
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

 

  

Bosetningsspor 

 

Gate, 4/23 

Rygge kommune, Østfold 

 

FELTLEDER: John C. Sharpe 

PROSJEKTLEDER: Bjarne Gaut  

 

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

FORNMINNESEKSJONEN 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

F

O

R

N

M

I

N

N

E

S

E

K

S

J

O

N

Oslo 2013 



 



Gate 4/23, Rygge, Østfold  Saks nr. 2011/2936  

 

  

 2 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET 

I OSLO 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SAMMENDRAG 
I forbindelse med realisering av nybygg ved Rygge torg, ble det foretatt en mindre 

utgravning av Id 157110, bosetningsspor, i perioden 9-12.10.2012. Lokaliteten ligger på 

toppen av Raet sør for E6, i et område rikt på kulturminner fra neolitikum til middelalder. 
 

Et område på 385m
2
 ble avdekket i dyrket mark. Undergrunnen besto av sand. Det ble 

påvist 23 strukturer; 12 stolpehull, 1 kullgrop og 10 staurhull. Ytterligere 9 strukturer 

avskrevet. Anleggene indikerer bosetningsaktivitet i området, men det var ingen spor 

etter bolighus eller andre bygninger. Kullgropen har sannsynligvis vært brukt i 

forbindelse kullproduksjon til smiing.  

 

Det ble foretatt en enkel vedartsbestemmelse av trekull fra 3 kullprøver. Kullprøvene fra 

stolpehull S155 og S182 inneholdte bjørk, furu og bartre. Kullprøven fra kullgrop S106 

besto utelukkende av furu. Kullgropen og ett stolpehull ble daterte til sen middelalder, 

hhv 1450-1640 og 1420-1620 e.Kr., mens stolpehull S182 ble datert 1680-1940 e.Kr. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

GATE, 4/23, RYGGE, ØSTFOLD 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Prosjektet har bakgrunn i fortetting i henhold til gjeldende reguleringsplan for Rygge torg 

i Rygge kommune. Østfold fylkeskommune gjennomført arkeologisk registrering av 

område i perioden 30.05-6.6.2012 (Bertheussen 2012). Det ble avdekket tre lokaliteter (Id 

157110, 157111 og 157112) med totalt 20 automatiske fredete enkeltminner. 

Undersøkelsen av Id 157111 og 157112 ble avsluttet gjennom en utvidet registrering. 

Lokalitetene ble datert til siste del av yngre bronsealderen (750-400 f.Kr.). 

 

Østfold fylkeskommune oversendte, i henhold til kulturminneloven § 8, 1, saken til 

Riksantikvaren 10. juli 2012. Kulturhistorisk museum ga sin uttalelse i saken 20. august 

2012 og Riksantikvaren fattet sitt dispensasjonsvedtak i brev til Skanbygg Norge AS 31. 

august 2012. 

 

I tråd med Kulturhistorisk museums anbefaling og prosjektplan (Gaut 2012) ble det stilt 

vilkår om nærmere undersøkelse av Id 157110 før frigiving. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

John C. Sharpe Feltleder 9-12.10.12 4 

Hildegunn M. H. Ruset Assistent 9-12.10.12 4 

Skanbygg Norge AS Gravemaskin 9.10.12 1 

Sum 9 

 

 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Beskrivelsen av landskap, funn og fornminner baserer seg i hovedsak på 

prosjektbeskrivelse (Gaut 2012). Tiltaksområdet dekker 10 daa på sørvestsiden av 

Ryggeveien i Halmstad. Det omfatter store deler av to jorder, som er delt av gårdsveien 

ned til Ryggeveien 375. Nordøst for veien ligger det nærings- og boligeiendommer. 

Området ligger på en flate, 32-34 m.o.h, nær toppen av Raet. Landskapet domineres av 

jordbruksland, med mindre skogsområder. Fra området er det vid utsikt mot sør og vest. 

På nordsiden av Raet (300 meter) ligger E6 og Rygge flystasjon, med Vansjø noe mer 

tilbaketrukket. 
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Figur 1: Oversiktskart over prosjektområdet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-

150408SAS. Produsert 25.3.2013 MS. 
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Toppen og sørsiden av Raet er rikt på kulturminner. I umiddelbar nærhet til tiltaket er det 

kjent en rekke gravfelt og bosetningsspor (data fra Askeladden): Langs jernbanetraseen 

over Rør søndre og nordre, 600 meter i vest (ID103656-7, se Berg 1997), ble det i 1994-

1996 undersøkt en steinalderlokalitet og bosetningsspor og graver fra bronsealder – 

middelalder. Verdt å nevne spesielt er (deler av) fem langhus fra romertid, ett langhus fra 

folkevandringstid/merovingertid, to grophus fra vikingtid og én mulig 

middelalderbygning. I tillegg ble det undersøkt to branngraver fra førromersk jernalder 

og en rik skjellettgrav fra vikingtid (C39147). 

