeå universitet. Fem kullprøver ble deretter videresendt til 

Ångströmlaboratoriet ved Uppsala universitet for radiologisk datering. 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Totalt ble 46 trekullstykker analysert av Karen Salvig fra totalt seks prøver, fra 

henholdsvis kokegrop A715, stolpehull A782 og grøft A556. Kullprøvene besto i 

hovedsak av små og fragmenterte kullbiter, hvorav noen var sintret og trestrukturen 

ødelagt. Syv trekullstykker (15,2 %) kunne ikke defineres nærmere. 14 stykker ble 

definert som bark (30,4 %), 14 som bjørk (30,4 %), 1 som gran (1,1 %) og 10 som lønn 

(21,7 %). Bark og bjørk er påvist i flere av prøvene, mens gran og lønn kun opptrer 

isolert i enkeltprøver. 

 

 

Figur 10: Vedartsanalyser fra Bergsalleen 8A 

7.2 DATERING 

Fem kullprøver ble sendt til radiologisk datering, hvorav en fra kokegrop A715, en fra 

stolpehull A782 og tre fra grøft A556. To av dateringene har sammenfallende resultater. 

Dette gjelder P200010 fra stolpehull A782 og P200037 fra grøft A556, med kalibrerte 

dateringer (1 sigma) innenfor tidsrommet 400-230 og 370-200 f.Kr. Dateringene er 

foretatt på bjørk og ubestemt trevirke. P200046 fra grøft A556 overlapper i stor grad, 

men har et noe yngre resultat med kalibrert datering (1 sigma) til 350-120 f.Kr. 

Dateringen er foretatt på lønn. Kokegrop A715 virker noe yngre enn de øvrige 

strukturene, med kalibrert alder (1 sigma) 160 f.Kr.-Kr.f. Dateringen er foretatt på bjørk. 

Til tross for noe variasjon mellom de fire prøvene, så ligger dateringsresultatene entydig 

innenfor førromersk jernalder. Den typologiske vurderingen av keramikkfunnene angir en 
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relativ datering innenfor eldre jernalder (se kapittel 6.2), og de radiologiske dateringene 

faller godt innenfor disse rammene. Mer presist indikerer resultatene en brukstid innenfor 

den første halvdelen av perioden, og da spesielt de midtre og yngre delene av førromersk 

jernalder. 

 

Kun et dateringsresultat avviker markant fra helhetsbildet. P200041 fra grøft A556 ble 

datert til etterreformatorisk tid og er foretatt på gran. Prøven hadde tilsynelatende en god 

kontekst og ble samlet inn fra under et sjikt med brent leire mot bunnen av grøfta. Prøven 

besto imidlertid av få og svært små trekullstykker, noe som øker faren for kontaminering 

fra yngre kulturmateriale. Dateringsresultatet kan også indikere forstyrrelser i de bevarte 

strukturene på grunn av røtter eller senere virksomhet på stedet.  

 
Prøve Kontekst Lab-nr Materiale Kalibrert alder, 1 

sigma 

Kalibrert alder, 

2 sigma 

P200004 Kokegrop A715 Ua-52970 Bjørk 160-130, 120-30, 10 

f.Kr.-Kr.f. 

170 f.Kr.-10 e.Kr. 

P200010 Stolpehull A782 Ua-52971 Ubestemt 400-350, 290-230 f.Kr. 400-340, 310-200 

f.Kr. 

P200037 Grøft A556 Ua-52972 Bjørk 370-350, 300-200 f.Kr. 390-200 f.Kr. 

P200041 Grøft A556 Ua-52973 Gran 1690-1730, 1810-1840-

1870-1920 e.Kr. 

1690-1730, 1800-

1930 e.Kr. 

P200046 Grøft A556 Ua-52974 Lønn 350-310, 210-160, 130-

120 f.Kr. 

360-280, 240-90 

f.Kr. 

Tabell 1: Dateringsresultater fra Bergsalleen 8a.  

 

Figur 11: Kalibreringskurver for de totalt fem radiologiske dateringene på prosjektet.  

7.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Seks makrofossilprøver fra stolpehull A640, A647 og A782 og grøft A556 ble sendt til 

analyse for å belyse husets funksjon og karakter. Analysen ble utført av Sofi Östman. Det 

ble ikke påvist arkeobotanisk materiale i prøvene. Fire av prøvene (P200024, P200026, 

P200028, P200033) inneholdt mye trekull, og er tatt ut av stolpehull A640, A647 og 

A782.  
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

Lokaliteten var i utgangspunktet registrert som et mulig gravminne og utgravningene var 

både dimensjonert og planlagt ut fra disse forholdene. Ved endt avdekking fremsto det 

som klart at tolkningen måtte revurderes. Det var flere forhold som spilte inn. Det ble på 

den ene siden ikke påvist noen sentralgrav, og to strukturer med mer eller mindre samme 

plassering i forhold til registreringssjaktene viste seg å være et stolpehull (A647) og en 

udefinert struktur (A660). Ytterligere to stolpehull (A640 og A782) ble påvist på flaten. 

Den registrerte fotgrøften (A556) hadde en kraftig buet side i nordøst, men gikk deretter 

over i to tydelige langsider mot sørvest. Dette avvek fra den opprinnelige tolkningen, og 

markerte snarere dimensjonene og formen til et langhus. De mange fragmentene med 

brent leire som ble funnet i grøfta, hvorav flere hadde avtrykk som kunne indikere en 

leirklinings- og flettverksvekk, pekte etter hvert også tydelig i retning av en 

huskonstruksjon.  

