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SAMMANFATTNING 
 

I november 2007 hittades tre dirhemfragment, en hacksilverbit och ett blyviktlod med 
metalldetektor vid Huseby Vestre i Rygge. Kulturhistorisk Museum genomförde mellan den 6:e och 
9:e oktober 2008 en begränsad efterundersökning i fyndområdet för att säkra en möjlig 
hacksilverdepå från tidig vikingatid.  
 
En systematisk metalldetektorundersökning och arkeologisk eftergrävning resulterade i ytterligare 
fyra dirhemfragment, ett vikingatida bronsnyckelfragment, en blybarr, silver- och blysmältor. De 
flesta föremålen påträffades inom ett begränsat område. Det hittades dock inga tydliga rester efter 
en depå. Istället kan fyndens karaktär i dirhemfyndområdet, bl.a. barren och smältorna tolkas som 
rester av metallhantering, möjligen spår av en verkstad.  
 
Det grävdes sju sökskakt. Fem strukturer påvisades varav tre undersöktes. I ett av sökskakten i det 
centrala dirhemfyndområdet påträffades bosättningsspår som daterades till yngre bronsålder (Cal 
BC 980-810). Ett mycket välbevarat kulturlager i ett annat sökskakt gav en C14 datering till tidig 
vikingatid (Cal AD 770-980). Kulturlagret på ca 20 cm tolkades som rester av avfalls- och 
mathantering till en byggnad, möjligen ett knuttimrat hus.  
 
Det påträffades också keramik och metallföremål av efterreformatorisk karaktär. Det är osäkert om 
detta sentida material är sekundärt påförd från Værne kloster i modern tid eller indikerar bebyggelse 
i området från 1500- och 1600-tal.     

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo 
Postboks 6762, St. Olavs plass, 0130  Oslo 
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RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK 

UTGRÄVNING 

HUSEBY VESTRE, 87/12, RYGGE 

KOMMUNE, ØSTFOLD  

CHRISTOPH KILGER 

 

0B1. BAKGRUND FÖR UNDERSÖKNINGEN 

I november 2007 hittades tre dirhemfragment, en avhuggen bit av en silvernål 
och ett blyviktlod på en åker vid Huseby Vestre, Rygge kommune, Østfold. 
Fynden gjordes med metalldetektor av Trygve Måleng och Hugo Falck, 
medlemmar av Rygene Detektorklubb. Dirhemerna från Huseby Vestre 
präglades av abbasidiska kalifer på 700- och 800-talet. Ur ett numismatiskt 
perspektiv är Huseby fynden mycket uppseendeväckande.  Både depå- och 
enkeltfynd bestående av abbasidiskt dirhemsilver begränsas på 800-talet med 
enstaka undantag till Östersjöområdet (Kilger in prep.). Den enda kända 
lokaliteten i Norge som har en fyndkoncentration av enkelfunna abbasidiska 
mynt är köpstaden Kaupang i Vestfold. 
 
Fyndupplysningarna tydde på att både mynten och det omyntade silvret kan ha 
varit del av en utplöjd hacksilverdepå från tidig vikingatid. Dokumenterade 
järnåldersgravar i närheten till fyndplatsen öppnade också för möjligheten att 
mynten kunde indikera rester av ett överplöjt gravfält. Kulturhistorisk museum/ 
Riksantikvaren bestämde sig därför att genomföra en mycket begränsad 
efterundersökning på detektorplatsen. 

1B2. DELTAGERE, TIDSRUM 

Efterundersökningen genomfördes i perioden 6-9:e oktober 2008. Sammanlagd 
blev det utfört 25 ½ dagsverk. Tio personer deltog i arbetet. Här ingick bl.a. 
metalldetektorsök, avbaning med grävmaskin, vattensållning och utgrävning och 
dokumentation av prövschakt.  
 
Deltagarna    
 
Christoph Kilger     4  KHM 
 
Per Oscar Nybruget    4  KHM 
 
Houshang Khazaei    4  KHM 
 
Anne Skogsfjord Fältassistent  3  KHM 
 
Ole Christian Aslaksen Inmätning  ½  KHM 
 



Gnr. 87/12, Rygge kommune  Saksnr. 08/1087 

 4Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Trygve Måleng   Metallsöker  4  Rygene Detektorkl 
 
Hugo Falck  Metallsöker  3  Rygene Detektorkl 
 
Thor Øyvind Holmsen Grävmaskinist  3  Hobøl Anlegg 
 
Museumsdirektör Egil Mikkelsen och Inger Lise Berger bidrog till 
undersökningen med åkervandring och vattensållning den 8:e oktober. 
 
Håkon Ingvaldsen, Svein Gullbekk, Anette Sættem från myntkabinettet och Lill-
Ann Chepstow-Lusty från Dokumentasjonsseksjonen, Kulturhistorisk museum 
besökte utgrävningen den 7:e oktober. Arkeolog Tryggve Csisar och 
fylkesarkeolog Linda Nordeide från Østfolds fylkeskommune var på inspektion 
den 7 resp. 9 oktober.  

2B3. FÖRMEDLING  
 

Undersökningen besöktes av ett litet antal personer från närområdet och 
medlemmar i Norges metalldetektorförening, Aage Olsen och Erik Rønning 
Johansen. TvØstfold sände ett kort inslag den 9:e oktober 2008. Fredrikstad 
Blad hade ett kort reportage den 9:e oktober. Moss avis och Moss dagbladet 
kom med två artiklar om undersökningen den 10:e oktober 2008. Aftenposten 
publicerade en artikel den 10:e december 2008 om Huseby Vestre och de 
senaste abbasidiska dirhemfynden runt Oslofjorden. Den 12:e december gjorde 
Moss Avis en uppföljning av sin tidigare rapportering om Huseby Vestre. 
Forskningsmagasinet Apollon rapporterade också kort om Husebyfynden i det 
fjärde och sista numret i 2008 (se bilaga 8.7). 

3B4. LANDSKAPET - FYND OG FORNLÄMNINGAR 

Landskapet runt Huseby Vestre och Værne kloster – i fortsättningen 
Værneklosterområde - är topografiskt sett mycket varierat. Det domineras av 
Raaet i norr och Årefjorden i syd (Vogt 1996:1-2). Værneklosterområdet har 
varit bebott sedan mesolitikum och har rika boplatslämningar från yngre 
stenåldern. Det finns få kända lämningarna från bronsåldern. De flesta kända 
förhistoriska lämningarna i Værneklosterområdet och Rygge är från järnåldern. 
Jämfört med andra områden i Østfold är denna period mycket rikligt 
representerad (Johansen 1957:78ff; Vogt 1996:5-9). Undersökningsområdet 
ligger på västsidan av en moränrygg som sträcker sig från Oakhill i norr via 
Huseby Østre till Ekeby i syd. Værne kloster ligger ca 500 meter från 
dirhemfyndplatsen. Står man uppe på moränryggen är Værnekloster herrgård 
mycket synlig (se bilaga 8.6, karta 3). 
 