 

Det har også tidligere innkommet funn i forbindelse med jernbanetraseen i området. I en 

fjernet langhaug på Gate er de delvis undersøkt gravfunn av perler og tekstilrester 

(C8316-17; yngre jernalder). Mer kjent er et rikt gravfunn fra yngre romertid (C12226-

35) fra en stor røys, omlag 200 meter øst for gårdstunet på Rør nordre. Graven innehold 

blant annet to fingerringer av gull, to gullnåler, en stor rosettfibula, gjenstander til et 

drikkesett i bronse, to leirkar med hank, et glassbeger, perler av glass og rav og flere 

jernredskaper. 

 

 
Figur 2: Oversikt over kulturminner i området (data fra Askeladden). 

 

Ved Vonheim i det samme området lå/ligger det et flatmarksgravfelt (ID 136335), der det 

på 1920-tallet framkom minst tre urnebranngraver og to branngroper fra førromersk 

jernalder eller tilgrensende perioder (C24073, 24087, 24136, 24495). Også ved 

Gunnarsbingskogen (ID 48968), om lag 1 km nordvest for tiltaket, ligger et gravfelt fra 

jernalderen bestående av minst 18 hauger. 

 

250 meter sørøst for tiltaksområdet, ved Gon, ligger et større bosetningsområde undersøkt 

av Kulturhistorisk museum i 2010 (ID 108785 og 110889; Berge, Gaut & Nybruget in 

prep). Her ble det påvist bosetningsspor fra eldre og yngre bronsealder – deriblant én 
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bygning fra yngre bronsealder/førromersk jernalder – og to urnegraver fra tiden omkring 

Kristi fødsel. I samme området er fremdeles bevart to kullgroper fra middelalderen (ID 

100874). 

 

Fem hundre meter sørøst for tiltaksområdet ligger nok et gravfelt (ID59308), bestående 

av 13 hauger. 

 

I samråd med KHM ble de påviste strukturene ved Id 157111 og 157112 undersøkt og 

dokumentert ved registrering. Id 157111 besto av to kokegroper datert til 2410±30 og 

2440±30 BP (Beta-325546-7), dvs. bronsealder. Id 157112 besto av et ildsted datert til 

2400±30 BP (Beta-325548), dvs. bronsealder. 

 

Andre løsfunn fra Rør og Gate; et depot med i alt 38 avslag (C18141 og C18311), en 

skraper (C24088) og en pilspiss (C25382) av flint, et kvartsbryne (C14906), en beltestein 

av kvartsitt (C14621) og et vevtyngde av kleberstein (C26701), bekrefter at 

Halmstadsområdet er et område med omfattende og lang bosetningshistorie. E6-

prosjektet på begynnelsen av 2000-tallet viste at jordbrukssamfunn etablerte seg på den 

lett drevne morenejorda i neolitikum (Bårdseth 2008). I løpet av bronsealderen 

ekspanderte bosetningen på leireslettene på sørsiden. Raet forble likevel et kjerneområde 

for bebyggelse fram til moderen tid (Gaut 2012). 

 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Bosetningsområdet som skulle undersøkes var lite, og det ble antatt at mye av lokaliteten 

var ødelagt av Ryggeveien rett på nordsiden (Gaut 2012). Det ble derfor lagt opp til en 

mindre flateavdekking, for å avklare om de registrerte anleggene representerer spor etter 

utendørs aktivitet eller et forhistorisk gårdsanlegg. Målsetningen var å 

funksjonsbestemme og datere aktiviteten, og samle inn data som bidro til å belyse den 

generelle bosetningshistorien i området. 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell avdekking. Det var følgelig mulig å åpne 

området på én dag. De avdekte strukturene ble nummerert og renset fram ved hjelp av 

krafse og graveskje, før de ble snittet gjennom utgraving av en halvdel. Strukturene ble 

beskrevet og dokumentert ved foto og tegning i plan og profil, i tillegg til digital 

innmåling. Det ble tatt ut trekullprøver fra gode kontekster, og et utvalg av disse ble 

vedartsbestemt og 
14

C-datert for å sette kulturminnene inn i en kulturhistorisk 

sammenheng (Gaut 2012). Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene ble 

lagt inn i KHMs fotobase under Cf34642. Prøver fra utgravningen er katalogisert under 

C58515. 

 

Innmålingen i felt ble utført under utgravningen. Det var allerede etablert to fastpunkter i 

området. Innmålingen var problemfri med hensyn til gode siktlinjer og målevinkler. Det 
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ble målt inn 32 strukturer i tillegg til feltgrenser, jordprofiler, steiner, markerte endringer 

i undergrunnen og moderne grøfter. 

 

Det ble brukt en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling 

på den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble 

brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, 

analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. 

  

Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres 

som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og avleses. Data 

overføres til Intrasis og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs 

shape-format. ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til rapport. 

 

Digitale kart er produsert 25.3.2012 av Magne Samdal, dersom ikke annet er spesifisert. 

Kartgrunnlaget er hentet fra Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

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

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

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

lagring og eventuell distribusjon. 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Avdekkingen av 385,67m
2
 matjord ble fullført den første dagen, 9.10.12. De følgende tre 

dager ble brukt til finrensing, innmåling og dokumentasjon av de påviste strukturene. Det 

ble påvist få strukturer ved avdekking og flere av disse så ut som resultatene av moderne 

gårdsaktivitet. Ett liknende stolpehull (S155, = ØFK A4) var alt radiologisk datert som 

yngre enn 1670 e.Kr. ved registrering (Beta-325545). Undersøkelsen ble derfor avsluttet 

relativt raskt. 