 

De konkrete sporene etter langhuset er likevel fåtallige og mangelfulle. Husflaten kunne 

ikke i sin helhet avdekkes, da den sørvestlige enden delvis ligger under en 

oppstillingsplass. Den ene langsiden til den omsluttende dreneringsgrøfta (A556) kunne 

spores utenfor oppstillingsplassen, men lot seg ikke dokumentere i en større lengde enn 

ca. 7,5 meter og omsluttet dermed ikke husflaten i sørvest. Husets sørvestre gavl lot seg 

ikke identifisere. Innenfor husflaten er det kun påvist tre stolpehull, som likevel har en 

noe uklar tilknytning til huset. Mangelen på definerte stolperekker og grindpar skaper 

uklarhet rundt husets konstruksjon, men C14-dateringene fra stolpehull A782 og grøft 

A556 gir likevel sterke indikasjoner på at stolpehullene og grøfta bør sees i sammenheng.  

 

Husets funksjon er likeledes uklart, da det ikke er påvist ildsteder eller andre 

aktivitetsspor. Makrofossilanalysene har heller ikke vært tilstrekkelige til å avklare 

bosetningens karakter. De mange keramikkskårene som ble funnet knyttes vanligvis til 

husholdsformål (Bøe 1931:11-24, Rødsrud 2012:47-49), men keramikk har en bred 

anvendelse og kan opptre i vidt forskjellige kontekster. Funnkonteksten levner likevel 

ingen tvil om at keramikken skal knyttes til selve huset og bruken av denne. I dette 

perspektivet er boligformål den mest nærliggende tolkningen. 

 

Det kan være flere årsaker til de fåtallige konstruksjons- og aktivitetssporene på 

boplassen. På den ene siden skaper grus- og steinholdig morene visse utfordringer når 

strukturer skal defineres i plan, ettersom fyllmassene ofte kan være vanskelige å skille fra 

undergrunnen rundt. De vanskelige vær- og lysforholdene i månedsskiftet 

oktober/november kan ha bidratt ytterligere til dette forholdet. På den andre siden ble det 

avskrevet en rekke strukturer innenfor husflaten etter nærmere undersøkelser, og anlegget 

vurderes slik sett som godt undersøkt. Etterreformatorisk virksomhet på stedet kan også 

være en vesentlig faktor i denne sammenhengen. Spesielt hage- og utbyggings-

virksomheten i moderne tid kan ha virket direkte inn på bevaringsforholdene. I 

registreringsrapporten (Sørgård 2013:5) blir også etterreformatorisk virksomhet fra tiden 

før småhusbebyggelsen vektlagt som en vesentlig kildekritisk faktor, deriblant to 

søppelgroper. Den ene av disse er trolig A689, som ble avskrevet i forbindelse med 

utgravningene. Under utgravningene ble det likeledes påvist en rekke andre spor etter 

moderne virksomhet, som steinpakning A670. En kullprøve tatt ut fra overflaten av 
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A647/A660 under registreringene ble datert til 1280-1390 e.Kr., og ble likeledes tolket 

som spor etter senere forstyrrelser (Sørgård 2013:6). 

 

Visse konstruksjonstrekk kan likevel utledes fra materialet. Husets dreneringsgrøft angir 

en bredde på huset på ca. 5,7 meter og en lengde på minst 7,5 meter. Huset har hatt en 

avrundet gavl i nordøst og trolig vært stolpebygd, men det er uklart hvordan reisverket 

har vært utformet. De mange funnene av brent leire med avtrykk etter kvist og strå, 

hvorav noen også hadde en glattet overflate, peker relativt entydig i retning av at huset 

har hatt yttervegger av flettverk og leirklining. Stratigrafiske observasjoner og fraværende 

staur- eller stolpehull i grøfta gir gode indikasjoner på at ytterveggen ikke har vært 

konstruert i selve grøfta, men at den har stått innenfor denne. 

 

Det foreligger kun fem radiologiske dateringer fra prosjektet, hvorav fire er knyttet til 

langhuset. Tre av dateringene gir sterke holdepunkter for å plassere husets brukstid i 

førromersk jernalder, og da i den midtre og/eller den senere delen av perioden. 

Dateringene sammenfaller godt med den typologiske vurderingen av keramikkfunnene, 

som angir en relativ datering innenfor eldre jernalder. Den fjerde dateringen resulterte 

noe overraskende i etterreformatorisk tid, noe som nødvendigvis må tilskrives 

forstyrrelser forårsaket av den senere tids utbyggings- og hagevirksomhet.  

 

Mye brent leire og høye konsentrasjoner av trekullstøv i grøfta peker i retning av at huset 

har brent ned. Det markante innslaget av trekull i stolpehullene kan også være en 

indikasjon på dette, selv om bildet ikke er helt entydig. Fraværende stolpeavtrykk og 

fyllmasser med sekundært deponert kulturmateriale, som keramikkskåret i A782, kan 

snarere tyde på at stolpene har blitt trukket opp enn brent. Det ene utelukker riktignok 

ikke det andre. Materialer for gjenbruk kan ha blitt fjernet før huset intensjonelt har blitt 

brent ned.  

 

Kokegrop A715 ble avdekket like utenfor husflaten i nordøst, noe som gjør det 

nærliggende å se dem i sammenheng. Kokegroper er i mange tilfeller dokumentert på og i 

utkanten av eldre jernalders gårdstun, men forekommer også i andre kontekster som ved 

gravfelt, i jordbrukslandskapet og utmarka (Gustafson 2005). Kokegropen ble i likhet 

med langhuset radiologisk datert til førromersk jernalder, men dateringsresultatet ligger i 

dette tilfellet mer entydig innenfor den senere delen av perioden. Alle dateringene er 

foretatt på bark eller løvtrær med generelt lav egenalder, og det er dermed lite som 

indikerer vesentlige forskjeller i dateringsmaterialets egenalder. Det er dermed grunn til å 

anta at kokegropen er noe yngre enn langhuset, og peker trolig mot videre bruk av 

området etter at selve langhuset går ut av bruk. Det er også å forvente at det utgravde 

langhuset ikke er et isolert tilfelle, men at flere huskonstruksjoner av både eldre, samtidig 

og yngre alder er å finne i området rundt. De mange gravminnene, aktivitetssporene og 

jordbrukssporene på Berg indikerer langvarig bruk og bosetning i området, som både går 

forut for og etterfølger langhuset.  