Fyndplatsen ligger i dag ca 1 km från Oslofjorden. Under vikingatiden sträckte 
sig Årefjorden längre in och var under vikingatiden och medeltiden segelbar. 
Fjordarmen gick så långt som till Ekeby och mynnade möjligen ut vid Fuglevik i 
väst. Idag följer Gunnarsbybekket den gamla fjordarmen (Vogt 1996:2). Att 
Årefjorden var en viktig segelled fram till högmedeltiden visar bl.a vrakrester av 
ett skepp vid Gunnarsby (Pedersen, Stylegar & Norseng 2003:285-6; Vogt 
1996:15-16). Det kan ha existerat en skyddat hamn i området även under 
vikingatiden som låg i anslutning till Ekeby, Huseby och Gunnarsby, inte långt 
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från fyndplatsen (Vogt 1996:2). Lämningar som påminner om båtshus (nor. 
nausttufter) ligger i anslutning till Ekeby/nedre Telemarkslunden (Vogt 
1996:11). Formationerna är inte registrerade.  
 
Både arkeologiska fynd, gravar och bebyggelselämningar tyder på att 
Værneklosterområdet kan ha varit ett maktsentrum redan under yngre 
järnåldern. Bland Østfolds mest spektakulära fynd från vikingatiden hör 
guldsporrarna från Rød (Johansen 1957:104-106). Sporrarna dateras till 900-
talet. Rika gravfält med storhögar som ”Søsters Hvile” (se bilaga 8.6, karta 3, ID 
38963; Johansen 1957:83f), vapengravar vid Årefjordtangen (Johansen 
1957:100-102) och spår av förhistorisk bebyggelse och gravrösen vid Evje gård 
indikerar områdets betydelse redan under järnåldern (Simonsen & Lønaas 2001; 
Pedersen, Stylegar & Norseng 2003: 353-355). I omedelbar anslutning till 
Værne kloster har arkeologiska efterundersökningar kunnat dokumentera spår 
efter en senvikingatida bebyggelse (se bilaga 8.6, karta 3, ID 94262) med bl.a 
fynd av en vikingatida pärla, ett blyviktlod och smältdegelfragment (C53670). 
Kulturlager i undersökningsområdet blev C14 daterat till 1015-1040 AD (Tarrou 
& Nybruget 2006). 
 
I en radius på ca 250 m från det centrala undersökningsområdet finns åtta 
lokaliteter registrerade i Askeladden (se bilaga 8.6, karta 4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även de skriftliga källorna refererar till området runt Værne. Enligt 
Ynglingasagan härskade trollkung Skjold i Varna/Værne som förorsakade 
ynglingakungens Øysteins död (Johansen 1957:102-103; Pedersen, Stylegar & 
Norseng 2003:398). Området behärskades under medeltiden av Værne kloster 
som under medeltiden tillhörde Johanniterorden. Østfolds enda kloster omnämns 
för första gång som ”spital” i 1270. Klostret kan dock vara äldre. Förmodligen 

 
UID  38956U, gravfält med åtta gravhögar, norr om Fuglevikveien 
 
UID 19398U, medeltida husgrund?, omedelbar vid gården Huseby Vestre 
(två sländtrissor, ”munketegel”) 
 
UID 117977U, boplats yngre stenålder, nord och syd för Fuglevikveien 
(flintavslag) 

 
UID 9569U, gravrös jordblandad, på åsen vid Huseby Østre 

 
UID 48988U, rundhög, i slutningen av åsen vid Ekeby/Vårlund 
 
På själva fastigheten 87/12 där undersökningen genomfördes är tre 
lokaliteter registrerade 
 
UID 118040U (1 vit järnålders glaspärla) 
UID 118048U (1 armborstpil 1200-1700 tal, C56842) 
UID 118051U (1 cylindrisk blyviktlod, C56805) 
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etablerades det redan i slutet av 1100-talet på kungligt initiativ. De skriftliga 
källorna talar också för att det har funnits en koppling på högsta samhällsnivå 
till kungens hird och Østfolds adel (Norseng & Eliassen 2005: 292-297).   

4B5. UTGRÄVNINGEN 

8B5.1 PROBLEMSTÄLLNINGAR – PRIORITERINGAR 

Koncentrationen av silverföremål som hittades med metallsökare i 2007 kunde 
möjligen indikera en utplöjd hacksilverdepå från 800-talet (se bilaga 8.6, karta 
5). Två dirhemer och en silverpigg hittades inom en radie på ca 15 meter. Första 
prioriteringen med efterundersökningen var att säkra en evt. fyndgömma och 
dokumentera den arkeologiska fyndkontexten. Efterundersökningar som t.ex. på 
Gotland har kunnat visa spår efter huslämningar på skattfyndplatser (Östergren 
1989). Det fanns också en misstanke om att det kunde ligga överplöjda gravar i 
området. Anledningen för detta antagande var bl.a ett fynd av en vit glaspärla 
från järnåldern vid en tidigare åkervandring (Vogt 1996:10). Ett annat syfte med 
undersökningen var att få en uppfattning om fyndområdets övriga karaktär med 
hjälp av ett begränsat antal sökschakt.  

9B5.2 UTGRÄVNINGSMETOD  

Ett systematiskt detektorsök genomfördes i åkerområdet (bild 1). Sökningen 
koncentrerades i en ruta på ca 50 x 50 meter. Fyndspridnigen av dirhemerna och 
silverpiggen analyserades sedan för att kunna lokalisera en möjlig silverdepå. 
Alla tydliga utslag med detektor markerades med fyndpinnar i första omgången. 
Hugo Falck och Trygve Måleng som hade ansvar för metalldetektorsöket fick i 
nästa steg lov att ta upp fynd ned till 10 cm djup. 
 

 
Bild 1. Avsökning med metalldetektor, Trygve Måleng. 
 
Fyndplatsen för dirhemerna och silverpiggen markerades med röda pinnar för att 
synliggöra fyndspridningen i fält. Med utgångspunkt i fyndspridningen 
avgränsades ett undersökningsområde som sedan grävdes med grävmaskin. 
Matjorden banades av i omgångar mellan ca 5-10 cm djupt. Sedan avsöktes ytan 
med detektor (bild 2). Fynd registrerades manuellt av Christoph Kilger i en 
planritning. Avschaktningen forstsatte ned till sterilt jord för att registera 
möjliga lämningar under matjorden. 
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Bild 2. Avschaktning schakt I. 
 