 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det var få forstyrrelse i undersøkelsesområdet, bortsett fra en moderne grøft langs den 

søndre kanten. Det var ingenting som tydet på at grøften hadde ødelagt noen 

kulturminner. Ryggeveien og avkjørselen, som begrenset undersøkelsesområdet mot nord 

og vest, har derimot sannsynligvis ødelagt en større del av bosetningsområdet. To groper 

viste spor etter etterreformatorisk avfallsbrenning. 

 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Struktur type Antall 

  Stolpehull 12 

  Kullgrop 1 

  Staurhull 10 

  Avskrevet 9 

Sum 32 
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5.1.1 STOLPEHULL 

De tolv stolpehullene kan deles inn i tre grupper baserte på form og størrelse. Fordelingen 

av stolpehull dannet ingen erkjennbare mønstre. 

 
Gruppe Struktur 

1 134, 141 

2 148, 182, 333, 358 

3 155, 176, 320, 326, 340, 347 

 

Gruppe 1 inkluderte to stolpehull. De hadde rund form i plan, med avrundede sider og 

bunn. De var gjennomgående mindre enn de andre to gruppene med stolpehull. S141 var 

eksempelvis 23cm i diameter og 9cm dyp. Fyllmassene besto av gråbrun sand med 

enkelte trekullbiter.  

 

 
Figur 3: S141, stolpehull, profil. Foto mot vest, Cf34643_35. 

 

Gruppe 2 inkluderte fire stolpehull. De skilte seg fra de andre stolpehullene med loddrette 

sider og flat bunn. Eksempelvis var S182 30 cm i diameter og 22 cm dyp. Fyllmassene 

besto av middels- eller gråbrun humusholdig sand. En kullprøve (P385) ble tatt ut fra 

S182 og daterte til 115±30 BP (Ua-45918), CalAD1680-1940.  
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Figur 4: S182, stolpehull, profil. Foto mot nord, Cf34642_21. 

 

Gruppe 3 inkluderte seks stolpehull. Disse var de klart største på lokaliteten. S325 var 

eksempelvis 43 cm i diameter og 42 cm dyp. Stolpehullene hadde rund eller ujevn form i 

plan med avrundede sider og bunn. Fyllmassene besto av brun eller gråbrun humusholdig 

sand med enkelte trekullflekker. S155 var det eneste stolpehullet som hadde to distinkte 

fyll i profilet. Lag 1 besto av blandet brun og gråbrun sand med humus og trekull flekker. 

Lag 2 besto av lys grå sand og en skoningsstein ved overgangen mellom lag 1 og 2. En 

kullprøve (P390) ble tatt fra Lag 1 og daterte til 425±30 BP (Ua-45917), CalAD 1420-

1620.  

 

 
Figur 5: S155, stolpehull, profil. Foto mot sørøst, Cf34642_17. 
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5.1.2 KULLGROP 

S106 var en kullgrop med rund form i plan. En kullrand var synlig i overflaten, men den 

var noe diffus mot nord. Gropa var 104cm i diameter og 28cm dyp. Et utydelig område 

av kullholdig sand forekom i midten av strukturen og overflaten var forstyrret av 

plogspor. I profil hadde gropen avrundede sider og bunn. Fyllmassene inneholdte tre lag 

som var synlige i både plan og profilen. Lag 1 besto av kullholdig sand, blandet sammen 

fra tidligere nevnte forstyrrelsen. Lag 2 besto av kollapset sand fra undergrunnen eller 

tilbakefylling av miledekke da gropen delvis ble tømt. Lag 3 var et tjukt kullag, som 

besto av forkullet furuved. En kullprøve (P436) fra Lag 3 ble daterte til 355±30 BP (Ua-

45916), CalAD 1450-1640. 

 

 
Figur 6: S106, kullgrop, plan. Foto mot nordvest, Cf34642_48. 
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Figur 7: S106, kullgrop, profil. Foto mot nordvest, Cf34642_52. 

5.1.3 STAURHULL 

Ti staurhull ble innmålt og snittet. Samtlige hadde rund form i plan og skrå sider med 

spiss bunn. Fyllmassene besto av humusholdig sand. Staurhullene dannet ingen 

erkjennbare mønstre. 

 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Statsstipendiat Helge Høeg har foretatt en enkel vedartsbestemmelse av trekull fra tre 

kullprøver. Kullprøvene fra stolpehull S155 og S182 inneholdte bjørk, furu og bartre. 

Kullprøven fra kullgrop S106 besto utelukkende av furu. De komplette analyseresultatene 

er vedlagt (10.6.1). 

