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SAMMENDRAG
Av Kristine Reiersen
Denne rapporten omfatter første fase av de arkeologiske registreringene som Byantikvaren i
Oslo har gjennomført i forbindelse med plansaken til Ekeberg skulptur- og kulturminnepark i
Oslo kommune. I planleggingen av registreringsarbeidet var det lagt opp til tre faser for
registrering av hensyn til landskap, biologisk mangfold og ønske om bevaring av
kulturminner. Første fase besto av å registrere området ved hjelp av ikke-destruktive metoder
som overflatesøk, jordkjemiske undersøkelser (fosfatkartering med mer), steinalderstikking
og helleristningssøk. Basert på områder uten funn gjort under fase I skulle det utarbeides en
plan for infrastruktur og tentativ skulpturplassering. Etter at dette var fastsatt skulle fase II
settes i gang. I denne registreringsfasen skulle man benytte maskinell sjakting som
søkemetode. Planen var at det skulle søkes etter traseer uten fornminner slik at det kunne
unngås konflikt mellom tiltak og automatisk fredete kulturminner. Etter at det var avklart
arealer for infrastruktur skulle det planlegges områder hvor det var egnet å sette ut skulpturer.
Fase III skulle bestå i avklaring av skulpturområdene ved hjelp av maskinell sjakting.
Resultatene av fase I avdekket imidlertid så mange og komplekse spor etter forhistorisk
aktivitet at det ble bestemt at store deler av planområdet til Ekeberg skulptur- og
kulturminnepark ble definert som et sammenhengende kulturminneområde. Dette resulterte i
at kun registreringsfase I ble gjennomført.
Registreringen ble gjennomført i løpet av 21 uker fordelt på to perioder. Hovedregistreringen
ble utført i løpet av 17 uker i tidsperioden april til august 2009. I forbindelse med utvidelse av
planområdet mot syd ble det gjennomført registreringer gjennom fire uker i september og
oktober 2009. Det ble i utgangspunktet engasjert tre feltledere og tre assistenter. Fordelingen
av mannskapet var tematisk, fordelt på et steinalderlag, et helleristningslag og et lag som
skulle utføre overflatesøket. Det viste seg imidlertid at det var behov for å styrke
helleristningslaget med ytterligere en assistent for å imøtekomme arbeidsmengden.
De naturvitenskaplige undersøkelsene brukt i prosjektet er fosfatkartering, LOI (Loss of
Ignition) og magnetisk susceptibilitet. De to førstnevnte metodene viser indikasjoner på
jordbruksaktivitet, mens den sistnevnte viser områder påvirket av høy varme som for
eksempel forekommer ved smieaktivitet. I tillegg er det tatt pollenprøver i områder med gode
bevaringsforhold. Prøvetakningen ble gjennomført etter opplæring fra Umeå universitet.
Analysene av prøvene er gjort av Umeå universitet, og resultatet foreligger som tre
selvstendige rapporter vedlagt som vedlegg 11-13 i denne rapporten.
Registreringsområdet var i utgangspunktet 164 mål, og økte med 22 mål etter utvidelse av
planområdet mot syd. Innenfor planområdet ble det funnet 16 nye steinalderlokaliteter (ca.
8 400-7 300 f.Kr), 20 helleristningsfelt og 185 anlegg som representerer ulik menneskelig
aktivitet i både forhistorisk og historisk tid.
Før registreringsarbeidet startet var det ingen kjente steinalderlokaliteter innenfor
planområdet. Resultatet av registreringene har gitt 16 nye lokaliteter. De fleste av disse er, på
bakgrunn av diagnostiske funn i kombinasjon med strandlinjekurven, tolket til å være
strandnære boplasser. Kun en av boplassene (ID133904, lok. 13-14) skiller seg fra dette
mønsteret. På bakgrunn av funnene er denne datert til nøstvetperioden (ca. 7 000-4 000 f.Kr).
Dessverre er det ikke funnet artefakter som kan nærmere bestemme alderen til denne
lokaliteten, men materialet viser at lokaliteten har ligget med en viss distanse til stranden da
den var i bruk.
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Helleristningssøket har resultert i at bestanden av skålgroplokaliteter innenfor planområdet
har økt fra 5 til 13 lokaliteter og antall skålgropfelt under lokalitetene fra 6 til 26. I tillegg til
skålgroper er det funnet to figurristninger i form av en linje og en udefinert figur. Tidligere
var kun figurristningene i Familiedalen ved Sjømannskolen kjent. De nyfunnede lokalitetene
er i hovedsak konsentrert til områder med eldre dyrkningsflater eller i nærheten av et nå
drenert våtmarksområde. I tillegg er det funnet skålgroper i områder som topografisk sett ikke
egner seg til dyrkning. Disse lokalitetene kan derfor være knyttet til husdyr og beiteaktivitet.
Lokaliseringen til disse skålgropene er i hovedsak i den sydlige delen av berget, ofte på en
kant hvor berget går over til mark. Det som er spesielt spennende med disse lokalitetene er at
de ligger på bergknauser med fritt utsyn mot fjorden.
Overflatesøket gav et rikt resultat med 185 anlegg fra alle tidsperioder. Basert på kun
overflatesøk har det vært vanskelig å definere alle sporene som er registrert. Noen av gropene
er funksjonsbestemt ved hjelp av et spesielt jordbor som tar opp en profilsøyle.
Funnkategoriene som er registrert er kokegroper, kullgroper, steingjerder, gravhauger,
hulveier, rydningsrøyser og dyrkningsflater. Å finne kokegroper som er synlige i overflaten er
sjelden, og det ble derfor fjernet overliggende masser ned til et av anleggene for å verifisere
tolkningen av profilsøylen fra jordboret. Funnet som ble avdekket hadde diagnostiske trekk til
kokegroper og tolkningen ble opprettholdt.
I tillegg til kokegropene er indikasjoner på gårdsanlegg verdt å nevne. I tilknytning til et
tidligere registrert gravfelt har markkjemiske analyser og pollenundersøkelser avdekket et
område med bosetningsindikatorer. Det er registrert høyere fosfatinnhold i jorden i tillegg til
at det er påvist en høyere konsentrasjon av magnetisk jord, som kan være en indikasjon på
smieaktivitet. Funnbildet blir komplettert med et steingjerde som skiller innmark og utmark,
som er bruksområder vist i gjennom pollenanalyser i tillegg til landskapsanalyser. De samlede
bosetningsfunnene har en organisering i landskapet som har store likhetstrekk med kjente
gårdsanlegg fra romertid og folkevandringstid. Dette var en periode hvor det ofte ble anlagt en
smie parallelt med langhuset. Gårdsbruk fra perioden er preget av nærhet mellom graver og
gårdstun, samt bruk av gjerder for å skape et skille mellom inn- og utmark.
De markkjemiske undersøkelsene har påvist nok et område med høyt magnetisk innhold. I
dette området er det også funnet smieperler, noe som kan antyde at det har vært smieaktivitet i
området. Sporene etter denne aktiviteten synes ikke på markoverflaten, som i dag framstår
som en flat og velstelt gresslette.
Spor som imidlertid synes på markoverflaten selv om de har en beskjeden størrelse er funn av
to gravhauger og restene av en hulvei som går gjennom gravområdet. Disse er funnet i et
område hvor det tidligere er registrert en gravhaug. Funn av vei i gravområder er typisk for
jernalderens gravfelt, i tillegg indikerer formen og størrelsen til haugene at funnene trolig skal
regnes som tilhørende jernalder.
Overflatesøket har også registrert tre dyrkningsflater som ligger spredt i terrenget. Den ene
åkeren har tidligere vært registrert som en mulig åker, har nå blitt verifisert som en
høyryggåker med flere dyrkningslag. Det er funnet spor etter korndyrkning i jordlagene til
dette åkeranlegget. Litt lengre vest for høyryggåkeren er det funnet et annet åkerstykke med
tilhørende rydningsrøyser. Røysene ligger i hovedsak på bergrygger langs åkerflaten. Flere av
bergryggene har også skålgroper som ligger vendt mot åkerflaten, og har antakelig inngått i
jordbruksaktiviteten. Den siste dyrkningsflaten ligger i moderne slettelandskap og er kun
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funnet gjennom jordprofiler og fosfatanalyser. Det er mulig at denne aktiviteten er knyttet til
registrerte rydningsrøyser som ligger et lite stykke fra selve dyrkningsflaten. Også dette
dyrkningslaget har nærhet til skålgroper, et likhetstrekk for alle de registrerte dyrkningsflatene
innenfor planområdet.
Registreringen viser at det har vært en omfattende aktivitet innenfor planområdet i
førreformatorisk tid. Bruken av landskapet har variert gjennom tiden, noe som kommer klart
fram i distribusjonsbildet av steinalderlokalitetene som har vært knyttet til eldre strandlinjer,
og jordbruksbosetningen plassert på en brink med finere morenemasser. De vestvendte
hellingene med god jord som lå rundt et nå drenert våtmarksområde har vært ideelle
dyrkningsflater, mens mer marginale områder med blokkmorene og berg har vært benyttet
som beiteland.
I tillegg til funnene fra førreformatorisk tid er det også funnet spor etter nyere tids aktivitet.
Det er funnet spor etter flere minefelt og skytterstillinger som har vært anlagt for å forsvare
forlegningene på Ekeberg. De mest interessante funnene er knyttet til det tyske militære
anlegget fra andre verdenskrig. I et avgrenset område er det funnet en skytterstilling, rester
etter en vaktbu og et tilhørende minefelt. På et av trærne i nærheten er det også risset inn
markering av minefeltet som en advarsel.
Tidsdybden i området er stor og strekker seg fra ca. 8400 f.Kr til moderne tid. Flere av de
registrerte anleggene er synlige i overflaten og egner seg til formidling. Andre områder er mer
sårbare, og vil kreve en tilrettelegging av selve funnstedet i formidlingssammenheng.
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1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Av Kristine Reiersen, Geir Sørgård og Marianne Bugge Kræmer
I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark,
gnr. 152, bnr. 9, ble det stilt krav om arkeologisk registrering av planområdet. Bakgrunnen for
kravet er at det tidligere er registrert flere fornminner i selve planområdet. I tillegg tilsier
områdets topografi et potensial for automatisk fredete kulturminner. Det ble derfor ansett som
sannsynlig at det kunne finnes uregistrerte automatisk fredete kulturminner i området. På
bakgrunn av dette ble det fremmet krav om arkeologisk registrering, jf Lov om kulturminner
av 9. juni 1978 nr. 50 § 9 – undersøkelsesplikten.
Kulturminneloven § 9 første ledd har retningslinjer som klargjør at tiltakshaver har ansvar for
å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner.
1.2 BEMANNING OG TIDSROM
Den arkeologiske registreringen ble utført i perioden 20.04-15.10.2009. I dette tidsrommet ble
det utført steinalderstikking, helleristningssøk, overflatesøk og fosfatkartering. I tillegg til
feltledere har mannskapet bestått av opp til 4 assistenter.
Stilling

Navn

Prosjektleder

Kristine Reiersen

Feltledere

Marianne B. Kræmer
Thea Sørensen
Geir A. Sørgård
Magnus Helstad
Cathrine Brattekværne

Feltarbeid
uker dager

17
13
5
14
3

2
4
2

Stenalder
uker

17

Bergkunst

Ovfl/fosfat

dager uker dager uker dager

2
13

1

5

2

2

1

3
11

4

3

3
Feltarkeologer Iselin Byggstøyl
3
Fredrikke Danielsen
1
1
Morten B. Faanes
5
5
Arild Klokkervoll
1
2
1
2
Lucia U. Koxvold
1
1
Linn Marie Krogsrud
3
4
3
3
1
Erlend Nordlie
4
1
3
Ida Charlotte Olsen
4
2
3
3
Tine Schenck
3
4
3
4
Amund Steinbakken
13
3
12
1
Solveig Thorkildsen
5
1
Christian Westli
3
2
1
Matthew Wilson
12
3
1
3
11
26
SUM: 109
32
7
44
18
26
Figur 1.1: Tabell over ansatte ved prosjektet. Samlet antall: 138 ukeverk og 3 dagsverk.

For/etterarbeid
uker
dager

8
3
4
4
1

3
4
2
4
1

1
21

3
17

3

10

Tiltakshaver er Kulturetaten. Kostnadene ved registreringen dekkes av tiltakshaver, jf Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 10.
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1.3 GENERELT OM OMRÅDET
Ekeberg skulptur- og kulturminnepark ligger nord på Ekebergsletten. Området består av en
relativt flat, åpen gresslette som skråner bratt ned mot nord og vest. I øst ligger Ekeberg
Camping med Ekeberg hovedgård. Vegetasjonen består av tilrettelagte parkområder,
skogsområder med større løvtrær samt furu, og områder med krattskog. Gjennom området
snirkler diverse veier, stier og tråkk seg. Noen er klart opparbeidete veier, mens andre har blitt
til gjennom tråkk. Området brukes daglig av store mengder turgåere, hundeeiere, skoleklasser
og ryttere, og langs vestkanten av området har husløse slått opp mer permanente leirer.
Områdene mellom stiene er fulle av søppel, sprøytespisser og kondomer samt vekkastet
tyvegods.
1.3.1. NAVNETRADISJON OG SKRIFTLIGE KILDER
Navnet Ekeberg stammer fra det norrøne Eikaberg, og er sammensatt av trenavnet eik og
berg. Navn som består av to sammensatte naturnavn kan ha et meget gammelt opphav. Trolig
kan opprinnelsen til de sammensatte naturnavnene være like gammel som usammensatte
naturnavn. Noen navnegranskere mener at usammensatte naturnavn går tilbake til
bronsealderen. At navnetradisjonen Ekeberg kan ha opphav så tidlig som bronsealder, kan
understøttes av funn av gravrøyser som kan stamme fra denne perioden. Også
skålgroplokalitetene kan antageligvis trekkes tilbake til bronsealder.
Fra middelalderen vet vi fra skriftlige kilder at det har vært gårdsdrift på Ekeberg. I Røde Bok
blir det opplyst at gården tilhørte Oslo bispestol. Etter reformasjonen ble Ekeberg lagt ut til
bymark. Selve Ekebergsletta var tidligere oppdyrket areal og tilhørte Ekeberg gård. Av denne
gården er det i dag bare hovedhuset fra 1770-årene som står igjen. Dette er et av Norges tre
stamhus sammen med Rosendal i Hardanger og lensgreveskapet Jalsberg (Jarnøy 2003:11).
I middelalder var nordre del av planområdet, Ekebergskrenten, del av byens takmark. I
takmarken kunne byens befolkning ferdes fritt og utnytte området til åker, eng, fôrsanking,
vedhugst og beite for husdyr (Schia 1991:107).
1.3.2. TIDLIGERE REGISTRERINGER I NÆROMRÅDET
Løsfunn i området
På Ekeberg og Bekkelaget er det kommet fram mange løsfunn som kan tilskrives forskjellige
perioder i forhistorien.
• Ved Lille Ekeberg er det gjort funn av 5 stykker diabas med slagbule (C35891) 1 .
• Ved Egne Hjem er det funnet en spydspiss av jern (C21084).
• Våren 1931 ble det funnet et remspenne av bronse fra middelalder ved Ekeberg
hovedgård (C25124).
• I 1979 ble det funnet en øks fra jernalder på Ballsletta på Ekeberg (C35117).
• En tverregget basaltøks fra steinalder (C29705) uten nærmere funnopplysninger er
funnet på Ekeberg.
• På Ekeberghøyden, overfor Ekebergsvingen er det gjort funn av en spydspiss og en
kastespydspiss fra middelalder (C19709 og C19710).
• På toppen av Ekeberg er det funnet en skafthulløks (C5647) fra steinalder.
• Ytterligere en skafthulløks er funnet ved Brannfjell (C24830).
1

Kulturhistorisk museums gjenstandsdatabase http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/oslo/hovedkat.html
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•

På en villatomt i Mosseveien 60, ca. 150 m fra veideristningen på Ekeberg, er det
funnet et lite flintstykke (C30863).
I Skogbakken på Bekkelaget er det funnet en nøstvetøks (C27136) som kan tilskrives
mellom-steinalderen.
På Bekkelaget kirkegrunn er det funnet en steinkølle med skaftfure (C32066) som
trolig er fra steinalderen.

Bergkunst
Det er avdekket flere bergkunstfelt på Ekeberg, hvorav de fleste består av skålgroper.
• I skogen rett sør for den nedre delen av en gresslette som strekker seg vestover fra
sanitæranlegget til campingplassen, er det registrert 15 skålgroper (ID12172) 2 .
• Ca. 60 m vest for rideskolen og ca. 8 m øst for en asfaltert gangvei er det registrert
fem skålgroper på bergets vestre del (ID76658).
• Vest for rideskolen og vest for den asfalterte gangveien, mellom denne og et
inngjerdet område er det registret nærmere 100 skålgroper (ID12176).
• 35 m nordvest for en åpning i kirkegårdsmuren, og ca. 7 m fra selve muren, ligger det
et svaberg med et mindre antall små skålgroper innenfor et begrenset område på
østsiden av stien (ID116892-1).
• 10 m syd for kirkegårdsmurens nordre hjørne, på et svaberg med svak helling ned mot
nordvest er det registrert skålgroper. Det spesielle med dette feltet er at seks tydelige
skålgroper danner en stilisert båtfigur på 0,6 meters lengde (ID116892-2).
• Ca. 2 m øst for veien og ca. 12 m sørøst for søndre kant av veikrysset hvor gangstien
tar av i nordvestlig retning til kirkegårdsmuren er det registrert et felt med ca. 40
skålgroper (ID116893-2).
• Rett ved ID116893-2 er det registrert et felt med et ukjent antall skålgroper
(ID116893-1).
• Ca. 20 m sør for den nordvestligste røysen på ID21564 er det registrert et felt,
ID116999, med ca. 30 skålgroper.
• 92 m sørøst for veien langs campingplassens vestre side, og ca. 33 m sør/sørøst for
krysset der campingplassens indre veier deler seg ligger det en åkerholme med ca. 15
skålgroper i varierende størrelse (ID12173-1).
• 39 m nordvest for ID12173-1 er det registrert en skålgrop (ID12173-2).
• På en bergflate i en gammel hage mot nord på campingplassområdet, ca. 15 m nord for
sanitæranlegget til campingplassen, er det registrert en skålgrop (ID49413).
• Skålgropfeltet ID117062-2 ligger 9 m sør for den nordligste asfaltveien på
campingplassområdet. Feltet ligger 41 m vest nordvest for en stor flyttblokk, på et
nordvendt berg ute på campingområdet. Feltet er i dag en del av
bobilparkeringsplassen til Ekeberg Camping. På den nordlige delen av det sørligste
berget i området ligger to markerte, men grunne skålgroper.
• 15 meter vest/nordvest for ID117062-2, og 17 m sør for nordligste asfaltveien på
campingområdet, ligger det et nordvendt berg med en skålgrop (ID117062-1).
Ristningen ligger nær en tydelig granittåre i fjellet.
• Mellom Ekebergveien og Brannfjell skole er det registrert et felt med 13 skålgroper
(ID70417).
• 175 m nordøst for ID70417 er det registrert en skålgrop (ID76661).

2

Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabaser ”Askeladden” http://askeladden.ra.no/sok/ og
”Kulturminnesøk” http://www.kulturminnesok.no/
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•

23 m vest/nordvest for den nordvestligste røysa på felt ID21564 ligger det flere
svaberg. På det nordligste av de sørøstlige svabergene i dette området, 10 m nord for
der berg først er synlig i dagen er det registrert to sikre og minst syv usikre skålgroper
(ID117063-1).
31 m sør for en turvei, og 2-5 m nordvest for et område der berg har blitt brutt, ligger
det et svaberg. På bergets sørvestre del av vestvendt helling er det to sikre og minst tre
usikre skålgroper (ID117064).
16 m sørvest for en turvei som går vestover fra campingplassens sanitæranlegg, og 23
m nordvest for den nordøstligste røysa i fornminneområde ID21564, ligger det en
åkerholme med to skålgroper (ID116404).
Rett nord for et fornminneområde, ID41906, 10 m nord for den nordligste delen av det
ytre gjerdet til innhegning nord for ridesentret og 46 m vest for dette gjerdets
nordvestre hjørne, i området som er en del av Ballsletta er det ristet inn en skålgrop
(ID117065).
I Familiedalen rett ved den tidligere Sjømannskolen er det registrert et
veideristningsfelt bestående av 13 figurer, hovedsakelig dyrefigurer (ID41907).

