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Arkeologi hos Byantikvaren

Den arkeologiske aktiviteten hos Byantikvaren 
har gjennomgått en større omveltning gjennom 
tidlig 2000-tall. Utviklingen har omfattet både 
metodisk tilnærming til registrerings-
virksomheten og organisatoriske endringer. 
Mange byantikvarer har sittet ved roret i 
den perioden hvor fagfeltet var under størst 
utvikling. Den spede begynnelse var da Hans 
Jacob Hansteen satt ved roret, med en 
fortsettelse under Axel Mykleby. De største 
endringene skjedde i den tiden Per Gregersen 
og Marte Boro styrte skuta. I denne artikkelen 
presenteres utviklingen av den arkeologiske 
siden av organisasjonen  og noen betraktninger 
om hva som er oppnådd.

I begynnelsen
Alt startet i 1990 da fylkeskommunene fikk 
delegert myndighet etter kulturminnelovens 
bestemmelser. Rollen innbefattet blant annet 
førstelinjeansvar knyttet til eventuelle konflikter 
mellom kulturminner eldre enn 1537 og nye 
tiltak. I Oslo, som både er kommune og har 
fylkeskommunale oppgaver, ble det naturlig å 
inkorporere den nye ansvarsområdet i 
Byantikvarens virksomhet. Det ble opprettet en 
arkeologstilling, som innledningsvis inneholdt 
25% saksbehandling av nyere tids kulturminner 
i tillegg til de arkeologiske oppgavene i fylket. 
I den første tiden var det et stort fokus på 
formidling og ruinkonservering med tilhørende 
landskapspleie. Prosjektet på Hovedøya bør 
trekkes fram da dette var et pilotprosjekt hvor 
Byantikvaren med suksess brukte geiter i kultur-
minnevernets tjeneste som landskapspleiere.
På begynnelsen av 2000-tallet sto gamle para-
digmer for fall i arkeologi-Norge. Den gamle 
forståelsen om at det ikke var arkeologiske spor 
på leirjord ble utfordret, sammen med ideen 
om at uregistrerte fornminner var tapt i bebygd 
strøk. I løpet av feltsesongen 2003 tok 
Byantikvaren i bruk en ny måte å søke etter 
ukjente forhistoriske spor i bebygd strøk. Dette 
var også den første sesongen hvor det ble leid 
inn ekstern arkeolog for å bistå med felt-
arbeidet. Det viste seg at den nye tilnærmingen 
gav resultater. De første funnene som ble gjort 
sentralt i Oslo var sporene etter en stolpebygd 
bygning fra romertid, samt kokegroper datert 
til eldre steinalder (5990-5885 f.Kr). Funnstedet 
var en gammel villatomt i Geitmyrsveien 33c 
som var ryddet for bygningsrester før 
registreringstidspunktet (Sæther 2003). Funnene 
ble publisert i lokalavisen og registrering-
smetoden ble presentert på Riksantikvarens 
Landssamling.

Den første sesongen med feltarbeid resulterte i 
at det ble registrert nye fornminner i halvparten 
av sakene. Dette ble ansett som en indikator på 
at vurderingen av sakene var for konservativ og 
at det var høy sannsynlighet for at automatisk 
fredete kulturminner gikk tapt. Som følge av 
dette ble registreringsomfanget doblet i 2004.
I den tidlige registreringsaktiviteten ble det 
fulgt nøye med på hvilke typer grunnforhold 
og tidligere aktivitet som hadde størst andel 
av funn, samt bevart markjordlag og under-
grunn. I tillegg til villatomter som var utbygd på 
1800- og første del av 1900-tallet var deler 
av Oslo preget av påfylte masser.  Dersom 
utfyllingene og anleggsaktiviteten skrev seg 
fra før 1970-tallet var det sannsynlig at det 
opprinnelige matjordlaget lå intakt under 
fyllmassene. Dette representerte forholdsvis 
gode bevaringsforhold for arkeologiske anlegg. 
I tillegg ble det oppdaget at det kunne være 
bevarte kulturlag og arkeologiske spor under 
eksisterende hus. Forutsetningene for dette var 
at fundamentene var håndgravde slik at de 
nyere forstyrrelsene var minimale. Slike forhold 
ble observert på Bygdøy Kongsgård (Reiersen 
2011, Karlberg & Figenschou Simonsen 2009) 
og på Ekeberg Hovedgård (Reiersen 2008, 
Ryste & Figenschou Simonsen 2010).