Det grävdes sju schakt, varav två i det centrala dirhem fyndområdet (schakt I-II) 
och fem sökschakt (schakt III-VII) (se bilaga 8.6, karta 6). Schaktningsarbetet 
genomfördes av Thor Øyvind Holmsen, Hobøl Anlegg. Första sökschakt (VII) 
lades längst upp i åkerområdet i omedelbar anslutning till vägen till Huseby 
Østre. Övriga sökschakt lades i NÖ-SV riktning i en rak linje mot det centrala 
fyndområdet för dirhemerna (bild 3). Att låga söksschakten snett i förhållande 
till terrängens lutning bedömdes att kunna ge goda chanser för att spåra 
bebyggelseindikerande strukturer som t.ex. stolphål. 
 

 
Bild 3. Sökschakt VII-III, schakt I-II i bakgrunden sett från vägen till Huseby 
Østre, mot SV. 
 
Det fanns möjlighet på plats att vattensålla. Genom att sålla stikprov av 
schaktmassorna skulle även icke-metalliska föremål kunna fångas upp. 
Bevattningsanläggningen sattes upp med hjälp av markägaren Bjørn Saastad. 
Sållningen genomfördes av Houshang Khazaei och Per Oscar Nybruget med 
assistans av Egil Mikkelsen och hustru Inger Lise Berger.  
 
Totalstationen användes för inmätning av schaktkanter och detektorfynd från 
åkerarealen. Mätningarna genomfördes av Ole Christian Aslaksen. 
Slutdokumentationen i fält genomfördes av Anne Skogsfjord. 
 
De arkeologiska fynden från Huseby Vestre har fått fyra C-nummer. 
Detektorfynden som gjordes av Falck och Måleng i 2007 hölls åtskild från fynd 
från efterundersökningen och registrerades under C56805. Under C56806 
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registrerades föremål från det central dirhemfyndområdet, dvs i och runt schakt I 
och II. C56807 avsåg fynd i och i anslutning till sökschakten III till VII, dvs 
fynd som låg i åkern upp mot Huseby Østre. C56808 användes för övriga 
detektorfynd som hittades utanför sökschaktsområdena. 
 
Dirhemfynden från 2007 som leverades till fylkeskommunen i Østfold har 
registrerats av myntkabinettet under UMK 2187. Dirhemerna från 
efterundersökningen i 2008 har UMK 2195. Till samma UMK nummer räknas 
också två 1600-tals skillingar som hittades av Hugo Falck redan i 2007. 

10B5.3 UNDERSÖKNINGENS FÖRLOPP 

UDag 1U systematiskt prospektering av åkerområdet med metallsökare. 
 
UDag 2U efterundersökning av dirhemfyndområdet med grävmaskin och 
metalldetektor. Öppning av schakt I-II. Fynd av nedgrävningar i schakt II. 
  
UDag 3U öppning av sökschakten III-VII. Schakt VI visade en tydlig stratigrafi. 
Även schakt III visade tydliga spår av kulturlager i botten. Arbetet med att 
prospektera åkerområdet med metallsökare fortsatte. Avdelningen för tekniske 
tjenster vid Rygge kommune satte ut två fixpunkter i området. På eftermiddagen 
genomfördes inmätning av detektorfynden och schakten med totalstation.  
 
UDag 4U Stor nederbörd under natten till torsdag försvårade arbetet med 
slutdokumentationen. Schakten hade fyllts med vatten, bl.a. behövde schakt II 
dräneras med hjälp av grävsmaskinen. Det blev nödvändigt att rensa strukturer 
igen. Stratigrafin i schakt VI dokumenterades. Strukturer i schakt V (S 4), III (S 
3) och II (S 2) snittades och dokumenterades. Fotografering av strukturer 
försvårades genom starkt solljus och slagskuggor i schakten. Efterunder-
sökningen i Huseby Vestre avslutades efter lunch med att alla schakt lades igen.  

11B5.4 KÄLLKRITIK 

Att döma av uppgifterna som har lämnats av markägaren Bjørn Saastad har 
undersökningsområdet genomgått större ingrepp i modern tid. Det odlas 
rotpersilje i åkern och jordfräs används om våren för att lukra upp jorden. 
Matjord förflyttas ständigt genom erosion nedför sluttningen. Erosionen har bl.a. 
frilagt ett massivt berg i det centrala åkerområdet där terrängen lutar brant i 
sydlig och västlig riktning. Platsen används idag för brasor och i åkerområdet 
runt finns större mängder av modernt metalliskt skrot vilket försvårar 
avsökningen med detektor. Det föreligger också uppgifter om vattenledningar i 
undersökningsområdet som går i öst-västlig riktning. 
 
Matjordslagret visade sig vara mycket tunnt och plogspor har kunnat registreras 
i botten av de flesta av schakten (bild 4). Detta kan tyda på att det inte finns 
intakta kulturlager bevarade. Vid schaktningsarbet påträffades dock ett mycket 
väl bevarat kulturlager i schakt VI under matjorden. I detta område som ligger 
vid åskammen i den nord-östligaste delen av åkern verkar plogen inte ha kommit 
djupare. Anledningen är förmodligen att området ligger i närheten av vägbanken 
som leder till Huseby Østre (bild 5). Traktorn vänder här och möjligheterna till 



Gnr. 87/12, Rygge kommune  Saksnr. 08/1087 

 9Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

djupplöjning och förflytting av jord nedför slutningen i västlig riktning verkar 
begränsade. 
 

  
Bild 4. Plogspår i schakt V, mot NØ. 
 

 
Bild 5. Provschakten III-VII med vägbank till Huseby Østre i bakgrunden, mot 
NØ. 
 
Enligt Saastad har åkern varit fylld med stora stenar. Röjningsrösen är synliga i 
dag längs Fuglevikveien i norra kanten av åkerområdet. Stenborttagningsgropar 
har kunnat konstateras i sökschakt III och V (bild 6). 
 
I fyndområdet för dirhemerna har stora stenar tagits bort genom sprängning. Det 
går därför inte att utesluta att en del av fyndmaterialet som t.ex. dirhemerna som 
låg längre bort från fyndkoncentrationen har förflyttats genom 
sprängningsarbete. Det som talar emot detta är 1) att inga rester av sprängsten 
har påträffats under vattensållningen 2), en koncentration av dirhemer i schakt I 
(se bilaga 8.6, karta 7). Detta kan tolkas som att de flesta av dirhemerna har 
förflyttats förhållandvis lite från sitt ursprungliga läge.   
 
Det föreligger muntliga uppgifter från Ragnvald Sundt, tidigare godsägare på 
Værne kloster, och Gunnar Sundt, tidigare grundägare på Ekeby gård att matjord 
från klosterområdet har påförts åkrarna som tillhörde godset. Detta skall ha skett 
på 1920- eller 30-talet (munt. med. D. Vogt). Bröderna Sundt, nu avlidna, har 
bl.a. pekat ut åkern öster om undersökningområdet, gnr. 87/13,19 som 
deponeringsplats (se bilaga, 8.6, karta 3). Uppgifterna från bröderna Sundt kan 
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möjligen bekräftas av lösfynd i området. Vid åkervandring har man bl.a. funnit 
glasserad keramik och kritpipefragment från 1600-talet (muntl. med. D. Vogt). 
Ett liknande fyndspektrum av senmedeltida/efterreformatoriskt material förekom 
också i sökschakten VI och VII.  
  