Bosetningsspor
• På Ekeberg Camping er det funnet en rekke rester etter bosetningsspor (ID102787). En
kokegrop fra lokaliteten er datert til 800-770 f.Kr.
• Midt på Ekebergsletta er det registrert rester etter dyrkningslag, flettverksgjerde og
bosetningsspor (ID117093). Dyrkningslaget er datert til 1060-1215 e.Kr, og
representerer aktivitet fra tidlig middelalder. Dateringsresultatet fra bosetningssporene
viser aktivitet i seinmiddelalder og førromersk jernalder (370-200 f. Kr.).
• På den amerikanske fotballbanen som er anlagt nord for Frivillighetssentralen er det
registrert en rekke bosetningsspor (ID117097). Disse har dateringer som viser at
aktiviteten stammer både fra yngre romertid (415-445 e.Kr.) og førromersk jernalder
(390-255 f.Kr og 400-380 f.Kr).
• I utkanten av treningsfeltet på gresslettene øst for Ekebergveien, på et område like
nord for kunstgressbanen, er det også registrert en rekke bosetningsspor (ID117098).
Disse har dateringer fra førromersk jernalder (170-44 f.Kr) og middelalder (1322-1433
e.Kr).
• En stenalderlokalitet (C53640/1-33) ble gravd ut i Karlsborgveien i Familiedalen. Ikke
langt unna ligger det kjente veideristningsfeltet (ID41907), og fra samme område
innkom det i 1959 et retusjert flintstykke (C30863) til Kulturhistorisk museum.
Gravfelt, røyser og steinsetninger
• Innenfor kirkegårdsmurens nordøstre hjørne på gnr. 151 og 152, bnr. 1, 5 og 9 er det
registrert to gravhauger og en røys (ID51600).
• Ved siden av høydedraget ved Ekeberg camping i nærheten til fastmerket er det
registrert åtte jordblandete røyser (ID21564).
• 7 m nordøst for veien til Ekebergrestauranten er det registrert en rundhaug, og to
røyser (ID51599).
• 200 m øst for Ekebergrestauranten er det registrert en gravhaug (ID41903).
• Ved fotenden av et svaberg som ligger 10 m nord for Ekeberghallen er det registrert
tre gravhauger og to røyser (ID76657).
• Ved foten av Brannfjell er det registrert åtte lave jordblandete røyser (ID12177).
• Ved kirkegårdmuren er det registrert 7 jordblandete røyser, 14 steinsetninger og 1
skipsformasjon av stein (ID70415).
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Mellom rideskolen og kirkegårdsmuren er det registrert 2 røyser, 11 gravrøyser, 1
formasjon av stein og en steinsirkel (ID21566).
Ved nordsiden av veien fra rideskolen til kirkegården er det registrert seks røyser.
Disse skal være noen av de vakreste på Ekeberg (ID12175).
I blandingsskogen nord for rideskolen er det registrert 10 røyser (ID41906).
Ved Ekeberg kunstgressbane er det registrert en mulig gravhaug (ID31883).
Rett øst for ID80119 er det registrert en gravhaug og to røyser (ID31879).
På Ekeberg Camping er det funnet rester etter tre røyser som kan være utpløyde
gravrøyser. Den ene røysen er datert til 465-640 e.Kr (ID102787).
Midt på Ekebergsletta ligger et gravminne bestående bestående av fem røyser
(ID80116).

1.4 REGISTRERINGSARBEIDETS ULIKE FASER
I planleggingsfasen ble det arkeologiske feltarbeidet delt inn i tre faser. I fase I ble
kulturminneinteresser i området kartlagt ved hjelp av ikke-destruktive registreringsmetoder.
Det ble benyttet overflatesøk, steinalderstikking, helleristningssøk og fosfatkartering som
søkemetoder. Hensikten var å få en oversikt over kulturminnebestanden for å kunne justere
tiltaket slik at det ikke kom i konflikt med kulturminnene og kulturmiljøene som lar seg
kartlegge med de valgte metodene. Metodene som er valgt er også skånsomme for vegetasjon
og etterlater få spor etter undersøkelsen i terrenget.
Hensikten med fase I er å gi en god oversikt over funnområder slik at tiltaket kan justeres i
henhold til dette og kan legges i områder som det ikke er gjort funn under fase I. Imidlertid
fanges ikke alle automatisk fredete kulturminner opp ved hjelp av tilgjengelige ikkedestruktive metoder. Vegetasjon og terreng var til hinder for bruk av geofysiske metoder i
dette prosjektet. De vanligste kulturminnene som for eksempel kokegroper og stolpehull kan
ikke påvises direkte ved hjelp av metodene selv om hyppig brukte aktivitetsområder kan
delvis fanges opp av fosfatkartering. Under planleggingen av registreringsprosjektet anså man
at fase II ville bestå av maskinell sjakting i områder der det ikke var påvist spor fra
førreformatorisk tid.
Under planleggingen av registreringen var det tenkt at registreringsfase II skulle ha til hensikt
å gi en mer inngående registrering i de områdene som berøres av konkrete planer. Fase II
skulle være knyttet til parkkonseptets infrastruktur og hadde til hensikt at man i denne
registreringsfasen skulle komme fram til et stikonsept som ikke kom i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. Fase III skulle omfatte registreringsarbeid i de områdene
hvor planen tilrettelegger for utplassering av anlegg som for eksempel statuer, benker og
lignende. Resultatene av fase I avdekket imidlertid så mange og komplekse spor etter
forhistorisk aktivitet at det fra Riksantikvarens side ble bestemt at store deler av planområdet
til Ekeberg skulptur- og kulturminnepark skulle defineres som et sammenhengende
kulturminneområde. Dette resulterte i at kun registreringsfase I ble gjennomført.
1.5 DEFINISJON AV BEGREPER
I denne rapporten brukes både begrepene felt og lokalitet om inndelingen av bergkunst. Et
bergkunstfelt er en enkelt eller en gruppe figurer som på bakgrunn av bergets beskaffenhet
og/eller avstand skilles fra andre grupper. En lokalitet er et overordnet begrep som brukes om
et enkelt eller en samling felt som innehar en sammenheng i landskapet.
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Det skilles ikke i denne rapporten mellom begrepene fornminne og automatisk fredet
kulturminne. Begge begrepene betegner førreformatoriske spor etter menneskelig aktivitet
som er automatisk fredet etter kulturminneloven.
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2. STENALDERREGISTRERINGENE
Av Marianne Bugge Kræmer
2.1 BEMANNING OG TIDSROM
Den arkeologiske registreringen ble utført i perioden 04.05-07.08.09 og 21.09-09.10.09. I
dette tidsrommet ble det prøvestukket etter stenalder, mens rapport fra arbeidet ble utarbeidet
i etterkant. Deltagere i prosjektet var:
Feltleder I:
Feltassistenter:

Marianne Bugge Kræmer
04.05-07.08.09 og 21.09-09.10.09
Amund Haugen Steinbakken 05.05-31.07.09
Solveig Thorkildsen
08.05-13.05, 02.06-03.06, 08.06-09.06.09
Linn Marie Krogsrud
03.08-05.08.09
Ida Charlotte Olsen
06.08-07.08.09
Christian Westli
21.09-05.10.09
Erlend Nordlie
05.10-09.10.09

2.2 GENERELT OM OMRÅDET
2.2.1 Landhevning
Under siste istid var Norge dekket av is, og tyngden av denne isen presset jorden ned. Etter
hvert som isen smeltet, ble trykket mindre, og landhevingen startet. Dette har resultert i store
endringer i strandlinjen gjennom de siste ca. 10 000 år. De første 1000 årene etter istiden
regner man med at landet steg ca. 10 m pr. 100 år. Landhevingsprosessen har imidlertid avtatt
progressivt med tidsmessig avstand til istiden, og i dag er landhevingen bare rundt 30 cm pr.
100 år.
Ekebergåsen lå som et nes ut i fjorden gjennom mesolitikum. Passende boplassflater finnes
det mange av i området, og det var derfor stor sannsynlighet for å kunne finne
stenalderboplasser der.
Kysttilknyttede stenalderlokaliteter dateres på strandlinjer ut fra tanken om at menneskene i
stenalderen benyttet båt langs kysten, og bosatte seg ikke langt fra strandlinjen. Dette har
under utgravninger vist seg å stemme med typologiske ledeartefakter og 14C dateringer.
Strandlinjekurve for indre Oslofjord ble først utarbeidet av geolog Ulf Hafsten (1956). Kurven
har i senere år blitt justert av geolog Rolf Sørensen, og han har også utarbeidet en
strandforskyvningskurve for Sørmarka som stemmer bedre overens med dateringer i
Oslofjordsområdet, og som er benyttet under. Alle dateringene er kalibrert og oppgis som før
Kristus-dateringer (BC = Before Christ).
2.2.2 Tidligere registreringer i nærområdet
På Ekeberg ligger et av Østlandets mest kjente helleristningsfelt fra eldre stenalder,
veideristningene ved Sjømannskolen (ID41907). I forbindelse med anlegning av ny
vannledning ble det gravd ut deler av en stenalderlokalitet (C53640/1-33) som lå i tilknytning
til disse i Karlsborgveien (Mjærum 2007).
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Figur 2.1: Helleristningsfeltet ved Sjømannskolen (Mandt og Lødøen 2005).

I Rhørths vei, ca. 850 m øst for grensen til planområdet, er det registrert et diabasbrudd
(ID80759). Herfra er det innkommet fem diabasavslag med klar slagbule (C35891).
Løsfunn fra stenalder har også kommet inn fra Ekeberg: en tverregget øks av basalt (C29705),
to skafthulløkser (C5647 og C24830) og et flintstykke (C30863).
Funnene fra nærområdet viser at det har vært forhistorisk aktivitet i området i stenalderen.
Dette sannsynliggjorde et visst potensial for at planområdet kunne inneholde uregistrerte
automatisk fredete kulturminner.
2.3 ARKEOLOGISKE METODER
I forbindelse med stenalderregistrering er de vanligste metodene prøvestikking, overflatesøk
og åkervandring. De to siste metodene var det ikke grunnlag for innenfor reguleringsområdet;
overflatesøk foretas gjerne i forbindelse med innlandssjøer hvor funn og skjørbrent sten har
blitt vasket frem i vannkanten, og åkervandring krever pløyet mark. Stenalderregistreringen
under dette prosjektet foregikk derfor med prøvestikkmetoden. Det kan dog nevnes at to av
lokalitetene ble funnet av laget som søkte etter bergkunst ved at de fant flint i bergsprekker
mens de fjernet torv.
2.3.1 Prøvestikkmetoden
Prøvestikkmetoden består i å grave hull på ca. 40x40 cm i markoverflaten. Det blir stukket
etter intuitiv metode – man prøvestikker der man ut fra terrenget mener at det kan finnes spor
etter stenalderbosetning. Dette er en mer fleksibel løsning enn for eksempel å dele hele
reguleringsområdet inn i et koordinatsystem, og deretter prøvestikke slavisk ut fra dette.
Argumenter mot metoden er at man ikke vil finne lokaliteter som ligger utradisjonelt til i
terrenget. I reguleringsområdet var det stenalderlokaliteter knyttet til gammel strandlinje det
var størst sjanse for å finne.
Prøvestikkene varierer i dybde ettersom hvilken type jordsmonn det prøvestikkes i. Området
for Ekeberg skulpturpark består av brunjord, en type jordsmonn som er vanlig i løvskog. I
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brunjord foregår det mye aktivitet – metemark og røtter flytter grus og småsten nedover i
massene. I slike områder kan en derfor forvente å finne spor fra stenalder fra ca. 20-60 cm
under overflaten. Prøvestikkene er derfor gravd ned til minimum 50 cm, eventuelt ned til fjell.
Prøvestikking i denne type jordsmonn er svært tidskrevende, og antall prøvestikk per dag
varier fra 1-8 prøvestikk per person ut fra undergrunn, dybde, værforhold, såldemuligheter,
dokumentasjon med mere.
Jordmassene i prøvestikket såldes gjennom et grovmasket såld. Under dette prosjektet ble det
benyttet såld med maskevidde på 4 og 5 mm. På steder der en er i nærheten av vann, for
eksempel bekk, ble massene vannsåldet. Ellers ble massene tørrsåldet. Funn er relatert til
dybde under overflaten og/ eller hvilket såld de ble funnet i.

Figur 2.2: Såld med vannsåldete masser (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Lokaliteter er dokumentert ved at alle prøvestikk på lokaliteten er tegnet på en profilskisse i
1:10, der en tenkt profil som best viser undergrunnsforholdene i stikket, er tegnet.
Lokalitetsflatene er tegnet på planskisser med målestokk 1:200, hvor alle prøvestikk,
terrengformasjoner, bygg og anlegg som befinner seg i området er tegnet inn. Alle
plantegninger er utstyrt med nordpil. Lokalitetene er fotografert – helst med ett menneske
stående på ett av de positive stikkene for å markere lokalitetsflaten.
For å kunne dekke et så stort område som Ekeberg skulpturpark innen tidsfristen, bestemte vi
oss etter de første ukene for å påvise lokaliteter uten å avgrense i første omgang. Dette
innebærer at man prøvestikker i et potensielt område til man har funnet sikkert slått materiale.
Lokaliteten dokumenteres da så langt, og man fortsetter til neste potensielle område uten å
avgrense lokaliteten. Mot slutten av prosjektet ble det satt av tre uker til å avgrense
lokalitetene som var påvist.
En tommelfingerregel som ofte brukes når man registrerer stenalderboplasser, er at man bør
ha minst to sikre funn før lokaliteten registreres. Argumenter mot dette er at klart slått
materiale må være menneskeskapt, og må ha havnet på stedet på en eller annen måte.
Utgravninger har vist at en stenalderlokalitet ikke trenger å være veldig omfattende – man har
ikke nødvendigvis slått mye sten på stedet man har oppholdt seg. Et annet problem er at
funnområdene ofte kan være svært konsentrert, og man rett ved siden av ikke har noen funn.
Hvis man da stikker i utkanten av et funnområde, og man setter de neste stikkene ca. 5 m fra,
finner man ikke nødvendigvis noe mer selv om lokaliteten ved utgravning kan vise seg å være
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svært omfattende. I dette prosjektet ble det derfor besluttet at funn av et stykke slått sten var
nok til å registrere en lokalitetsflate.
En feilkilde man må være klar over i kystområder er ballastflint fra nyere tid samt
istransportert flint. All flint man finner stammer derfor ikke fra stenalderlokaliteter. Det er
derfor viktig at flinten man registrerer har klart slåtte attributter. Ballastflint i området er
oftest vannrullet, med butte kanter. Mye av den har en gul-orange-brun farve. Istransportert
flint har ikke disse karakteristika, og menneskene i stenalderen har benyttet den til
redskapsproduksjon. For å være sikker på at det er kultur og ikke natur, må flinten derfor ha
klart slåtte attributter, eller om man mistenker at den har vært tatt med til stedet, bli funnet
sammen med stykker med klart slåtte attributter.
2.3.2 Innmåling
Prøvestikk og lokalitetsflater ble stedfestet ved hjelp av GPS. GPS-mottakeren mottar
stedsinformasjon fra satelitter, og kalkulerer ut fra dette brukerens nøyaktige plassering.
Atmosfæriske forhold og støy er blant forholdene som kan påvirke dataene, og posisjonen
som oppgis har derfor en viss feilmargin. I dette prosjektet har posisjonsdata en feilmargin på
± 8 m.
2.4 BESKRIVELSE AV REGISTRERINGEN
Stenalderregistreringen av området for Ekeberg skulpturpark fant sted i tidsrommet 04.0507.08.2009 og 21.09-09.10.2009. I den første perioden var Marianne Bugge Kræmer feltleder,
og feltassistenter var Amund Haugen Steinbakken (05.05-31.07 med noen få dagers opphold
hvor han var med og tok fosfatprøver), Solveig Thorkildsen (08.05-13.05, 02.06-03.06, 08.0609.06), Linn Marie Krogsrud (03.08-05.08) og Ida Charlotte Olsen (06.08-07.08). I denne
perioden ble det registrert til sammen 16 stenalderlokaliteter. Flere av disse tilhører større
lokaliteter som i dag deles opp av blant annet grusveier og andre bygg, eller i ett tilfelle av en
bekk. I ett annet tilfelle førte registreringsmetoden vi benyttet oss av til at de første funnene
ble funnet såpass langt fra hverandre på flaten at det først ble registrert som to separate
lokaliteter. Videre undersøkelser på et senere tidspunkt førte til funn mellom de to positive
områdene. Disse hadde allerede fått lokalitetsnavnene 13 og 14, men er altså en lokalitet. Det
er derfor 17 lokalitetsnummer men 16 registrerte lokaliteter. Til sammen ble det satt 373
prøvestikk i denne perioden. Av disse var 46 positive.
I den videre andre perioden var også Marianne Bugge Kræmer feltleder, og assistenter var
Christian Westli (21.09-05.10.09) og Erlend Nordlie (05.10-09.10.09). Det ble i denne
perioden satt 92 prøvestikk, men ingen av disse var funnførende.
Fredag 03.07 var Lotte Eigeland, Steinar Solheim og Hege Damlien fra Kulturhistorisk
museum på befaring og fikk omvisning på lokalitetsflatene med visning av funn. De inspiserte
også et mulig stenbrudd nederst i Kjerlighetsstien, som de mente det var tvilsomt at var fra
stenbrukende tid. Geolog Tom Segelstad fra Naturhistorisk museum kom på befaring torsdag
31.07, og gikk da gjennom stenalderfunnene med hensyn til råstoff. Også han var og så på det
mulige stenbruddet. Onsdag 07.10 var Margrethe Simonsen, Lasse Jaksland og Astrid J.
Nyland fra Kulturhistorisk museum på befaring. De ble vist funn, og fikk omvisning på blant
annet stenalderlokalitetsflatene.
Innmåling av lokalitetsflatene med Leica-sekken fant sted mandag 10.08 og tirsdag 11.08.
Satellittforholdene i området er svært vanskelige; signalene fra satellittene brytes av løvverket
på løvtrærne i området.
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Været har vært skiftende. I mai var det stort sett pent vær, men til tider ganske kaldt. Dessuten
noen skikkelige vinddager med kastevinder der vi oppdaget trær som hadde falt ned… Det
kalde været fortsatte inn i juni, og vi hadde et forrykende regnvær torsdag 16.06. I en toukersperiode, fra mandag 22.06 til fredag 03.07 hadde vi en heteperiode med over 30oC i skyggen.
Dette sakket arbeidet noe. Resten av perioden var det stort sett pent vær med en del regnvær i
overgangen juli-august.
2.5 DE REGISTRERTE STENALDERLOKALITETENE

Figur 2.3: Oversikt over lokalitetene 1 - 4, 10 - 11 og 17.

- 11 -

2.5.1 ID133892 (Lokalitet 1)

Figur 2.4: Amund Steinbakken betrakter prøvestikk C på lok. 1 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Allerede den andre dagen av registreringen, tirsdag 5. mai, ble det første klart slåtte
flintstykket funnet. Dette ble registrert som lokalitet 1. Lokaliteten ligger på en forholdsvis
stor flate rett sør for Ekebergrestauranten. Til sammen ble det tatt 11 prøvestikk på flaten (AK). Prøvestikk B og C var positive med funn av henholdsvis et lite flintavslag og en
mikroflekkekjerne. I flere av stikkene ble det funnet skjørbrent sten. Flaten hadde i tillegg
følelse av en dyrkningsflate, og i prøvestikk E ble det funnet en kullinse hvorfra det ble tatt ut
en kullprøve. Kullprøven viste seg å inneholde furu, og ble trukket fra datering 14.07.2009 (se
vedlegg 16). Fra prøvestikk A ble det tatt ut en jordprøve. Vegetasjonen på flaten består av
blandingsskog av furu, bjørk, hassel, rogn og lønn. Lokaliteten ligger på ca. 85 m over havet
(heretter forkortet: m o.h.) og kan ut fra strandlinjedatering dateres til ca. 7 400 BC.
Bevaringsforhold:
Rett øst for de positive prøvestikkene på lokalitet 1 er det gravd ned en vannledning (som
fører fra hovedvannledningen som leder vest fra vannreservoaret). Denne vannledningen går
parallelt med en oppbygget grusvei som fører til Ekebergrestauranten. Rett sør for de positive
prøvestikkene ligger hovedvannledningen. Da denne ble anlagt ble det gravd med spade, og
forstyrrelsene i området rundt anlegget er minimale. Onsdag 08.07 var det vannlekkasje i
området, og Vann- og avløpsetaten fra Oslo kommune måtte inn med gravemaskin for å
sjekke rørene. I denne forbindelsen ble et større område enn det som i utgangspunktet var
omrotet, berørt. Lokalitet 1 ligger dermed utsatt til mellom to vannledninger. Vest for de
positive stikkene er det fire betongfundamenter som antageligvis stammer fra en tidlig 1900talls paviljong.
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Lokaliteten er for så vidt avgrenset av negative prøvestikk, men da det senere i registreringen
ble klart at det kunne finnes funn så dypt som 50 cm under overflaten, er det mulig at de
første prøvestikkene ikke er gravd dypt nok. Hvor stor utstrekning lokaliteten har er derfor
ikke sikker.
2.5.2 ID133893 (Lokalitet 2)

Figur 2.5: Solveig Thorkildsen i aksjon på Lok. 2 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

På en flate rett sørøst for Ekebergrestauranten, mellom grusvei i vest, vannreservoar i sør,
bekk i nord og grusvei igjen i øst ble det tatt 11 prøvestikk (A-K). Prøvestikk C og H var
positive med funn av et mikroflekkefragment i C og to flintstykker i H. I flere andre stikk ble
det funnet skjørbrent sten. Vegetasjonen på lokaliteten består av blandingsskog av furu, bjørk,
lønn, hassel og selje. Lokaliteten ligger på ca. 95 m o.h. og kan ut fra strandlinjedatering
dateres til ca. 7 700 BC.
Bevaringsforhold:
Grusveien vest for lokaliteten ligger bare ca. 9 m vest for det positive prøvestikket, H, og kan
derfor ha forstyrret lokalitetsflaten noe i vest. Lokaliteten ligger i tillegg såpass nær lokalitet
1, 3, 10 og 17 at det er mulig det dreier seg om en større boplass med forskjellige
aktivitetsområder. Foruten grusveiene og noen groper fra nyere tid, synes lokaliteten å være
forholdsvis uforstyrret.
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2.5.3 ID133894 (Lokalitet 3)

Figur 2.6: 10-pause på Lok. 3 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

I området nord for bekken og øst for Ekebergrestauranten er det en stor flate. Her ble det tatt
23 prøvestikk (A-W). Funnene ble gjort innenfor to områder på flaten. Det kan derfor hende
det dreier seg om to lokaliteter ettersom det positive stikket i sørøst, prøvestikk C, ligger nære
lok. 2. Funnområdet i nordre del strekker seg helt til bebyggelsesområdet ved restauranten. De
positive prøvestikkene i dette området var: A, E, I, K, M, O, R og T. Vegetasjonen består av
samme type blandingsskog som på lok. 1 og 2. Lokaliteten ligger på 90-100 m o.h. og kan
dateres til ca. 7 800-7 500 BC.
Bevaringsforhold:
Lokalitetsflaten ligger mellom restauranten i vest og ”Jernalderveien” (grusvei som går
mellom Ekebergrestauranten og Idrettens hus, skiltet med Jernalderveien) i nord. Midt i det
positive området er det rester etter et fundament av en bygning. Foruten dette virker
lokaliteten forholdsvis urørt.
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Figur 2.7: Oversikt over lokalitetene 4 - 7 og 12 - 15.