Den arkeologiske aktiviteten tiltok
Startfasen for de arkeologiske registreringene 
begynte som nevnt med et beskjedent antall 
registreringer i 2003, med en fordobling av 
registreringsoppdrag i 2004. Denne trenden 
fortsatte inn i 2005, med en videre økning i 
2006. Den økte saksmengden, administrasjonen 
av feltarbeidet og koordineringen av 
aktiviteten resulterte i at den arkeologiske 
arbeidsmengden overgikk én 100% stilling. I 

O: Under utgravning av smie på Bygdøy
Motstående: Sjakting i Geitmyrsveien 33c. Urban situasjon med 
påfylte masser som måtte gjennomgraves før en forholdsvis 
urørt undergrunn ble avdekket. 
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perioder ble det engasjert frilans arkeologer til 
å avhjelpe med arbeidsmengden og assistere 
under ferieavvikling. I 2005 var det første året 
da feriehjelp var vurdert som nødvendig. Sein-
høsten samme år viste det seg at det var behov 
for to arkeologer som utførte saksbehandling, 
sørget for å kvalitetssikring og koordinerte  
feltsesongen.

I 2006 fortsatte utviklingen innenfor 
arkeologifeltet. Det ble gjennomført for-
arbeider for å kartlegge den arkeologiske 
arbeidsmengden. Dette resulterte i at det ble 
opprettet nok en fast arkeologstilling for å 
ta unna saksbehandlingen, og i mai 2007 ble 
stillingen besatt. Arbeidsoppgavene ble fordelt, 
noe som resulterte at de to arkeologene hadde 
ansvaret for henholdsvis Oslo vest og øst. Den 
økte kapasiteten på saksbehandlersiden 
resulterte i at det på nytt ble kapasitet til å ta 
opp gamle arbeidsfelt. I 1998 hadde 
Byantikvaren hatt en tilstandskontroll med de 
kjente arkeologiske kulturminnene i Oslo. I 
forbindelse med Riksantikvarens store satsning 
innen dette feltet utførte Byantikvaren en 
gjennomgang av alle de kjente lokalitetene 
i 2007 og 2008. Siden forrige tilstandskon-
troll hadde Riksantikvaren lansert den lands-
dekkende kulturminnedatabasen Askeladden. 
Resultatet fra tilstandskontrollen ble logget i 
Askeladden og feil som var sneket seg inn i 
databasen ble redigert.

En ny organisatorisk struktur tok form
Siden omfanget av den arkeologiske virksom-
heten nå var så pass stort var tiden inne for 
at Byantikvaren inngikk en rammeavtale for 
gravetjenestene. Etter en møysommelig prosess 
var avtalen på plass i 2006. En slik avtale var 
den første i sitt slag i fylkesarkeologisk 
sammenheng, og representerte den økte 
profesjonaliseringen av faget.Mange tiltaks-
havere valgte å benytte Byantikvarens ramme-
avtale, noe som resulterte i større forutsigbarhet 
med hensyn til koordineringen av feltsesongen. 
Med en større forutsigbarhet var det mulig å 
planlegge arbeidet slik at det var kontinuerlig 
arbeid for feltarkeologer. Byantikvaren begynte 
ganske tidlig å gi lange kontrakter.

Arbeidsmengden har variert fra år til år og har 
fulgt konjekturene i eiendomsutvikling, nærmere 
bestemt aktivitet som fordrer nye regulerings-
planer.  Årene 2009 og 2010 framstår som  de 
største feltsesongene i Byantikvarens historie 
så langt.  Inntil 14 midlertidige arkeologer 
var engasjert for å møte etterspørselen etter 
arkeologisk avklaring. Kontorkapasiteten som 