12B5.5 UTGRÄVNINGEN 

Schakt I 

Möjligheten att finna en utplöjd depå bedömdes som osäker efter första 
undersökningsdagen. Genom analysen av myntspridnigen kunde dock ett 
område med en relativ täthet av dirhemer urskiljas. I ett område med en radie på 
ca 2,50 m hittades tre mynt: en dirhem 2007 (A3) och två nya dirhemer genom 
metalldetektorsök på dag 1 (F1-2). Vad det gällde dirhemen från 2007 fick man 
dock räkna med en viss osäkerhet vid relokaliseringen med hjälp av GPS.  
 
En rektangulär ruta på 6 x 4,5 meter markerades med fyra ledstänger. Rutan 
avbanades lagvis med grävsmaskin och undersöktes med metallsökare. Utslag 
markerades med fyndpinnar och undersöktes sedan. Metallföremål som låg 
djupare än 5 -10 cm blev inte rörda utan upptagna i nästa omgång. Matjorden 
hyvlades av i fem omgångar ner till steril moränbotten. 
 
Vid de översta fyra avbaningarna hittades både moderna föremål och föremål av 
vikingatida karaktär. Bland moderna föremål fanns en järnskruv, en spik med 
maskinstansad nitbricka av kopparlegering och en oläslig ½ skilling från Carl IV 
Johans tid. Bland föremål av vikingatida karaktär var en dirhemflisa (F3), en 
barr av blylegering (F7) och två blysmältor (F8-9). Det gjordes inga metallfynd 
vid sista avsökningen i det nedersta plan.  
 
Matjorden var mörkbrun ca 30 cm tjock. Det fanns ingen antydning till 
stratigrafi. I botten av schaktet fanns inga strukturer, förutom tre jordfasta 
stenblock som bedömdes som naturliga. Matjorden verkade omrörd ner till 
sterilt moränjord eftersom plogspår avtecknade sig i den lerblandade beigegula 
moränbotten. Massor från schakt I provsållades. Detta gav dock inga resultat.  
 
Schakt II 

Arbetet med schakt I avslutades tidigt på dag 2. Det fanns därför tid att öppna ett 
annat mindre schakt på 6 x 3 meter. Schakt II lades söder om schakt I i ett 
område där silverpiggen (A4) från 2007 och ett fragment av en vikingatida 
bronsnyckel (F10) hittades genom metalldetektorsök dagen innan. Samma 
undersökningsmetodik som i schakt I tillämpades. Det hittades flera recenta 
föremål som en spik med maskinstansad nitbricka, flera obestämbara 
järnföremål och föremål vars datering eller användning är osäker, däribland en 
knapp (F11), en liten smälttapp av bly (F12) och en benbit (F13). Längst ner i 
botten hittades smulor av slagaktigt material (F14).  
 
Matjorden var mörkbrun ca 30 cm tjock. I likhet med schakt I kunde ingen 
stratigrafi konstateras. Två strukturer, S1-2 blev observerade i botten av 
schaktets nordvästra del. Struktur 1 var stensatt rund, struktur 2 en ovalformad 
nedgrävning utan synliga stenar. Schaktet blev utvidgat i nordvästra hörnet så att 
struktur 1 kunde rensas fram. Vid detta arbete påträffades ytterligare en struktur, 
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S 5. Struktur 5 var en nedgrävning med kolblandad silt som fortsatte under 
schaktkanten. Varken struktur 2 eller 5 blev undersökta. Enbart struktur 1 blev 
snittad och dokumenterad (se bilaga 8.3, fig. 1). Det togs två kolprov (KP1-2) 
för C14 datering. KP2 daterades till yngre bronsålder (2 Sigma, Cal BC 980-
810) (se bilaga 8.5). 
 
Tvärs över schaktet i nord-västlig syd-östlig riktning blev ett dike registrerat. 
Diket hade en tämligen otydlig form som bedömdes vara spår efter 
dräneringsarbete i modern tid. Diket blev inte undersökt. 
 
Schakt III 

Matjorden var mörkbrun ca 30-40 cm tjock. I botten av schaktet avtecknade sig 
ett kolblandat lager med skörbränd sten. Lagret ca 10 cm djupt, var synligt i 
nästan hela schaktet men avgränsades i väst genom en ovalrund nedgrävning, S 
3. Struktur 3, ca 100 x 70 cm i diameter och bestod av mörkbrun sand/humus 
som hade ungefär samma färg som matjorden. Strukturen snittades och 
dokumenterades, men blev efteråt avfärdad som stenborttagningsgrop (Bild 6). 
 

 
Bild 6. Schakt III mot NÖ. Kolblandat lager med stenborttagningsgrop i 
förgrunden (S 3).  
 
Plogen hade plöjt genom det kolblandade lagret vilket syntes som bruna 
plogspår i den svarta undergrunden. Det hittades fragment av brända och 
obrända ben (F15). I övergången mellan matjord och det kolblandade lagret 
hittades också recenta föremål som plast och tegel.  
 
Schakt IV 

Matjorden var mörkbrun ca 30-40 cm tjock. Det hittades inga strukturer endast 
spår av plogen i botten. Moranjorden i botten var sandblandad med grå färg. 
 
Schakt V 

Matjorden var mörkbrun ca 35-42 cm tjock. En del plogspår fanns i botten av 
schaktet (bild 4). I den östliga delen av schaktet dokumenterades en möjlig 
cirkelrund struktur, S 4. Struktur 4, ca 70 cm som snittades och dokumenterades, 
men blev efteråt avfärdad som stenborttagningsgrop. 
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Schakt VI 
Matjorden var mörkbrun sand och humus, ca 36-40 cm tjock. I botten av 
schaktet frilades ett svart kulturlager med kolblandad sand och humus. I lagret 
påträffades enstaka skörbranda sten och och fragment av brända ben. För att 
kunna avgöra lagrets tjocklek utan att förstöra för mycket grävdes en small 
ränna, en grävskopa bred i mitten av skaket. Det visade sig att kulturlagret som 
planade ut mot schaktkanten i väst var mellan 22 och 14 cm tjockt. 
Schaktbottnen bestod av gråaktig sand och silt. Det fanns inga plöjningsspår i 
botten. 
 
I nordöstra hörnet av schaktväggen låg ett stort stenblock (bild 7). Om stenen 
var nedgrävd eller naturlig blev inte undersökt. Längden på stenen var ca 0.6 m 
men dess höjd är okänd. Stenens markanta läge i kulturlagret var dock mycket 
påfallande. Eftersom stenen hade en flat yta kan den ha haft funktion som 
syllsten eller hörnsten till en byggnad, möjligen ett knuttimmrat hus. 
Schaktväggen rensades och och det gjordes en profilteckning över hela schaktet 
(se bilaga 8.3, fig. 2). Två makrofossilprov (MP1-2) togs av profilen för C14 
datering. MP2 daterades till tidig vikingatid (Cal AD 770-980) (se bilaga 8.5).  
 