 

6.2 DATERING 

Trekull fra prøvene er sendt inn til akseleratordatering ved Ångström-laboratoriet i 

Uppsala. Dateringen av P385 og P390 (stolpehull) er utført på bjørk. Datering av P436 

(kullgrop) er utført på furu. Den komplette dateringsrapporten er vedlagt (10.6.2). 
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7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Den arkeologiske undersøkelsen KHM gjennomførte på Gate 4/23 avdekket 23 

forhistoriske anlegg. Av de undersøkte strukturene var det 12 stolpehull, 1 kullgrop og 10 

staurhull. Stolpehullene lå relativt samlet i den nordlige delen av utgravningsfeltet, mens 

staurhullene lå litt mer spredt i den sørlige delen (. Kullgropen lå et stykke fra de andre 

strukturene helt vest på feltet.   

 

Det ble ikke påvist stolpehull som med sikkerhet kan knyttes til et hus eller en annen type 

bygninger. Det skyldtes i stor grad undersøkelsesområdets begrensning mot nord og 

Ryggeveien. Stolpehullene skilte seg tydelig fra undergrunnen, men hadde uklar 

avgrensning i overflaten.  Ut fra størrelse og form var det mulig å dele stolpehullene inn i 

tre grupper. Samtlige av strukturene hadde den samme humusholdige fyllmassen. 

 

De 10 staurhullene hadde svært ensartet form og fyllmasse. Det var heller ikke mulig å 

relatere disse til gjerdesystem eller innhegninger.  

 

Kullgroper ble brukt til kullbrenning i jernalder/ middelalder og til dels også i nyere tid. 

Det er en av de vanligste typene fornminner på Østlandet (Bloch-Nakkerud 1987). 

Kullgrop S106 var sirkulær (hvilket er svært vanlig) og relativt liten. Kullgropens 

beliggenhet i kanten av feltet gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt den har vært anlagt 

alene eller som del av en større samling. Fylkeskommunens sjakter lenger vest var 

imidlertid funntomme. I umiddelbar nærhet til tiltaket er det kjent en rekke 

bosetningsspor fra bl.a. middelalder. Dette sett i sammenheng med kullgropens relativt 

begrensede størrelse antyder at den kan ha vært brukt i forbindelse med tidligere 

gårdsbosetning på stedet. Det kan ha blitt produsert kull for smiing i gropen (Narmo 

1997:134). 

 

Kullgropen ble datert til sen middelalder (CalAD 1450-1640). Ett av stolpehullene (S155) 

ble datert av Østfold fylkeskommune til yngre enn 1670 e.Kr. Museets datering på 

forkullet bjørk fra den samme strukturen gav derimot sen middelalder (CalAD 1420-

1620). Et annet stolpehull av Type 2 (S182) ble datert til CalAD 1680-1940.  

 

Stolpehullene, staurhullene og kullgropen kan trolig knyttes til utendørsaktiviteter i 

utkanten av et gårdstun i sen middelalder/tidlig nytid, eller aktivitet ved veifaret langs 

Raet. 
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8 SAMMENDRAG 

I forbindelse med realisering av nybygg ved Rygge torg, ble det foretatt en mindre 

utgravning av Id 157110, bosetningsspor, i perioden 9-12.10.2012. Lokaliteten ligger på 

toppen av Raet sør for E6, midt i et område rikt i kulturminne som strekker seg fra 

neolitikum til middelalderen.  
 

Et område på 385m
2
 ble avdekket i dyrket mark. Undergrunnen besto av sand. Det ble 

påvist 23 strukturer; inkludert 12 stolpehull, 1 kullgrop og 10 staurhull. I tillegg ble 9 

strukturer avskrevet. Anleggene indikerer bosetningsaktivitet i området, men det var 

ingen spor etter bolighus eller andre bygninger. Kullgropen har sannsynligvis vært brukt i 

forbindelse smiekullproduksjon.  

 

Det ble foretatt en enkel vedartsbestemmelse av trekull fra 3 kullprøver. Kullprøvene fra 

stolpehull S155 og S182 inneholdte bjørk, furu og bartre. Kullprøven fra kullgrop S106 

besto utelukkende av furu. Kullgropen og ett stolpehull ble daterte til sen middelalder, 

hhv. 1450-1640 og 1420-1620 e.Kr., mens stolpehull S182 ble datert 1680-1940 e.Kr. 
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 

Struktur 

nr. 

Struktur 

type 
Form i flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

100 Avskrevet Rund Ujevn Ujevn 19   10 

Avskrevet ved snitting. 

Plan: tydelig begrenset fyllmasse med trekullflekker synlig i overflaten.  

Plogspor mot vest. 

Profil: svart sand blandet inn i undergrunnen.  Ingen form synlig, men det er 

en loddrett utvasket stripe litt mot nord fra midten.  Ikke tegnet i profil.  

Ligner på S122. 

106 Kullgrop Rund Avrundet Avrundet 104   28 

Plan: stor sirkulær trekull rand med område av mørk fyllmasse i midten.  

undergrunnen (eller ren sand) er synlig i mellom randen og midten.  

Overflaten er skadet av plogspor.  Tydelig begrenset bortsett fra mot nord 

hvor randen ikke er synlig.  moderne porselen skår fant på overflaten mot 

vest, sannsynligvis kommet fra matjorden. 

Profil: tre lag synlig i profilen, alle tydelige begrenset mot undergrunnen.  