var nødvendig for å få utført rapportarbeid og 
andre oppgaver knyttet til registreringsarbeidet 
var sprengt i denne perioden. Det ble leid 
ekstra kontorplass for å imøtekomme plass-
behovet som oppsto. I kontrast til de hektiske 
feltsesongene 2009/2010 var aktiviteten i 
2011 rolig. I denne sesongen var det «bare» 
behov for fem arkeologer. Dette illustrerer de 
utfordringene Byantikvaren må kunne takle – 
rask ekspansjon og så en like plutselig reduksjon 
i registreringsoppdrag. Byantikvaren hadde 
siden tidlig 2000-tallet jobbet aktivt med å 
bedre forutsigbarhet og rammene til de 
midlertidige ansatte arkeologene. Det var et 
mål å gi så lange kontrakter som mulig, i tillegg 
til at de midlertidige stillingene ble tildelt så 
tidlig som mulig. Hensikten var at både 
organisasjon og arkeologer uten fast 
stilling skulle få de beste forutsetningene. Lange 
kontrakter og stor forutsigbarhet er attraktivt 
for arbeidstaker, noe som resulterer i en skarp 
konkurranse om jobbene. Byantikvaren hadde 
derfor mulighet til å knytte til seg arkeologer 
med høy kompetanse slik at den faglige 
kvaliteten på arbeidet ble meget bra. Den 
samme utviklingen som sees hos Byantikvaren 
har også vært trenden hos andre fylkeskommun-
er.I likhet med enkelte andre fylkeskommuner 
så Byantikvaren at det var behov å ansette en 
feltkoordinator ved utgangen av 2008. Den fast 
ansatte arkeologstaben hos Byantikvaren besto 
fra 2011 av to saksbehandlere og en 
koordinator, under ledelse av en av de kultur-
minnefaglige avdelingslederne. Dette er en 
struktur som fremdeles er gjeldende, og det ser 
ut til at organiseringen av arkeologiarbeids-
feltet har funnet en rasjonell form.

Metodeutvikling for urbane forhold
Byantikvarens registreringsvirksomhet er et 
resultat av ny metodisk tilnærming. Dette var 
imidlertid kun nytt i norsk sammenheng. Tidligere 
var det blant annet sjaktet med maskin ned til 
opprinnelige markoverflater for å så bli gravd 
prøvestikk etter tradisjonell metode. Et eksempel 
på dette var registreringene i Kongsveien, som 
resulterte i utgravninger av en boplass fra stein-
alder (Næss 2003). I 2011 sto Byantikvaren
over en utfordring som fordret nytenking. I 
forbindelse med utviklingen av Bjørvika skulle 
E-18 flyttes og Bispelokket rives for at området 
skulle utvikles til det vi ser i dag. I forbindelse 
med reguleringsplanen var det behov for å 
gjøre registreringer for å undersøke om 
uregistrerte automatisk fredete kulturminner 
kom i konflikt med utbyggingen. Utfordringen 
var at mesteparten av planområdet var i bruk 
som europavei. Byantikvaren foreslo å benytte 
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geofysiske metoder da dette ikke krevde 
inngrep i grunnen. Det var også klart at 
tradisjonelle geofysiske metoder var lite egnet 
til å kunne avdekke  vassent treverk som lå skjult 
i leiravsetninger. Etter samtaler med eksperter 
fra NGI ble det konkludert med at den mest 
egnede metoden var resistivitetsmålinger, som 
normalt benyttes for å skille kvikkleire fra stabil 
leirgrunn. I området var det kjent at det lå 
en halv båt - denne skulle fungere som 
referanseobjekt i forbindelse med tolkningene 
av målingene. Det ble gitt tillatelse til å stenge 
E-18 noen timer om natten slik at teamet fra 
NGU kunne utføre målingene. Selv om man får 
fine avlesninger og kan lage datamodeller så er 
det etterprøving av resultatene i form av 
utgravning som gir den endelige bekreftelsen 
av resultatene. Norsk Maritimt Museum har i 
ettertid gravd ut funnene, noe som igjen 
bekrefter at målingene fungerte etter intensjo-
nen (Pfaffhuber et all 2012). Prosjektet og 
resultatene av metoden anvendt i arkeologisk 
kontekst ble presentert på verdens største 
geofysiske konferanse som ble avholdt i Paris i 
2012 (Bazin et all 2012). Utfordringene 
relatert til det urbane miljøet ble en pådriver 
for Byantikvarens arbeid med utviklingen av en 
annerledes arkeologisk tilnærming.

O: Utsnitt av ERT-modell. De grå linjene representerer kloakk-
ledningen Midgardsormen. De gule, mørke blå og grønne søylene viser 
borprøvene som er tatt i området. De solide grønne kvadratene er 
strukturer funnet på Barcode (se illustrasjon ovenfor). Det ble antatt at 
utstrekningen  gikk videre syd og berørte tiltaksområdet til Dronning 
Eufemias gate (markert med stiplede linjer).    
     