 SAMMENDRAG 9

Høsten 2014 ble det gjennomført arkeologiske utgravninger på Bergsalleen 8a i Oslo, 

hvor Byantikvaren i 2013 hadde påvist et mulig gravminne. Undersøkelsene viste at 

aktivitetssporene snarere kunne knyttes til et langhus fra førromersk jernalder. Dette er 
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det første jernalderhuset som er avdekket innenfor Ring 3 i Oslo. Det var ikke mulig å 

avdekke huset i sin helhet og de påviste konstruksjonssporene er fåtallige og til dels 

mangelfulle. Det er dokumentert en dreneringsgrøft som har omsluttet huset og tre 

stolpehull, som trolig kan knyttes til bygningen. Utgravningsresultatene gir likevel rom 

en nærmere beskrivelse av konstruksjonsformen og hustypen. Langhuset har vært 

orientert nordøst-sørvest og hatt en bredde på ca. 5,7 meter og en lengde på minst 7,5 

meter. Grøfta angir en buet gavl i nordøst, og to rette langsider mot sørvest. De mange 

fragmentene av brent leire med avtrykk av kvister og strå indikerer en yttervegg som i 

hvert fall delvis har bestått av flettverk og leirklining. Huset har trolig vært stolpebygd, 

men det er uklart om det har vært to- eller treskipet, eller hvorvidt et eventuelt treskipet 

hus har vært grindbygd. En rekke keramikkfunn av en type som gjerne knyttes til hushold 

indikerer at huset har vært benyttet til boligformål. Keramikken er av en enkel og 

alminnelig type, som gjerne forbindes med eldre jernalder. De radiologiske dateringene 

bekrefter denne tolkningen, og indikerer en brukstid for langhuset i de midtre eller senere 

delene av førromersk jernalder. 
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 VEDLEGG 11

11.1 TILVEKSTTEKST, C59703 

C59703/1-6 

 

Boplassfunn fra førromersk jernalder fra BERGSALLEEN 8A, av BERG (48/331), 

OSLO K., OSLO. 

 

1) Kar av keramikk. Funnet i seksjon 2 i veggrøft A556.  

F2017: 130 gram. 66 fragmenter; de fleste skårene ble funnet in situ under tømming av 

grøfta. 11 fragmenter har mål 2-3,1 cm og 55 er <2 cm. To av de mindre skårene er 

randskår og har enkel avrundet og utoverbøyd rand. Skårene har en tykkelse på 7-9 mm, 

en glattet lys rødbrent inn- og ytterside med noe grovere magret og gråsvart kjerne. 

Skårene stammer etter alt og dømme fra et og samme kar, som ser ut til å ha vært av en 

forholdsvis enkel type. Noen av skårene har en noe sotet ytterside. Det er ikke observert 

noen form for ornamentikk. Flere av skårene har en tydelig krumning, som indikerer at 

karet har vært bukformet og ikke rett. Keramikktypen ligner de enkle forråds- og 

kokekarene fra eldre jernalder (jf. Bøe 1931:11-24).  

F200052: 13,4 gram. 10 fragmenter, funnet under tømming av profilbenken mellom 

seksjon 2 og 4 i lag 1, ca. 0,5 meter sørvest for F2017. Mål 0,8-2 cm med tykkelse opptil 

9 mm. Skårene er i dårlig forfatning og ingen har bevart både inn- og ytterside. Skårene 

er rødbrente og de fleste har en kraftigere rødlig farge enn F2017. To av skårene har 

imidlertid en lysere tone, som ligner eksemplarene i F2017. Godset virker også noe 

grovere magret. Et av skårene har form som en vinkel med rett nedside og skrånende 

vegg i ca. 45 graders vinkel, og er trolig del av foten til et kar. Noen av skårene har en 

glattet side, men magringen ser ut til å være noenlunde lik gjennom hele godset. Skårene 

ser ut til å stamme fra et og samme kar.  

ByaF1: 8,3 gram. 5 fragmenter av samme type som F2017. Funnet av Byantikvaren i 

Oslo (Sørgård 2013:5). Ifølge registrant Geir Sørgård ble skårene funnet omtrent ved 

F2017. 

 

2) Kar av keramikk. F200014: 4,4 gram. 1 fragment, lengde 2,8 cm, bredde 2,2 cm, 

tykkelse 0,7 cm. Rødbrent og kvartsmagret gods med glattet inn- og ytterside, og noe 

grovere magret og mørk gråsvart kjerne. Skåret er av samme type som F2017. Funnet i 

fyllmassene til stolpehull A782. 

 

3) Brent leire. ByaF2: 1,6 gram. Seks små fragmenter av brent leire funnet av 

Byantikvaren i Oslo (Sørgård 2013:6) under avdekking og opprensing. Skårene ble 

funnet i overflaten på strukturene A647/A660, men kan ikke med sikkerhet knyttes til en 

konkret struktur. 

 

4) Brent leire. Funnet i veggrøft A556. Trolig rester av flettverks-/leirkliningsvegg.  
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F200020, seksjon 1: 150,3 gram. 20 fragmenter, hvorav flere av stykkene har avtrykk av 

noe som ligner på strå, mens en annen har et bredere avtrykk som kan stamme fra en 

grein eller en finger. Et stykke har en glattet side.  

F200055, seksjon 2: 41,4 gram. 4 fragmenter, hvorav 3 stykker har svake indikasjoner på 

avtrykk etter kvister.  

F200035, seksjon 3: 147,9 gram. 26 fragmenter, hvorav 3 stykker ser ut til å ha avtrykk 

av kvister eller strå. Et stykke har en noe glattet side.  

F200044, seksjon 5: 45,3 gram. 2 fragmenter, hvorav det ene stykket har en glattet side 

og avtrykk etter to kvister. Det andre stykket har et mulig avtrykk av kvist, men avtrykket 

kan også være formet av en finger. 

