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1.Innledning 
 
I året som gikk er det gjort flere funn som har gitt vesentlige bidrag til kunnskapstilfanget om 
det forhistoriske Oslo. I denne brosjyren vil vi gi en oversikt over arkeologiske funn som 
Byantikvaren har gjort i 2015.  
 
Fjorårets mest spennende funn ble avdekket på Alfaset og i Teisenveien. Der ble det registrert sikre 
spor etter gårdsbebyggelse fra jernalderen. Disse funnene er viktig da det er første gang det er funnet 
rester av forhistoriske hus i Oslo øst.  
 
Byantikvaren har også arbeidet med en rekke andre prosjekter. I løpet av 2015 ferdigstilte vi et 
forskningsprosjekt om hvordan man kan ta vare på arkeologiske kulturminner fra tiden etter 
reformasjonen (1537), i samarbeid med Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum, Niku og Norsk 
maritimt museum. Prosjektet resulterte blant annet i et nytt kart som viser områdene i Kvadraturen 
hvor det stadig kan være bevarte arkeologiske kulturlag igjen under markoverflaten. Dette er et nyttig 
verktøy for å kunne gi en bedre og mer helhetlig forvaltning av etterreformatoriske kulturminner.  
 
2015 har vært et spesielt aktivt år for skjøtsel og formidling. Flere arkeologiske kulturminner har blitt 
tilrettelagt gjennom vegetasjonsskjøtsel og skilt. Gjennom året har vi bidratt med flere 
formidlingstiltak, både gjennom foredrag, seminarer, utstillinger, omvisninger, og ulike arrangement. 
Dette er viktig for å skape lokalt engasjement og sikre at flest mulig skal få ta del i kunnskapen om 
Oslos lange kulturhistorie.  
 
 

  
Et av Byantikvarens hovedmål er å formidle Oslos historie og de kulturhistoriske verdiene knyttet til byens kulturminner. 
Her formidles arkeologi til nyskjerrige barn og voksne på "Verdens kuelste dag", en aktivitetsdag på Akershus festning. 

 
 
 
 



3 
 

 
Byantikvarens rolle i forvaltningen av arkeologiske kulturminner  
 
Arkeologiske funn gir oss hele tiden ny kunnskap, og er viktig for å kunne sette sammen puslespillet 
om Oslos tidlige historie. Kulturminnene må forvaltes slik at vi og de som kommer etter oss også kan 
bruke dem og lære av dem. Byantikvaren er gjennom sin fylkeskommunale rolle ansvarlig for 
forvaltningen av automatisk fredete kulturminner i Oslo. Noen av våre viktigste oppgaver er:  
 
- Å utføre arkeologiske registreringer i forbindelse med bygge- og plansaker.  
- Å tilrettelegge, skjøtte og formidle kulturminner i Oslo.  
 
Arkeologiske registreringer utføres med forskjellige metoder, avhengig av hva slags funn det 
er potensial for og planområdets topografi. De vanligste registreringsmetodene omfatter 
maskinell sjakting, prøvestikking med spade og overflatesøk. Dersom det gjøres funn under 
en registrering, kan de graves ut direkte i forlengelse av registreringen dersom de er av et 
begrenset omfang. Funn av større omfang graves derimot ut av Kulturhistorisk museum 
(KHM) eller Norsk maritimt museum (NMM). 
 
 
2. På spor etter gårdshus fra jernalderen 
 
Perioden fra ca. 500 f. Kr til ca 570 e.Kr. i Norge kalles eldre jernalder. Perioden kjennetegnes ved at 
jern overtar for bronse og stein som redskapsmateriale. Jern er et slitesterkt materiale som gjorde det 
lettere å hugge skog og dermed utnytte større områder til jordbruk enn tidligere. I løpet av eldre 
jernalder ble gårdene stedfaste. Gårdsbosetningen lå i lengre tid på samme sted i stedet for å flytte 
rundt etter hvert som man ryddet ny jord. Gårdsfolket bodde oftest i langhus med en fjøsdel og en 
boligdel. 
 
I 2015 ble det funnet spor etter gårdsbosetning fra jernalderen på to prosjekter i Oslo, nærmere 
bestemt Alfaset Gravlund og Teisenveien 5. Fra før av har man funnet tre gårdsbosetninger fra 
jernalderen i Oslo og alle disse har blitt funnet i de vestlige delene av byen, henholdsvis på Huseby, 
Ris og Berg. Med funnene fra 2015 har man dermed fått et mer balansert bilde av gårdsbosetningen i 
Oslo.  
 