Figur 2.8: Oversikt over lokalitetene 8, 9 og 16.
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2.5.4 ID133895 (Lokalitet 4)

Figur 2.9: Amund Steinbakken står ved prøvestikk C på lok. 4 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

I området hvor gondolbanen er planlagt ble det i første omgang stukket tre prøvestikk (A-C). I
prøvestikk B ble det gjort diverse funn hvorav de fleste antageligvis er etterreformatoriske,
men det ble også gjort funn av et stykke klart slått flint, samt mulig grov keramikk og en
leirperle. Jordsmonnet i prøvestikket bestod av finkornet grålig sand som skiller seg ut fra
undergrunnen ellers i området, og det kan derfor dreie seg om påfylte eller omrotede masser. I
prøvestikk C ble det gjort funn av forholdsvis sikker skjørbrent sten. Ved senere avgrensning
ble det gjort funn av slått bergart i ytterligere to prøvestikk; D og I. Til sammen ble det tatt ni
prøvestikk på lokaliteten (A-I). På flaten befinner det seg også en skytterstilling fra 2.
verdenskrig.
Flaten har fin beliggenhet med grusvei i sørøst. Vegetasjonen består av blandingsskog og
gress på bergflaten sør for funnområdet. Lokaliteten ligger ca. 105 m o.h. og kan dateres til
ca. 7 900 BC.
Bevaringsforhold:
Dette er den eneste usikre lokaliteten registrert på prosjektet. Området bærer preg av aktivitet
fra 2. verdenskrig, og undergrunnen virker omrotet i noen av prøvestikkene. I andre
prøvestikk i nærheten ble det gjort funn av biter av piggtråd. Den klart slåtte flinten i
prøvestikk B kan ha kommet med masser som har vært brukt til planere ut området, eller fra
sandsekker rundt skytterstillingen. De slåtte artefaktene i prøvestikk D og I er heller ikke 100
% sikre. Dog taler beliggenheten av flaten for at det kan ha foregått aktivitet her i stenalderen.
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2.5.5 ID133896 (Lokalitet 5)

Figur 2.10: Ida Charlotte Olsen står på stedet flinten ble funnet på lok. 5 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Under avtorving for søk etter bergkunst, ble det gjort funn av et stykke slått flint i en
bergsprekk (A). Tre prøvestikk ble tatt i området rundt (B-D). I ett av disse, B, ble det gjort
funn av flint rett under torven. Denne så vannrullet ut, og lå sammen med tegl og porselen, og
er blitt tolket som en bit ballastflint. Ca. 30 cm ned i samme stikket ble det funnet biter av
pimpsten. Pimpsten er funnet under utgravninger av stenalderlokaliteter, og har blitt tolket
som blant annet skaftglattere til pileskaft. På den annen side finnes det naturlig pimpsten i
undergrunnen, ettersom pimpsten flyter, og har blitt ført med havstrømmer rundt omkring.
Det er dessverre ikke mulig å se om de små bitene i prøvestikk B har vært brukt til noe, og
prøvestikket er registrert som negativt.
Bergflaten der funnet ble gjort heller mot nordvest. I nordøst er det en grusvei. Rett videre
nordvest for denne ligger teltområdet på Ekeberg Camping. Flaten ligger i dagens
parkområde, ca. 130 m o.h. Den kan dermed dateres til overgangen mellom preboreal og
boreal tid, ca. 8 400 BC.
Bevaringsforhold:
Funnstedet ligger rett i nærheten av bergflater hvor det er gjort funn av skålgroper. Dessuten
er det ikke langt til gravfelt. Grusveien i nordøst har forstyrret området en del.
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2.5.6 ID133897 (Lokalitet 6)

Figur 2.11: Amund Steinbakken ved prøvestikk C på lok. 6 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

I et område mellom to grusveier ble det i første omgang tatt tre prøvestikk (A-C). Prøvestikk
B bestod av samme grålige sand som prøvestikk B på lok. 4, og det ble også her gjort funn av
diverse karakter. I prøvestikk C ble det funnet en liten bit slått flint 45-55 cm dypt. Under
avgrensningen ble det tatt fire prøvestikk til (D-G). Ingen flere funn ble gjort. Området består
av flere fine bergflater hvorfra det er fin utsikt mot nord. Vegetasjonen består av
blandingsskog av furu, bjørk, alm, rogn, lønn og hassel. Lokaliteten ligger på ca. 110 m o.h.
og kan dateres til ca. 8 000 BC.
Bevaringsforhold:
Flaten med det positive prøvestikket (C), ligger litt nedenfor prøvestikket (B) med mulige
påførte masser. Også i dette stikket var det en linse med grålig sand over funnet. Det kan
derfor virke som om undergrunnen er noe omrotet også her.
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2.5.7 ID133898 (Lokalitet 7)

Figur 2.12: Solveig Thorkildsen (i gule klær litt til høyre for midten av bildet) står på prøvestikk A på lok. 7
(foto: Marianne Bugge Kræmer).

I en nord-sør orientert sadel mellom to lave berg i øst og vest ble det gjort funn av tre stykker
slått flint (blant annet en oppbrukt kjerne) i et prøvestikk (A). Under avgrensningen ble det
tatt tre prøvestikk til, B-D. I prøvestikk B ble det funnet slagg, og i prøvestikk D, som ble tatt
på en flate mellom to gravhauger (ID51599-2-3), dukket det opp en mørk flekk i den lysere
undergrunnen. Dette kan være et stolpehull. Ingen flere stenalderfunn ble gjort. Vest for
lokaliteten er det registrert gravhauger (ID51599), og sørøst for lokaliteten går det et gammelt
stengjerde (ID51599-5). Langs dette går det et veifar. Vegetasjonen består av furutrær og
krattskog av hassel, lønn, rogn og tornebusker. Lokaliteten ligger 128 m o.h., og kan dateres
til rett etter 8 300 BC.

Figur 2.13: Prøvestikk D på lok. 7 med mørk flekk (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Bevaringsforhold:
Lokalitetsflaten ligger som nevnt rett i nærheten av et område hvor det er registrert
kulturminner fra jernalder (gravfelt ID51599). Anlegging av dette kan ha berørt
stenalderlokaliteten. Det samme gjelder stengjerdet med veifaret langs. Rett sørøst for
lokaliteten er det anlagt en asfaltvei som går parallelt med nordvestre del av Ekeberg
Camping. Også dette ligger såpass nærme at det kan ha berørt stenalderlokaliteten.
2.5.8 ID133899 (Lokalitet 8)

Figur 2.14: Amund Steinbakken står ved bergsprekken på lok. 8 (Marianne Bugge Kræmer).

Under avtorving for søk etter bergkunst ble det igjen gjort funn av slått flint i en bergsprekk.
Lokaliteten befinner seg rett ved en sti som leder forholdsvis rett sørover fra
Ekebergrestauranten, og langs hvilken det er ønske om å sette opp statuer. Funnområdet ligger
rett nord for stengjerdet som omslutter den tyske kirkegården, og som var foreløbig grense for
undersøkelsesområdet vårt. Lokaliteten ligger i et fint vestvendt område, med en del
bergflater. Under avgrensningene i etterkant, ble det stukket syv prøvestikk til (B-H), men
ingen flere funn ble gjort. Undergrunnen rundt bergflaten med funnet, var flere steder svært
stenete, og eventuelle funn kan ha forsvunnet langt ned gjennom stenuren. Funnstedet ligger
ca. 110 m o.h. og kan dateres til ca. 8 000 BC. På samme bergflate som flintfunnet ble det
også gjort funn av en skålgrop (ID133899).
Bevaringsforhold:
Lokaliteten ligger forholdsvis uforstyrret. Slitasje i forbindelse med stien, samt stengjerdet er
de nærmeste nyere tids forstyrrelser i området.
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2.5.9 ID133900 (Lokalitet 9)

Figur 2.15: Solveig Thorkildsen står på prøvestikk A, lok. 9 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

På en liten flate øst for den samme stien som ved lok. 8, ble det funnet et stykke slått flint 3040 cm dypt i et prøvestikk (A). Under avgrensningen ble det tatt åtte prøvestikk til (B-I).
Ingen flere funn ble gjort. Lokaliteten ligger på en liten vestvendt flate, bevokst med furu
foruten blandingsskog. Lokaliteten ligger ca. 105 m o.h. og kan dateres til ca. 7 900 BC.
Bevaringsforhold:
Lokaliteten ligger forholdsvis uforstyrret.
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2.5.10 ID133901 (Lokalitet 10)

Figur 2.16: Amund Steinbakken står i området med prøvestikk G-L på lok. 10 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Under undersøkelsene av området rundt vannreservoaret ble det funnet slått, retusjert kvarts i
et prøvestikk (A). Ved avgrensningen i etterkant, ble det videre funnet slått kvartsitt i et
prøvestikk (G) samt slått flint i to prøvestikk (K og L). Til sammen ble det stukket 12
prøvestikk i området (A-L). Lokaliteten ligger rett øst og nordøst for vannreservoaret.
Området består av mye berg. Tvers gjennom lokaliteten er det gravd ned en vannledning.
Vegetasjonen består av lønn, rogn, alm, furu og nypekratt, og selje langs vannledningen.
Lokaliteten ligger ca. 100 m o.h. og kan dateres til ca. 7 800 BC.
Bevaringsforhold:
Lokaliteten ligger rett ved vannreservoaret, og vannledningen går som nevnt tvers gjennom
den positive flaten. Vannreservoaret ble bygget såpass tidlig at det er spadd ut for hånd, og
dermed er ikke områdene i nærheten av bygningen like omrotet som det kunne vært om
anlegget hadde blitt bygget senere.
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2.5.11 ID133902 (Lokalitet 11)

Figur 2.17: Lok. 11 mot sør og mot vest. Amund Steinbakken står ved det positive prøvestikket (B) (foto:
Marianne Bugge Kræmer).

På en flate rett nordøst for den øverste parkeringsplassen ved Ekebergrestauranten ble det i
første omgang tatt to prøvestikk. I det andre stikket, B, ble det funnet åtte stykker flint. Ved
avgrensning senere ble det tatt to stikk til (C-D), men ingen flere funn ble gjort. Lokaliteten
ligger på en skrånende flate som skråner mot nordvest. I sørøst avgrenses området av
”Jernalderveien.” Området er bevokst med blandingsskog. Lokaliteten ligger ca. 85 m o.h. og
kan dateres til ca. 7 400 BC.
Bevaringsforhold:
Rett nedenfor det positive prøvestikket ligger det en dumpingplass, og videre nord ligger det
en bunkers fra 2. verdenskrig. Det har tydeligvis foregått mye omrotninger i området i
forbindelse med bygging av denne. ”Jernalderveien” går ca. 8 m sørøst for det positive
prøvestikket. Det er svært plausibelt at lok. 11 egentlig er del av lok. 3 og at lokaliteten har
blitt gjennomskåret av ”Jernalderveien.”
2.5.12 ID133903 (Lokalitet 12)

Figur 2.18: Lok. 12 mot NV. Amund Steinbakken står på det positive prøvestikket (E). Nærbilde av det positive
prøvestikket (foto: Marianne Bugge Kræmer).

I et lite nord-sør orientert daldrag med gravhaug ID41903 i vest, nord for lok. 13-14 og øst for
lok. 6, ble det tatt seks prøvestikk (A-F). I prøvestikk E ble det gjort funn av et lite avslag av
bergart (mulig diabas). Lokaliteten ligger i glissen blandingsskog av store furutrær, bjørk,
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lønn, rogn og hassel. Både sør og nord for lokalitetsflaten går det oppbygde grusveier.
Lokaliteten ligger ca. 119 m o.h. og kan dateres til ca. 8 050 BC.
Bevaringsforhold
Lokaliteten ligger forholdsvis urørt. Dog kan den være del av lok. 13-14 og/ eller lok. 6.
Lokaliteten er skilt fra begge disse lokalitetene av oppbygde grusveier.
2.5.13 ID133904 (Lokalitet 13-14)

Figur 2.19: Amund Steinbakken prøvestikker på lok. 13, Marianne Bugge Kræmer står på prøvestikk G på lok.
14 (foto: Amund Steinbakken og Marianne Bugge Kræmer).

Nederst på gressletten var det satt av to prioriteringsområder fra Kulturetatens side når det
gjaldt ønsker om områder som skal modifiseres for bruk til skulpturparken. Hvert av disse
områdene ble derfor undersøkt for seg, og da det ble gjort funn på begge områdene, ble de
registrert som to lokaliteter i første omgang. Da det i ettertid ble arbeidet med avgrensning
viste det seg at det lå funn imellom de to først registrerte områdene. Dette er derfor en
sammenhengende lokalitet. For at det ikke skulle bli rot i den tidligere dokumentasjonen, ble
lokalitetsnumrene opprettholdt som 13 og 14. Lokaliteten er ikke helt avgrenset østover, og
potensialet for videre funn oppover på gressletten er stort. Imidlertid er det registrert andre
typer kulturminner der, så området er uansett fredet. Innenfor lokalitet 13 ble det til sammen
tatt 23 prøvestikk (A-W). Av disse var E, G, H, I, J og R positive. Det ble kun gjort funn av
bergart – ikke flint. På lokalitet 14 ble det tatt 15 prøvestikk (A-O). Prøvestikk G og O var
positive. Ellers kan det nevnes at det ble funnet kanonkuler og muskettkuler i prøvestikk på
flaten. På berget i nordøst er det registrert skålgroper (ID117064-1-2).
Lokaliteten ligger i parkområdet, med kultivert gressplen og noen store trær innimellom. Rett
V for lokaliteten går det en vegetasjonsgrense, og rett innenfor denne er det et gammelt
stengjerde som antageligvis ble bygget opp under 2. verdenskrig. Lokaliteten ligger ca. 120 m
o.h. og kan ut fra strandlinje dateres til ca. 8 100 BC. Funnene som bare består av bergart
peker derimot mot en senere datering. Det kan her dreie seg om en nøstvetboplass som har
blitt anlagt litt inn fra stranden, oppe på den fine flaten som også er mye benyttet i dag.
Bevaringsforhold:
Lokaliteten ligger forholdsvis urørt. Langs gressletten i sør går det en vannledning. Denne kan
ha forstyrret lok. 14 noe. I nord går det en grusvei som kan ha forstyrret lok. 13, og delt
lokaliteten fra lok. 12.
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2.5.14 ID133905 (Lokalitet 15)

Figur 2.20: Lok. 15 med utsikt mot nordøst. Spaden (ca. midt på bildet) står i prøvestikk G (foto: Amund
Steinbakken).

På et nordvendt ”nes” ble det i første omgang stukket syv prøvestikk (A-G). Av disse var to
positive, D og G, med ett flintfunn i hver. Ved avgrensningen i etterkant, ble det tatt fem
prøvestikk til (H-L), men ingen flere funn ble gjort. Vegetasjonen består av furu, rogn,
nypekratt, lønn og osp. Ø og N snor ”Jernalderveien” seg rundt lokaliteten. Lokaliteten ligger
på 127 m o.h. og kan dateres til ca. 8 300 BC.
Bevaringsforhold:
Lokaliteten ligger forholdsvis urørt, Dog kan ”Jernalderveien” som vest for lokaliteten er
sprengt inn i berget, ha forstyrret lokaliteten noe.
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2.5.15 ID133906 (Lokalitet 16)

Figur 2.21: Amund Steinbakken står på prøvestikk A på lok. 16 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

På en liten flate ca. 145 m øst for Sjømannsskolen og rett sør for nettinggjerdet som omslutter
en asfaltert utsprengt plass, ble det funnet et bor av flint i et prøvestikk (A). Under den senere
avgrensningen av lokaliteten ble det tatt åtte prøvestikk til (B-I), men ingen flere funn ble
gjort. Lokaliteten ligger i ett nord-sør orientert sadelleie med en liten knaus mot havet i vest
og bergskråning i øst. Vegetasjonen består av furu, rogn, bjørk, hassel og kirsebær.
Lokaliteten ligger ca. 82 m o.h., og er dermed den lavest liggende og yngste lokaliteten (ut fra
strandlinjedatering. Lok. 13-14 kan som nevnt være yngre) som ble registrert på dette
prosjektet. Den kan dateres til ca. 7 300 BC.
Bevaringsforhold:
Lokaliteten ligger som nevnt rett ved asfaltert plass som er sprengt ut av berget. Hva som
befant seg videre nord for lokaliteten før denne ble anlagt er derfor uvisst.
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2.5.16 ID133908 (Lokalitet 17)

Figur 2.22: Amund Steinbakken står på prøvestikk A, lok. 17 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Mellom veiene som er anlagt i forbindelse med vannreservoaret, er det en liten skogsbevokst
flekk. I denne ble det prøvestukket, og i det første prøvestikket (A) ble det funnet et lite avslag
av flint. Fire negative prøvestikk rundt (B-E) ble tatt med i avgrensningen. Lokaliteten ligger
såpass nærme lok. 1, 2 og 10, og kan være del av noen av disse. Funnet lå ca. 100 m o.h. og
kan dateres til 7 800 BC.
Bevaringsforhold:
Det er som nevnt anlagt veier på alle sider rundt lokaliteten, og disse har sikkert forstyrret den
opprinnelige boplassflaten. Rett øst ligger dessuten vannreservoaret. Undergrunnen i det
positive prøvestikket virket imidlertid forholdsvis uforstyrret.
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2.6 DISKUSJON
2.6.1 Kronologi og geologi – strandlinjedatering
Marin grense i indre Oslofjord settes til 215 m o.h. ved Aker-morenen som dateres til 9 850
+/- 350 BP (Sørensen 1979:figur 1). Dette blir i kalibrerte kalenderår 10 672–8 458 BC
(kalibrert ved bruk av OxCal 4.1. BP = before present, BC = before Christ).
Geolog Ulf Hafsten utarbeidet i 1956 (figur 15, 1963:figur 9) en strandforskyvningskurve for
indre Oslofjord. Dette er den gjeldende kurven for områdene tilknyttet Aker-morenen.
Ekeberg ligger litt lengre sør. Geolog Rolf Sørensen utarbeidet i 1979 (figur 2) en
strandforskyvningskurve for Ski-området. Marin grense for Ski-morenen er ca. 210 m o.h. og
dateres til litt etter 12 000 BP. Dateringene for lokalitetene på Ekeberg ligger antageligvis
derfor mellom Ski-kurven og indre Oslofjords-kurven.
Sørensen (2000) og Lasse Jaksland (2001) justerte strandforskyvningskurven etter Hafsten
1956 i forbindelse med utgravningene av kjøkkenmøddingen på Skoklefall. I forbindelse med
en publikasjon om Sørmarka (Løvland 2006) utarbeidet Sørensen en strandforskyvningskurve
for dette området. Denne passer godt overens med resultatene som Sørensen og Jaksland kom
frem med i forbindelse med Skoklefall. For å få visshet om hva som gjelder av strandlinjer i
Oslofjordsområdet, tok jeg kontakt med Sørensen via e-post. Han sendte i den forbindelse den
kurven (figur 2.24) som var utarbeidet i forbindelse med publikasjonen om Sørmarka. I følge
Sørensen kan marin grense ved Ekeberg være ca. 210 m o.h., men ca. 11 000 kal. BP (9 000
BC), altså litt eldre enn Aker-morenen. Det er derfor en litt justert Sørmarka-kurve som er lagt
til grunn for dateringene i denne rapporten.

Figur 2.23: Strandforskyvningskurve for indre Oslofjord etter Hafsten 1956 og 1963.
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Figur 2.24: Strandforskyvningskurve for Sørmarka (fra Sørensen).

Komparativt materiale
I nærområdet til de nyregistrerte stenalderlokalitetene på Ekeberg, er det fra før gravd ut to
andre stenalderlokaliteter, Karlsborgveien rett nedenfor helleristningsfeltet ved
Sjømannskolen og Skoklefall på Nesodden. Fra begge disse foreligger det 14C-dateringer, og
ved å sammenligne disse med den ovenfor presenterte strandforskyvningskurven fra
Sørmarka, kan en se hvor bra denne passer for Ekeberg.
Karlsborgveien
Den nærmeste stenalderlokaliteten ble undersøkt i Karlsborgveien rett nedenfor
helleristningsfeltet ved Sjømannskolen, i forbindelse med at Vann- og avløpsetaten i Oslo
kommune skulle skifte ut en eldre vannledning. Herfra foreligger det tre dateringer:
Struktur:
Ildsted S5

m o.h.
44

Ildsted/kokegrop S4

46,5

Kullsamling S3

49

Lab.ref.
DF-3865, Tua5533
DF-3865,
T17917
DF-3865, Tua5534

Dateringsmateriale 14C-datering
Bjørk, hegg/rogn
4360-4335 BC
(5505+/-45 BP)
Selje, vier/osp
4545-4365 BC
(5645+/-80 BP)
Bjørk
4770-4600 BC
(5820+/-55 BP)

Figur 2.25: Tabell over dateringer fra Karlsborgveien (Mjærum 2007:tabell 1).
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Dateringene fra Karlsborgveien viser at lokaliteten var i bruk i en periode mellom 4335-4770
BC. Havet må ha stått et par meter lavere enn strukturene da de var i bruk. Dateringene her
passer ypperlig overens med strandlinjekurven utarbeidet av Sørensen i forbindelse med
boken om Sørmarka. 40 m o.h. tilsvarer på denne ca. 4 300 BC. På indre Oslofjords-kurven
tilsvarer derimot 40 m o.h. ca. 3 700 BC.
Skoklefall
I Nesodden kommune, ca. 6,5 km SV for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark, ble det i
2000 gravd ut en kjøkkenmødding fra eldre stenalder på Skoklefall (Jaksland 2001).
Lokaliteten ligger ca. 62 m o.h.. Herfra er det fire dateringer:
Struktur:
Ildsted

m o.h.
62

Lab.ref.
Tua-2894

Hasselnøttskall, H1,
lag 6
Hasselnøttskall, G2,
lag 2
B2, lag 4

62

Tua-2895

62

Tua-3094

62

T-15058

Dateringsmateriale 14C-datering
Selje/ vier/ osp
5985-5845 BC
(7090+/-80 BP)
Hasselnøttskall
5745-5625 BC
(6860+/-70 BP
Hasselnøttskall
5720-5595 BC
(6820+/-80 BP)
Furu
5980-5750 BC
(7050+/-110 BP)

Figur 2.26: Tabell over dateringer fra Skoklefall (Jaksland 2001:17-18).