Lag 1- øverst er det humusholdig sand blandet med trekullbiter.  

Sannsynligvis dannet av dyrkningsprosessen.  Synlig kun i midten av 

strukturen i plan.  Lag 2- ren sand som ligner på undergrunnen.  Antageligvis 

kollaps etter benyttelse av kullgropen.  Lag 3- tykt kullag med lite 

utvaskingslag under. En kullprøve fra Lag 3 er datert til 355±30 BP (Ua-

45916), CalAD 1450-1640. 

122 Avskrevet Ujevn Ujevn Ujevn 24 19 11 

Avskrevet ved snitting. 

Plan: svart fyllmasse med ujevn men tydelig avgrensing som skiller seg lett 

fra undergrunnen.  Skjært av moderne grøft mot sør.  Noen ferske buskeroter 

synlig i overflaten. 

Profil.  Ikke tegnet.  Svart sand blandet inn i undergrunnen.  Veldig diffus 

uten form.  Antageligvis moderne feltbrenning. Ligner S100. 
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Struktur 

nr. 

Struktur 

type 
Form i flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

128 Avskrevet Ujevn Spiss Skrå 27 50 17 

Avskrevet ved snitting. 

Plan: Det er ingen synlig struktur i overflaten, kun et område med tre felt med 

trekull. Den største "flekken" med trekull som er synlig på profiltegningen 

har renest kull, mens de to andre muligens kan være dratt ut fra denne. 

Profil: Det er ikke noen synlig struktur i profil som samsvarer med den 

formen som ble antatt i plan. Det er derimot en mulig struktur i profilen som 

er noe mindre. Det ser ut som er stor staur eller en liten stolpe og har noe 

trekull i seg. Denne mulige strukturen var utenfor området med det reneste 

kullet, det ble derfor avgjort å ikke ta noen prøver fra denne, da konteksten 

var så usikker. 

134 Stolpehull Oval Ujevn Avrundet 18 21 9 

Plan: Klart avgrenset struktur med noe trekull synlig overflaten. I SØr er det 

en liten halvmåneformet flekk som tilsynelatende har samme fyllmasse som 

stolpehullet. Disse to snittes samtidig.Profil: Strukturen er framdels klart 

avgrenset i profil. Og kullet er fremdeles synlig. Det utgjør muligens et 

stolpeavtrykk. Flekken i sør viser seg å være et staurhull (S403) med lik 

masse som stolpehullet. Forholdsvis løs masse, men noe fastere enn 

undergrunnen. I form, spesielt i bunnen, ligner strukturen på S141. 

141 Stolpehull Rund Ujevn Avrundet 24 23 9 

Plan: Tydelig avgrenset struktur som står noen få cm over undergrunnen etter 

avdekking. Det kan se ut som stolpeavtrykket er synlig som en smal 

halvmåneformet strek med trekull i overflaten. I sørøst er det et lite "hakk" i 

strukturen som går fra ytterkanten til sentrum av strukturen. 

Profilen: Framdels klart avgrenset mot undergrunnen og streken med trekull 

er synlig også i profil, markerer antagelig stolpeavtrykket. Det nevnte 

"hakket" er ikke synlig i profil og var antageligvis bare en forstyrrelse i 

overflaten. I form, spesielt i bunnen, ligner strukturen på S134. 
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Struktur 

nr. 

Struktur 

type 
Form i flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

148 Stolpehull Rund Flat Ujevn 23 25 20 

Plan: Strukturen skiller seg fra undergrunnen med mørk, hard masse. Den står 

ca. 5 cm over resten av overflaten etter avdekking. Likevel er avgrensingen 

noe uklar. Det er spor av trekull synlig i overflaten. 

Profil: Dette er antagelig et stolpehull med avtrykk der nedgravningen er noe 

mer uklart avgrenset enn avtrykket. Avtrykket er klart avgrenset ved at det er 

svært humusholdig. I oppbygning (nedgravning som skiller seg fra 

undergrunn på grunn av lysere fargenyanse og tydelig avtrykk) og form 

ligner stolpehullet på S155.  

Lag 1: Dette er stolpeavtrykket. Mørk-brun, jordblanda sand som er svært 

humusholdig. Lag 2: Brun sand, lysere enn undergrunnen. 

155 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 30 30 32 

Plan: S155 ligger nær S326 og er derfor på samme plantegning som denne 

strukturen. S155 er noe uklar i avgrensing, spesielt i SØ der den muligens er 

noe forstyrret.Profil: Avgrensingen mot UG er klarere i profil enn i plan. Det 

ser ut til å være to lag i strukturen der lag 2 ser ut til å være nedgravningen og 

lag 1 et stolpeavtrykk med skoningsstein og trekull. Massen er forholdsvis 

løs, men noe fastere enn massen i undergrunnen. I oppbygging (nedgravning 

som skiller seg fra undergrunn på grunn av lysere fargenyanse og tydelig 

avtrykk) og form ligner stolpehullet på S148.Kommentar: S362 og S155 

framstår som et par i en sammenheng. Disse to ligner S340 og S347 i at de 

sistnevnte også framstår som et par og størrelsesforholdet mellom disse to 

parene er like. En kullprøve er datert til 425±30 BP (Ua-45917), CalAD 

1420-1620. 