U: Bildet viser tykkelsen til de påfylte massene som lå over en gammel 
markoverflate. I forgrunnen av sjakten er det tatt to tradisjonelle prøve-
stikk. I bakkant av sjakten er det etablert en dyp profil for å ha kontroll 
på stratigrafien. 
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Hva er oppnådd? – Ny viten og innsikt
Siden starten av registreringsaktiviteten i 
2003 har antallet kjente automatisk fredete 
kulturminner i Oslo blitt fordoblet. Selv om 
fylket er lite og lokalitetene på landsbasis er 
små er det fremdeles mange spor etter de 
som levde før oss som kan klassifiseres som 
automatisk fredete. På landsbasis er Oslo det 
fylket som har nest størst fornminnetetthet. 
Tidsdybden i funnbildet er stort og spenner 
fra eldre steinalder til rester etter båter fra 
16-1700-tallet. Av de mange funnene som er 
kommet for dagen gjennom de 13 fulle felt-
sesongene regnet fra og med 2003 er det 
enkelte funnområder som utmerker seg. Det er 
verdt å nevne de maritime funnene i Bjørvika 
hvor det er gjort funn av en «båtkirkegård» 
sammen med bolverk og fortøyningskister. 
Disse funnene stammer fra tiden før by-
brannen i 1624, og gir et komplimentært 
bilde til middelalderbyen. Det er funnet båter 
fra seinmiddelalder som er preget av brann. 
Er dette båtene som nevnes i sagaene 

eller representerer de andre dramatiske 
hendelser som ikke er nedtegnet? Et paradoks 
er at kulturminneloven verner båter eldre enn 
100 år, mens landbaserte kulturminner må 
være eldre enn 1537 (reformasjonen). Dersom 
vi finner en båt fra f.eks 1600-tallet fortøyd 
til en brygge, så er det kun båten man har 
anledning til å undersøke nærmere. Siden 
brygger og bebyggelse tilhørende båter og 
havnebassenget gir et mer fullstendig bilde 
har Byantikvaren strukket seg i forbindelse 
med etterreformatorisk arkeologi. I enkelte 
tilfeller har også tiltakshavere sett verdien og 
vært med på «spleiselaget».  Dette gjelder 
for eksempel utgravningene av et leirgulv 
under et eksisterende hus i kvadraturen,  
en1600-tallets brønn i Rosenkrantz´gate og 
den gamle tollbodbryggen i Tollbodgata. 
De mange gjenstandsfunnene i de sjøavsatte 
kulturlagene som er registrert viser at en 
mengdehusholdningsavfall og domose 
(middel-alderens toalettpapir) havnet i det 
indre havnebassenget tross gjentatte forbud

NSM Funnene på Barcode, Sørenga 5 & 6 sett i kontekst med tenkt betongpelemønster på 5x5 i Dronning 
Eufemiasgate. Bakgrunnskartet viser den gamle strandlinjen                 
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mot å kaste søppel i sjøen. En av de sjeldnere 
skattene som dukket opp en kald desember-
dag på Bygdøy var restene etter en smie 
(Reiersen mfl 2011, Wilson 2011). Denne var 
godt bevart og hadde en klart definert esse 
som var gravd ned i et hardtrampet leirgulv. 
Smia er datert til overgangen mellom vikingtid 
og middelalder, og representerer et av få 
eksemplarer av gårdssmier fra rurale om-
råder på denne tiden. Rester etter lystige 
lag er funnet på både Ekeberg og Bygdøy 
(Reiersen mfl.2011). I forbindelse med øl-
brygging har man i yngre jernalder og tidlig 
middelalder anvendt en bryggeteknikk som 
innebar å varme opp veske ved hjelp av 
glohete steiner, så kalte bryggesteiner. Den 
tidligste dateringen er fra merovingertid, 
og denne er trolig den tidligste kjente 
dateringene av slike lag i Norge. I forbindelse 
med registreringene av bryggesteinslagene 
ble det gjort et unikt funn av en beinkam 
fra yngre jernalder. De aller fleste kamfunn 
kommer fra urbane kontekster eller graver. 
Funnet fra Bygdøy representerer en av de få 
kamfunnene som er gjort utenfor de vanlige 
funnstedene.