Hvis boplassen på Skoklefall var i bruk med et havnivå på ca. 60 m over dagens, vil det si at
forskyvningskurven fra Sørmarka ikke passer helt her – den er noe eldre, ca. 7400 BC. Dette
underbygger som tidligere nevnt at strandforskyvningskurven for Ekeberg er noe yngre enn
Sørmarka-kurven, men noe eldre enn indre Oslofjords-kurven som på 60 m o.h. ligger på ca.
5000 BC.
I følge Sørensen (2000:13) kan Skoklefall-boplassen ut fra strandlinjedatering på et nivå på 61
m o.h. dateres til 6 300-6 200 BC. Dette er noen hundre år eldre enn hva 14C-dateringene
tilsier.
Konklusjonen må bli at strandforskyvningskurven for Sørmarka er den som passer best for
Ekebergområdet, men at dateringene må flyttes noen hundre år frem i tid i forhold til kurven.

- 30 -

2.6.2 Datering av de registrerte lokalitetene på Ekeberg
Ut fra strandforskyvningskurven for Sørmarka ovenfor, kan man gi en kronologisk
presentasjon av de registrerte lokalitetene på Ekeberg. Strandlinjen har dessuten ligget et par
meter lavere enn funnområdet på lokaliteten da denne var i bruk.
Lok:

Id.nr.

m o.h.

Sørmarka-kurven

5
7
15
13-14
12
6
8
4
9
10
17
2
3
1
11
16

133896
133898
133905
133904
133903
133897
133899
133895
133900
133901
133908
133893
133894
133892
133902
133906

130
128
127
120
119
110
110
105
105
100
100
95
90
85
85
82

8 800 BC
8 700 BC
8 700 BC
8 500 BC
8 450 BC
8 300 BC
8 300 BC
8 250 BC
8 250 BC
8 200 BC
8 200 BC
8 000 BC
7 800 BC
7 700 BC
7 700 BC
7 600 BC

Mulig datering,
Ekeberg
ca. 8 400 BC
ca. 8 300 BC
ca. 8 300 BC
ca. 8 100 BC
ca. 8 050 BC
ca. 8 000 BC
ca. 8 000 BC
ca. 7 900 BC
ca. 7 900 BC
ca. 7 800 BC
ca. 7 800 BC
ca. 7 700 BC
ca. 7 500 BC
ca. 7 400 BC
ca. 7 400 BC
ca. 7 300 BC

Typologisk
datering

Senmesolitikum

Figur 2.27: Kronologisk presentasjon av de registrerte lokalitetene på Ekeberg.

Tidsperspektiv: slutten av tidligmesolitikum (TMB) og begynnelsen av
mellommesolitikum (MMA)
Lokalitetene som ble registrert under dette prosjektet stammer stort sett fra slutten av
tidligmesolitikum og inn i mellommesolittisk tid (geologisk periode: boreal tid).
Mellommesolitikum kan regnes fra ca. 8 300-6 400 BC (9000-7500 BP), med overgangen
mellom MMA og MMB på ca. 7 500 BC (8 400 BP) (Ballin 1999). Denne perioden
kjennestegnes av et varmere klima enn vi har i dag.
Typologiske funn i TMB er lansettmikrolitter, mikrostikler, skive- og kjerneøkser, koniske
kjerner med spiss slagvinkel og flate, ensidige kjerner med spiss slagvinkel. Innen MMA er
det hullingspisser, mikrostikler, koniske kjerner med spiss slagvinkel og flekkebor. Skive- og
kjerneøkser begynner å avta mens trinnøksene begynner å komme (Ballin 1999:211-212;
2000, figur 1).
Som nevnt skiller materialet fra lok. 13-14 seg typologisk fra denne perioden, og er
antageligvis en senmesolittisk lokalitet.
Funn og typologi
Funnmaterialet fra registreringene består stort sett av primærtildannet avfallsmateriale –
avslag og fragmenter som ikke kan tidsfeste lokalitetene. Men noen typologiske redskaper og
kjerner er funnet:
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Typologiske funn, sekundærbearbeidete gjenstander
Gjenstand
Råstoff
m o.h.
Flekkebor
Flint
82
Smalflekkefragment
Flint
95
Avslag med retusj
Kvarts
100
Fragment med konkav retusj Flint
100
Konisk kjerne
Flint
85
Bipolar kjerne
Flint
129
Kjerne/ emne
Kalksten (hornfels?)
120
Uregelmessig kjerne
Kvarts
120
Kjernefragment
Bergart
120

Lokalitet
16
2
10
10
1
7
14
13
13

Prøvestikk
A
C
A
K
C
A
G
R
E

Figur 2.28: Tabell over typologiske funn.

Det mest typesikre redskapet som ble funnet på registreringen, var flekkeboret fra lok. 16.
Boret ser ut til å være tildannet på en kraftig flekke. Flekkebor er som nevnt ledeartefakt i
mellommesolitikum (Ballin 2000:figur 1), og funnet passer perfekt inn der det ligger på 82 m
o.h..

Figur 2.29: Flekkebor fra lok. 16 (prøvestikk A).

På lok. 1 ble det funnet en mikroflekkekjerne som kan katalogiseres som en konisk kjerne –
alle negativene er slått i samme retning fra en plattform (Helskog et al. 1976:19, figur 9).
Også koniske kjerner dateres til mellommesolitikum (Ballin 2000:figur 1).

Figur 2.30: Konisk mikroflekkekjerne fra lok. 1 (prøvestikk C).
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På lok. 2 ble det funnet et medialfragment av en flekke. Flekketeknologien forandrer seg
gjennom eldre stenalder. I Boreal tid blir flekker og mikroflekker slått med direkte teknikk. I
Atlantisk tid brukes indirekte teknikk for flekkeproduksjon og mot senmesolitikum går
teknologien mer og mer over mot en veldig spesialisert mikroflekkeindustri med trykkteknikk
på håndtakskjerner. Stenteknologien forandres altså radikalt i overgangen mellom Boreal og
Atlantisk tid når man går over fra direkte teknikk på kjernen til trykkteknikk hvor man
benytter en trykkstokk som er et helt nytt redskap innen stenteknologien. I tillegg blir
antageligvis kjernene fastholdt i en form for holdesystem – noe som utvikles sammen med
trykkstokken. Fra at morfologiske mikroflekker har blitt produsert som siste del i en kjernes
liv, begynner man med spesialisert mikroflekkefremstilling. (Sørensen 2006:63, 66-67, figur
18). Ettersom ikke proximaldelen av flekken er bevart, er det ikke mulig å si noe om
teknologien den er laget med.

Figur 2.31: Medialfragment av en flekke fra lok. 2 (prøvestikk C).

På lok. 7 ble det funnet en bipolar kjerne som ikke kan tidsbestemmes noe nærmere. Den kan
muligvis ha vært en ensidig kjerne med flere plattformer, som har endt sitt liv som bipolar
kjerne. Kraftige knusespor langs den ene kanten (toppen på bildene, figur 2.32) tyder på bruk
av bipolar teknikk som en sluttfase av kjernens brukstid. Bipolar teknikk går ut på å støtte
kjernen mot en amboltsten for deretter å slå mot toppen av kjernen. Dette er en metode som
ikke gir god kontroll over kjernen og resulterer i mange ubrukelige avslag. Det blir derfor sett
på som en siste måte å få noen brukbare fragment ut av en ellers oppbrukt kjerne (Eriksen
2000:43). De morfologiske trekkene innebærer knusespor på to motstående sider (Helskog et
al. 1976:21).

Figur 2.32: Kjernefragment fra lok. 7 (prøvestikk A).

På lok. 10 ble det funnet et avslag av kvarts med retusj og et fragment av flint med konkav
retusj og mulig bruksspor langs motstående kant. Flintstykket ser ut til å være av et
uregelmessig avslag, og kan muligvis være en slags konkav skraper eller skaftglatter som har
vært skjeftet. Hva den retusjerte kvartsen har vært, er vanskelig å si.
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Figur 2.33: Retusjert flint fra lok. 10 (prøvestikk K).

Figur 2.34: Retusjert kvarts fra lok. 10 (prøvestikk A).

Råstoff
Av råstoff som er funnet, er det meste flint, men på ca. 120 m o.h. er det slått bergart som
dominerer. Geolog Tom Segelstad fra Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, kom ut til
oss i felt 31. juli. Han så da på en del av avslagsmaterialet av bergart. Råstoffet som er brukt
på lok. 13-14 består av lokalt råstoff som er å finne i morenen i området. Et problem med en
del av materialet som har ligget lenge i jorden, er at det har dannet seg et ”rustlag” utenpå
bergarten – en slags rustpatinering. Dette gjorde det vanskelig å bestemme råstoffet på en del
av avslagsmaterialet. Et godt eksempel på dette var et lite kjernefragment fra lok. 13 (figur
2.35). Noe av råstoffet kunne imidlertid bestemmes på stedet: et avslag var av grunnmasse av
rombeporfyr (figur 2.35). Dette passer godt ettersom det går en rombeporfyrgang gjennom
Ekeberg. Et fragment var av aplitt av nordmarkitt (figur 2.35), en finkornet, raskt størknet del
av nordmarkitten som finnes naturlig i små ganger på opp til 20-30 cm bredde i hele Osloområdet.
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Figur 2.35: Lok 13: kjernefragment av ukjent bergart med overflaterust (prøvestikk E), avslag av grunnmassen
av rombeporfyr (prøvestikk G) og fragment av aplitt av nordmarkitt (prøvestikk J).

Figur 2.36: Kjerne av kvarts fra lok. 13 (prøvestikk R).

Kvarts brukt som råstoff kjenner vi bedre til fra mange steder. Kvarts er et hardt råstoff med
skarpe kanter, som har vært mye brukt til redskaper i stenbrukende tid. Imidlertid spalter ikke
kvarts på samme måte som flint og kvartsitt; fremfor at frakturlinjen bryter gjennom
kvartskrystallene som i den metamorfe bergarten kvartsitt, følger de krystallene i kvarts som
er rent mineral. Det kan derfor være vanskelig å skille ut sikkert slått kvarts, og
råstoffgruppen kan være underrepresentert i avslagsmateriale fra stenalderlokaliteter
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(Andrefsky 1998:55; Eigeland 2006:69-76; Knarrström 2006:283). Blant funnene fra Ekeberg
kultur- og skulpturpark, er det tidligere omtalte avslaget med retusj fra lok. 10 (figur 2.34),
samt en uregelmessig kjerne fra lok. 13 (figur 2.36).
En større kjerne som ble funnet på lok. 14 skal være av kalksten, noe som var overraskende
ettersom det er en såpass myk bergart at det er vanskelig å skjønne hva avslag av dette
materialet har vært brukt til. Men stykket har klare negative arr og er bearbeidet av
mennesker. Dette stykket kan også være et stykke erodert hornfels, et råstoff som ble benyttet
i økseproduksjon i nøstvet-perioden.

Figur 2.37: Kjernen fra lok. 14 (prøvestikk G).
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Råstoffsammensetningen fra lok. 13-14 tyder mer på en boplass fra senmesolitikum, eller
nøstvet-perioden fremfor en mellommesolittisk lokalitet.

Figur 2.38: Avslag av diabas fra lok. 12 (prøvestikk E).

Figur 2.39: Fire avslag og et fragment av kvartsitt fra lok. 10 (prøvestikk G. Øverst: dorsal side, nederst ventral
side).

På lok. 12 ble det funnet et lite avslag av mulig diabas og på lok 10 ble det i tillegg til kvarts
og flint også funnet flere avslag og et fragment av kvartsitt. Dette er begge lokale råstoffer
som har samme egenskaper som flint når man slår det. Bergartene er harde og sprøe – de er
lette å forme med samme teknologi som flint. Å slå kvartsitt er litt hardere enn flint. Bruddene
er ikke like jevne som flinten – kantene får en mikrosag-egg som egner seg godt for å skjære i
materialer. Til slakt av dyr kan det lønne seg å ha redskaper av flere typer råstoff: flinten
egner seg best til å flå dyret, mens kvartsitten fungerer fint til å partere dyret. Kvartsitt er mer
holdbar, robust og sterkere enn flint, og mikrosag-eggen på kvartsittavslagene egner seg bedre
- 37 -

til å for eksempel skjære, kutte og skrape i tre enn flint (Eigeland 2006:55-56, 58-59). Valg av
alternativt råstoff til flint betyr ikke at menneskene her i Norge var tvunget til å bruke
dårligere råstoff fordi flint var mindre tilgjengelig enn lenger sør, men fordi de valgte råstoff
som fungerte like bra, eller bedre enn flint til forskjellige bruksområder (Eigeland 2006:138).
2.7 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER
Den arkeologiske stenalderregistreringen fant sted i tidsrommet 04.05-07.08.2009 og 21.0909.10.2009. Metoden som ble benyttet på stenalderregistreringen var prøvestikkmetoden.
Brunjord er tidskrevende å prøvestikke i, ettersom man er nødt til å grave såpass dypt for å
være sikker på å ikke ha oversett en lokalitet. I løpet av tidsrommet ble det stukket 465
prøvestikk. Av disse var 46 positive. Disse 46 prøvestikkene samt to funn fra bergsprekker
utgjør til sammen 16 registrerte stenalderlokaliteter. To av registreringsnumrene kan med
sikkerhet sies å være en lokalitetsflate: lok. 13-14. Etter hvert som registreringen skred frem,
føltes det som vi var i ferd med å omringe Ekerbergrestauranten med stenalderlokaliteter.
Ekebergrestauranten er trolig bygget på en stenalderlokalitet, noe som ikke er spesielt
vanskelig å forstå når en ser beliggenheten til restauranten i dag. Lokalitetene 1, 2, 3, 10, 11
og 17 er muligvis deler av en stor og kompleks boplassflate.
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3. BERGKUNSTSØK
Av Thea Sørensen og Geir Sørgård
3.1 BEMANNING OG TIDSROM
Den arkeologiske registreringen ble utført i perioden 04.05-14.08.09 og 09.09-15.10.09. I
dette tidsrommet ble det søkt etter bergkunst, mens rapport fra arbeidet ble utarbeidet i
etterkant. Deltagere på prosjektet var:
Deltagere i fase I (04.05-14.08.09):
Feltleder:
Thea Sørensen
Feltassistent: Matthew Wilson
Solveig Thorkildsen
Magnus Helstad
Tine Shenck
Iselin Byggstøyl
Linn M. Krogsrud
Ida C. Olsen
Erlend Nordlie
Morten B. Faanes

04.05-14.08.09
04.05-13.05.09
13.05-01.06, 06.06-07.06 og 13.06-17.06.09
15.05-22.05.09 og 23.07-30.07.09
17.06-18.07.09
22.06-10.07.09
20.07-31.07 og 06.08-14.08.09
20.07-05.08 og 10.08-12.08.09
31.07.09
03.08-14.08.09

Deltagere på utvidelse fase I (09.09-15.10.09):
Feltleder:
Geir A. Sørgård
09.09, 10.09, 14.09, 21.09, 22.09 og 25.09-15.10.09
Feltassistent: Erlend Nordlie
28.09-02.10 og 12.10-15.10.09
Morten B. Faanes
28.09-15.10.09
Lucia U. Koxvold
28.09-02.10.09
Christian Westli
05.10-09.10.09
3.2 GENERELT OM OMRÅDET
3.2.1 Tidligere registreringer i nærområdet
Ekeberg skiller seg ut i Oslo kommune med en konsentrasjon av bergkunst. Innenfor selve
planområdet er det tidligere registrert fem skålgroplokaliteter (ID12172, ID116404,
ID116999, ID117063 og ID117064). Rett utenfor planområdet er det i tillegg registrert 10
skålgroplokaliteter (ID12173, ID12176, ID49413, ID70417, ID76658, ID76661, ID116892,
ID116893, ID117062 og ID117065) og en veidekunstlokalitet (ID41907).
De mange kjente bergkunstlokalitetene på Ekeberg både innenfor og rett utenfor planområdet
indikerte et stort potensial for uoppdagede lokaliteter og dermed et behov for en systematisk
kartlegging av denne kulturminnetypen.
3.2.2 Beskrivelse av området
Berget på Ekeberg består hovedsakelig av variasjoner av gneis. Ut fra bergartens utseende og
struktur er det grovt sett mulig å skille mellom to typer gneis, granittisk gneis og amfibolittisk
gneis (pers. med. Geolog Tom Segelstad, Geologisk Museum). Den granittiske gneisen er
grovkornet og fargen som regel en variasjon av lyse gråtoner. Den amfibolittiske gneisen er
mer finkornet og har en jevnere, glattere og mørkere grå overflate. Alle de nyregistrerte
lokalitetene ligger på den grovkornede granittiske gneisen.
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Figur 3.1: Bergflate med amfibolittisk gneis i forgrunnen og granittisk gneis i bakgrunnen (foto: Thea Sørensen).

3.3 ARKEOLOGISK METODE
Ved søk etter bergkunst er det oftest overflatesøk som blir benyttet som metode. Dette på
grunn av at bergkunst er en kulturminnekategori som lett blir utsatt for skader, da
hovedsakelig gjennom forvitring. Med en gang det beskyttende laget av vegetasjon og/eller
løsmasser er fjernet eskalerer den fysiske, kjemiske og biologiske forvitringen (Bjelland og
Helberg 2006:17). På de stedene hvor man er usikker på om bergkunst kommer til å bli berørt
av senere tiltak er man derimot avhengig av å renske frem berget, da tiltakene oftest er mer
skadelig enn selve forvitringsprosessen.
3.3.1 Overflatesøk og avtorving
Metodene som ble anvendt innenfor dette prosjektet var en kombinasjon av overflatesøk på
allerede åpne bergflater og avdekking av bergflater som lå under løv, mose og torv. For å
begrense skadevirkningen på berget ble avtorvingen foretatt for hånd ved hjelp av krafse,
spade, graveskje, rotsaks og kost avhengig av hvor lett massene lot seg fjerne. Avtorvingen
viste seg å være svært tidkrevende fordi man måtte være svært forsiktig, noe som medførte at
bergkunstsøket tok lengre tid enn planlagt. De mest effektive redskapene, spade og krafse,
satte lett merker i berget og ble dermed bare benyttet der det var et tykt lag av torv og
løsmasser. En mulig løsning på dette ved en senere anledning er å sette en skarp plastlist på
spade og krafse. En variant av dette har blitt utprøvd på gravemaskingrabber ved avdekning
av mulige bergkunstfelt av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo med godt resultat
(Vikshåland 2007:figur 5_3).
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Figur 3.2: Matthew Wilson fjerner torv med krafse (foto: Thea Sørensen).

Noen helleristninger kan være vanskelige å se i dagslys, men fremtrer som skygger på
bergflaten når de lyssettes i en skrå vinkel. Slik lysing kan foregå i nattemørket eller på dagtid
ved å dekke bergflatene med presenning og foreta lysingen under denne. Under
registreringsprosjektet ble begge metoder benyttet, og vi kom frem til at nattlysing var det
beste alternativet for bergflatene på Ekeberg. I alt ble det utført seks nattlysinger i tillegg til to
dager med lysing under presenning.
Bergarten, granittisk gneis, utgjorde en utfordring i forhold til å avgjøre om merkene i berget
var avsatt naturlig eller om de var menneskeskapte. I vurderingen for hvert enkelt mulig
bergkunsttilfelle er det dermed også trukket inn andre forhold enn om man kan se
huggesporene/slipesporene. Av disse forhold kan nevnes nærheten til andre skålgropfelt
og/eller andre kulturminner og hvor merkene i berget er lokalisert, både lokalt på selve
bergflaten men også i landskapet.
Lokalisering har vært en av de viktigste faktorene i forhold til å bestemme hvilke som
sannsynligvis er bergkunst og hvilke som sannsynligvis ikke er det. Forskning på forholdet
mellom bergkunst og landskap (Bengtsson 2008, Sognnes 1999 og Vogt 2008) fremhever at
potensialet for å finne bergkunst av sørskandinavisk type er størst på berg som grenser mot
dyrkbar jord og jord som kan ha blitt brukt som beitemark i forhistorisk tid. De tidligere
registrerte skålgropfeltene på Ekeberg faller også inn i dette mønsteret.
Vårt fokus på tidligere forskning og de allerede registrerte feltene på Ekeberg medfører
selvsagt et problem i forhold til representativitet, ettersom resultatet av registreringen nok har
blitt påvirket av søkemetodene og vurderingsmetoden vi har benyttet oss av. Vi har stått i fare
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for å forsterke det synet dagens forskning har på bergkunst og da spesielt innenfor fase Iområdet hvor det tidsmessig var umulig å undersøke alt av berg over 164 km2. Innenfor
området som utgjør utvidelsen av fase I blir dette problemet mindre ettersom man hadde
bedre tid og området var betraktelig mindre (ca. 22 km2).