168 Avskrevet Ujevn Ujevn Ujevn 55 110 25 

Avskrevet ved snitting. 

Plan: Det var opprinnelig to strukturer som lå inntil hverandre, begge med 

uklar avgrensing, men noe trekull synlig i overflaten og mørkere undergrunn 

rundt. 

Profil: I profil viser det seg å være kun en struktur. Den er fremdeles ujevn og 

uklar i avgrensing og mangler en tydelig form. Men det er mye kull i store 

deler av masse, lag 2. Lag 3 framstår som del av strukturen, men kan også 

være øverste del av undergrunnen. Lag 1 ser ut som den øvrige undergrunnen 

og har derfor vært en forstyrrelse fra overflaten. 
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Struktur 

nr. 

Struktur 

type 
Form i flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

176 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet 28   19 

Plan: liten, lys flekk med noe trekull og utydelig avgrensing. Den ble ikke 

tegnet i plan, fordi jeg tvilte på at det var en struktur. Det finnes derimot et 

bilde. 

Profil: det viste seg å være et stolpehull og det var langt mer tydelig avgrenset 

i profil. Det var noen biter trekull synlig i profil. God avgrensning på sidene, 

men noe mer uklart i bunn. Noe utvasking. 

182 Stolpehull Ujevn Flat Loddrette 30 30 22 

Plan: Diffus og middels tydelig avgrensing, ikke helt skilt fra undergrunnen. 

Profil: Godt bevart med tydelig avgrensing mot undergrunnen.  Noe organisk 

material i midten.  Tok prøve herfra.  Tre skoningssteiner fjernet ved snitting. 

Ligner S358. En kullprøve er datert til 115±30 BP (Ua-45918), CalAD1680-

1940.  

190 Staurhull Rund Spiss Skrå 18   12 

Plan: mørk og rimelig tydelig begrenset fyllmasse som skilles seg lett fra 

undergrunnen. 

Profil: tydelig begrenset staurhull med spist bunn, muligens en gjerdestolpe. 

196 Avskrevet Ujevn Ujevn Ujevn 45 58 34 

Avskrevet ved snitting.Plan: mørk område som er veldig diffus med utydelig 

grense.Profil: ikke tegnet i profil.  Likt diffus som i plan men ingen form.  

Bare mørk humusholdig sand blandet inn i undergrunnen. 

204 Avskrevet Oval     167 219   Innmålte men ikke utgravde. Moderne. 

219 Avskrevet Oval     103 142   Innmålte men ikke utgravde. Moderne. 

314 Avskrevet Oval Avrundet Avrundet 27 40 9 

Avskrevet ved snitting. 

Plan: blandet fyllmasse med diffus avgrensing som er vanskelig å skille fra 

undergrunnen.  To mulige staurhull mot vest. 

Profil: Blandet og utvasket fyllmasse nær overflaten med diffus grenser.  Ikke 

et stolpehull. 

To bekrefter staurhull- S394 og S397. 



Gate 4/23, Rygge, Østfold  Saks nr. 2011/2936  

 

  

 20 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Struktur 

nr. 

Struktur 

type 
Form i flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

320 Stolpehull Rund Avrundet Skrå 23 22 28 

Plan: Klart avgrenset struktur med trekull og brent leire i overflaten. 

Profil: Fremdeles tydelig avgrenset i profil. Det er helt tydelig et stolpehull 

tross at det har en spiss form. Det er likevel for stort til å være et staurhull og 

skoningssteinen viser at stolpen er gravd ned. Skoningssteinen er rødlig og 

har meget rette vinkler, dette var tydelig både på biter som ble funnet under 

graving og på steinen som er synlig i profiltegningen/profilbildet. Massen har 

både trekull og brent leire i seg. På grunn av skoningssteinens karakter er det 

mulig at stolpehullet er av nyere dato. 

326 Stolpehull Rund Ujevn Ujevn 43 43 42 

Plan: S362 ligger nær S155 og er derfor på samme plantegning som denne 

strukturen. Strukturen er tydelig avgrenset og har to store stein synlig i 

overflaten.  

Profil: Fremdeles klart avgrenset i profil og det blir tidlig at steinene som var 

synlig i overflaten er skoningsstein. Bunnen er noe uklar, dette på grunn av at 

konsistensen i massen forandrer seg noe mot bunnen. To mulig bunner er 

tegnet i profiltegningen, men antagelig går bunnen helt ned til et tynt gruslag 

i undergrunnen. Massen i strukturen er løs, men noe fastere enn 

undergrunnen. 

Kommentar: S362 og S155 framstår som et par i en sammenheng. Disse to 

ligner S340 og S347 i at de sistnevnte også framstår som et par og 

størrelsesforholdet mellom disse to parene er like. 

333 Stolpehull Rund Ujevn Ujevn 34 36 23 

Plan: Strukturen har noe uklar avgrensing mot undergrunnen, men det er en 

mørkere fargenyanse og noe hardere konsistens i et avgrenset område. Profil: 

Det viser seg at jeg bommet på plasseringen av strukturen i plan. Strukturen 

ligger noe lengre vest enn antatt og er noe klarere i profil enn i plan. Har en 

noe mørkere flekk i vest og noe spor etter trekull, ellers homogen. 
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Struktur 

nr. 