Det hører til sjeldenhetene at det finnes 
bevarte rester etter forhistoriske hus som 
representerer bebyggelsen på landsbygda i 
Oslo. Som et resultat av Byantikvarens 
registreringsaktivitet har det blitt funnet spor 
etter eldre bygningsrester. Dette har igjen  
resultert i at Kulturhistorisk Museum i løpet av 
de siste 13 årene har a ut seks hus fra fire 
lokaliteter. Dette er bygningsrester funnet på 
Bygdøy Kongsgård (Karlberg og Simonsen 
2009), Berg (Gundersen 2014), Trosterud-
veien (Thorkildsen 2010), Ekeberg (Ryste og 
Figenschou Simonsen 2010), og Huseby 
(Langvik Berge og Figenschou Simonsen 
2015). Kronologisk representerer funnene 
ulike perioder av forhistorien. Bygdøy 
representerer sen- og høymiddelalderens på 
landsbygda. På Ekeberg ble det gravd ut 
bosetningsspor datert til merovingertid 
(Ryste og Figenschou Simonsen 2010). I denne 
sammenheng er det verdt å nevne at hus fra 
landsbygda i middelalderen samt merovinger-
tidshus er uvanlige å finne også på landsbasis. 
Utgravningsområdet var kun begrenset til 
tomten hvor Ekeberg Hovedgård står. Trolig 
ville det vært mer informasjon å hente ut fra 
det materialet som er registrert tett opp mot 
utgravningsområdet. Funnområdet er intakt og 
holder fremdeles på sine hemmeligheter der 
det ligger under campingområdet.

Den generelle trenden i bosetningsmønster 
i Norge antyder at det har vært stor 
ekspansjon i tiden fra førromersk jernalder 
til og med folkevandringstiden. Det er 
langhus fra disse periodene som registreres 
hyppigst. Restene etter bygninger som ble fun-
net på Berg og i Trosterudveien er begge fra 
eldre jernalder. Sammen med langhuset fra 
førromersk jernalder på Huseby representerer 
disse den mest ekspansive bosetningsperioden 
i forhistorien. Det er verdt å nevne at huset på 
Huseby var såpass godt bevart at det også 
ble funnet en mødding like ved en av 
utgangene til huset.

Essen fra Bygdøy etter formgraving. Restene etter leir-
gulvet skimtes mellom bergflatene.  
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plasser dukker jevnlig opp gjennom registrerings-
arbeidet, selv om slike funn fortsatt er sjeldne. Den 
første lokaliteten som ble funnet etter systematisk søk
i bebygd strøk ble gjort i 2003 i Karlsborgveien like 
ved helleristningsfeltet (Næss 2003). I 2005 ble det 
funnet nok en boplass i samme område (Bentsen 2006). 
Kulturhistorisk Museum gjorde en delundersøkelse av 
disse lokalitetene i 2004 og i 2006 (Mjærum 2007, 
2009, Jaksland in prep). Funnområdet består av flere 
leirplasser fra steinalderen som delvis er sammen-
blandet. De yngste funnene fra dette området er fra 
siste fase av eldre steinalder, den såkalte fase IV 
(Jaksland pers med). Dette var en periode da man tror 
at storvilt var ettertraktet byttedyr for jegerne. 
Videre ble det funnet lokaliteter fra tiden mellom 
7250 og 5500 f.Kr. i Ekebergskråningen som ligger 
litt høyere i terrenget. Bruken av disse lokalitetene har 
vært mer som leirplasser for kortere opphold. I 2013 
tok Byantikvaren steinalderen til bokstavelig 
talt nye høyder (Storrusten 2013). 

Lokalitetene ble funnet på ca. 193 m.o.h. på dagens 
Gjersrud/Stensrud, noe som etter allmenn arkeologisk 
forståelse skulle være for høyt for å finne kystnære 
boplasser langs Oslofjorden. Imidlertid viste det seg at 
det høyereliggende området inne i Sørmarka inneholdt 
et av de eldste boplassporene som er funnet langs 
Oslofjorden (Mjærum & Eymundsson 2015). 
Lokalitetene stammer fra pionértiden etter istiden 
for ca 11 000 år siden og inneholdt rundt 12 000 
gjenstandsfunn (Mjærum 2013). Gjennomgangen 
viser at det har dukket opp spesielle funn inne iblant 
kokegroper som er den vanligste funnkategorien. Det 
er kun det meget spesielle som har nådd opp til å bli 
nevnt spesielt i denne sammenhengen. I tillegg er det 
de siste 13 årene blitt funnet både kullgroper, 
fangstanlegg, bogasteller (bueskytterstilling), fossile 
åkre, bryggesteinslag mv. Alt dette er kommet for 
dagen etter at Byantikvaren begynte med aktiv 
registrering i urbane strøk.