De to funnene har mange fellestrekk. De ble begge funnet rett utenfor det historiske gårdstunet til 
henholdsvis Alfaset (Arveset) og Teisen. Dateringer fra begge viser at det har vært noe aktivitet fra 
yngre bronsealder, mens hovedaktiviteten stammer fra eldre jernalder. At man ikke har dateringer fra 
yngre jernalder kan komme av at gårdsbebyggelsen har flyttet til de historisk kjente plasseringene i 
løpet av denne tidsperioden. Ingen av lokalitetene er fullstendig utgravd og dette vil skje tidligst i 2016 
i regi av KHM. 
 
Jernalderhus på Alfaset 
 
Alfaset gravlund ligger rett ved den historiske gården Arveset. Gården er nevnt i skrifter fra 
middelalderen. Funnet underbygger at gården er enda eldre. På Alfaset var lokaliteten preget av 
pløying i moderne tid slik at man kun gjorde funn av det som i samtiden må ha vært relativt dype 
nedgravinger. Det ble gjort funn av ildsteder, kokegroper og 14 nærmest identiske nedgravinger, som 
er tolket som stolpehullene etter et stolpebåret hus. I de mulige stolpehullene ble det funnet små biter 
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med brent leire, noe som kan stamme fra vegger klint med leire. De mulige stolpehullene på Alfaset 
ser ut til å ha båret et hus med buete langvegger. Det er gjort få funn av slike hustyper på Østlandet, så 
funnet er derfor interessant.  
 
Et rikt funnområde på Teisen  
 
På Teisen ble det gjort undersøkelser i området ved den gamle fengselsskolen. I dette området var ikke 
lokaliteten like sterkt preget av det moderne jordbruket. Dette kommer av at deler av området på et 
tidlig tidspunkt ble anlagt som gårdsplass og ikke har vært benyttet som jordbruksland i traktorens tid. 
Totalt ble det registrert 19 anlegg som viser spor etter bosetning og dyrking, mulige gulvlag, 
kokegroper, randskår av jernalderkeramikk, en Eidsborg-bryne, brent bein og spredte kokstein. 
Funnene tyder på at området har vært benyttet i flere perioder av forhistorien. En endelig avklaring av 
funnet får vi ikke før lokaliteten er utgravd av KHM.  
 

  
På Alfaset (t.v.) er det funnet en rekke tettstående nedgravinger, tolket som stolpehull. De er synlige som mørkere partier i 
overflaten. I Teisenveien 5 (t.h.) ble det funnet et randskår av hardt brent keramikk. 

   
Et bryne, trolig av Eidsborgttype, fra Teisenveien 5.                       Kokegroper i Teisenveien 5.                                                                                            
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Byantikvarens arkeologer Silje Hauge og Jannie Schnedler Johansen avdekker restene av et ildsted som trolig har vært 
sentralt plassert i huset som er avdekket på Alfaset. 
 
 
 
3. Kokegroper – mer enn en forhistorisk stekeovn 
 
Som del av bosetningssporene på Alfaset og Teisen ble det gjort funn av kokegroper. De er blant de 
vanligste arkeologiske kulturminnene man finner i Norge i dag. Selv om dette er et kulturminne vi 
finner relativt ofte, er det først i senere tid at forskningen har satt fokus på kokegropenes funksjon, noe 
som har åpnet for en hel del nye perspektiver. 
 
Kokegropene var i bruk i Norge fra steinalderen opp til yngre jernalder. I Oslo er de fleste datert til 
eldre jernalder. Betegnelsen kokegrop henspiller på den den tradisjonelle tolkningen av denne typen 
anlegg som en forhistorisk stekeovn. En slik ovn ble laget ved at man gravde en grop, tente bål i 
gropen og la steiner på bålet. Stein magasinerer varme, det vil si at den holder lenge på varme og avgir 
varmen jevnt en stund etter oppvarming. Når bålet nesten var brent ut, slik at det bare var glødende 
kull igjen, ble det lagt mat over steinene, gropen ble lukket med jord og torv, og varmen fra kullet og 
steinene bakte langsomt maten. Samme grop og samme stein ble ofte gjenbrukt. Steinene ble da etter 
en tid skjørbrente, og sprakk eller smuldret.  
 