Struktur 

type 
Form i flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

340 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 40 45 39 

Plan: S340 ligger nært inntil S347 og disse to framstår som et par. De blir 

derfor snittet samtidig og er å finne på samme profiltegning. S340 er klart 

avgrenset. 

Profil: Strukturens sider er tydelig avgrenset mot undergrunnen i både farge 

og konsistens. Bunnen er likevel noe mer utydelig på grunn av utvasking. 

Angående manglende prøve: det ble ikke tatt prøve av stolpehullet fordi det 

ikke var noe trekull i massene. 

Kommentar: S362 og S155 framstår som et par i en sammenheng. Disse to 

ligner S340 og S347 i at de sistnevnte også framstår som et par og 

størrelsesforholdet mellom disse to parene er like. 

347 Stolpehull Ujevn Ujevn Ujevn 20 33 29 

Plan: S347 ligger tett inntil S340 og disse framstår som et par. S347 er 

derimot noe mer uklart avgrenset enn S340 og det kan i plan se ut som deler 

av strukturen er forstyrret. 

Profil: Strukturen er langt mer tydelig avgrenset mot undergrunnen i profil 

enn i plan. Det ble nevnt i planbeskrivelsen at strukturen muligens var noe 

forstyrret, men det viser seg i profil at strukturen har en noe uvanlig, ujevn 

form og at det er samsvar med form i plan og i profil. 

Angående manglende prøve: det ble ikke tatt prøve av stolpehullet fordi det 

ikke var noe trekull i massene. 

Kommentar: S362 og S155 framstår som et par i en sammenheng. Disse to 

ligner S340 og S347 i at de sistnevnte også framstår som et par og 

størrelsesforholdet mellom disse to parene er like. 

353 Avskrevet Rund Ujevn Ujevn 29   10 

Avskrevet ved snitting. 

Plan: brunlig fyllmasse med tydelig avgrensing bortsett mot vest hvor det er 

uklart. 

Profil: Dårlig bevart, fyllmassene er blandet med sand i toppen, svak spor 

etter utvasking mot øst.  Veldig diffus avgrensing over alt. 
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Struktur 

nr. 

Struktur 

type 
Form i flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

358 Stolpehull Ujevn Flat Loddrette 18 23 16 

Plan: brunlig fyllmasse med et par stein og en trekullflekk synlig i overflaten.  

Rimelig tydelig avgrensing, skilles lett fra undergrunn.  SV delen skadet ved 

avdekking.Profil: tydelig avgrensing mot undergrunnen.  Skoningsstein 

fjernet ved snitting. Ligner S182. 

394 Staurhull Rund Spiss Skrå 7   7 Staurhull. 

397 Staurhull Rund Spiss Skrå 6   8 Staurhull. 

403 Staurhull Rund Spiss Skrå 7   11 Staurhull. 

419 Staurhull Rund Spiss Skrå 6   8 Staurhull. 

420 Staurhull Rund Spiss Skrå 8   9 Staurhull. 

421 Staurhull Rund Spiss Skrå 8   11 Staurhull. 



 

10.2 TILVEKSTTEKST 

C58515/1-3  

Boplassfunn fra periode fra SOLHØI under GATE (4/23), RYGGE K., ØSTFOLD.  

1) Prøve, kull. Vekt: 33,3g. 40 biter er vedartsbestemt til furu og datert til 355±30 BP, 

CalAD 1450-1640 (Ua-45916). Fra S106, kullgrop. 

2) Prøve, kull. Vekt: 0,1g. 3 biter er vedartsbestemt til bjørk og 2 til bartre. Prøven er 

datert på bjørk til 425±30 BP, CalAD 1420-1620 (Ua-45917). Hele prøven er forbrukt 

ved analyse. Fra S155, stolpelhull, Lag 1. 

3) Prøve, kull. Vekt: 0,2g. 2 biter er vedartsbestemt til bjørk og furu. Datering utført på 

bjørk til 115±30 BP, CalAD 1680-1940 (Ua-45918). Fra S182, stolpehull. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning 9-12.10.2012, i forbindelse med realisering 

av reguleringsplan for Rygge torg. Lokaliteten lå på toppen av Raet, sør for E6. 

Nærområdet er rikt i kulturminner fra neolitikum til middelalderen. Et område på 385m2 

dyrket mark ble avdekket ved maskinell flateavdekking. Undergrunnen besto av sand. 

Det ble påvist 23 strukturer, inkludering 12 stolpehull, 1 kullgrop og 10 staurhull. I tillegg 

ble 9 strukturer avskrevet. Anleggene viser bosetningsaktivitet, men det var ingen 

erkjennbare spor etter hus eller andre bygninger. Trekull fra 3 kullprøver er 

vedartsbestemt av statsstipendiat Helge I. Høeg, og datert ved Ångström Laboratory in 

Uppsala. Kullprøvene er tatt fra profil. 