Hvorfor er de forhistoriske husene så viktige? Hus 
gir oss rammene rundt menneskenes liv og danner 
derfor et godt grunnlag for å forstå hvordan 
menneskene levde. Dersom man finner hustomtene 
kan man se hvor i landskapet man valgte å bosette 
seg, samt få innblikk i hvordan husene lå i forhold til 
for eksempel gravplasser, åkerarealer og beite-
områder. Slik strukturering i landskapet kan gi infor-
masjon om hvordan menneskene skapte rammene rundt 
livet. Som følge av dette kommer man også tettere 
innpå menneskene i forhistorien. I et vitenskapelig 
perspektiv kan slik informasjon fra Oslo sammenlignes 
med andre deler av landet for å se likhetstrekk og 
forskjeller. Selv om det ikke forskes aktivt på slike 
perspektiver vil det innsamlede materialet være der, 
tilgjengelig for den som ønsker å ta et dypdykk inn i 
forhistorien for å sette sammen datagrunnlaget for å 
se en større sammenheng.

Den arkeologiske aktiviteten viser at Oslo 
til tross for den urbane påvirkningen holder på mer 
informasjon om forhistoriens bebyggelse. Steinalderbo-

Ornert kam fra vikingtid – Ambrosianis type 3. 
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Er det mer å hente? 
Tanker rundt veien videre
Som ventet viser funnbildet at det har vært aktivitet 
fra steinalderen og fram til middelalder. Imidlertid 
viser de tidlige funnene at de menneskelige 
aktivitetene startet tidligere enn antatt med pionér-
boplassene i Sørmarka. Det som er nytt nå er at vi så 
smått begynner å få mere detaljer om hvilke deler av 
landskapet som har vært brukt gjennom tiden. 
Resultatene fra de siste 13 årenes arkeologiske
 aktiviteter viser at det fortsatt ligger mye kunnskap 
i kulturlagene under Oslo. Potensialet for å gjøre nye 
funn og registrere andre funnkategorier er stort. 
Resultatene viser det er gode grunner å fortsette 
arbeidet.Arkeologien forvalter den delen av vår 
historie som ikke er nedskrevet, og det er derfor en 
møysommelig prosess å få oversikt over forhistorien. 
Dette gjelder spesielt i bysammenheng som i Oslo hvor 
arkeologene kun får innsikt i små biter av gangen. 
Siden det er mest fragmenterte stykker av informasjon 

vi behandler er det spesielt viktig at det innsamlede 
datamaterialet har høy kvalitet. Trolig vil det være 
nødvendig å bruke utradisjonelle innfallsvinkler og nye 
metoder for å optimalisere resultatet. I Oslo er det 
viktig å ta seg tid til å sette sammen de innsamlede 
bitene da mye er tapt gjennom utbygning og urban-
isering. Byantikvaren har jobbet med digitale verktøy i 
arkeologisk sammenheng. En videre utvikling av dette 
feltet vil trolig kunne gi en dypere forståelse av de 
forhistoriske sporene som vi kjenner til. Antakelig vil de 
innsamlede brikkene gi best mening i en større studie 
for at funnene samlet kan gi innsikt i en mer 
detaljert historie om hvordan menneskene levde og 
virket i Oslo i forhistorisk tid.I tillegg finnes det et stort 
potensial også for å gjøre spennende etterrforma-
toriske funn. Dette er arkeologiske kulturminner som 
ikke har noe vern etter kulturminneloven, men som kan 
fortelle mye om livet i byen og utviklingen av hovedsta-
den etter etableringen av Christiania i 1624. Men det 
er en annen historie.

Huset fra Trosterudveien etter avtorving. Avtrykk etter veggkonstruksjonen framstår som en mørk grøft som omkranser 
avtrykkene etter takbærende stolper. Etter huset var fraflyttet og revet ble det lagd kokegroper i utkanten av tomten. 
Kokegropene sees i høyre bildekant.  
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V: Med gravemaskin, uten gravemaskin, alltid med hjelm, og med 
politikerne med på notene. Janne Wilberg og tidligere byråd for 
byutvikling Bård Folke Fredriksen skyter med pil og bue under 
demonstrasjon av BYAs steinalderopplegg for skolebarn på Ekeberg. 
Da tukthuskirkegården ble gravd ut på 90-tallet var Byantikvaren 
med, og mange skjelletter ble funnet. På Hovedøya ble geiter brukt 
i skjøtselen. 

O: Formidling av arkeologi blir stadig viktigere, og Geir Sørgård 
viste fram funn fra Kvadratuen for 5.klassinger under opplegget 
«Barnas Kvadratur». Arkeologene er selvsagt også representert 
under «Verdens kuleste dag» på Akershus festning og da en 
steinalderboplass ble oppdaget ble det selvfølgelig presseoppslag. 

Byantikvareni felt