Under schaktningsarbetet genomfördes metalldetektorsök. Matjorden gav många 
metallfynd av järn och kopparlegering. Det hittades dessutom tegelfragment. 
Även kulturlagret avsöktes men gav inga utslag eller fynd. Det svarta 
kulturlagret vattensållades vilket gav endast fynd av brända ben (F17). 
Provsållning av matjorden resulterade i fynd av keramik- och tegelfragment 
(F18-19). Keramiken var i huvudsak av efterreformatorisk karaktär med inslag 
av senmedeltida stengods.  
 

 
Bild 7. Schakt VI, med svart kulturlager i botten, mot SÖ. 
 
Schakt VII 

Matjorden var mörkbrun ca 30 cm tjock. Bottnen bestod av gråbrun sand. Det 
påträffades inga strukturer och ingen kulturlager. Avsökning med metallsökare 
gav många metallfynd främst av kopparlegering (F22-27) och järn (F28). Vid 
schaktningsarbetet hittades också ett fragment av en kritpipa (F29). 
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22B5.5.1 FYNDMATERIAL 

Fyndmaterialet bestod i huvudsak av detektorfynd som hittades på åkerområdet 
och i sökschakten. En mindre andel utgjordes av fynd från vattensållningen. Inte 
alla fynd var förhistoriska eller medeltida, utan med stor sannolikhet 
efterreformatoriska. Även föremål av eftereformatorisk karaktär har registrerats 
för att en helhetlig bedömning av undersökningområdets karaktär ska kunna 
göras. I möjligaste mån har föremål av modern karaktär från1800- och 1900-
talen uteslutits. 
 
Silver 

Sammanlagd hittades fyra nya dirhemfragment vid efterundersökningen, varav 
tre i schakt I (F1-3) och en dirhem avsides i åkerområdet (F4). Tillsammans med 
fynden från 2007 är det sju dirhemer och en silverpigg (A4). Silverpiggen kan 
möjligen vara en avhuggen nålspets till ett ringspänne. I tillägg hittades två små 
silversmältor i åkerområdet (F5-6). Två 1600-tals skillingar (2 skilling 1648-50 
resp. 1 skilling 1661) från metalldetektorunderökningarna i 2007, men som inte 
mättes in, bör också nämnas. 
 
Kopparlegering/brons 

Överst i jorden i schakt II låg ett fragment av en bronsnyckel med ornamentik av 
vikingatida/tidig medeltida karaktär (F10). Från schakt II föreligger också en 
bronsknapp av obestämd datering (F11). De flesta bronsföremålen hittades i 
anslutning till schakt VI och VII, varav ett handtag till en liten kniv (F22), en 
knapp (F23), en skiva (F24), två bleck (F25-6) och en hylsa (F27). Dateringen 
av föremålen är osäker men ger intryck av att vara av efterreformatorisk 
karaktär. Prospekteringen av åkerområdet gav också bronsfynd, bl.a två 
bronsknappar, troligen senmedeltida/efterreformatorisk (F32-3). Intressant är ett 
fynd av ett klockfragment (F31), som inte mättes in. Klockan låg i det östliga 
åkerpartiet  mot Huseby Østre. Enligt expertisen kan klockan tidigast ha 
producerats under renässansen, dvs sedan slutet av 1400-talet, men även en 
senare datering kan inte uteslutas. Klockan kan ha använts som djurbjällra 
(munt. med. Terje de Groot). 
 
Bly 

I 2007 leverades ett blyviktlod (A5) tillsammans med dirhemerna. Lodet 
hittades i den södra delen av åkerarealen (se bilaga 8.6, karta 5). Lodet väger 
runt 25 gram och kan ha varit ett vikingatida/medeltida öresviktlod. I sökschakt 
I hittades flera blyföremål, däribland två smältor (F8-9) och en barr (F7). Barren 
har ett tydligt grönskär och innehåller förmodligen andelar av koppar. Liknande 
barrer finns i Kaupangmaterialet (munt. med. Unn Pedersen). I schakt II 
framkom en liten blytap (F12) Ytterligare blysmältor hittades i åkerarealet, 
varav en kopparhaltig (F37-9). Det hittades också fyra musketkulor, datering 
osäker (A6, F16, 35-6). 
 
Järn 

De flesta detektorfynden var föremål av järn. Genom röntgenanalys kunde alla 
fynd avfärdas som obestämbara eller av modern karaktär. Som enda järnobjekt 
togs en hästskosömn av förmodern karaktär tillvara. Sömnen hittades i schakt 
VII (F28). Ett tidigare detektorfynd från 2007, en bred armborstpil från 
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senmedeltiden/ nyare tid levererades av Aage Olsen (C56842). Pilen hittades i 
området där schakt VI och VII öppnades (se bilaga 8.6, karta 5-6).  
 
Övriga föremål 
I perioden mellan 1990 och 1995 hittades en vit järnålders glaspärla av David 
Vogt under en åkervandring (Vogt 1996:10). Enligt Vogt kommer pärlan från 
ungefär samma område som dirhemerna. Pärlan har inte blivit registrerad under 
ett eget C-nummer (munt. med. Ingrid Landmark).F

1
F Vattensållningen av 

massorna från schakt VI resulterade i tegelfragment (F19) och ett tiotals 
keramikskärvor av huvudsakligen eftereformatorisk karaktär (F18: 1-3). I sållet 
hittades också ett kobaltblått glasfragment (F 18:4). 

23B5.5.2 STRUKTURER 

Det registrerades fem strukturer (S 1-5), varav tre undersöktes. Struktur 1 i 
schakt II tolkades som en nedgrävning av förhistorisk karaktär. Struktur 3 och 4 
i schakt III och V avfärdades som stenborttagningsgrop. Struktur 2 och 5 i 
schakt I undersöktes inte.  
  
Struktur 1: Grop cirkulär i form, 0,96 x 0,94 m avgränsades tydligt mot steril 
undergrund bestående av hård grå lera. 0,42 m djup med ojämna men branta 
väggar och avrundad botten. Delvis fylld med värmepåverkade stenar, ca 40 
liter. Fyllningsmassan bestod av mörk grå brun silt med enstaka kolbitar. Ingen 
indikation på eld i gropen. Det togs två kolprov, varav en under tömningen 
(KP1) och en annan från profilen (KP2) (se bilaga 8.3, fig.1).  