 

5) 8 prøver, kull. 6 prøver er vedartsbestemt og 5 er datert:  

P200004, kokegrop A715: 0,1 gram. Vedartsbestemt til bjørk og ubestemt. Bjørk datert: 

2060±30 BP, 160-130, 120-30, 10 calBC-calAD (Ua-52970).  

P200010, stolpehull A782: 0,9 gram. Vedartsbestemt til ubestemt og bark. Ubestemt 

datert: 2272±30 BP, 400-350, 290-230 calBC (Ua-52971).  

P200016, stolpehull A782: 1,1 gram. Vedartsbestemt til bark. Ikke datert.  

P200037, grøft A556: 0,1 gram. Vedartsbestemt til bjørk. Datert: 2229±30 BP, 370-350, 

300-200 calBC (Ua-52972).  

P200041, grøft A556: 0,2 gram. Vedartsbestemt til gran. Datert: 80±29 BP, 1690-1730, 

1810-1840-1870-1920 calAD (Ua-52973). P200046, grøft A556: 1 gram. Vedartsbestemt 

til lønn. Datert: 2153±27 BP, 350-310, 210-160, 130-120 calBC (Ua-52974). 

 

6) 6 prøver, makro. 6 prøver er analysert, ingen er datert:  

P200024, stolpehull A782  

P200026, grøft A782  

P200028, stolpehull A640  

P200033, stolpehull A647  

P200048, grøft A556  

P200050, grøft A556 

 

Funnomstendighet: Høsten 2014 ble det foretatt utgravninger på Bergsalleen 8a i Oslo, 

hvor Byantikvaren i 2013 hadde påvist en mulig fotgrøft og sentralgrav (Sørgård 2013). 

De påfølgende utgravningene viste at grøfta snarere var en dreneringsgrøft, som hadde 

omkranset et langhus. Huset har hatt en buet gavl i nordøst og to rette langsider mot 

sørvest, men har en uklar avslutning mot sørvest. Huset har en dokumentert bredde på 5,7 

meter og en lengde på minst 7,5 meter. Funn av tre stolpehull indikerer at huset var 

stolpebygd. Det har ikke vært mulig å avklare hvorvidt huset har vært to- eller treskipet. 

En rekke funn av brent leire med avtrykk av kvist og/eller strå indikerer at huset har 

flettverks- og leirkliningsvegger. En rekke keramikkskår av en rødbrent, enkel og 

grovmagret type indikerer at huset er fra elder jernalder. Dette bekreftes av de 

radiologiske dateringene, som plasserer husets brukstid innenfor de midtre og yngre 

delene av førromersk jernalder. Det ble tatt ut ni kullprøver og sju makrofossilprøver i 

forbindelse med undersøkelsen. Seks kullprøver er vedartsbestemt av Karen Salvig, 

Moesgård museum, og fem datert ved Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Seks 

makrofossilprøver ble sendt til paleobotaniske analyser på Miljöarkeologiska laboratoriet, 

Umeå universitet. Analysen er utført av Sofi Östman. 
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Orienteringsoppgave: Småhusområde bestående av en rekke villaer med tilhørende 

hager. 10 meter vest for Bergsalleen, 150 meter øst for Sognsveien og 400 meter sør-

sørvest for Berg hovedgård. 

Kartreferanse: EU89-UTM; Sone 32, N: 6646667.65, Ø: 596942.49. 

LokalitetsID: 170362. 

Innberetning: Gundersen, Ingar M., 2017: Rapport. Arkeologisk utgravning. 

Bosetningsspor. Bergsalleen 8a, Berg, 48/331, Oslo kommune. Upublisert. Topografisk 

arkiv, Kulturhistorisk museum 

Litteratur: Bøe, J.1931: Jernalderens keramikk i Norge. Bergens Museum Skrifter; 14. 

Sørgård, Geir 2013: Arkeologisk rapport. Registrering. Gnr 48 bnr 331 Bergsalléen 8A. 

Upublisert registreringsrapport, Byantikvaren i Oslo. 



11.2 STRUKTURLISTE 

IntrasisId Struktur Kontekst Bredde Lengde Dybde Fyllmateriale Fyllets farge Beskrivelse Undersøkt Form Sider Bunn 

A556 Grøft Hus 1 64 1818 15 grus | kull | 
leire 

Gråbrun og 
rødbrent 

Langstrakt buet grøft med mørkere gråbrun grus og leire, med 
konsentrasjoner av trekullstøv og brent leire, hvorav enkelte 
har avtrykk av kvister og strå.  Grøfta ble delt opp i fem 
seksjoner og tømt seksjon for seksjon. En profilbenk ble 
beholdt mellom disse.  

helt lineær buete avrundet 

A640 Stolpehull Hus 1  34 34 23 grus | kull | 
leire 

Mørk 
gråbrun 

Tilnærmet rund og tydelig definert stolpehull, med skrå sider 
og spiss bunn. Mørk gråbrun grus og leire med tydelig 
kullinnslag og noe småstein. Skoningsstein. 

helt rund skråe spiss 

A647 Stolpehull Hus 1 60 75 18 grus | leire | 
stein 

Gråbrun Strukturen hadde en uklar ustrekning og utforming i plan, en 
svak avgrensing mot A660, og ble under registreringene 
beskrevet som en mulig sentralgrav. Under snitting fremkom 
et tydelig steinskodd stolpehull i strukturens sørlige del, med 
en indre diameter mellom skoningssteinene på 33 cm. 
Fyllmassene besto av gråbrun leire med mye grus, noe stein 
og fragmenter av brent leire. Fyllmassene virket omrotet, noe 
som kan være forårsaket at en stor stein i ytterkant av 
strukturen ble rikket ut av sin opprinnelige posisjon av 
gravemaskinen under avdekking. Seks mindre 
keramikkfragmenter ble påvist i flaten på A647/A660 under 
registreringene i 2013. 