Kokegropene ble først og fremst brukt til å tilberede hverdagsmat, men mest trolig har de også har hatt 
en funksjon utover det. Det er vanlig å finne kokegroper i nærheten av gravhauger og gravfelt. Bruk av 
kokegroper har derfor trolig vært del av religiøse seremonier og ritualer, uten at vi i dag sikkert vet 
hvordan.  
 
I 2015 ble det funnet kokegroper i Kastanjeveien 2, Brønnveien 5c, Heggeliveien 49b og Sinsenveien 
56-74 i tillegg til på Alfaset og Teisen. 
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Kokegroper ble avdekket i bl.a. Sinsenveien 56 – 74 (tv.) og i Kastanjeveien 2 (t.h.). 

 
 
4. Dyrkningsspor  
 
De fleste registreringene i oslo gjennomføres ved maskinell sjakting, der man fjerner det øverste 
jordlaget til man kommer ned til undergrunnen. Der vil strukturer og lag fra gammel tid være synlige, 
som stolpehull, kokegroper og dyrkningslag. I 2015 ble det gjort funn av dyrkningsspor på tre 
prosjekter, henholdsvis i Breisjåveien (vikingtid og bronsealder), ved Konvallveien (førromersk 
jernalder) og på Langbråten (eldre bronsealder).  
 
Dyrkningsspor er restene etter åkeren, selve livsgrunnlaget til en jordbrukende befolkning. Det er en 
spesielt interessant funnkategori når man har flere funn fra samme forhistoriske gård. Etter hvert, når 
man har samlet et representativt utvalg, kan disse resultatene f.eks. gi oss en mer nøyaktig datering av 
innføringen av jordbruket i de forskjellige delene av Oslo. De kan fortelle om utfordrende perioder 
som f.eks. Svartedauden, - om innføring og bruk av ulike korntyper, om endring av driftsformer, - om 
valg av dyrkningsområder osv. Dette materialet er i en innsamlingsfase enda, men hvert nytt funn 
bidrar inn til puslespillet om det forhistoriske jordbruket og gårdsdriften i Oslo.  
 

  
Det ble funnet forhistoriske dyrkningslag på bl.a. Langbråten (t.v.) og i Breisjåveien 38 (t.h.) i 2015.I Breisjåveien 38 ble det 
funnet et dyrkningslag. Dyrkningssporene er fra to faser, der den eldste dyrkningsfasen er datert til bronsealder, og den 
yngste til vikingtid. 

 
 
 



7 
 

5. Christiania – Oslo i etterreformatorisk tid 
 
Etter gjentatte branner i middelalderbyen, valgte Kong Christian IV å flytte byen fra det som nå er 
Gamlebyen Oslo. Den nye byen ble gjenreist på vestsiden av Bjørvika ved Akershus festning i 1624. 
Det vi omtaler som Kvadraturen i dag var den nye byen Christiania.  
 
Etterreformatoriske arkeologiske kulturminner er en samlebetegnelse for arkeologiske kulturminner 
som er datert til tiden etter reformasjonen (1537). Med unntak av båtfunn og stående bygninger eldre 
enn 1650 har ikke kulturminner fra denne tiden et juridisk vern etter kulturminneloven. Det 
arkeologiske materialet fra den tidligste fasen i Christiania, er en sentral kilde til historien om byen og 
urbaniseringen i et moderne samfunn, og et viktig supplement til de skriftlige kildene fra samme 
periode.   
 
Da arkeologisk materiale fra tiden etter reformasjonen ikke er automatisk fredet så mister vi stadig 
verdifull kunnskap om Oslo etter 1537. Byantikvaren har i løpet av året som gikk ferdigstilt et 
forsknings- og utviklingsprosjekt om hvordan vi kan ta bedre vare på historien om Christiania i 
etterreformatorisk tid i samarbeid med Riksantikvaren, KHM, Niku og NMM.  
 
 
Nytt kart 
 
Som del av prosjektet er det arkeologiske materialet fra alle tidligere undersøkelser innenfor 
Kvadraturen med havneområde gjennomgått. Ett av resultatene er et nytt kart som viser hvilke 
områder av Oslo som er ødelagt av moderne inngrep, og hvilke områder det er sannsynlig at det er 
bevarte arkeologiske kulturlag under markoverflaten.  
 
Internasjonal havneby 
 
Et annet resultat er at informasjon om tidligere arkeologiske undersøkelser i Kvadraturen, er blitt 
samlet og systematisert. Undersøkelsene forteller blant annet om Christiania som en internasjonal 
havneby som har hatt utstrakt internasjonal kontakt, da særlig mot Tyskland, England og Holland.  
 