24B5.5.3 DATERING 

Föremålen från efterundersökningen kan delas in i två kronologiska grupper: 
vikingatid och sen medeltid resp. eftereformatorisk tid. Varje grupp verkar lokalt 
avgränsad i sin utbredning på lokalitäten. De vikingatida föremålen koncentreras 
i anslutning till schakt I och II, de senmedeltida/ efterreformatoriska i schakt VI 
och VII.  
 
Föremålsdatering 
I och runt schakt I och II hittades fem abbasidiska dirhemer från 700- och 800-
talen. Det yngsta myntat under kalif al-Amin åren 813/4 (munt. med. Houshang 
Khazaei). I området hittades också en avhuggen silverpigg, som kan vara 
spetsen till en nål från ett ringspänne. Vikingatida silverringspännen dateras via 
skattfynd till 900-talet, men kan möjligen redan ha producerats på 800-talet 
(munt. med. Zanette Glørstad). Ett fragment av en bronsnyckel är av 
vikingatida/tidig medeltida typ (Rygh 1885: 456). En vit glaspärla som hittades 
vid en tidigare inventering i samma område kan för närvarande inte bestämmas 
närmare men var av järnålderskaraktär (munt. med. David Vogt).  

 
Från schakt VI och VII  kommer många detektorfynd av kopparlegering av 
senmedeltida resp. efterreformatorisk karaktär. Bland icke-metalliska fynd finns 
glaserade kokkärl (F18:3) (mellan ca 1500 och 1700, tyngdpunkt 1600-talet), 

                                                 
1 Fynden från fältregistreringen, bl.a. järnålderspärlan från Huseby Vestre blev evererade av Vogt till 
fylkeskommunen i Østfold. Från fylkeskommunen blev föremålen sända till Oldsaksamlingen i Oslo. 
Det är osäkert om pärlan har blivit katalogiserad.  
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fayance (F18:1) (mellan ca 1600 och 1700) och ett stengodsfragment (F18:2) 
(mellan ca 1350 och 1500). Tyngdpunkten av keramiken ligger på 1600-talet 
(munt. med. Petter Molaug). Ett fragment av en kritpipa i schakt VII stödjer den 
sena dateringen. Ett äldre detektorfynd av en bred armborstpil stödjer såväl en 
medeltida som nyare tids datering. Enligt de skriftliga källorna har armborst 
varit i bruk i Skandinavien mellan 1200- och 1700-talen (Farbregd 1972:32). 
 
C14 datering 
Proven som togs i schakt II (KP2) och schakt VI (MP2) gav i båda fall en 
tidigare datering än detektorfynden från samma området. 
 
KP2 som togs från en nedgrävning av förhistorisk karaktär i schakt II daterades 
till yngre bronsålder (2 Sigma, Cal BC 980-810) (se bilaga 8.5). Därmed kan 
koncentrationen av dirhemer i schakt I och II  enligt nuvarande kunskapsläge 
inte kopplas till en arkeologisk struktur från tidig vikingatid. 
 
Det välbevarade kulturlagret i botten av schakt VI daterades till äldre vikingatid. 
Sigma 2 (95 % sannolikhet) gav en datering till 770-980 AD. Sigma 1 (68 % 
sannolikhet) gav en snävare datering mellan 810-950 AD (se bilaga 8.5). I 
schakt VI föreligger därmed två skilda kronologiska horisonter som också 
stratigrafiskt kan hållas isär. Sållningen av kulturlagret i botten av schaktet 
resulterade enbart i fynd av brända ben och skörbränt sten. Sentida föremål som 
t.ex. efterreformatoriska keramikskärvor var representerade i matjordslagret men 
inte i kulturlagret. 

25B5.5.4 NATURVETENSKAPLIGA PROV 

Det togs två kolprov (KP1-2) från schakt II och två makrofossilprov (MP1-2) 
från schakt VI för C14 datering. Två prov (KP2, MP2) blev C-14 daterade av 
BETA laboratoriet i USA (se bilaga 8.5). 

26B5.5.5 ANALYSER 

Helge Irgens Høeg genomförde trädsortbestämningen för KP2 och MP2 (se 
bilaga 8.5). Trädsortsbestämningarna gav användbara resultat. Från KP2 
föreligger 2,6 gramm, från MP2 0,3 gram daterbart material. Anmärkningsvärt 
är att kol i MP2 från det välbevarde kulturlagret i schakt VI förelåg enbart i små 
fragment. 
  

13B5.6 VÄRDERING AV UTGRÄVNINGSRESULTATEN, TOLKNING OCH DISKUSSION 

Efterundersökningarna vid Huseby Vestre, Rygge kommune, Østfold har trots 
en relativ begränsad arkeologisk insats gett mycket goda resulat. Huvudsyftet 
med undersökningen var att säkra en eventuell silverdepå. En annan målsättning 
var att få en arkeologisk uppfattning om fyndområdets karaktär med hjälp av ett 
begränsat antal sökschakt. 

          5.6.1 DEPÅ, BOSÄTTNING ELLER GRAVAR? 

Sammanlagt föreligger nu sju dirhemer från Huseby Vestre: tre fragment hittade 
i 2007 och fyra i 2008. Säkringsgrävningarna har inte entydigt kunnat spåra en 
dirhemdepå från tidig vikingatid. Det är fortfarande osäkert om 
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dirhemfragmenten ska tolkas som delar av en utplöjd depå eller som 
boplatsfynd. Det finns en antydning till koncentration i schakt I och II. Fynd av 
fyra dirhemer och en silverpigg i ett relativt begränsat område kan möjligen tala 
för en depå (se bilaga 8.6, karta 7). Den relativt vida spridningen av övriga 
fragment öppnar för möjligheten att tolka dirhemerna som spår av 
bosättningsaktivität (se bilaga 8.6, karta 6). Det kan inte helt uteslutas att 
mynten tillhör en relativ liten hacksilver depå som kan ha blivit skingrat genom 
olika ingrepp som t.ex. djupplöjning, sprängingsarbete etc. Vid 
säkringsgrävningarna undersöktes ett relativt begränsat område. Det finns därför 
fortfarande möjligheten att det ligger rester av en depå i anslutning till schakt I 
och II. Fortsatta systematiska metalldetektoravsökningar över hela åkerområdet 
med exakt GPS-registrering av evt. nya mynt och annat silver skulle möjligen 
kunna ge mera entydiga indikationer.  
 
Före 2007 var Kaupang i Tjølling,Vestfold den enda kända arkeologiska 
fyndplatsen som hade dirhemer som kunde relateras till en bosättningskontext. 
En anmärkningsvärd skillnad är avsaknaden av viktlod i Huseby Vestre. I 
Kaupang har det registrerats över 400 viktlod i bosättningsområdet, varav 
huvudandelen av bly (Pedersen 2008:121-126, tab. 6.4). I Huseby Vestre har 
enbart ett cylindriskt blyviktlod hittats trots omfattande och systematisk 
metalldetektorsök. Viktlodet låg långt utanför dirhemfyndplatsen (ID 118051, 
C56805, se bilaga 8.6, kartor 5-6). Dirhemfragmenten och hacksilverbiten kan 
därför med all sannolikhet inte tolkas som spår av handelsaktiviteter. Den mest 
rimliga tolkningen är att mynten användes som råmaterial i en verkstad som 
utförde ädelmetallsmide. Detta stöds av fynd av bl.a. silver- och blysmältor och 
en blybarr i samma område som dirhemerna (se bilaga 8.6, karta 7). Förekomst 
av överplöjda förhistoriska gravar i undersökningsområdet framstår efter en 
genomgång av fynden och fyndkontexten som ganska osannolik. 