helt rund buete rund 

A782 Stolpehull Hus 1 50 92 25 grus | leire Mørk 
gråbrun 

Ujevn nedgravning skadet av en kabelgrøft i sør, med gråbrun 
leire, grus og småstein. I profil to tydelige nedgravninger på 
ca. 32 cm i diameter fylt med mørk gråbrun leire og grus, med 
noe kull og fragmenter av brent leire (lag 2). Et markant sjikt 
av mørk gråsvart leire med trekull og noe brent leire (lag 3) 
følger bunnen av fyllmassene i lag 2. Flere av kullbitene i lag 2 
er svært porøse og nesten glinsende i overflaten, og ser ut til 
å kunne stamme fra greiner eller røtter. Et keramikkskår 
(F200014) ble funnet i lag 2 under tømming av den andre 
halvdelen etter snitting.  

helt ujevn buete avrundet 

A670 Stein-
pakning 

  116 250 17 grus | stein   Består av steiner i varierende størrelser, mest skifer men også 
rundkamp. I overflaten synes en del slagg, men dette avtar 
nedover i strukturen. I bunn av strukturen, tett oppå 
undergrunnen, finnes moderne avfall, som teglstein, fajanse, 
glass og en veskelås i kobberlegering med kjede og lenke av 
jern. Et funn (F200008) er samlet inn, men er trolig også 
moderne avfall. Under steinpakningen ble det funnet 
matjord. Strukturen er trolig en moderne konstruksjon i 
tilknytning til hagevirksomheten på stedet.  

helt rektangulær   flat 
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A715 Kokegrop    65 65 17  | grus | kull | 
sand 

Gråbrun og 
svart 

Kokegropen var tilnærmet sirkulær i plan og bunnformen 
buet i profil. Mot bunn kunne det observeres en tydelig 
kullrand på opptil 8 cm tykkelse, som i all hovedsak var dekket 
av mørke gråsvarte kullholdige fyllmasser av sand og grus. I 
overgangen mellom de to lagene ble det dokumentert en 
markant konsentrasjon av skjørbrente steiner, noe som til en 
viss grad også forekom i de gråsvarte fyllmassene. Totalt ble 
det dokumentert 6 liter med skjørbrente steiner i strukturen. 
Massene ble våtsåldet og det ble funnet et fragment av brent 
bein. Fragmentet var imidlertid såpass lite og i så dårlig 
befatning at det ikke ble samlet inn.  

helt rund buete avrundet 

A689 Avskrevet   50 60       Funn av fajanse i overflaten. Trolig moderne. ikke rund     

A747 Avskrevet   15 20 1 grus | leire | 
sand 

Grå Ujevn og utydelig i overflaten. Steinopptrekk. ikke rund   flat 

A753 Avskrevet    25 25         ikke rund     

A759 Avskrevet   16 18 10 grus | leire Mørk grå Massene ligger rundt en stein. Ved snitting fulgte massene 
inntil steinen nedover. Formen i profil kan minne om et 
staurhull, men er antagelig et resultat av steinopptrekk. 

delvis ujevn rette avrundet 

A2000 Avskrevet    45 45 5 grus | leire | 
stein 

Gråbrun og 
rødbrun 

Blandete fyllmasser. Opprinnelig tolket som stolpehull, men 
kunne avskrives etter snitting. Det ble ikke påvist noen 
nedskjæring og de mørke sjiktene viste seg å være forårsaket 
av røtter. 

delvis rund rette flat 

A2010 Avskrevet   13 16 11 grus | leire Mørk 
gråbrun og 
grå 

Antatt staurhull i grøft A556, men som ved snitting og 
tømming viste seg å være forårsaket av en rot. Strukturen ble 
derfor avskrevet. 

delvis oval skråe spiss 

A607 Annet   60 165         ikke ujevn     

A623 Annet   40 80         ikke ujevn     

A632 Annet   40 60         ikke ujevn     

A660 Annet   50 53 10 grus | leire | 
stein 

Gråbrun Uklar og ujevn struktur, som i flaten er vanskelig å skille fra 
nærliggende stolpehull A647. Inneholder fragmenter av brent 
leire og ser slik sett ut til å ha en eller annen form for 
tilknytning til langhuset. 

helt ujevn skråe flat 

A699 Annet   50 160         ikke avlang     

A739 Annet    46 46         ikke rund     

A790 Annet   30 120         ikke avlang     
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11.3 FUNNLISTE 

Nr Type Kontekst Struktur Type Vekt Antall 

fragmenter 

Beskrivelse 

F2017 Keramikk Hus 1 A556 Grøft 130 66 Funnet i grøft A556 under tømming av seksjon 2. De fleste skårene ble funnet in situ. Funnet består av totalt 66 skår, hvorav 

11 i størrelsesorden 2-3,1 cm og 55 <2 cm. To av de mindre skårene er randskår og har enkel avrundet og utoverbøyd rand. 

Skårene har en tykkelse på 7-9 mm, en glattet lys rødbrent inn- og ytterside med noe grovere magret og gråsvart kjerne. 
Skårene stammer etter alt og dømme fra et og samme kar, som ser ut til å ha vært av en forholdsvis enkel type. Noen av 

skårene har en noe sotet ytterside. Det er ikke observert noen form for ornamentikk. Flere av skårene har en tydelig 

krumning, som indikerer at karet har vært bukformet og ikke rett. Utover dette lar ikke funnet seg definere nærmere. Karet 
ser ut til å ha vært av en forholdsvis alminnelig type som har vært i bruk gjennom det meste av eldre jernalder. 

F200014 Keramikk Hus 1 A782  Stolpehull 4,4 1 Funnet under tømming etter snitting i lag 2. Skåret måler 2,2 x 2,8 cm og har en tykkelse på 7 mm. Rødbrent og kvartsmagret 

gods med glattet inn- og ytterside, og noe grovere magret og mørk gråsvart kjerne. Skåret er av samme type som F2017. 