Figur 3.3: Nattfoto av ID80119-9 (foto: Thea Sørensen)

Dokumentasjonen av de nye lokalitetene er gjort fotografisk, hvor omrisset av skålgropene og
ristningene er markert med kritt. ID116999-2, ID80119-8 og ID12172-1 er kalkert, det vil si
avtegnet med tusj på gjennomsiktig plast og deretter fotokopiert og digitalisert. For de andre
lokalitetene ble det ikke ansett som nødvendig å foreta en slik kalkering da disse inneholdt få
ristninger og ingen komplekse sammenhenger.
3.3.2 Innmåling
Bergkunstlokalitetene ble stedfestet ved hjelp av GPS. GPS-mottakeren mottar
stedsinformasjon fra satellitter, og kalkulerer ut fra dette brukerens nøyaktige plassering.
Atmosfæriske forhold og støy er blant forholdene som kan påvirke dataene, og posisjonen
som oppgis har derfor en viss feilmargin. I dette prosjektet har posisjonsdata en feilmargin på
± 3 m.
3.4 BESKRIVELSE AV REGISTRERINGEN
Registreringen ble utført i to omganger, henholdsvis fase I og utvidelse av fase I, med noe
utskifting av mannskap. Overføringen av kunnskap om lokale forhold var uproblematisk og
mannskapet i utvidelsen av fase I nøt godt av erfaringene som ble gjort under fase I. Mandag
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22.06.09 og 19.10.09 var David Vogt fra Kulturhistorisk museum på befaring. Etter en
gjennomgang av alle daværende felt ble noen avskrevet som naturlige formasjoner i berget.
3.4.1 Fase I
Innenfor både den økonomiske rammen og tidsrammen var det ikke rom for å undersøke alt
berg innenfor det ca. 164 km2 store planområdet. Under fase I ble det derfor tatt stikkprøver
av berg spredt utover hele planområdet. Bergflatene ble valgt ut fra generell kunnskap om
beliggenhet til bergkunst i landskapet, beliggenheten til allerede kjente skålgropfelt på
Ekeberg, samt områder som lå an til å bli påvirket av planlagte tiltak. For å kunne undersøke
mest mulig berg ble det i prosjektets fjerde uke besluttet at så fort det ble konstatert nye funn
av bergkunst i et område avsluttet vi avdekkingen, dokumenterte de nye funnene og gikk
videre til en ny potensiell bergflate. Dette uten å umiddelbart avgrense lokaliteten. Det ble da
fokusert på de vannrette flatene på toppen av bergknausene og de nederste delene av
bergflatene hvor berget forsvinner ned i bakken, hvor skålgroper vanligvis er hugget. De siste
fire ukene av prosjektets fase I var satt av til avgrensning av alle påviste lokaliteter.
Innenfor fase I-området ble det, som tidligere nevnt, kun tatt stikkprøver. Man må dermed gå
ut fra at området enda innehar et potensial for uoppdaget bergkunst, og da spesielt bergkunst
som er lokalisert på atypiske steder og i nærheten av registrerte bergkunstfelt.
3.4.2 Utvidelse av fase I
Utvidelsen av prosjektets fase I foregikk i et ca. 22 km2 stort område med få dyrkbare flater
som bergkunst av sørskandinavisk type ofte blir sett i sammenheng med. Området ligger i en
skråning preget av bergavsatser og åpne bergflater i furu- og løvskog. Bergkunstsøket i fase I
hadde allikevel vist at det kunne være store muligheter for å finne nye lokaliteter også i slike
områder (se ID133806, ID133797, ID133805 og ID134098-1-2). Etter en gjennomgang av
lokalitetene som var kjent på Ekebergåsen før 09.09.09 ble det besluttet at vi i utvidelsen av
planområdet skulle fokusere på lite forvitrede bergflater med ingen eller svak helning og
bergavsatser med kant mot sør. Denne fokuseringen tjente to formål. For det første kunne vi
undersøke områder med høyest potensial først og være sikret at vi fikk sjekket disse innenfor
tidsfristen. For det andre var det fra Oslo kommune – Friluftsetaten uklarheter knyttet til om
det var bevaringsverdig flora i området, og de så helst at vi fjernet minst mulig vegetasjon før
dette var avklart. Denne fokuseringen gikk vi bort fra etter hvert som det ble klart at vi hadde
tid nok til å gå grundigere til verks og etter at botaniker Arne Berg hadde befart området den
23.09.09. Da ble hele utvidelsesområdet grundig sjekket, også bergflater som ikke ble ansett
for å inneha stort potensial grunnet sterk forvitring eller atypisk lokalisering. Utvidelsen av
bergkunstsøkets fase I hadde allikevel noen begrensninger. Oslo kommune – Friluftsetaten så
helst at vi ikke fjernet større røtter og i tillegg båndla de et område i det sørvestre hjørnet av
utvidelsesområdet grunnet sjelden flora.
Alle de nyoppdagede lokalitetene er allikevel avgrenset og potensialet for at det eksisterer
flere lokaliteter innenfor området ansees for å være små.
3.5 RESULTATER
Fra tidligere var det kjent 21 skålgropfelt fordelt på 15 lokaliteter i tilknytning til
Ekebergsletten. Under undersøkelsene i 2009 ble det oppdaget 20 nye felt fordelt på 11
lokaliteter innenfor planområdet, i tillegg ble det funnet ni nye skålgroper på det tidligere
registrerte feltet ID12172-1. Alle de nye feltene er rene skålgropfelt med en eller flere
skålgroper, bortsett fra ID116999-2 som skiller seg ut med to andre figurer. Antallet
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skålgroper på hvert felt varierer fra 1-23 og størrelsen varierer fra 2-10 cm i diameter og 0,4-5
cm dybde. Skålgropfeltene ligger stort sett i klynger med flere felt innenfor samme
bergområde og det er klare sammenhenger mellom flere av lokalitetene. Klyngene ligger
spredt utover planområdet i ulike, til dels overraskende landskapsrom. De fleste lokalitetene
følger det typiske beliggenhetsmønsteret, med skålgroper på slake svaberg tilknyttet dyrket
mark. I tillegg ble det funnet fem lokaliteter (ID133797, ID133805, ID133806, ID134098 og
ID134104) i den bratte vestvendte hellingen ned mot Oslofjorden, et område som ikke ble
betraktet til å ha potensial før undersøkelsen.
3.5.1 ID116999-2

Figur 3.4: ID116999-2. Oversiktsbilde til venstre hvor lokaliseringen av bergkunsten er markert med stikkstang
og nærbilde til høyre (foto: Thea Sørensen).

Feltet ligger bare 3 m nord for det tidligere registrerte skålgropfeltet ID116999-1 og regnes
som et nyregistrert felt tilhørende denne lokaliteten. Feltet består av en skålgrop, samt en 25
cm lang prikkhugd linje og en udefinert figur.
3.5.2 ID116999-3

Figur 3.5: ID116999-3. Oversiktsbilde til venstre, skålgropen ligger øverst på bergflaten, og nærbilde til høyre
(foto: Thea Sørensen).

ID116999-3 består av en skålgrop på en bergknaus som utgjør den øverste delen av en
vestvendt hellende bergflate. Skålgropen ligger på samme høydedrag som to tidligere
registrerte felt (ID116999-1 og ID116404) og to nyregistrerte felt (ID116999-4 og ID1169992). Skålgropen måler 4 cm i diameter og 1 cm i dybde. Det løv- og furuskogbevokste
høydedraget stikker opp blant flater av dyrkbar jord på alle kanter.

- 44 -

Figur 3.6: ID116404, ID116999, ID117063 og ID117064.

3.5.3 ID116999-4

Figur 3.7: ID116999-4. Oversiktsbilde til venstre, Iselin Byggstøyl markerer lokaliseringen av skålgropene, og
nærbilde til høyre hvor skålgropene ligger rett nedenfor og rett til høyre for kompasset (foto: Thea Sørensen).

På en vestlig hellende bergflate i sørøstre hjørne av det samme bevokste høydedraget som
ID116999-3, befinner det seg fire skålgroper innenfor et areal på ca. 40x40 cm. Disse måler 5
cm i diameter og 1 cm i dybde. Tre av skålgropene ligger på rekke i sørøst-nordvestlig retning
sør for en stor bevokst sprekk i bergflaten.
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3.5.4 ID117064-2

Figur 3.8: ID117064-2. Oversiktsbilde til venstre, Ida C. Olsen markerer skålgropen, og nærbilde til høyre hvor
skålgropen ligger rett til venstre for kompasset (foto: Thea Sørensen).

Skålgropfeltet ligger på nederste parti av en større vestvendt bergvegg, bare 5 m vest for det
tidligere registrerte feltet ID117064-1 (Mjærum 2003:11, A8 og A9), og betraktes som et nytt
felt innenfor samme lokalitet. ID117064-2 består av en enkel skålgrop ca. 60 cm innenfor en
vertikal kant som danner bergveggens sørvestre hjørne ut mot gressletten. Kun ca. 30 cm av
berget innenfor skålgropen ble avdekt på grunn av nærheten til den kjente lokaliteten.
Skålgropen måler 5-6 cm i diameter og 1-1,5 cm i dybde.
3.5.5 ID12172-1 OG -16

Figur 3.9: ID12172-1 til venstre hvor ”rosen” ligger rett nedenfor venstre ende av stikkstangen og kalkering av
”rosen” til høyre (foto og kalkering: Thea Sørensen).

Denne lokaliteten har vært kjent siden 1959 og ble registrert i 1972. Når den allikevel omtales
her er det fordi den ikke har vært gjenfunnet siden den gang, og da den ble gjenfunnet ble det
registrert ytterligere ni skålgroper på det ene feltet (ID12172-1). I tillegg ble det registrert
ytterligere en skålgrop (ID12172-16) 5 m lengre øst på den samme bergflaten. Det er stor
variasjon i skålgropenes størrelse, mellom 3-8 cm i diameter og 0,5-3 cm i dybde. Godt sollys
var nok årsaken til at det ble oppdaget en ”rose” med ni mindre og grunnere skålgroper på et
mer erodert parti av bergflaten ID12172-1 ligger på.
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Figur 3.10: ID12172 og ID49412.

3.5.6 ID12172-17

Figur 3.11: Oversiktsbilde mot sør (venstre) og mot nordøst (høyre) av ID12172-17 (foto: Thea Sørensen).

Skålgropfelt ID12172-17 ble funnet allerede første dag i felt, men ble da antatt å være en av
de tidligere kjente lokalitetene. Etter nærmere undersøkelser viste den seg å være en ny
registrering. Lokaliteten består av fire skålgroper på nedre halvdel av en nordvestvendt
hellende bergflate.
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3.5.7 ID49412-5-6

Figur 3.12: Oversiktsbilde av ID49412-5 til venstre og ID49412-6 til høyre. Skålgropene er markert med blått
kritt til venstre for stikkstengene (foto: Thea Sørensen).

Lokaliteten består av to felt. Felt 1 (ID49412-5) ligger på et flatt parti øverst på en
kuppelformet bergknaus. Feltet består av tre skålgroper som ligger i en trekant inntil en bratt
kant mot sør. En halv meter nordvest for felt 1 heller berget bratt ned mot felt 2 (ID49412-6).
Felt 2 består av tre skålgroper som ligger 6,5 m lengre nord på en nordvestlig hellende
bergflate. I forhold til bergflatene rundt er partiene hvor skålgropfeltene ligger svært godt
bevart. Bortsett fra stien virker området rundt forholdsvis urørt. Berget er en del av en
bergvegg som går langs hele den sørlige skråningen av gressletten og det er mye berg i
området som ikke er undersøkt. Potensialet for å finne flere skålgropfelt her er stort.
3.5.8 ID80119-9

Figur 3.13: Oversiktsbilde til venstre og nærbilde til høyre av ID80119-9 (foto: Thea Sørensen).

Midt på en sti i nærheten av en åkerrein (ID80119-1), ligger et bakkelavt svaberg med en
enslig skålgrop. Berget heller svakt mot vest, og omtrent 3 m øst for skålgropen er en
steinsamling lagt ned i en stor sprekk i berget. Også langs bergets vestre kant er det plassert
stein i en rekke bortover berget. Begge deler ser ut til å være rydningsstein. Bortsett fra stien
som går over bergflaten ser dette området ut til å være forholdsvis urørt. Skålgropen er liten
og grunn, men intakt. Den ligger på den best bevarte delen av bergflaten som ellers bærer
preg av sterk erosjon. Steinsamlingene begrenset muligheten for avtorving i dette området.
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Figur 3.14: ID80119.

3.5.9 ID80119-8 og -10

Figur 3.15: Oversiktsbilde av ID80119-8 til venstre og ID80119-10 til høyre hvor skålgropene er markert av Ida
C. Olsen (foto: Thea Sørensen).

I østre del av reguleringsområdet, i et skogkledd parti ligger det en bergflate som svært tidlig i
prosjektet ble ansett som et av områdene med størst potensial. På bergflatene er det plassert
flere hauger med store, tunge trestammer for å skape en biotop for biologisk mangfold. I
starten av prosjektet var det usikkert hvorvidt disse skulle fjernes eller ikke, så undersøkelsene
her ble ikke satt i gang før mot slutten av prosjektet. Det ble da funnet to skålgropfelt.
ID80119-10 som består av tre skålgroper med innbyrdes avstand 1-2 m, ligger rett vest for
den østligste trestammehaugen. Inntil berget ligger flere større, jordfaste steiner. Bergflaten er
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nesten horisontal og ender i en 20-30 cm høy vertikal kant mot sør. Skålgropene er mellom 56 cm i diameter og 1-1,5 cm dype.
En sti krysser den eroderte delen av berget i vest, og 14 m vest for stien fant vi under
nattlysing ID80119-8 med fire skålgroper på en rekke med innbyrdes avstand på 2 cm.
Skålgropene er 2-4 cm i diameter og 1-1,5 cm dype. Alt innenfor et område på 30x10 cm.
3.5.10 ID133797

Figur 3.16: Oversiktsbilde til venstre og nærbilde til høyre av ID133797 (foto: Thea Sørensen).

Omtrent 18 m nord for der en turvei krysser bekken ligger ID133797 med en enkelt skålgrop.
Den nordlige delen av svaberget heller kraftig mot bekken i nord, men bergets øvre parti i sør
er flatere med kun svak helling mot vest. Skålgropen er plassert helt inntil kanten av
bergflaten og måler 3-4 cm i diameter og 1-1,5 cm i dybde.

Figur 3.17: ID133797 og ID134098.

- 50 -

3.5.11 ID134098-1-2

Figur 3.18: Oversiktsbilde av ID134098-1 til venstre og ID134098-2 til høyre (foto: Thea Sørensen).

Lokaliteten består av to felt som ligger på en vestlig hellende bergflate bak vannreservoaret.
Felt 1 (ID134098-1) ligger nærmest turveien og består av to skålgroper. Felt 2 (ID134098-2)
ligger 6-8 m sørøst for felt 1 og består av fire skålgroper rett ved en bratt kant. To av
skålgropene på felt 2 ligger i en skuringsstripe med retning nord – sør, men grunnet feltets
lokalisering er de vurdert som bergkunst.
3.5.12 ID133805

Figur 3.19: ID133805. Oversiktsbilde til venstre hvor Ida C. Olsen markerer skålgropen og nærbilde til høyre
hvor skålgropen ligger rett til venstre for kompasset (foto: Thea Sørensen).

I den nederste delen av planområdet der det nordvestre hjørnet av muren til den tyske
æreskirkegården møter Jomfrubråtveien, befinner det seg en enkel skålgrop. Skålgropen
ligger rett ved en vertikal kant på en horisontal bergflate. Lokaliteten ligger i et hellende
terreng som flater ut 10 høydemeter lengre ned.
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3.5.13 ID133806

Figur 3.20: Oversiktsbilde til venstre og nærbilde til høyre av ID133806 (foto: Thea Sørensen).

På et nordvestlig hellende svaberg som krysses av en sti, ca. 10 m nord for kirkegårdsmuren,
befinner det seg en enkel skålgrop. Skålgropen er intakt og måler 7 cm i diameter og 1,5-2 cm
dyp. Bergflaten er jevn og godt bevart. Bortsett fra kirkegårdsmuren og stien som krysser
berget virker området rundt forholdsvis urørt. På samme bergflate ble det under avtorvingen
funnet et stykke slått flint. Dette ble registrert som en steinalderlokalitet (ID133899).

Figur 3.21: ID133805, ID133806, ID133995 og ID134104.
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3.5.14 ID134104-1

Figur 3.22: Oversiktsbilde til venstre og nærbilde til høyre av ID134104-1 (foto: Morten B. Faanes).

Skålgropen ligger på en svakt vest-hellende bergflate med kant i sør, 7 m sør for steingjerdet,
10 m øst for en sti og 19 m sørøst for ID133806. Feltet befinner seg i furu- og løvskog og er
lite forvitret. Skålgropen befinner seg 0,3 m fra bergflatens søndre kant og måler 3,9 cm i
diameter og 0,9 cm i dybde. Også til denne knyttes det usikkerheter. Gropen er ikke så jevn i
formen som man kan forvente, men den ligger typisk til ved en kant i sør og like ved to andre
lokaliteter. Skålgropfeltet er av den grunn tatt med i denne rapporten.
3.5.15 ID134104-2

Figur 3.23: Oversiktsbilde til venstre og nærbilde til høyre av ID134104-2 (foto: Thea Sørensen).

På en vestvendt hellende bergflate 15 m øst for ID134104-1, 15 m sør for steingjerdet og 8 m
vest for en bålplass ble det funnet en enslig skålgrop. Bergflaten her er preget av områder med
sterk forvitring, men i området rundt skålgropen ser det bedre ut. Skålgropen måler 5,4 cm i
diameter og 1,3 cm i dybde. Lokaliteten befinner seg i furu- og løvskog.
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3.5.16 ID133995-2

Figur 3.24: Oversiktsbilde til venstre og nærbilde til høyre av ID133995-2 (foto: Morten B. Faanes).

På en bergavsats vendt vestover mot Svenskesletten ligger en enslig skålgrop 1,1 m fra kanten
på berget. Bergavsatsen befinner seg 8 m nord fra terrassen som utgjør nedre del av
trappeanlegget til den tyske æreskirkegården og 6-7 m øst for Svenskesletten. Bergavsatsen er
lite forvitret og skålgropen måler 4,1 cm i diameter og 0,9 cm i dybde. Lokaliteten befinner
seg på en sti i en furu- og løvskog.
3.5.17 ID133995-1

Figur 3.25: Oversiktsbilde til venstre og nærbilde til høyre av ID133995-1 (foto: Morten B. Faanes).

På en slakt hellende bergflate 6 m øst for Svenskesletten og 7 m nordvest for ID133995-2 ble
det oppdaget to mulige skålgroper. Usikkerheten rundt disse knytter seg til at berget naturlig
innehar groper som kan forveksles med skålgroper. Denne lokaliteten er allikevel tatt med på
grunn av at plasseringen i landskapet er typisk for bergkunst av den sørskandinaviske typen
og kanskje spesielt for skålgroper. Bergflaten heller mot vest og ca. 1 m fra skålgropene øker
helningen kraftig. Bergflaten er lite forvitret og befinner seg i en furu- og løvskog nær en sti.
Skålgrop 1 (østre) måler 6,3 cm i diameter og 0,8 cm i dybde, mens skålgrop 2 måler 4,3 cm i
diameter og 0,7 cm i dybde.
3.6 KONSENTRASJONER
Skålgropslokalitetene kan sies å ligge i seks klynger/konsentrasjoner i landskapet. Fire av
disse konsentrasjonene følger det typiske beliggenhetsmønsteret for skålgropslokaliteter på
slake svaberg tilknyttet dyrkbar mark, mens de to andre ble funnet i den bratte vestvendte
hellingen ned mot Oslofjorden.
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3.6.1 Konsentrasjon I (ID116404, ID116999, ID117063 og ID117064) (figur 3.26)
Konsentrasjon I kan deles opp i to grupperinger. Den første består av ID116999-1-4 og
ID116404. Disse ligger på det samme bergskjæret inne i et bevokst høydedrag på toppen av
en gresslette vest for campingplassen. Alle disse lokalitetene henvender seg vestover og ut
mot gressletten.
Langs hele gresslettens hellende nordside går en sval bergvegg hvor vi finner den andre
grupperingen. Denne består av de to tidligere registrerte feltene ID117063 og ID117064-1
som ligger på horisontale flater vendt ut mot gressletten, og ID117064-2 som ligger på
bergveggens nederste parti, bare 5 m nedenfor ID117064-1.
I umiddelbar tilknytning til konsentrasjon I og gressletten befinner det seg også åtte røyser,
sannsynligvis rydningsrøyser (ID21564) og på gressletten som lokalitetene omslutter er det
funnet spor etter dyrkning gjennom markkjemiske analyser (Linderholm 2009:5).
Bergkunstfeltene kan trolig sees i sammenheng med disse kulturminnene og relatere seg til
bruken av gressletten som jordbruksområde. Eventuelt kan skålgropene ha markert
overgangen/grensen mellom aktiviteten/-e som har foregått på dyrkningsflaten og det som var
utenfor.