28B5.6.2 BOSÄTTNINGSSPÅR I HUSEBY VESTRE 

Det finns nu flera indikationer som tyder på en möjlig bebyggelse från tidig 
vikingatid centralt i åkerområde 87/12, där schakt I och II öppnades. Denna 
tolkning stöds i först hand av koncentrationen av vikingatida artefakter som 
dirhemerna, silverpiggen, bronsnyckeln möjligen också blysmältorna och 
blybarren (se bilaga 8.6, karta 7). I schakt II undersöktes en grop fylld med 
skörbränd sten som var av förhistorisk karaktär. Gropen daterades till yngre 
bronsålder, dvs. 800-talet f. Kr. Funktionen till gropen var inte möjligt att 
avgöra. Dirhemfynden kan därmed enligt nuvarande kunskapsläge inte 
omedelbar knytas till en arkeologisk kontext. 
 
Även från sökschakt VI föreligger tydliga spår av bebyggelse från äldre 
vikingatid. Det välbevarade kulturlagret i botten av schakt VI har daterats till 
äldre vikingatid, 770-980 AD.  Det är rimligt att tro att kulturlagret i schakt VI 
som innehöll brända ben och eldpåverkad sten representerar rester av avfalls-
hantering från matlagningen, möjligen från ett kök. En stor sten med flat yta var 
markant placerad i kulturlagret. Stenens form och storlek skulle kunna tolkas 
som en hörnsten till ett knuttimmrat hus. Med stor sannolikhet kommmer det 
välbevarade kulturlagret i schakt VI i en nära framtid att påverkas, möjligen 
förstöras av djupplöjningen i området. 
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Det föreligger nu också ett sentida material från Huseby Vestre. Fynden, både 
metallföremål och keramik koncentrerades i anslutning till sökschakten VI och 
VII. Dateringen tyder på senmedeltid/ eftereformatorisk tid. Från samma 
området förelåg en armborstpil hittad i en tidigare detektorundersökning. 
Armborstpilar av denna typ har en tämligen vid datering mellan ca 1200- och 
1700-tal. Två 1600-tals skillingar har också hittats i åkerområdet, tyvärr utan 
närmare upplysningar om exakt fyndläge. Frågan är om alla dessa föremål 
antingen indikerar bebyggelseaktivitet eller har sekundärt blivit påförda i 
modern tid (se 5.4 Källkritik). 

5B6. SLUTSATSER 

Detektorfynden och efterundersökningarna vid Huseby Vestre öppnar för nya 
infallsvinklar till flera klassiska problemställningar inom norsk vikingatids-
arkeologi och bebyggelsearkeologi. Detta gäller framförallt frågor kring kontroll 
och hantering av dirhemsilver under tidig vikingatid och relationen mellan 
järnålderns stormannagårdar och kungliga husebydomäner under tidig medeltid. 

29B6.1.1 HUSEBY VESTRE OCH KAUPANG 

I ett större bebyggelsehistoriskt sammanhang kan Huseby Vestre möjligen ses 
som en parallel till Kaupang i Tjølling, Vestfold. Senare forskning har visat att 
köpstaden Kaupang grundlades i början av 800-talet och utvecklades till en 
”satellit” med ekonomiska och hantverksmässiga funktioner till en äldre 
Skiringssal centralplats (Skre 2007a, fig. 1.2). Kaupang kontrollerades av 
småkungar, möjligen Ynglingarna från Skiringssal (Skre 2007c). Skiringssal 
syftar antagligen på en hallbyggnad cirka en kilometer norr om Kaupang (Skre 
2007b). Platsen där den vikingatida hallbyggnaden låg tillhör i dag gården 
Huseby i Tjølling.  
 
Från Kaupang är det registrerade 92 dirhemer, mest abbasidiska från 700- och 
början av 800-talet. Enstaka samanidiska från 900-talet förekommer också 
(Blackburn 2008:30, tab. 3.1). Från Huseby Vestre föreligger nu sammanlagd 
sju abasidiska dirhemer. Enligt den preliminära numismatiska bestämmningen 
dateras slutmyntet till 813/14 e. Kr. Resultaten från de senaste arkeologiska 
undersökningarna i Kaupang tyder på att abbasidiska dirhemer började cirkulera 
i köpstaden tidigast efter ca. 850 (Blackburn 2008:52—53; Kilger 2008:245-
246). Användningen av abbasidiskt myntsilver i Kaupang fortsatte in på 900-
talet. Enligt nuvarande kunskapsläget är det rimligt att anta att dirhemerna från 
Huseby Vestre följer samma import- och cirkulations-mönster som dirhemerna i 
Kaupang. 
 
Kaupang-Skiringssal komplexet blev antagligen under senvikingatiden eller 
tidig medeltid del av en kunglig Huseby domän. Det är osäkert om det i Østfold 
runt Huseby/Værne kloster har existerat ett liknande komplex som Kaupang och 
Skiringssal, dvs en köpstadaktig bebyggelse som var knuten till en 
hövdingagård. Fynden från Evje gård kan möjligen tyda på en marknadsplats i 
närheten, men indikationerna är mycket osäkra. Det har hittats delar av en 
balansvåg i Evje (Simonsen & Lønaas 2001:14), men det saknas fortfarande 
mängden och det vida spektret av handels- och hantverksindikerande fynd som 
är så kännetecknande för Kaupang. 
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          6.1.2 STORMANNSGÅRDAR, HUSEBYAR OCH DIRHEMER 

Frågan är om dirhemfynden från Huseby Vestre kan dras in i diskussionen 
omkring husebyarnas och kungamaktens etablering i Østfold och Vikenområdet 
under sen vikingatid och tidig medeltid (Pedersen, Stylegar & Norseng 
2003:413-417). Redan Erling Johansen har försökt att länka samman de rika 
fornlämningarna och sagan om kung Skjold med ett tänkbart vikingatida 
hövdingasäte i Værneklosterområdet. Detta hövdingasäte kan ha stått under 
danskt inflytande (Johansen 1957:108). Episoden om kung Skjold och Øystein 
kan möjligen antyda att det har existerat en konflikt mellan Ynglingarna i 
Vestfold och ett småkungasäte runt Varna/Værne i Østfold i slutet av 700-talet. 
 