F200020 Brent leire Hus 1 A556  Grøft 150,3 20 Biter av brent leire samlet inn fra lag 1 i grøft A556 under tømming av seksjon 1. Flere av stykkene har avtrykk av noe som 
ligner på strå, mens en annen har et bredere avtrykk som kan stamme fra en grein eller en finger. Et stykke har avtrykk av det 

som ser ut til å være en glattere ytterside. De fleste stykkene er rødbrente, men noen er også grå og lys beige.  

F200035 Brent leire Hus 1 A556 Grøft 147,9 26 Klumper med brent leire samlet inn under tømming av seksjon 3. De fleste stykkene er lys beige med kraftig rødbrente deler. 
Tre av stykkene ser ut til å ha avtrykk av kvister eller strå, mens en fjerde har en noe glattere side som kan ha vendt utover. 

Et lite nøtteskall ble også funnet i prøven.  

F200044 Brent leire Hus 1 A556 Grøft 45,3 2 Brent leire med avtrykk. Mulig leirklining. Funnet under tømming av seksjon 5 i grøft A556. Det ene stykket (lys beige) ser 

ut til å ha avtrykk av to kvister, men har også en glattere ytterside som indikerer at den kan ha vendt ut. Det andre stykket er 
kraftig rødbrent og har et mulig avtrykk av kvist, men ikke like tydelig som det første eksempelet. Avtrykket kan også være 

formet av en finger.  

F200052 Keramikk Hus 1 A556 Grøft 13,4 10  Funnet under tømming av profilbenken mellom seksjon 2 og 4 i lag 1. Keramikken kunne såvidt skimtes i profil C2018. 10 
små skår i størrelsesorden 0,8-2 cm med tykkelse opptil 9 mm. Skårene er i dårlig forfatning og ingen har bevart både inn- og 

ytterside. Skårene er rødbrente og de fleste har en kraftigere rødlig farge enn F2017. To av skårene har imidlertid en lysere 

tone, som ligner eksemplarene i F2017. Godset virker også noe grovere magret. Et av skårene har form som en vinkel med 
rett nedside og skrånende vegg i ca. 45 graders vinkel, og er trolig del av foten til et kar. Noen av skårene har en glattet side, 

men magringen ser ut til å være noenlunde lik gjennom hele godset. Skårene ser ut til å stamme fra et og samme kar. 

F200055 Brent leire Hus 1 A556 Grøft 41,4 4 Brent leire funnet under tømming av seksjon 2. Fire fragmenter, hvorav tre lys beige og en kraftig rødbrent. De tre beige 

stykkene har svake indikasjoner på avtrykk etter kvister. 

 

 

 



11.4 PRØVER 

11.4.1 KULLPRØVER 

  

Nr 

  

Struktur 

  

Kontekst 

  

Beskrivelse 

  

Vekt 
Vedartsanalyse Radiologisk datering 

IntrasisId Utførende 

instans 

Beskrivelse IntrasisId Utførende instans Lab nr Materiale C14 

alder 

Oxcal 1 

sigma 

Oxcal 2 

sigma 

P200004 A715 Kokegrop Tatt ut i profil fra lag 2 
(kullsjikt). Inneholdt mye 

smågrus. Kullbitene er små 

og fragmenterte. 

0,1 200064 Moesgård 
museum 

Fem biter 
analysert: 4 bjørk, 

1 ubestemt 

200079 Ångströmlaboratoriet, 
Uppsala universitet 

Ua-
52970 

bjørk 2060±30 

BP 

160-130, 
120-30, 10 

f.Kr.-Kr.f. 

170 f.Kr.-10 
e.Kr. 

P200006 A715 Kokegrop Tatt ut i profil fra lag 1. 
Små fragmenterte kullbiter.  

0,2 
Ubenyttet 

P200010 A782 Stolpehull, 

Hus 1 

Tatt ut i profil fra lag 3. 

Porøst og fragmentert kull.  

0,9 200065 Moesgård 

museum 

10 biter analysert: 

6 ubestemt, 4 bark 

200080 Ångströmlaboratoriet, 

Uppsala universitet 

Ua-

52971 

 Ubestemt 2272±30 

BP 

400-350, 

290-230 
f.Kr. 

400-340, 

310-200 
f.Kr. 

P200012 A782 Stolpehull, 

Hus 1 

Tatt ut i profil fra lag 2. 

Små fragmenterte kullbiter 

0,1 
Ubenyttet 

P200016 A782 Stolpehull, 

Hus 1 

Tatt ut under tømming av 

lag 2. 

1,1 200066 Moesgård 

museum 

10 biter analysert: 

10 bark 
Ubenyttet 

P200037 A556 Grøft,  

Hus 1 

Tatt ut under tømming av 

nordvestre del av seksjon 

3, fra bunn av grøfta under 
en pakning med brent leire. 

Små fragmenterte kullbiter.  

0,1 200067 Moesgård 

museum 

10 biter analysert: 

10 bjørk 

200081 Ångströmlaboratoriet, 

Uppsala universitet 

Ua-

52972 

bjørk 2229±30 

BP 

370-350, 

300-200 

f.Kr. 

390-200 

f.Kr. 

P200039 A556 Grøft,  
Hus 1 

Tatt ut fra bunn av grøfta 
under et sjikt med brent 

leire, i seksjon 3. Kun 

kullstøv. Kassert. 

0 

Ubenyttet 

P200041 A556 Grøft,  

Hus 1 

Samlet inn fra bunn av 

seksjon 1 under tømming, 

under et sjikt med brent 
leire. Små fragmenter av 

trekull.  

0,2 200068 Moesgård 

museum 

1 bit analysert: 1 

gran 

200082 Ångströmlaboratoriet, 

Uppsala universitet 

Ua-

52973 

gran 80±29 

BP 

1690-1730, 

1810-1840-

1870-1920 
e.Kr. 

1690-1730, 

1800-1930 

e.Kr. 