Bedre forvaltning 
 
Oslo er en by i sterk vekst med stadig byggevirksomhet og tiltak i bygrunnen. Manglende vern av 
kulturminner etter reformasjonen gjør at et viktig historisk kildemateriale er i ferd med å gå tapt. 
Målsetningen for Byantikvaren er at resultatene fra prosjektet kan brukes til å forvalte kulturminnene 
innenfor Kvadraturen på en bedre og mer helhetlig måte i framtiden, hvor bystrukturen og de stående 
bygningene fra 16- og 1700- tallet blir sett i sammenheng med bevarte arkeologiske kulturlag under 
markoverflaten. 
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I 2015 arrangerte Byantikvaren et seminar for å formindle og diskutere resultatene fra forskingsprosjektet. I de røde 
områdene er det høyt potensiale for funn av bevarte kulturlag. 

 
 
 

Kartet viser Christiania i 1774. Gatestrukturen fra 1600-tallet er i all hovedsak bevart frem til i dag, og enkeltstående 
bygninger er også fra samme tid. Bildet viser Bartmannskrukker og en geneverflaske av tysk og hollandsk opprinnelse 
fra ca 1650, som Byantikvaren har funnet ved registrering i Kvadraturen. 
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6. Et godt skjøtselsår 
 
2015 har vært et bra år for Byantikvarens arbeid med å skjøtte arkeologiske kulturminner i Oslo. Flere 
skilt er satt opp og det er utført vegetasjonsskjøtsel ved mange kulturminner. Prosjektet med å tildekke 
helleristningsfelt om vinteren har også vist seg å fungere meget godt. I tillegg har Byantikvaren startet 
opp et nytt prosjekt der målet er å tilrettelegge for ett gravminne i hver bydel innen 2025.  
 
Vintertildekking av helleristninger 
 
I Oslo kommune har vi 35 bergkunstlokaliteter, hovedsakelig konsentrert på Ekeberg og i aksen 
Blindern – Rikshospitalet. Flere av disse er tilrettelagt for publikum og har gode besøkstall. En 
tilstandsvurdering av alle bergkunstlokaliteter i Oslo fra 2014, viste at enkelte lokaliteter krevde ekstra 
sikringstiltak. De mest utsatte lokalitetene er skålgropfeltet i Forskningsveien 1 og veideristningsfeltet 
ved Sjømannsskolen. Utfordringene på feltene er ulike, men de er begge mest utsatt på vinterstid. I 
Forskningsveien 1 er hovedutfordringen frostsprengning, mens ved Sjømannsskolen er veisalt og 
strøgrus fra den ovenliggende Kongsveien den største utfordringen.  
 
For å beskytte feltene ble det i 2014 startet et vintertildekkingsprosjekt, der man ved inngangen til 
vinteren dekker bergene lagvis med filtduk, vintermatter og membranduk. Helleristningene avdekkes 
igjen til våren når temperaturen har stabilisert seg mot nullpunktet.  
 
I år ligger denne tildekkingen ute for andre vinter på rad og prosjektet planlegges videreført til og med 
2020, eller til situasjonen på lokalitetene har bedret seg betraktelig. Resultatene fra den første vinteren 
har vært udelt positiv. Det har ikke blitt observert nye frostsprengninger og man har forhindret 
strøgrus å havne på bergkunsten. I tillegg har ristningene blitt mer synlige, da lav- og 
mosevegetasjonen har begynt å trekke seg tilbake.  

 
Byantikvarens arkeolog Geir Sørgård i gang med å vintertildekke skålgropfeltet i Forskningsveien 1. 
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7 … og et aktivt formidlingsår 
 
I året som har gått har Byantikvaren hatt en rekke formidlingstiltak for å bidra til økt kunnskap og 
bevissthet om Oslos forhistorie. Formidlingen er gjennomført i form av  foredrag, omvisninger og 
utstillinger, samt bruk av sosiale medier der man viser høydepunkter fra arkeologien. Byantikvaren har 
i 2015 også merket flere kulturminner i Oslo ved å oppgradere skilt på tidligere tilrettelagte lokaliteter 
i de østlige delene av Oslo.  
 
Barnas Kvadratur 
 
I 2015 ble ”Barnas Kvadratur” lansert, et undervisnings- og vandringsopplegg i Kvadraturen. 
Opplegget er spesielt tilpasset barn og unge og er et undervisningsopplegg der barna lærer om Oslo fra 
1600- tallet frem til 1800- tallet. Barnas Kvadratur er siste del av ”Kulturminneatlas for Kvadraturen” 
som Byantikvaren lanserte i forbindelse med Grunnlovsjubileet foregående år.  
 