Figur 3.26: Konsentrasjon I og II.
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3.6.2 Konsentrasjon II (ID12172 og ID49412-5-6) (figur 3.26)
Konsentrasjon II består av ID12172-1-2, ID12172-16-17 og ID49412-5-6. Disse ligger på en
vestvendt hellende bergrygg som strekker seg fra toppen av gressletten og langs hele slettens
sørside. Sør for bergryggen flater terrenget igjen ut. ID49412-5-6 har en beliggenhet som er
svært typisk for skålgropfelt. Det ene feltet ligger mot sørkanten av en vannrett flate som
utgjør toppen av en vestvendt hellende bergflate hvor det andre feltet er lokalisert. ID1217217 ligger på et bergskjær, henvendt mot vest, rett innenfor vegetasjonsgrensen der hvor
gressletten flater ut. Lokalitet ID12172-1-2 og -16 ligger på en slakt hellende bergflate inne i
skogen vest for det flate området nederst på gressletten.
I nærheten av konsentrasjonen ligger også en usikker fangstgrop (ID49412-1), tre
rydningsrøyser (ID49412-2-4), tre gravhauger (ID29819-1-3), en hulvei (ID29819-4) og en
dyrkningsflate (ID49412-7). Dyrkningsflaten ble påvist gjennom markkjemiske analyser og
ved å studere profilen i prøvestikkene til steinalderregistreringen. Skålgropfeltene innenfor
denne konsentrasjonen ser ut til å relatere seg hovedsakelig til selve dyrkningsflaten ettersom
alle feltene er lokalisert i umiddelbar nærhet til denne (Linderholm 2009:5). Det er dermed
nærliggende å foreslå samme tolkning for denne konsentrasjonen som for konsentrasjon I, det
vil si at bergkunstfeltene kan ha utspilt en rolle i forhold til en jordbrukskontekst og/eller
utgjort en overgang/grense mellom dyrkningsflaten og andre aktivitetsområder.
3.6.3 Konsentrasjon III (ID80119-8-10 og ID116892-2) (figur 3.27)
ID80119-9 ligger på en vannrett flate som utgjør et vestlig hellende bergskjærs høyeste punkt.
ID80119-8 og ID80119-10 kan sees på som en lokalitet bestående av to felt, hvorpå ID8011910 ligger på en nærmest horisontal flate som ender i en 20 – 30 cm høy vertikal kant mot sør
mens ID80119-8 ligger 14 m vest på samme flate. ID116892-2 ligger på en slakt nordhellende
bergflate lengre sør i området.
Rett sørøst for ID80119-8 og -10 ligger det en dyrkningsflate med åkerreiner (ID80119-1, -35), mens ID80119-9 ligger i skillet mellom dyrkningsflaten og noe de markkjemiske
analysene antyder er et våtmarksområde. I en sprekk i berget like øst for ID80119-9 ligger en
ansamling av stein og langs bergets vestre nedkant ligger det flere stein i en rekke.
Steinsetninger og steinpakninger i umiddelbar nærhet til sydskandinaviske bergkunstfelt er
ikke uvanlig (se for eksempel Kristiansen og Prescott 2000) og disse tolkes ofte i religiøse
ofringskontekster. På Østlandet er det også kjent skålgroper på berget under graver fra
romertid (Vogt 2006:230). I dette tilfellet er det allikevel mest nærliggende å tolke steinene
som rydningsstein fra den tilgrensende dyrkningsflaten. Lokalitet ID116892-2 ligger omtrent
midt mellom et bosetningsområde, indikert av de markkjemiske analysene, og et gravfelt
(ID70415) med to steinsetninger, fire gravhauger, tolv rydningsrøyser, seks gravrøyser og 14
udefinerte røyser.
Disse tre lokalitetene ligger da mellom dyrket mark, gravfelt, våtmark og bosetningsområde
og kan, i likhet med de to tidligere refererte konsentrasjonene, sees på som
markører/overganger mellom aktivitetssoner. Spesielt ID80119-8 og ID80119-10 som ligger
inntil dyrkningslaget og ID80119-9 som ligger midt i mellom et tidligere våtmarksområde og
dyrkningslaget passer inn i denne tolkningen. ID116892-2 ligger ikke kloss inntil
dyrkningslag slik de andre to lokalitetene og skal kanskje sees i sammenheng med
bosetningsområdet og gravfeltet, ettersom den ligger midt i mellom disse.
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Figur 3.27: Konsentrasjon III.

3.6.4 Konsentrasjon IV (ID133797 og ID134098) (figur 3.26)
Vest for gressletten, et lite stykke ned i skråningen ligger ID133797 og ID134098 på
vestvendte bergflater. ID133797 ligger tett inntil den sørlige kanten på en bergflate som heller
kraftig mot en bekk i nord. ID134098 består av to felt, hvorav felt 2 (ID134098-2) ligner på
ID133797 i plassering, mens felt 1 (134098-1) ligger midt på den hellende bergflaten. Det er
ikke registrert noen andre kulturminner i umiddelbar nærhet til disse lokalitetene.
Denne konsentrasjonen er vanskeligere å sette i sammenheng med en tanke om overganger og
grenser i et jordbruksmiljø, men området rundt har mange potensielle dyrkningsflater og kan
også ha blitt brukt som beitemark. Det blir allikevel vanskelig å hevde en slik sammenheng da
det ikke har blitt utført markkjemiske undersøkelser i området.
3.6.5 Konsentrasjon V (ID133806, ID134104-1-2) (figur 3.28)
Konsentrasjonen ligger på nordvestvendte (ID133806) og vestvendte (ID134104-1-2)
hellende bergflater i planområdets vestside. ID134104-1 ligger ut mot den sørlige kanten av
en bergflate, mens de to andre ligger nærmest midt på.
I umiddelbar tilknytning til konsentrasjonen er det ingen andre kulturminner av forhistorisk
art. En mulig tolkning er at disse skal sees i sammenheng med ID133805 lengre ned i
skråningen og ferdsel mellom fjorden og bosetningene på Ekebergplatået eller i forbindelse
med beiteområder. Nedenfor dette området finner vi i dag Kongshavn, eller Eikebergstøa,
som har vært havn i alle fall siden jernalder og kanskje helt tilbake til steinalder (Fønnebø
2004:85). En mulig ferdselsvei kan gå derfra forbi ID133805 og opp til konsentrasjon V før
den ender opp ved det de markkjemiske analysene indikerer har vært et bosetningsområde.
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Figur 3.28: Konsentrasjon V og ID133805.

3.6.6 Konsentrasjon VI (ID133995-1-2)
På en slakt hellende bergflate som ender i en avsats mot vest, og mot Svenskesletta, fant vi
med 7 meters mellomrom ID133995-1 og ID133995-2. Det er ikke registrert noen andre
forhistoriske kulturminner i nærheten men begge lokalitetene ligger typisk til i forhold til
dyrkbar mark. På Svenskesletten har det derimot ikke blitt utført markkjemiske undersøkelser
av den grunn at sletten befinner seg utenfor planområdet. En slik undersøkelse ville uansett
hatt begrenset verdi da sletten var gravplass under 2. verdenskrig og jordmassene
sannsynligvis er sterkt preget av dette. I en mulig tolkning er det allikevel naturlig å
sammenligne konsentrasjonen med Konsentrasjon I, først og fremst på grunn av likheten i
forhold til lokalisering.
3.6.7 Utgravninger ved bergkunst
I en sprekk i berget like øst for ID80119-9 ligger en ansamling av stein og langs bergets vestre
nedkant ligger det flere stein i en rekke. I Norge, Sverige og Danmark finner man i tilknytning
til bergflater med sørskandinavisk bergkunst og i dens sprekker ofte steinlegninger, både i
system og mer uregelmessig, ildpåvirket stein, flintavslag og brent leire/leirklining (Kaul
2006:29; Kristiansen og Prescott 2000:111-112; Lindgaard 2006). Ved bergkunstfeltet Hornes
i Østfold ble det for eksempel funnet et lavt steingjerde som avgrenset arealet rett foran
ristningene. Innenfor gjerdet ble det funnet ildpåvirket stein, bein og knuste leirkarskår (Kaul
2006:30). Slike steinsetninger og steinpakninger tolkes ofte inn i religiøse kontekster. I tillegg
er det på Østlandet også kjent skålgroper på berg under graver fra romertid (Vogt 2006:230). I
forhold til ID80119-9 er det allikevel mest nærliggende å tolke steinene som rydningsstein,
grunnet den tilgrensende dyrkningsflaten. Man kan allikevel ikke avkrefte andre tolkninger
uten å gjennomføre en arkeologisk utgravning.
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3.7 BERGKUNST, SKÅLGROPER OG EKEBERG
Bergkunst skiller seg ut i det arkeologiske materialet der store deler kan sies å være styrt av
funksjonelle elementer. For eksempel vil et redskap laget for å effektivt felle tømmer være
styrt av at det må inneha en viss tyngde og ha en skarp kant. Bergkunsten står i
utgangspunktet friere, men bak en bergkunstfigur ligger det mange valg. Hva skal man
avbilde? Hvor skal man lokalisere figuren? Hvilken teknikk skal man bruke? osv. Disse
valgene var trolig ikke reelle valg, men lå fast i forventninger, tradisjoner og ritualer. Slike
tvungne valg/føringer kan vises som likheter både innenfor et felt eller et større område og
kan si mer om hvordan samfunnet forholdte seg til verden enn annet arkeologisk materiale fra
forhistoriske samfunn (Sørgård 2009:2).
Skålgroper, som dominerer bergkunsten på Ekeberg, er den aller vanligste formen for
bergkunst med bred utbredelse både i tid og rom. Produksjonen og bruken av skålgropene ser
ut til å strekke seg fra slutten av steinalderen like inn i moderne tid. Skålgropene i
Skandinavia er en del av et kompleks som strekker seg over store deler av Europa, og er
spesielt utbredt langs Atlanterhavskysten fra Norge til den iberiske halvøy, i Alperegionen og
i et belte fra Midtøsten mot India (Vogt 2008:30).
Den enkle formen skålgropene har, kombinert med de mange og varierte kontekstene de
opptrer i, gjør betydningen av denne motivgruppen ekstra utilgjengelig og mystisk for oss.
Dette reflekteres i spekteret av tolkninger som har blitt framsatt. Antakelig har meningen bak
endret seg mye i løpet av de vel 4000 årene slike groper ble brukt i Skandinavia. Den enkle
formen og lange brukstiden gjør at skålgropen på samme tid er den enkleste og den mest
komplekse av bergkunstfigurene.
Datering og kontekst
Datering av bergkunstfelt har alltid opptatt arkeologer. Dette på grunn av at bergkunsten
representerer noe det forhistoriske mennesket ønsket å formidle. For å kunne tolke hva
figurene representer, mot hvem de er rettet og hvorfor, er man avhengig av å sette dem inn i
rett kontekst. Et bergkunstfelt vil utløse vidt forskjellige tolkninger om det er lokalisert i et
jordbrukslandskap fra jernalderen enn det ville gjort hvis det var lokalisert i nærheten av
boplasser fra steinalder. Per i dag har vi allikevel ingen direkte metoder, som for eksempel 14C
for å datere bergkunsten, og alle de indirekte metodene, som for eksempel typologi, innehar
flere usikkerhetsmomenter man må ta høyde for.
I Skandinavia ser det innledningsvis ut til at skålgropene har vært knyttet til graver og
gravskikk. De antatt eldste skålgropene i Skandinavia finnes på fyllstein i graver i Ålborg og
Skåne fra den yngste del av steinalderen (Vogt 2006:229). Det er imidlertid bare et fåtall av
skålgropene i Skandinavia som er funnet i forbindelse med graver. Enda oftere opptrer de
sammen med andre figurer på bergkunstfelt i Sørøst-Norge og Bohuslän. Disse feltene dateres
ved hjelp av komparasjonsdatering og typologi til bronsealder og da hovedsakelig til perioden
mellom ca. 800-500 f.Kr. (Vogt 2008:12). Vogt (2008:9) hevder, basert på dateringene og
pollenprøver, at bergkunsten i Østfold og Bohuslän skal knyttes til rydding av landskapet til
beiteområder i yngre bronsealder (YBA). Manglende bosettingsmateriale fra bronsealderen i
området ser han i lys av moderne stølsdrift, og hevder at beiteområder ble ryddet langt vekk
fra gårdene og at man har hatt en sesongmessig forflytning av kveg i bronsealderen (Vogt
2008:20). Dette for å intensivere produksjonen av kveg og skape en overskuddsøkonomi som
lå til grunn for en todelt strategi. For det første kunne man da eksportere kveg og motta gull
og bronse som betaling. For det andre for å møte den endrede samfunnsstrukturen i YBA hvor
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makten ser ut til å bli samlet på færre hender. Man fikk da et behov for å ha et overskudd av
ressurser til å kunne holde en hærstyrke og kontroll over sitt område (Vogt 2008:23-25).
Bergkunsten har da, i følge Vogt (2008:32), vært en del av formidlingen makteliten brukte til
å kontrollere og befeste et område.
En slik tolkning forutsetter at dateringen av bergkunsten er korrekt. Vogt baserer seg som sagt
på typologi og komparasjonsdateringer, og tar ikke stilling til det økende antall utgravninger
som er gjort i tilknytning til helleristningsfelt i Skandinavia. Dette mye på grunn av at det
arkeologiske materialet sjelden kan dateres til bronsealder.
En stor andel av dateringer og materiale funnet nær bergkunstfeltene i Østfold og nordre
Bohuslän stammer fra førromersk jernalder (500-0 f.Kr.) og romertid (0-400 e.Kr.)
(Bengtsson og Ling 2007:48; Vikshåland 2007:90). Bergkunsten i nordre Bohuslän ser ut til å
ha en relasjon til romertids gravplasser og det arkeologiske materiale som opptrer oftest i
nærheten av bergkunsten er røyser fra romertid. Pollenprøver viser også at det er i denne
perioden at området går over fra å være et beitelandskap til å bli et jordbrukslandskap
(Bengtsson og Ling 2007:48-49). Bengtsson og Ling (2007:49) tolker dette til at det i eldre
jernalder (EJA) skjer et skifte i utnyttingen av området og det blir etablert jordbruksområder i
nærheten av bergkunstfeltene. Jernalderbosetningens bruk av bergkunsten kan da tolkes som
et forsøk på å etablere en sammenheng med tidligere tiders bruk av landskapet.
Hvis man bruker en analogi fra dagens samfunn er et av de mest kjente symboler et romersk
avrettingsinstrument, nemlig korset. Symboler kan dermed bli brukt over lang tid og det er
ikke usannsynlig at man i eldre jernalder brukte mange av de samme symbolene som i
bronsealderen. Analogien klargjør imidlertid et annet problem som problematiserer dateringer
basert på både komparasjon og typologi. Selv om vi omgir oss med korssymbolet mer enn
noensinne i dag har symbolikken rundt korset endret seg drastisk fra romertid til i dag.
Dateringer basert typologi og komparasjon tar ikke hensyn til at symboler fra bronsealderen
kan inneha en helt annen symbolverdi i eldre jernalder. Figurer og figursammensetninger som
muligens har representert maktpersoner i bronsealderen kan ha blitt reprodusert på mange
bergflater i jernalderen med en helt annen symbolikk knyttet til seg, uten at dette blir fanget
opp av typologi- og komparasjonsdateringer.
Rene skålgropfelt
De aller vanligste kontekstene skålgroper opptrer i er allikevel rene skålgropfelt og disse har
en større utbredelse i tid og rom enn figurristningene. Tradisjonen med å hugge skålgroper ser
ut til å ha overlevd figurristningenes brukstid, og går langt inn i jernalderen og muligens et
stykke inn i middelalderen (Moe m.fl. 1994), bruken av skålgroper kan også trekkes langt inn
i moderne tid. Denne lange brukstiden og store utbredelsen gjenspeiles ikke i forskningen
hvor det er langt mellom hver studie av slike felt i forhold til felt med figurer. Denne
stemoderlige behandlingen kan ha noe å gjøre med skålgropens enkle form som muligens ikke
innbyr like mye til forundring og interesse. Det kan også ha noe å gjøre med at man har
mange nedtegnelser fra nær historisk tid hvor skålgropfelt er brukt som offersteder i nødsår.
Dette dreier seg i første omgang om ofring av mynt, fett og smør. Et eksempel fra Högsby i
Skåne i 1868, hvor en ung mann og en ung kvinne ble valgt ut til å ha samleie på en
skålgropstein for å sikre en god avling, viser allikevel at ofring også kan innta andre former
(Bengtson 2004:79-80).
Rene skålgropfelt fra forhistoriske kontekster blir også ofte tolket i sammenheng med ofring
på den måten at de har blitt sett på som offerskåler. Dette har nok vært mulig i mange tilfeller,
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også på Ekeberg, men vi kjenner til mange rene skålgropfelt som er lokalisert på nesten
loddrette flater, og disse egner seg i mindre grad til å fylles med offergaver. En allmenn
tolkning av skålgropene som offerskåler ville av den grunn vært feilaktig (Østmo 1990:106).
Uansett ville det vært overraskende hvis bruken av rene skålgropfelt har pågått uendret opp til
moderne tid. Når man snakker om bruk av et symbol over så lang tid må man regne med at
meningen bak symbolet har endret seg, slik meningen med korset har. Dette kan ha skjedd
gjennom at man har fremhevd enkelte deler av symbolverdien, for eksempel ofringen, eller at
meningen har endret seg totalt.
Så hva vet vi om de rene skålgropfeltene? Som nevnt er det utført få studier av skålgropfelt i
Norge og kanskje spesielt på Østlandet. Det meste av det som har blitt gjort baserer seg på
materiale fra Vestlandet. Bjørn Hougen (1947:54) er en av de som har sett nærmere på de rene
skålgropforekomstene i innlandet på Østlandet. Han bemerket at skålgroper nede i dalene ofte
ligger på jordfaste blokker i innmarken, oftest i nåværende åkre. Ved de feltene som ligger
like utenfor dagens innmark fant han også tydelige rester etter små tidligere åkerlapper.
Skålgropene som lå oppe i fjellet så han i sammenheng den første seterdriften, en ide Johs.
Bøe (1944:180) hadde lansert for skålgropforekomstene på Vestlandet tre år tidligere. Dette
bildet har ikke endret seg i nevneverdig grad. Skålgropfeltene på Østlandet ser ut til å kunne
knyttes til rydningsrøyser og andre spor etter jordbruk med husdyrhold i YBA og EJA.
Spesielt synes tilknytningen mellom skålgropfeltene og forhistorisk beitemark å være sterk
(Indrelid 2009:73; Vogt 2006:230; Østmo 1990:130). Svein Indrelid (1994:309), da på
Vestlandet, har forsøkt å nyansere dette bildet. Han setter også skålgropfeltene i sammenheng
med seterdrift, men mener å kunne knytte skålgropfeltene til to aktivitetsområder. Først og
fremst på setrene som ble brukt vår og høst, og dernest langs stiene som leder fra gården nede
ved fjorden opp til beiteområdene i fjellet.
På Ekeberg er det av de sydskandinaviske ristningene kun skålgropfelt, foruten en linje og en
udefinert figur på felt ID116999-2. Ut fra den sparsommelige forskningen som er gjort på
skålgroper i Norge er det naturlig å plassere majoriteten av feltene på Ekeberg i et
jordbruksmiljø i YBA/EJA. Den nære tilknytningen mellom de fleste av feltene, dyrkbare
flater og andre registrerte jordbruksspor sannsynliggjør også en tolkning om at skålgropene
kan settes inn i en slik jordbrukskontekst. Jordbruksdrift er preget av sesonger hvor det som
skjer sesongen før har innvirkning på sesongen etter. I et slikt samfunn kan skålgropene og
berget de ligger på tenkes å ha inngått i sesongvise ritualer. Av sesongvise ritualer kan man
for eksempel tenke seg fruktbarhets- eller sikringsritualer i forbindelse med pløying, såing,
høsting, dyreslipp om våren, parring av dyr og/eller innsamling av dyrene om høsten.
Skålgropfeltene kan også ha blitt brukt til å håndtere høyaktuelle situasjoner slik vi ser i de
historiske nedtegnelsene (j.fr. eksemplet fra Skåne). Slike situasjoner som nødår og sykdom
blant både mennesker og dyr har muligens blitt imøtegått med strategier som involverte
skålgropene i en eller annen grad.
Det er bemerkelsesverdig at flere av feltene på Ekeberg relaterer seg til kanter i terrenget, og
da som oftest sørvendte kanter. En mulig tolkning av dette er at feltene også kan ha markert
overgangssoner, grenser og linjer i landskapet, både fysiske og overnaturlige, som for
eksempel omkranset et aktivitetsområde eller fulgte en ferdselsvei. I videreføringen av dette
kan man spørre seg om man i enkelte av skålgropfeltene på Ekeberg kan se en markering av
skillet mellom innmark og utmark eller gamle ferdselsårer for både dyr og mennesker.
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3.8 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER
Undersøkelsene i 2009 påviste 20 nye skålgropfelt fordelt på 8 nye og 3 tidligere registrerte
lokaliteter innenfor planområdet, i tillegg ble det funnet flere skålgroper på lokalitet ID12172
enn det som var kjent fra før. Antallet skålgroper på feltene varierer fra 1 til 23 stk og
størrelsen varierer fra 2 – 10 cm i diameter og 0,3 – 5 cm i dybde. Skålgropslokalitetene ligger
stort sett i klynger spredt utover planområdet i til dels overraskende landskapsrom.
Skålgroper som fenomen har tradisjonelt blitt sett i sammenheng med jordbrukssamfunn. De
fleste lokalitetene i Skandinavia ligger også nært knyttet opp mot dyrkbar mark og gode
beiteområder. De aller fleste av de nyoppdagede lokalitetene følger også dette mønsteret
ettersom de er plassert i klynger på svaberg som stikker opp av dyrkbar mark knyttet til selve
Ekebergsletten. Det blir dermed naturlig å se bergkunstlokalitetene i sammenheng med de
andre mangfoldige sporene etter jordbruk på Ekeberg, som for eksempel rydningsrøyser og
gammel åkermark.
I tillegg til lokalitetene med tradisjonell lokalisering ble det funnet fem skålgropslokaliteter på
Ekeberg som topografisk sett ikke ser ut til å være knyttet til jordbruket. De er plassert i den
bratte, berglendte skråningen i den sørvestre delen av planområdet. Dette området er ikke så
godt egnet for jordbruk, men har nok vært gode beitemarksområder for fe, sau og/eller geit.
En annen mulig tolkning er at de kan ha vært laget for å markere overganger/grenser i et
fysisk og rituelt landskap, eller at de skal sees i sammenheng med ferdsel mellom bosetningen
oppe på sletten og fjorden.
Mangfoldet av lokaliteter på Ekeberg gir et nytt perspektiv til skålgropenes beliggenhet og
betydning. De har økt potensialet for å finne nye felt innenfor landskapsrom som tidligere har
blitt regnet som uegnet for skålgroper og de har understreket viktigheten av at forskning på
bergkunst må gjøres i sammenheng med den kulturminnekonteksten de tilhører, og ikke sees
på som et separat studieområde innen arkeologien. Dette er viktige betraktninger i forhold til
videre undersøkelser av skålgropslokaliteter på Ekeberg, men også andre steder.
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4. OVERFLATESØK
Av Magnus Helstad og Marianne Bugge Kræmer
4.1 BEMANNING OG TIDSROM
Overflateregistreringen foregikk i tidsrommet 27.04-24.07.2009, 09.09-10.09, 14.09.09 og
12.11.09. I denne perioden utførte mannskapet tidvis også andre arbeidsoppgaver som for
eksempel fosfatkartering og helleristningssøk. Registreringsarbeidet ble hovedsakelig utført
av feltleder Magnus Helstad og feltarkeolog Matthew Wilson.
4.2 TIDLIGERE REGISTRERINGER I NÆROMRÅDET
Innenfor planområdet har det vært foretatt flere registreringer tidligere, og følgende felt med
synlige kulturminner var kjent fra før:
Gravfelt: ID51600, ID29819, ID51599
Enkeltliggende gravhauger: ID117066, ID41903
Rydningsrøyslokalitet: ID21564
Dyrkningsspor: ID80119
Fangstlokalitet ID49412
Skålgropfelt: ID12127, ID116404, ID116999, ID117063, ID117064
Rett utenfor planområdet ligger gravfelt ID70415 og ID31879, skålgropfelt ID116892 og
ID49413
De tidligere registreringene av synlige kulturminner viser dermed en tilknytning til det
forhistoriske agrare samfunnet i jernalderen, der gravfelt og skålgroper omkranser gårds- og
åkeranleggene. Det eneste kulturminnet som skiller seg fra dette er den mulige fangstgropen
(ID49412-1).
4.3 ARKEOLOGISK METODE
4.3.1 Fosfatkartering
Av Matthew Wilson og Marianne Bugge Kræmer
Fosfatkartering som metode under registrering går ut på å sette ut et rutesystem i området som
skal undersøkes. Deretter tas det ut jordprøver fra punkt i rutenettet med et 4 cm bredt
jordbor. Prøvene legges i poser hvor koordinater og lag er påskrevet. Alle prøvesøylene tatt
opp med jordboret ble i tillegg både tegnet, beskrevet og fotografert. Prøvene ble sent til
Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå universitet.
I dette prosjektet ble det satt ut fire rutenett med betegnelse A-D:
- Grid A: 50 m nord-syd mot 30 m øst-vest med 10 m avstand mellom punkt.
- Grid B: 90 m nord-syd mot 120 m øst-vest med 10 m avstand mellom punkt.
- Grid C: 120 m nord-syd mot 100 m øst-vest med 10 m avstand mellom punkt.
- Grid D: 100 m nord-syd mot 120 m øst vest med 20 m avstand mellom punkt.
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Figur 4.1: Rutenettet som ble satt opp på Ekeberg-platået.