P200046 A556 Grøft,  

Hus 1 

Tatt ut fra bunn av grøft 

A556 under formgraving 
av seksjon 5. Små 

kullbiter. 

1 200069 Moesgård 

museum 

10 biter analysert: 

10 lønn 

200083 Ångströmlaboratoriet, 

Uppsala universitet 

Ua-

52974 

lønn 2153±27 

BP 

350-310, 

210-160, 
130-120 

f.Kr. 

360-280, 

240-90 f.Kr. 
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11.4.2 MAKROFOSSILPRØVER 

Nr Kontekst Struktur Type Lag Volum Beskrivelse Utførende instans Lab referanse IntrasisId Volum Merknad Konklusjon 

P200024 Hus 1 A782 Stolpehull 5 1 Tatt ut i profil fra lag 5. Miljöarkeologiska 

laboratoriet, Umeå 

universitet 

15_066_001 200072 0,005 Noe 

trekull 

Intet 

arkeobotanisk 

materiale 

P200026 Hus 1 A782 Stolpehull 1 1   Miljöarkeologiska 

laboratoriet, Umeå 

universitet 

15_066_002 200073 0,001 Noe 

trekull 

Intet 

arkeobotanisk 

materiale 

P200028 Hus 1 A640 Stolpehull 1 2 Mye trekull observert ved vasking.  Miljöarkeologiska 
laboratoriet, Umeå 

universitet 

15_066_003 200074 0,005 Noe 
trekull 

Intet 
arkeobotanisk 

materiale 

P200031   A2010 Avskrevet     Prøven ble tatt ut fra det som var et antatt staurhull i 
grøft A556, med noe som lignet bein stikkende opp av 

strukturen. Under tømming ble fyllmassene samlet opp 

i en prøvepose, men ved endt arbeid viste det seg at 
funnet var en rot. Prøven ble derfor kassert.  

Ubenyttet 

P200033 Hus 1 A647 Stolpehull 2 1 Hele lag 2 ble tatt ut som prøve. Innholdet kan være noe 

oppblandet med innrast materiale fra avdekkingen, 

ettersom massene var løse og oppbrudte. Flere frø 
observert under vasking. 

Miljöarkeologiska 

laboratoriet, Umeå 

universitet 

15_066_004 200075 0,005 Noe 

trekull 

Intet 

arkeobotanisk 

materiale 

P200048 Hus 1 A556 Grøft 0 2,5 Hele profilbenken (C2022) ble tatt inn som prøve, etter 

at sekundære fyllmasser var rensket vekk i flaten. Mye 
frø observert under vasking 

Miljöarkeologiska 

laboratoriet, Umeå 
universitet 

15_066_005 200076 0,001 Ytterst lite 

trekull 

Intet 

arkeobotanisk 
materiale 

P200050 Hus 1 A556 Grøft 0 2,5 Hele profilbenken (C2026) ble tatt inn som prøve, etter 

at sekundære fyllmasser var rensket vekk i flaten. Mye 

røtter og brent leire i prøven. Observert under vasking.  

Miljöarkeologiska 

laboratoriet, Umeå 

universitet 

15_066_006 200077 0,012 Ytterst lite 

trekull 

Intet 

arkeobotanisk 

materiale 
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11.5 TEGNINGER (CF34838) 
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11.6 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Dato 

Cf34838_01.JPG Oversiktsbilde Vest Gundersen, Ingar M. 21.10.2014 

Cf34838_02.JPG Oversiktsbilde Nordnordvest Gundersen, Ingar M. 21.10.2014 

Cf34838_03.JPG Oversiktsbilde Øst Gundersen, Ingar M. 21.10.2014 

Cf34838_04.JPG Arbeidsbilde Øst Gundersen, Ingar M. 21.10.2014 

Cf34838_05.JPG Arbeidsbilde Sørøst Gundersen, Ingar M. 23.10.2014 

Cf34838_06.JPG Oversikt over feltet etter rensing Øst Gundersen, Ingar M. 23.10.2014 

Cf34838_07.JPG Oversikt over feltet etter rensing Nordøst Gundersen, Ingar M. 23.10.2014 

Cf34838_08.JPG Oversikt over feltet etter rensing Sørøst Gundersen, Ingar M. 23.10.2014 

Cf34838_09.JPG Oversikt over feltet etter rensing Sørsørvest Gundersen, Ingar M. 23.10.2014 

Cf34838_10.JPG Oversikt over feltet etter rensing Nordnordøst Gundersen, Ingar M. 23.10.2014 

Cf34838_11.JPG A607 i plan Nordnordøst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_12.JPG A790 i plan Nord Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_13.JPG A632 i plan, med grøft A556 Sørøst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_14.JPG A623 i plan Nordnordøst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_15.JPG A782 i plan Sørvest Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_16.JPG A640 i plan Øst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_17.JPG A640 i plan med A556 Øst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_18.JPG A660 og A647 i plan Øst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_19.JPG A759 i plan Nordnordøst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_20.JPG A747 og A753 i plan Nordnordøst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_21.JPG A689 i plan med steinpakning Sør Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_22.JPG A670 i plan Vestnordvest Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_23.JPG A670 i plan Sørøst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_24.JPG A670 i plan Nordnordøst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_25.JPG A739 i plan Sørøst Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_26.JPG A715 (kokegrop) i plan Nord Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_27.JPG A699 og A726 i plan Vest Russ, Helene 24.10.2014 

Cf34838_28.JPG A715 (kokegrop). Situasjonsbilde Nord Gundersen, Ingar M. 24.10.2014 

Cf34838_29.JPG A715 (kokegrop) i profil Nord Gundersen, Ingar M. 24.10.2014 

Cf34838_30.JPG 
Funn i A670. Kobberlegering og 
tvinnet jern Sørvest Russ, Helene 27.10.2014 

Cf34838_31.JPG A670 i profil Sørvest Russ, Helene 28.10.2014 

Cf34838_32.JPG A782 i profil Sørsørvest Gundersen, Ingar M. 28.10.2014 

Cf34838_33.JPG 
A556 (grøft). Lag med brent leire 
in situ Nord Russ, Helene 28.10.2014 