Orienteringsoppgave: Undersøkelsesområdet ligger rett sørvest for Ryggeveien og sørøst 

for avkjørsel til Ryggevein 45, omtrent 55m sørøst for veikrysset mellom Ryggeveien og 

Stasjonsveien i Halmstad. 

  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 259175, Ø: 6589741.  

LokalitetsID: 157110. 

Katalogisert av: John C. Sharpe.  

Litteratur: Sharpe, J.C. & B. Gaut 2013: Rapport Arkeologisk utgravning: 

Bosetningsspor. Gate, 4/23, Rygge kommune, Østfold. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk 

museum. 

 

10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 

C nr. Prøvenr. Vekt Kontekst Lab.nr Datering 

C58515/1 436 33,3 g S106 Kullgrop, lag 3 Ua-45916 355±30 BP, CalAD 1450-1640 

C58515/2 390 0,1 g S155 Stolpehull, lag 1 Ua-45917 425±30 BP, CalAD 1420-1620 

C58515/3 385 0,2 g S182 Stolpehull Ua-45918 115±30 BP, CalAD 1680-1940 

 

 



10.4 TEGNINGER 

 

  



 

10.5 FOTOLISTE 

 

Filnavn Struktur nr. Motivbeskrivelse Retning Opptaksdato 

Cf34642_001.JPG   oversikt, id 157110 V 9.10.2012 

Cf34642_003.JPG   oversikt, id 157110 N 9.10.2012 

Cf34642_005.JPG   oversikt, id 157110 ØNØ 9.10.2012 

Cf34642_006.JPG 340, 347 stolpehull, plan NNØ 10.10.2012 

Cf34642_007.JPG 347 stolpehull, profil NNØ 10.10.2012 

Cf34642_008.JPG 340 stolpehull, profil NNØ 10.10.2012 

Cf34642_009.JPG 340, 347 stolpehull, profil NNØ 10.10.2012 

Cf34642_010.JPG 358 stolpehull, plan NØ 10.10.2012 

Cf34642_011.JPG 358 stolpehull, profil NØ 10.10.2012 

Cf34642_012.JPG 155, 326 stolpehull, plan SØ 10.10.2012 

Cf34642_013.JPG 155, 326 stolpehull, plan SØ 10.10.2012 

Cf34642_017.JPG 155 stolpehull, profil SØ 10.10.2012 

Cf34642_018.JPG 326 stolpehull, profil SØ 10.10.2012 

Cf34642_019.JPG 182 stolpehull, plan N 10.10.2012 

Cf34642_021.JPG 182 stolpehull, profil N 10.10.2012 

Cf34642_024.JPG 333 stolpehull, plan N 10.10.2012 

Cf34642_028.JPG 333 stolpehull, profil NNV 10.10.2012 

Cf34642_029.JPG 134 stolpehull, plan V 11.10.2012 

Cf34642_030.JPG 141 stolpehull, plan NV 11.10.2012 

Cf34642_031.JPG 148 stolpehull, plan VNV 11.10.2012 

Cf34642_032.JPG 134 stolpehull, profil V 11.10.2012 

Cf34642_035.JPG 141 stolpehull, profil V 11.10.2012 

Cf34642_036.JPG 148 stolpehull, profil NV 11.10.2012 

Cf34642_037.JPG 190 staurhull, plan Ø 11.10.2012 

Cf34642_038.JPG 190 staurhull, profil Ø 11.10.2012 

Cf34642_041.JPG 320 stolpehull, plan N 11.10.2012 

Cf34642_048.JPG 106 kullgrop, plan NV 11.10.2012 

Cf34642_049.JPG 320 stolpehull, profil NNØ 11.10.2012 

Cf34642_051.JPG 106 kullgrop, profil NV 11.10.2012 

Cf34642_052.JPG 106 kullgrop, profil NV 11.10.2012 

Cf34642_055.JPG 176 stolpehull, plan N 12.10.2012 

Cf34642_056.JPG 176 stolpehull, profil N 12.10.2012 

 



 

10.6 ANALYSERESULTATER 

10.6.1  VEDARTSANALYSE 

 

Rygge torg 

Rygge kommune, Østfold 

Felles ID Struktur nr. Kontekst Oppdragsgiver Prøve nr. Dato Avlevert Signatur Avlevert Utforende Instans Prøve materiale 

157110 S106 Kullgrop KHM 436 16.12.2012 BG H. Høeg Trekull 

157110 S155 Stolpehull, lag 1 KHM 390 16.12.2012 BG H. Høeg Trekull 

157110 S182 Stolpehull KHM 385 16.12.2012 BG H. Høeg Trekull 

         Prøve nr. Gram Betula bjørk Pinus furu Bartre 

    436 33,3   40   

    390 0,1 3   2 

    385 0,2 1 1   

     

 



10.6.2 DATERINGSRAPPORT 

 

 

 

 

 
 



Gate 4/23, Rygge, Østfold  Saks nr. 2011/2936  
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Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
 

 
 



Gate 4/23, Rygge, Østfold  Saks nr. 2011/2936  
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Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
 



10.7 KART 

 

Figur 8: Oversikt over feltet med innmålte strukturer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 25.3.2013 MS.
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