Rutenettene ble satt ut i løpet av 10 dager med tre personer som målte inn punktene manuelt
med målebånd og Pythagoras 3-4-5 regel. Rutenettet ble markert med merkepinner av tre på
60 cm som ble slått ned i bakken ca. 40 cm, så 20 cm stod igjen over bakken. På gressletten
ble merkepinnene slått helt ned i bakken for å forhindre at folk som brukte parkområdet skulle
snuble over dem. Toppen av pinnene ble spraylakkert med oransje og rutenettkoordinatene ble
skrevet på med permanent sprittusj.
I løpet av prosjektet var det nødvendig å erstatte flere av merkepinnene som ble fjernet av folk
i området. Grunnen til dette ble klart for oss da vi under samtaler med lokalbefolkningen fant
ut at flere av dem trodde merkepinnene var satt ut i forbindelse med utbygningsplaner. Noen
trodde også de markerte alle stedene det var planlagt å sette ut statuer.
Den innledende fosfattakingen ble gjort på 20 m punkter i rutenettene. I områder hvor det ble
påvist høyere fosfatverdier, ble det deretter gått inn og tatt prøver for hver femte meter for å få
et høyere oppløst bilde. Dette ble gjort innenfor grid B og D.
4.3.2 Overflateregistrering
Overflateregistrering er en metode som kan brukes i utmark for å påvise automatisk fredete
kulturminner som er synlige i overflaten. Registreringen foregår ved at arkeologen
systematisk søker visuelt gjennom reguleringsområdet, gjerne flere ganger, for å finne
strukturer som gravhauger, røyser, fangstgroper, kullmiler etc.
4.3.3 Manuell kartfestning
På Ekeberg er det store feilmarginer knyttet til digital kartfesting med GPS (Global
Positioning System). For en stor del skyldes dette at satellittforbindelsen hemmes av løvverket
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i skogen, men også på den åpne sletta er feilmarginene store. Av den grunn ble
overflatefunnene kartfestet manuelt i forhold til gridsystemet som var satt opp for
fosfatkarteringen. Det ble i tillegg benyttet andre faste punkter som for eksempel allerede
kartfestede bygg og gjerder. Den manuelle kartfestingen av overflatestrukturene ble gjort på
tegneark i målestokken 1:200, hvilket gav et svært nøyaktig resultat. Som metode utgjør
manuell kartfesting av overflaten også en annen fordel; registranten føres inn i en
arbeidsprosess der man lettere blir oppmerksom på eventuelle relasjoner mellom de ulike
strukturene.
I tillegg til kartfesting av området i målestokk 1:200 ble hver enkelt struktur beskrevet i et
registreringsskjema. På skjemaets bakside ble det gjort skisser av strukturene i plan og profil.
Så fremt det var mulig ble det i hver enkelt struktur stukket jordbor med 3 cm i diameter.
Jordborets forholdsvis store diameter ga en tydeligere jordborprofil enn det man kan se i de
smalere jordborene som vanligvis brukes på registreringer. Det ble laget en skisse av hver
jordborprofil på registreringsskjemaet. Jordborprofilen og selve strukturen ble også
fotografert. Der det var mulig ble det tatt ut kull i jordborprofilen for eventuell treartsanalyse
og C14-datering.
4.4 BESKRIVELSE AV REGISTRERINGEN
Gjennom et systematisk overflatesøk ble 185 anlegg av ulik art og tidsperiode kartfestet og
dokumentert. De fleste registrerte overflatefunnene var konsentrert i området sør for
gressletten og i den vestvendte skråningen ned mot Ekebergrestauranten. Det var lite
overflatefunn langs Ekebergskrenten i nord og ned langs gjerdet av krigskirkegården i sørvest.
Dette var som forventet og gjenspeilte det lille potensialet i bergets bratte helling. Et mulig
stenbrudd i Ekebergskrenten utgjør således et pent unntak. De ulike strukturene som ble
registrert danner kategorier som ofte kan sees i sammenheng med hverandre og tidligere
registreringer i området.
Følgende kategorier av synlige kulturminner ble registrert under overflateregistreringen:
Anleggskategori:
Antall:
Dyrkningsflater/ åkerrein
3/1
Høyrygget åkerstruktur
3
Rydningsrøyser
9
Gravhauger/haug
3/1
Hulvei
1
Kokegroper/mulig kokegroper
2/9
Kullgroper
2
Søppelgroper (nyere tid)
28
Utplanering/platformer (nyere tid)
10
Konstruksjoner fra 2. verdenskrig
(deriblant minegroper)
46
Stengjerde
1
Stenkonstruksjoner med ukjent funksjon 4
Groper med ukjent funksjon
60
Stenbrudd
1
Sum: 185
Figur 4.2: Tabell over registrerte anlegg i forbindelse med overflateregistreringen.

- 65 -

Som det fremgår av listen ble det kartlagt en rekke kulturminner av ulik art innenfor
planområdet. Mennesker har tatt i bruk og satt sitt preg på Ekebergskråningen, fra forhistorisk
tid og helt frem til i dag. Fra et arkeologisk ståsted utgjør denne faktoren, med et stort innslag
av nyere tids strukturer, en ekstra utfordring for registreringsarbeidet. Skråningens historie er
full av hull, noen er fylt med gammelt kull, andre med moderne søppel.
Jostein Bergstøl fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, var ute 29.07.2009 og
kvalitetskontrollerte de synlige kulturminnene som var registrert. Under denne befaringen ble
de registrerte dyrkningslagene bekreftet mens tre registrerte hulveier i det ene dyrkningslaget
ble omdefinert til høyrygget åkerstruktur. De registrerte gravhaugene og rydningsrøysene ble
bekreftet.
Underveis i registreringsprosessen dannet det seg et inntrykk av at det var to hovedhistorier
som kom til syne gjennom overflaten. Den ene er historien om jordbruket og de sosiale vilkår
som lå bak plogen i dette ervervet. Strukturene fra det forhistoriske jordbruket, som er
automatisk fredet etter kulturminneloven, er vanligvis lite prangende. Nettopp derfor trenger
de all den beskyttelse de kan få. Gamle dyrkningslag og ”steinrøysa neri bakken” står som
minner over hverdagsmennesket. Og det er ved å følge de uunselige sporene tilbake til disse
menneskene at vi kanskje kan forstå hvor vi kommer i fra.
Den andre hovedhistorien som ligger i Ekebergskråningens overflate er historien om den 2.
verdenskrig. Denne nylige historien er svært godt kjent, fortalt så mange ganger, på så mange
forskjellige måter. Også i Ekebergskråningen er denne historien massiv, med betong og lange
murer.
4.5 DE REGISTRERTE LOKALITETENE
Det ble under overflateregistreringen til sammen registrert 17 nye kulturminner (anlegg) med
antatt førreformatorisk datering, samt flere mulige førreformatoriske kulturminner. Disse har
alle preg av jernalderens jordbruk og bosetning, og kan slås inn under de tidligere registrerte
lokalitetene på Ekeberg. Noen av disse har blitt omdefinerte etter sammenslåingen. I dette
kapittelet vil lokalitetene med de nye anleggene og eventuelle omdefineringer bli presentert.
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4.5.1 ID51600-1-11 – Bosetning-aktivitetsområde

Figur 4.3: Lokalitet ID51600.

Denne lokaliteten var tidligere definert som et gravfelt, men under registreringen ble det gjort
funn av flere groper samt et stengjerde som kunne tolkes som forhistoriske. Da
fosfatkarteringen i tillegg viste store forskjeller på de to sidene av gjerdet, kunne dette tolkes
som et skille mellom innmark og utmark. Lokaliteten består av de tidligere registrerte
enkeltminnene: røys (ID51600-1), gravhaug (ID51600-2) og gravrøys (ID51600-3). De nye
registrerte anleggene er fire rydningsrøyser og en stenkonstruksjon (ID51600-4-8), et
stengjerde (ID51600-9) en kullgrop (ID51600-10) og en kokegrop (ID51600-11).
Fosfatkarteringen gav resultater i dette område med høyere fosfatverdier på østsiden av
stengjerdet enn på vestsiden, samt høye MS verdier i sørenden av stengjerdet. Dette tolkes
som et mulig boplassområde sør for gravfeltet bestående av enkeltminnene ID51600-1-3
(Linderholm 2009:4).
Stengjerdet (ID51600-9) virker eldre enn stengjerdet som går videre nordover, ved at stenene
gjennomgående er mindre. De seksjonene med stengjerder som går videre nordover, kan være
bygget oppå et eldre gjerde ettersom det topografisk kan se ut som en fortsettelse av det gamle
stengjerdet vi har bevart i dag (se kart, vedlegg 5).
Tre av rydningsrøysene (ID51600-6, -8 og -12) er funnet nordvest og vest for der det gamle
stengjerdet ender i nord. Rydningsrøyser er et resultat av dyrkningsvirksomhet.
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Figur 4.4: Rydningsrøys ID51600-6 som ligger i beiteområde (foto: Magnus Helstad).

På den andre siden av stengjerdet ligger det to rydningsrøyser (ID51600-4-5) som kan ha
sammenheng med rydding av boplassområde. Fosfatverdiene er gjennomgående lave i dette
området. Den totale variasjonen er liten og kan ikke kobles til noen langvarig bosetning. Man
kan likevel ikke se bort i fra den relative variasjonen i fosfatverdiene som finnes her.
Fosfatkonsentrasjonens forholdsvis tydelige og rette grenser kan tolkes som ett resultat av en
tidligere konstruksjon i form av f. eks. en vegg eller et gjerde (Linderholm 2009:5, figur 18).
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4.5.2 ID29819-1-4 – gravfelt

Figur 4.5: Lokalitet ID29819.

Fra før var det registrert en gravhaug her (ID29819-1), men under registreringen ble det
dokumentert to gravhauger til (ID29819-2-3) samt en hulvei (ID29819-4). Det er ikke uvanlig
å finne hulveier på gravfelt fra jernalderen ettersom graver gjerne ble anlagt i forbindelse med
veifar og ferdselsårer. Hulveier dannes i hellende terreng der silt, sand og leire dominerer
undergrunnen og sedimentmateriale transporteres bort gjennom slitasje og erosjon (Samdal og
Petterson 2008:129, 132).
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4.5.3 ID49412-1-6 – dyrkningsspor

Figur 4.6: Lokalitet ID49412 med skålgropfelt ID12172 markert.

En enkelt mulig fangstgrop var tidligere registrert på Ekeberg (ID49412-1). Denne er høyst
usikker, men at det er en menneskeskapt grop fylt med sten er sikkert. Det ble derfor bestemt
å bruke dette allerede registrerte ID-nummeret, og omdefinere lokaliteten til et
dyrknigsområde hvor den usikre gropen ble et enkeltminne innenfor lokaliteten.
De nye registreringene omfatter tre rydningsrøyser (ID49412-2-4) vest i området og to
skålgropfelt (ID49412-5-6) øst i området. I tillegg ble det registrert en dyrkningsflate
(ID49412-7) mellom rydningsrøysene og skålgropfeltene ut fra fosfatverdier samt
undersøkelse av profilene i stenalderprøvestikk i området. En kullgrop (ID49412-8) ligger rett
vest for de to skålgropfeltene, og er innlemmet under lokaliteten.
Skålgroplokaliteten ID12172 grenser til den nordre delen av denne lokaliteten, og hører
antageligvis inn under samme dyrkningssituasjon.
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4.5.4 ID80119-1-10 – dyrkningsspor

Figur 4.7: Lokalitet ID80199.

I dette området var det fra før registrert en åkerrein (ID80119-1) i sammenheng med en
dyrkningsflate (ID80119-2). Etter årets registrering ble åkerreinen utvidet noe, og
dyrkningsflaten ble bekreftet som en høyryggåker. I tillegg ble det registrert flere nye anlegg
som ble innlemmet under lokaliteten. Disse omfatter tre høyryggete åkerstrukturer (ID801193-5) som innebærer spor etter spadebruk i dyrkningsflaten (Holm 1995:19-20), to
rydningsrøyser (ID80119-6-7) samt tre skålgropfelt (ID80119-8-10).
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4.5.5 ID70415-1-107 – gravfelt

Figur 4.8: Lokalitet ID70415.

Under registreringen ble en av de mulige kokegropene avtorvet for å kunne konstatere at det
faktisk dreide seg om den type kulturminne. Avtorvingen avdekket et klart markert kullholdig
lag med skjørbrente sten og voller rundt. Kokegropen ble innlemmet under lokaliteten
ID70415 med undernummer 107. Dette gravfeltet består forøvrig av 2 stensetninger, 4
gravhauger, 6 gravrøyser, 14 uspesifiserte røyser og 12 rydningsrøyser.

Figur 4.9: Kokegrop ID 70415-107 (foto: Magnus Helstad).
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4.5.6 ID117063-1-2 – dyrkningsspor

Figur 4.10: Lokalitet ID117063 med skålgropfelt ID116999 markert.

Fosfatkarteringen avdekket nok en dyrkningsflate på gressletten i det opparbeidede
parklandskapet. Også her ligger det skålgropfelt på bergflatene som omslutter området, og
dyrkningsflaten har blitt knyttet til lokaliteten ID117063 som tidligere var registrert som rent
skålgropfelt. I forbindelse med den markkjemiske analysen ble det i dette området gjort større
utslag på den magnetiske susceptibilitetsanalysen (MS). I tillegg ble det funnet smieperler
under avtorving i forbindelse med søk etter bergkunst på en bergflate som stikker opp av
gressplenen ca. 15 m sørvest for ID116999-4. Dette gir forholdsvis sterke indikatorer på at det
har befunnet seg en smie rett sør for dyrkningsflaten (Linderholm 2009:5, figur 16).
4.6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER
4.6.1 Markkjemiske analyser og pollenundersøkelse
Fosfatkartering med markkjemiske analyser og pollenundersøkelser i registreringsområdet har
gitt gode resultater og hjulpet med å tolke landskapet og de registrerte lokalitetene i området.
Inngrepene gir minimal forstyrrelse av undergrunnen. Resultatene i seg selv gir liten mening,
men sett i sammenheng med de registrerte kulturminnene og landskapet, kan tolkninger
trekkes ut. Av sikre resultater kan nevnes funn av kornpollen i den tidligere registrerte
dyrkningsflaten som gav nok et bevis på at den tidligere antatte flaten faktisk var en
dyrkningsflate. Videre har prøvene vist utbredelsen av våtmarksområdet før dreneringen.
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Figur 4.11: Forenklet oversikt over fosfatkarteringen.

Resultatene fra undersøkelsen har gitt indikasjoner på to nye dyrkningsflater, beitemark,
boplassområder samt mulig smieaktivitet i området (Linderholm 2009).
Forskjellige styrker av fosfat innenfor lokalitet ID51600, på hver sin side av det synlige
stengjerde førte til tolkninger om innmark og utmark og tidlig jernalderbosetning. Selv om det
ikke er snakk om de store mengdene med fosfat, er variasjonen likevel nok til å kunne trekke
konklusjoner når det sees i sammenheng med de registrerte lokalitetene (Linderholm 2009:6).
En annen mulig tokning av et høyere fosfatinnhold i området sør for de tre gravhaugene
(ID51600-1-3), kan være at gravfeltet fortsetter sørover med flatmarksgraver som jo ikke er
synlige på overflaten.
Også måling av magnetisk susceptilitet (MS) i jordprøvene har gitt noen spennende resultater
med mulig smievirksomhet på to steder i området (Linderholm 2009:5-6). I det ene området
ble det i tillegg funnet smieperler under avtorving for bergkunstsøk, så tolkning om smie i
dette området virker ganske plausibelt.
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4.6.2 14C-dateringer
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

kokegrop (A18) 455±50BP
kullgrop (A26) 250±60BP
kokegrop (A45) 190±50BP
kokegrop (A2) 185±50BP
kokegrop (A50) 180±45BP
kokegrop (A60) 180±50BP
1000CalAD

1200CalAD

1400CalAD

1600CalAD

1800CalAD

2000CalAD

Calibrated date
Figur 4.12: 14C-dateringene fra Ekeberg kalibrert med OxCal v. 3.10.