Cf34838_34.JPG 
A556 (grøft). Lag med brent leire 
in situ Øst Russ, Helene 28.10.2014 

Cf34838_35.JPG A782 under tømming Sørvest Gundersen, Ingar M. 28.10.2014 

Cf34838_36.JPG 
A556 (grøft), seksjon 2, oversikt 
med keramikkfunn Nord Russ, Helene 29.10.2014 

Cf34838_37.JPG 
A556 (grøft), seksjon 2, 
detaljbilde av keramikkfunn Nord Russ, Helene 29.10.2014 

Cf34838_38.JPG 
A556 (grøft), seksjon 2, 
detaljbilde av keramikkfunn Nord Russ, Helene 29.10.2014 

Cf34838_39.JPG A556 (grøft), seksjon 2, under Vest Russ, Helene 29.10.2014 
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utgravning 

Cf34838_40.JPG 
A556 (grøft), seksjon 2, under 
utgravning Vest Russ, Helene 29.10.2014 

Cf34838_41.JPG 
A556 (grøft), seksjon 2, under 
utgravning Øst Russ, Helene 29.10.2014 

Cf34838_42.JPG A200022 i plan Nord Gundersen, Ingar M. 29.10.2014 

Cf34838_43.JPG 
Arbeidsbilde. Funn av keramikk i 
A556 (grøft) 

 
Gundersen, Ingar M. 29.10.2014 

Cf34838_44.JPG A647 i profil Vestnordvest Gundersen, Ingar M. 29.10.2014 

Cf34838_45.JPG A660 i profil Vestnordvest Gundersen, Ingar M. 29.10.2014 

Cf34838_46.JPG 
Mulig staurhull i A556 (grøft) i 
plan Nord Russ, Helene 29.10.2014 

Cf34838_47.JPG 
Mulig staurhull i A556 (grøft) i 
plan Nord Russ, Helene 29.10.2014 

Cf34838_48.JPG 
A640 under snitting. 
Steinskoning Sørøst Gundersen, Ingar M. 29.10.2014 

Cf34838_49.JPG A640 i profil Sørøst Gundersen, Ingar M. 30.10.2014 

Cf34838_50.JPG 
A640. Tømming av gjenværende 
halvpart Sørøst Gundersen, Ingar M. 30.10.2014 

Cf34838_51.JPG A647 og A660 i profil Vestnordvest Gundersen, Ingar M. 30.10.2014 

Cf34838_52.JPG A2010 i profil Vest Russ, Helene 30.10.2014 

Cf34838_53.JPG A647 etter tømming Vestnordvest Gundersen, Ingar M. 30.10.2014 

Cf34838_54.JPG A647 etter tømming Vestnordvest Gundersen, Ingar M. 30.10.2014 

Cf34838_55.JPG 
A556 (grøft), seksjon 3, under 
utgravning Nordvest Russ, Helene 30.10.2014 

Cf34838_56.JPG 
A556 (grøft), seksjon 3, under 
utgravning Nord Russ, Helene 30.10.2014 

Cf34838_57.JPG A2000 i profil Nord Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_58.JPG 
A556 (grøft), seksjon 1-3, delvis 
tømt ned til sjikt med brent leire Østsørøst Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_59.JPG 
A556 (grøft), seksjon 1-3, delvis 
tømt ned til sjikt med brent leire Sørsørøst Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_60.JPG 
A556 (grøft), seksjon 1-3, delvis 
tømt ned til sjikt med brent leire Vestnordvest Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_61.JPG 
A556 (grøft), seksjon 1-3, delvis 
tømt ned til sjikt med brent leire Nord Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_62.JPG 
A556 (grøft), seksjon 1-3, delvis 
tømt ned til sjikt med brent leire Nord Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_63.JPG 
A556 (grøft), seksjon 1-3, delvis 
tømt ned til sjikt med brent leire Nord Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_64.JPG 
A556 (grøft), seksjon 1 og 3, 
detaljbilde av rødbrent leire Vestnordvest Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_65.JPG 
A556 (grøft), seksjon 3, 
detaljbilde Nordnordvest Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_66.JPG 
A556 (grøft), seksjon 1, 
detaljbilde Sørsørvest Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_67.JPG 
A556 (grøft), seksjon 2, 
detaljbilde Nord Gundersen, Ingar M. 31.10.2014 

Cf34838_68.JPG 
Profil C2022 i A556 (grøft), 
seksjon 3 Vest Russ, Helene 03.11.2014 
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Cf34838_69.JPG 
Profil C2022 i A556 (grøft), 
seksjon 3 Sør Russ, Helene 03.11.2014 

Cf34838_70.JPG 
A556 (grøft) oversiktsbilde etter 
tømming Østsørøst Gundersen, Ingar M. 03.11.2014 

Cf34838_71.JPG 
A556 (grøft) oversiktsbilde etter 
tømming Østsørøst Gundersen, Ingar M. 03.11.2014 

Cf34838_72.JPG 
A556 (grøft) oversiktsbilde etter 
tømming Sørsørvest Gundersen, Ingar M. 03.11.2014 

Cf34838_73.JPG 
A556 (grøft) oversiktsbilde etter 
tømming Vestsørvest Gundersen, Ingar M. 03.11.2014 

Cf34838_74.JPG 
A556 (grøft) oversiktsbilde etter 
tømming Nord Gundersen, Ingar M. 03.11.2014 

Cf34838_75.JPG A747 i profil Nordnordøst Russ, Helene 04.11.2014 

Cf34838_76.JPG A759 i profil Nordnordvest Russ, Helene 04.11.2014 

Cf34838_77.JPG Keramikk. Funn? 
 

Gundersen, Ingar M. 07.11.2014 

Cf34838_78-84 Tegninger og kart    

 

  



48/331, Oslo kommune  Saksnr. 2013/10235 

 

  

 38 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
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