 
Barnas Kvadratur markert med deltakelse av byråd for Byutvikling Bård Folke Fredriksen og barn fra Bjørnmyr skole på 
Nesodden. 
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I 2015 hadde Byantikvaren fokus på å oppgradere eldre tilretteleggelser av arkeologiske kulturminner.  
Ved bronsealderfravene på Røverkollen er det satt opp to nye skilt. 
 
Arkeologiske funn i 2015 – statistikk for Byantikvaren 
 
Byantikvaren har i sin fylkeskommune rolle ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete 
kulturminner i Oslo. Myndigheten er delegert av Staten. Arbeidet består i å avklare om 
reguleringsplaner og utbyggingstiltak vil være i konflikt med arkeologiske kulturminner som 
er fredet etter Kulturminneloven. Dersom reguleringsplaner eller byggetiltak berører områder 
med potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner, krever Byantikvaren arkeologisk 
registrering av plan-/tiltaksområdet.  
 
Det ble gjort nye arkeologiske funn i til sammen 23,7 % av de utførte registreringene i 2015. I 
tillegg ble det gjort funn i saker der Byantikvaren overvåket gravetiltak. Under en arkeologisk 
overvåking graves det kun i den bredde og dybde tiltakshaver har behov for, og det er ikke 
anledning til å grave andre steder enn akkurat der tiltaket rammer. 

Sakstype Totalt antall 
saker 

Antall 
registreringer  

Antall funn / 
(% av reg.) 

Reguleringsplan 125 13  4 (30,7 %) 

Småhusplan 94 21  4 (19 %) 

Andre byggesaker 20 4  1 (25%) 

Gravemeldinger/overvåkinger 495 6  1 (16,6 %) 

Arkeologiske registreringer gjennomføres ikke nødvendigvis samme år som Byantikvaren behandler saken. Tallene viser 
derfor også til krav om registrering som er sendt ut før 2015. 
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Arkeologi i Oslo  
 
I Oslo er det ikke bare Byantikvaren som bedriver arkeologi. I middelalderbyen er det Norsk institutt 
for kulturminneforskning (NIKU) som registrerer og graver ut. Over flere år har de gravd ut de delene 
av middelalderbyen som blir berørt av det store Follobane-prosjektet. Dette prosjektet har avdekket en 
mengde gjenstandsfunn, brønner, graver, bygninger, runeinnskripsjoner osv. og har fornyet bildet av 
Oslo i middelalderen. Samtidig har Norsk Maritim Museum hatt store utgravinger i de gamle 
havneområdene som følge av realisering av Bjørvika-planen. Disse utgravingene har gitt oss viktig 
kunnskap om båttyper og skipsdeler. I tillegg har det avdekket store landvinningsprosjekter og 
havneutbygginger fra middelalder og frem til byen brant i 1624. I flere områder skal det fremdeles 
foretas arkeologiske undersøkelser og arbeidet med forskning på funnene er ikke ferdigstilt. I 2015 har 
det vært veldig spennende å følge resultatene fra våre kollegaer.  

 
Illustrasjon av Bjørvika anno 1624 laget av Ole A. Krogness/perspektiver.no på oppdrag fra Riksantikvaren. Illustrasjonen 
baserer seg på tolkning av utgravninger utført av Norsk maritimt museum og Niku de siste årene. 

 
Funn av steinkjeller i middelalderbyen  
 
Under NIKUs utgravinger av Follobanen ble det i 2013 gjort funn av en steinkjeller til det som må ha 
vært et hus med en grunnflate på over 150m2. Huset lå like sør for Bispeallmenningen og har således 
hatt en sentral beliggenhet i kort avstand til Oslo torg. Huset ble først vurdert som etterreformatorisk 
og dermed uten et formelt vern. Byantikvaren gikk imidlertid inn for å gjøre en ekstra undersøkelse før 
den ble fjernet. Dateringer til 1200-tallet viser at dette har vært en av de største bygningene i 
middelalderen utenom kongens og biskopens anlegg. Den nye dateringen åpner for spennende 
tolkninger av Oslos murkjellere. 
 

       
Steinkjelleren (t.h.) under utgraving i 2015, mens illustrasjonen av Karl-Fredrik Keller (t.v.) viser hvordan de fleste husene i 
middelalderbyen har vært bygget av tre. 