Under overflateregistreringen ble det avdekket flere groper med ukjent funksjon. Etter å ha
torvet av en av disse (A2, ID70415-107) var det ganske klart at det her dreide seg om en
kokegrop ut fra utseende med skjørbrent sten, kull og rødbrent jord. Ettersom vi ikke hadde
hjemmel til å snitte, da anlegget ut fra karakteristika så ut til å være et fornminne, ble det tatt
ut en kullprøve fra overflaten. Det ble renset ned i kullaget før prøven ble tatt. Prøven ble
sendt til radiologisk laboratorium ved Lunds universitet, og ble datert til ca. 1640-1895 e.Kr.
Likeledes falt også tre senere innsendte kullprøver fra mulige kokegroper (A45, A50 og A60)
inn under denne perioden. Disse prøvene ble tatt med jordbor fra gropene som ikke ble torvet
av.
Fire av fem kokegroper hvorfra det ble sent inn datering har altså fått resultat fra ca. 16401890 e.Kr. Det er flere mulige forklaringer på dette. Det kan være en form for groper som ble
brukt i denne perioden, og som vi ikke kjenner til, eller det kan være en eller flere
skogsbranner i denne perioden som vi nå har datert. Det er uansett veldig vanskelig å forholde
seg til kullprøver som er tatt fra overflaten av et fornminne, eller med jordbor uten å ha
avdekket fornminnet først. Kullprøver skal helst tas fra snittet fornminne – fra kokegroper
helst fra bunnen av gropen. Disse resultatene fra kullprøvedateringen kan derfor ikke verken
avskrive eller bekrefte gropene som fornminne, eller si noe om deres funksjon.
En av de mulige kokegropene (A18) fikk datering ca. 1396-1522 e.Kr, og dateringen er
dermed førreformatorisk. Hva som er datert her er like problematisk som med dateringene
diskutert over. Gropen er ikke avtorvet, og hvordan den faktisk ser ut er derfor uvisst. Denne
gropen er derfor foreløbig ikke tatt med som et sikkert fornminne, og den er heller ikke lagt
inn i Riksantikvarens fornminnedatabase, Askeladden. Men en bør ha dateringen i minnet i
tilfelle noe skulle skje med området den ligger i (markert på kart figur 4.13).
Videre fikk en mulig kullgrop (A26) dateringen 1468-1695 e.Kr. Denne dateringen faller
dermed sammen med reformasjonen, og kan være både før- og etterreformatorisk. Igjen er det
dog usikkerhet ved kullprøven som er tatt med jordbor fra en grop som ikke er avdekket.
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4.6.3 Magnetometerundersøkelse
Lørdag 23.05.2009 var Arne Anderson Stamnes ute med magnetometer oppe på
idrettsplassene på Ekebergsletten. I den forbindelse gikk han også over kokegrop A43
(ID51600-11). Her var det utslag på magnetometeret, og det ble konkludert med at det dreide
seg om en kokegrop.
4.7 INNMARK – UTMARK? JERNALDERGÅRDENS STRUKTUR
Resultatene fra overflateregistreringen på Ekeberg viser funn av synlige kulturminner som er
knyttet til jernalderens gårdsstruktur. Innenfor disse hører gravhauger, rydningsrøyser, og
stengjerdet. Ordet gård kommer av oldnordisk garðr som betyr gjerde, innhegning, innhegnet
område, gårdsrom, befestet sted, gård eller have (Falk og Torp 1994:210; Nielsen 1989:170).
Språkhistorisk er det derfor gjerdet som er et av de viktigste karakteriserende elementene for
en gård (Holm 2000:94). På Ekeberg ble det registrert et stengjerde, og resultatene fra
fosfatkarteringen viser som nevnt mulige boplassindikatorer på østsiden av stengjerde
(Linderholm 2009:4). Dette stengjerde kan derfor være restene etter et av de mange gjerdene
som har forekommet i forbindelse med jernalderens gårdsbosetning på Ekeberg.
Jernaldergården innefattet også gravfelt, og disse var gjerne lagt på grensen mellom
innmarken og utmarken. Det at stengjerdet på Ekeberg ender inn mot gravfelt ID29819,
passer derfor godt overens med grensetanken. De tre gravhaugene rett på østsiden av gjerdet
kan høre til et annet mønster – noen hundre år før eller etter gravfelt ID29819 og stengjerdet,
kanskje? Det kan for eksempel være et nyetablert gravfelt som etableres når gårdshusene
flyttes fra dette området til et annet på platået rundt våtmarksområdet. Fosfatverdiene sør for
disse haugene kan like gjerne indikere et område med flatmarksgraver som et boligområde.
Skillet mellom innmark og utmark har nok vært sentralt i menneskenes bevissthet siden
jordbruket og gårdsbosetningen ble innført. Men assosiasjonene knyttet til utmark kan ha
forandret seg avhengi av tid og sted. Fra nyere tid kjenner vi til at utmarken ble assosiert med
det skumle, det stygge og det mindreverdige (stedsnavn som Styggdal og arbeidsoppgaver
som kullbrenner osv.). Dette skillet kan trekkes tilbake til yngre jernalder hvor man har
åsatroens skille mellom åsgård/ midtgård og utgård (Kyhlberg 1998:195). Om dette sterke
skille kan trekkes videre bakover i tiden, og gjelde over alt i Norden er omdiskutert (Holm
2000:94-96). Kan hende Vanene (Njord, Frøy og Frøya) som antageligvis tilhører et eldre
gudepantheon enn Æsene, representerte en kosmologi som hadde et mer fortrolig forhold til
landskapet og naturen; Man så ikke på den som det fremmede og skumle utenfor gjerdet, men
derimot noe man kunne ha makt over (Holm 2002:76). Ingunn Holm (2002:76-77)
argumenterer for at det hellige bryllupet mellom vanen Frøy og jotnen Gerd (motivet som
gjengis på gullgubbene) som fant sted i den hellige lunden Barre, en betegnelse som er mye
diskutert i fagmiljøet, kunne ha foregått på et rydningsrøysfelt – et område mellom innmark
og utmark.
Selve terminologien ”utmark” som et sekkebegrep på alt som befinner seg på andre siden av
gjerdet, er av nyere dato, og finnes ikke i så sene kilder som middelalderens skriftlige kilder.
Den dukker opp en sjelden gang først på 1600-tallets kart. Men inndelingen og avgrensningen
mellom innmark og utmark er som nevnt betraktelig eldre. I stedet for et samlebegrep for
utmarken hadde man diverse navn og uttrykk på de forskjellige delene og bruksområdene av
utmarken (Emanuelsson et al. 2003:80; Holm 2007:22; Svensson 2005:125). Utmarken kan
deles opp i to kategorier bruk: agrar bruk inkluderer engdrift og mindre åkerdrift samt beite
og setring, og ikkeagrar bruk som inkluderer jernutvinning med tilhørende kullgroper, fangst/
jakt (blant annet i fangstgropsystem), fiske og sanking.
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Under presenteres noen av de viktigste funnene fra overflateregistreringen med utgangspunkt
i stengjerdet som representerer grensen mellom innmark og utmark.
Stengjerde og rydningsrøyser: spor etter gårdsdrift
Stengjerdet (ID51600-9) som ligger vest for gravhaugene ID51600-1-3 og sør for gravfelt
ID29819, har ikke vært gjenstand for noen eksakt naturvitenskapelig datering. I henhold til
fremtoning kan man likevel si at det antageligvis er av betydelig alder. De eldste stengjerdene
vi kjenner til i Norge er fra eldre jernalder og ble som oftest anlagt for å avgrense innmark og
utmark (Martinsen 2002:1). Man kan ikke utelukke at dette også er tilfellet med stengjerdet
ved gravhaugene. Gjerdet kan ha beskyttet innmarka og dyrkningsarealene, samt avgrenset
geilen som ledet dyrene mellom gården og utmarka. Om ikke selve gjerdet er fra eldre
jernalder er det uansett flere forhold som styrker antagelsen om at dets beliggenhet
representerer en svært gammel grensesone. Resultatene fra de markkjemiske analysene tyder
som nevnt på dette (Linderholm 2009:6).
Men det er enda flere momenter som peker hen mot at gjerdet representerer en gammel
grense. Det er kun øst for gjerdet at det er registrert dyrkningsmark med tilhørende
rydningsrøyser. Alt i alt representerer gjerdet en naturlig grense mellom innmark og utmark ut
i fra de topografiske forhold. Stengjerdet ligger på brinken i terrenget, mot øst er det svak
helling oppover, mens det mot vest er tiltagende brattere nedover. Undergrunnen forandres
også med dette skillet, fra brukbar dyrkningsmark øst for gjerdet, til skrinnere utmarkspregede
forhold vestover.
Rett vest for gjerdet ligger de tre nevnte rydningsrøysene og stenkonstruksjonen (ID51600-68 og -12). Rydningsrøyser indikerer jordbruk, men disse ligger i et område som i følge de
markkjemiske analysene også har vært benyttet til beitemark (Linderholm et al. 2009a:9,
2009b:4). Kanskje er det snakk om en mindre benyttet åkerteig som ble svidd og dyrket en
sesong, for deretter benyttet som beitemark i flere sesonger før den igjen kunne svis av og
dyrkes opp igjen. Rydningsrøysene her er heller små og unnselige (med diameter fra 60 cm til
1,6 m, mens rydningsrøysene på østsiden av stengjerde har en diameter på henholdsvis 2,5 og
4 m) og kan derfor vitne om et mindre intensivt jordbruk her.
I alt 9 rydningsrøyser (ID51600-4-6, -8 og -12, ID80119-7, ID49412-2-4) ble registrert i
planområdet. Rydningsrøyser er et resultat av dyrkningsvirksomhet. Man har ryddet områder
for å dyrke det i kortere eller lengre tid. Noe har blitt permanent åker, og noe har trolig vært
brukt i et system med langtidstrede. Jorden dyrkes et par år, så brukes den som eng og beite,
for så å få vokse igjen med kratt som til slutt hugges og brennes. Jorden hakkes så opp igjen,
gjødsles med asken og dyrkes på nytt. I og med at jorden hakkes opp med jevne mellomrom
er det mulig å rydde sten i rydningsrøyser som derfor kan komme til under flere omganger
(Holm 2000:96).
Fosfatanalysene fra området sørøst for det gamle stengjerdet kan også peke mot
jernaldergården. Det er her fosfatverdiene er relativt små, mens konsentrasjonene markerer
linjer som kan tilskrives en form for konstruksjon. Dette samsvarer med det man kan forvente
å finne fra gårdsdrift i eldre jernalder, da det ikke ennå er etablert langvarige faste gårder med
intensivt gjødselsbruk (Linderholm 2009:5-6; figur 18).
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Gravhauger
På den andre siden – like øst for gjerdet – ligger gravhaugene (ID51600-1-3).
Fornminnekategorien ansees i seg selv å være en grenseindikator, da gravhauger innehar
sterke liminale konnotasjoner. 3 Haugene representerte ikke bare livet kontra døden, de
symboliserte også forfedrenes overskridende makt. I gravhaugene lå det antageligvis en
iboende makt til beskyttelse, og ikke minst en mulig forbannelse. Til advarsel for de som med
tvilsomme hensikter skulle forbi denne grenseterskelen.
De fleste gravhauger på Østlandet dateres til jernalder. Generelt sett er de små gravhaugene
ofte fra eldre jernalder (500 f.Kr. – ca. 570 e.Kr.), mens de store og høye haugene er fra yngre
jernalder (570-1030 e.Kr). I forhold til form og størrelse er det naturlig å anta at gravhaugene
i planområdet er fra eldre jernalder (Østmo og Hedeager 2005:135-136)
I fortidens samfunn utgjorde de døde og de levende to sider av fellesskapet. Dette gjenspeiles
i fortidsgårdens romlige fordeling, med bolighusene for de levende og gravfeltet for de døde
innenfor gjerdet og grensen mot utmarken (Olausson 1997:112). Gravene ble som nevnt ofte
lagt i forbindelse med grensen mot utmarken, men de lå likevel inne på gården.
Jernaldergården og funnene på Ekeberg – en oppsummering

Figur 4.13: Oversikt over Ekebergplatået der det kan ha vært et gårdsområde i eldre jernalder.

Det ser ikke ut til at gårdshus blir fast etablert før i yngre jernalder. I eldre jernalder er
gårdsområdet etablert, men gårdshusene kan flyttes innenfor dette (Pedersen 1990:64). Ut fra
dette kan en tenke seg at de registrerte lokalitetene med dyrkningsspor, gravfelt,
3

Liminal kommer av latin līmen og betyr terskel eller grense. Konnotasjon er den forestilling et ord fremkaller
(ordets begrepsinnhold).
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bosetningsspor og skålgroper rundt våtmarksområdet oppe på platået alle tilhører ett
gårdsområde som etableres her i eldre jernalder.
4.8 ID134198 – STENBRUDD

Figur 4.14: Stenbruddet i skråningen helt nord i planområdet.

I forbindelse med utarbeidelsen av en miljø- og landskapsanalyse utført av Asplan Viak AS
ble det i 2008 registrert et diabasbrudd i skråningen nord i Ekebergåsen (Asplan Viak AS
2009: 46, 55). Under registreringene i forbindelse med skulptur og kulturminneparken ble
bruddet undersøkt i flere omganger. Første gangen 03.07.2009 med KHM, representert ved
Hege Damlien, Lotte Eigeland og Steinar Solheim. Dernest ble det foretatt en befaring med
geolog Tom Segalstad 31.07.2009. Gjennom befaringene synes det å være enighet om at
lokaliteten ikke virker å være naturlig dannet, men snarere har vært gjenstand for
råstoffutnyttelse. Selve berget er dannet av kvartsittisk tektonisk breksje, der kvartsstøv og
større biter er kittet sammen etter å ha sklidd ned en forkastning på 800 m. Dette gir et sprøtt
og grovt materiale å arbeide med. Stenbruddet er i nåværende situasjon utrygt og kan rase ut
når som helst.
Bruddet stammer neppe fra stenbrukende tid da det ligger ca. 25 m o.h., noe som vil tilsvare
neolitikum/bronsealder i området. Dette er en periode det ikke ble brukt mye lokalt råstoff til
redskapsproduksjon når det gjelder slåtte artefakter (skiferproduksjonen er en annen
teknologi, og kvartsittisk tektonisk breksje har ikke vært brukt til økseproduksjon).
Kvartsittisk tektonisk breksje er et råstoff som heller ville vært benyttet i mesolitikum, men da
lå dette ”bruddet” under vann. Under registreringen ble det gravd et prøvestikk inn mot
bruddkanten samt at stenene som lå i forbindelse med den mulig bruddkanten ble undersøkt.
Ingen stykker med slåtte attributter ble påvist. Før det er funnet klart slått materiale fra
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redskapsproduksjon eller redskaper i dette materialet er det derfor svært usannsynlig at det er
snakk om et stenbrudd fra stenbrukende tid.
En mulig tolkning er at det kan være del av alun-bruddet fra middelalderen som ligger rett
nord og nedenfor det nyregistrerte mulige bruddet. Det nyregistrerte bruddet ligger akkurat på
forkastningen, og en kan ha hugget vekk laget med tektonisk breksje for å komme til alunden.

Figur 4.15: Stenbrudd ved Kjærlighetsstien (foto: Magnus Helstad).
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4.9 2. VERDENSKRIG I PLANOMRÅDET
I løpet av overflatesøkets gang ble det klart at flere av kategorien ”grop med ukjent funksjon”
lå i mønster med rader. Og etter samtale med en lokalkjentmann som advarte oss om at
Ekeberg under 2. verdenskrig var dekket av minefelt, så vi måtte være forsiktige når vi grov i
bakken i området, ble det klart at gropene som lå på rad og rekke etter alt å dømme var
minegroper og rester etter tyske minefelt.
På Ekebergsletta lå det under 2. verdenskrig en antiluftskytsstilling som fikk navnet
”Grossbatterie Anton”. Antiluftskytsstillingen ”Anton” var beskyttet med en samling minefelt
som tyskerne kalte ”Hans”. Minenes posisjon ble nøye nedtegnet på et tysk minekart som
ligger i Riksarkivet (DKØ: 1B07735, boksnr. 1723). Minefeltene som til sammen utgjorde
”Hans” bestod av 4304 miner av typen Betonschützenminen 43, samt 883 miner av typen
Schützenminen 42. Det har ikke lykkes å få tak i minekart for det registrerte planområdet for
skulpturparken, men undersøkelsene viser at de samme typer miner var i bruk der. Under
registreringen ble det funnet 2 stk. tennstempler i og i nærheten av de registrerte minegropene.
Tennstemplene er av typen som tilhører Schützenminen 42 og Betonschützenminen 43. S-42
var en type miner som bestod av en enkel treboks som inneholdt 200 gram TNT, klar til å
utløses gjennom trykket fra tennstempelet..
Innenfor planområdet er det flere steder innskjæringer i trestammene. Innskjæringene fungerte
som fastpunkter i forhold til minefeltene. Med fastpunktene kunne man lokalisere minene ut i
fra minekartet når dette var nødvendig. Inskripsjonen ”FP” står for det tyske ordet for
”festpunkt”, altså fastpunkt.

Figur 4.16:

”Festpunkt”

Achtung! (foto: Magnus Helstad).

En konsentrasjon med minefelt og skytterstilling ble registrert sørøst for Ekebergrestauranten
der den sørlige stien opp i skråningen deler seg.
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Figur 4.17: Minefelt og tobruk sørøst for Ekebergrestauranten.

Figur 4.18: Tobruk sørøst for Ekebergrestauranten (foto: Magnus Helstad).
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Et annet minefelt samt mulige opparbeidelse for beltevogn ble funnet rett på utsiden av
stengjerdet som omslutter den tyske kirkegården.

Figur 4.19: Minefelt og mulige skytterstillinger rett nord for kirkegårdsmuren og opparbeidelse for beltevogn øst
for muren.

Etter frigjøringen 8. mai besluttet Hærens overkommando å bruke tyske fanger til å rydde
minefeltene. Den gjenværende tyske overkommando innvendte at det å bli tvunget til
minerydding stred mot Genévekonvensjonens artikkel 32. Svaret de fikk var at tyskerne ikke
var krigsfanger, men avvæpnede styrker som hadde overgitt seg betingelsesløst.
Dokumenter fra den allierte overkommando som er oppbevart i Riksarkivet viser at ved den
siste registreringen 29. august 1945 hadde 275 tyskere mistet livet på grunn av minerydding i
hele Norge, og 392 overlevende tyskere fikk sprengt bort lemmer eller ble såret på annet vis i
minefeltene. I en pressemelding gjengitt i flere aviser fra 17. september 1945 blir
mineryddingsarbeidet oppsummert på følgende vis: ”Etter at minefeltene har vært erklært
renset, har tyskerne måttet gå skulder ved skulder over feltene som en siste garanti for at det
ikke har vært slurvet.” Minegropene i Ekebergskråningen er således rester av en lite kjent del
av Norgeshistorien.
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5. KONKLUSJON REGISTRERINGSFASE I
Av Kristine Reiersen
I forbindelse med reguleringsplan for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark ble det utført en
arkeologisk registrering av planområdet, jf Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr.50 § 9 –
undersøkelsesplikten. På bakgrunn av funn i planområdet og topografiske forhold ble det
ansett som sannsynlig at planlagte tiltak kunne berøre uregistrerte automatisk fredete
kulturminner.
Det arkeologiske registreringsarbeidet var planlagt utført i tre faser hvorav kun fase I ble
gjennomført. Denne fasen var basert på ikke-destruktive registreringsmetoder. Den
arkeologiske registreringen av fase I fant sted i tidsrommet 27.04.2009-14.08.2009 med en
utvidelse sørover i tidsrommet 09.09.2009-15.10.2009. Registeringsmetodene som ble
benyttet var steinalderstikking, helleristningssøk, overflatesøk og fosfatkartering.
Fra tidligere var det i registreringsområdet kjent felter med skålgroper, rydningsrøysfelt, en
mulig dyrkningsflate, samt felt med gravhauger. Disse sporene er antatt å hovedsakelig være
rester av jernalderaktivitet i området.
Innenfor reguleringsplanområdet var det før registreringen ikke funnet spor etter
steinalderaktivitet. Under registreringen ble det funnet 16 steinalderlokaliteter, som ved hjelp
av i hovedsak strandlinjekurver kan dateres til mellommesolitikum. To av lokalitetene ligger
så høyt over havet at de muligens kan stamme fra overgangen mellom tidligmesolitikum og
mellommesolitikum.
Helleristningssøket avdekket 20 nye felt fordelt på 8 nye og 3 tidligere registrerte lokaliteter.
De fleste var rene skålgropfelt. Kun et av feltene har en ristet stripe, som er den første
linjeristningen funnet på Ekeberg.
Overflatesøket avdekket en rekke spor etter jordbruksaktivitet. Flere steder ble det funnet spor
etter mindre åkerflekker med nærliggende rydningsrøyser. Den dyrkningsflaten som tidligere
hadde en uavklart status ble undersøkt inngående, og det er konkludert dette er en gammel
dyrkningsflate hvor det blant annet ble dyrket korn. Formen til åkeren har kjennetegn som
tilsvarer høyryggåker. Det er verdt å merke at flere av skålgropfeltene i planområdet er
konsentrert i området rundt åkerflekkene. Dette er vanlig plassering for skålgroper, og det er
antatt at skålgropene har hatt en funksjon i forhold til jordbruk og/ eller fedrift (Vogt 2006:
230). I tillegg er det funnet skålgroper i nærheten av et område som tidligere har ligget under
vann.
Funnene av aktivitetsspor fra jernalderen er i hovedsak konsentrert rundt området som
tidligere har vært et vann eller våtmarksområde. Det er blant annet funnet kokegroper og
kullgroper samt en rekke groper uten kjent funksjon i randområdene til det tidligere
våtmarksområdet. Vest for dette området, på en brink med utsikt over sjøen, og tett inntil et
tidligere registrert gravfelt, ble det ved hjelp av multianalyser som blant annet består av
fosfatanalyser, også funnet spor etter bosetning.
Like i nærheten av det mulige bosetningsområdet er det funnet rester etter et steingjerde som
er antatt å ha høy alder. Fosfatkarteringene viser svært lave verdier vest for gjerdet, mens det
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øst for gjerdet er høyere konsentrasjoner. Konsentrasjonen av funn er også øst for gjerdet, noe
som antyder at gjerdet kan ha fungert som et skille mellom innmark og utmark.
De påviste bosetningssporene ligger også i nærheten av et tidligere registrert gravfelt. Gravfelt
ligger ofte på grensen mellom inn og utmark. Tilknyttingen mellom gjerdet, gravhaugene og
boplassporene har en organisering som tilsvarer mange av de kjente gårdsanleggene fra siste
del av eldre jernalder. I tillegg til disse funnene er det registrert flere gravhauger og en hulvei
i et område hvor det tidligere var gjort registreringer av gravhauger fra jernalder.
Det ble funnet smieperler i et område ca. 20 m sør for dyrkningsflate ID117063 og ca. 15 m
sørvest for skålgropfelt ID116999-4. I nærheten av smieperlene ble det også funnet sterke
konsentrasjoner av magnetisme i jorden, noe som kan antyde at det har vært sterk
varmepåvirkning i området. Kombinasjon av funn av smieperler og et område som bærer preg
av sterk varmepåvirkning antyder smieaktivitet i området. Dette området er i god avstand fra
der det nå er funnet indikatorer på bosetning (ID51600).
Selv om de registrerte sporene fra gårdsaktivitet kan indikere et sammenhengende
funnområde, behøver ikke dette å tilsi at funnene som er registrert var i bruk samtidig.
Tidligere funn viser at det har vært aktivitet i nærliggende områder på Ekeberg gjennom store
deler av jernalder og middelalder. Det er derfor sannsynlig at funnbildet avspeiler en
kompleks situasjon hvor de registrerte funnene stammer fra ulike perioder.
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