En parallel til Huseby Vestre är det arkeologiskt undersökta Toftegårds-
komplexet på Själland. Bredvid huslämningar och fynd av aristokratisk och 
kultisk karaktär som frankiskt glas och guldgubbar har man möjligen också 
funnit rester av en liten dirhemdepå med abbasidiska mynt och hacksilver 
(Tornbjerg 1998:217-219, fig. 2). Depån dateras till ungefär mitten av 800-talet. 
Dirhemfynden från Toftegård indikerar möjligen att även hövdingar i det 
centrala danska området har haft kontakter med Östersjöområdet och deltagit i 
utbytet av dirhemer på 800-talet. I jämförelse med Toftegård saknar dock 
Huseby Vestre mängden och spektret av högstatusfynd. 
 
Fyndkoncentrationen av abbasidiska dirhemer i Huseby Vestre utanför 
Ynglingarnas Kaupang öppnar för möjligheten att spåra andra aktörer i 
Vikenområdet som deltog i handeln och hanteringen av östligt silver på 800-och 
början av 900-talet. Dessa aktörer kan på ett eller annat sätt ha varit knutna till 
vikingatida hövdingasäten som senare under tidig medeltid blir till kungliga 
husebygårdar. Nya efterundersökningar skulle kunna bidra till att utöka vår 
förståelse om dirhemerna och övriga arkeologiska fynd från Huseby Vestre och 
sätta dem i ett vidare bebyggelsehistoriskt och kulturhistoriskt sammanhang. 
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7B8. BILAGOR 

15B8.1. STRUKTURLISTA  

 
Strukturlista 
Str. 
nr. 

Type Kontekst Form Dimen-
sjon (m) 

Dybd
e (m) 

Tolkning Element/ 
fyll 

Kom.  

S1 grop schakt II rund 0,96 x 
0,94 m 

0,42 
m 

funktion 
osäker 

skörbränd 
sten, 
kolblandat 
silt 

C14 
yngre 
br.ålder  

S2 - - - - - - - inte 
undersökt 

S3 grop schakt III      stenbort 
tagning 

S4 grop schakt V      stenbort 
tagning  

S5 - - - - - - - inte 
undersökt 

 
 

16B8.2. FYND OCH PROV 

 
Fyndlista C56805-08 
C-nr. Funn-

nr. (felt) 
Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  St. mål Materiale Kommentar  

C56805 A1 åker dirham 
(al-Mahdi, 784-5) 

0,944 g silver 2007,       
UMK 2187 

C56805 A2 åker dirham 
(al-Amin, 796-802)

0,731 g silver 2007,       
UMK 2187 

C56805 A3 schakt I dirham  
(al-Mamun, 813-4)

0,94 g silver 2007,       
UMK 2187 

C56805 A4 schakt II silverpigg 6,05 g silver 2007  
C56805 A5 åker viktlod, cylindrisk 25,06 g bly 2007 
C56805 A6 åker musketkula  6,648 g bly 2007 
C56806 F1 schakt I dirham (al-Rashid, 

796-7)  
0,754 g silver UMK 2195 

C56806 F2 schakt I dirham (Abbasid, 
imitation?) 

0,289 g silver UMK 2195 

C56806 F3 schakt I dirham (Abbasid, 
786-833) 

0,15 g silver UMK 2195 

C56806 F7 schakt I barr 41,3 g bly/brons? detektor 
C56806 F8 schakt I smälta 9,1 g bly detektor 
C56806 F9 schakt I smälta 6,4 g bly detektor 
C56806 F10 schakt II nyckelfragment 5,6 g brons detektor 
C56806 F11 schakt II knapp 3,2 g brons detektor 
C56806 F12 schakt II gjuttapp 0,4 g bly/brons? detektor 
C56806 F13 schakt II ben 0,2 g   
C56806 F14 schakt II keramisk lera? 5,6 g  detektor 
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C56807 F15 schakt III ben 3,7 g   
C56807 F16 schakt VI musketkula 6,7 g Bly detektor 
C56807 F17 schakt VI ben, brända 13,4 g  vattsål kulturla
C56807 F18:1 schakt VI keramik 3,0 g fayance vattsål matjor 
C56807 F18:2 schakt VI keramik 1,0 g stengods vattsål matjor  
C56807 F18:3 schakt VI keramik 20,3 g glasserad vattsål matjor 
C56807 F18:4 schakt VI glas 0,5 g blå vattsål matjor 
C56807 F19 schakt VI tegel 75,6 g  Vattsål matjor 
C56807 F20 schakt VI ben, brända 3,5 g  Kulturlager 
C56807 F21 schakt VI tand 3,2 g   
C56807 F22 schakt VII knivhandtag 5,7 g brons detektor 
C56807 F23 schakt VII knapp 7,5 g brons detektor 
C56807 F24 schakt VII beslag? 3,1 g brons detektor 
C56807 F25 schakt VII bleck 4,0 g brons detektor 
C56807 F26 schakt VII bleck 1,1 g brons detektor 
C56807 F27 schakt VII hylsa 1,9 g brons detektor 
C56807 F28 schakt VII hastskosömn 6,5 g järn  
C56807 F29 schakt VII kritpipafragm 2,5 g   
C56807 F30 schakt VII gristand 4,7 g   
C56808 F4 åker dirham (al-Rashid, 

786-809) 
0,419 g silver UMK 2195 

C56808 F5 åker smälta 6,95 g silver detektor 
C56808 F6 åker smälta 1,3 g silver detektor 
C56808 F31 åker klockfragment 18,5 g brons detektor 
C56808 F32 åker knapp 1,2 g brons detektor 
C56808 F33 åker knapp 0,4 g brons detektor 
C56808 F34 åker bleck 3,4 g brons detektor 
C56808 F35 åker musketkula 4,5 g bly detektor 
C56808 F36 åker musketkula 9,7 g bly detektor 
C56808 F37 åker smälta 5,7 g bly detektor 
C56808 F38 åker smälta 3,4 g bly/brons? detektor 
C56808 F39 åker smälta 1,7 g bly detektor 
C56808 F40 åker avslag 4,1 g flinta  
C56808  åker 2 skilling 1648-50 0,552 g silver UMK 2195 
C56808  åker 1 skilling 1661 0,747 g silver UMK 2195 
 
Lista över kolprov 

Prøvenr. Kontekst C-nr. Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

KP1 sk II, s 1 C56806 kol 2,6 g - - - 
KP2 sk II, s 1 C56806 kol 7,0 g Björk  BC 920 

- 830 
MP1 sk VI, prf  C56807 makr 45,3 g - - - 
MP2 sk VI, prf C56807 makr 25,1 g Björk, Ek 

Hassel, 
Furu 

 AD 770  
- 980  
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17B8.3. TECKNINGAR 

 
 
Figur 1. Planritning och profil Struktur 1, schakt II, (KP2 C-14, BC 980-810) 



Gnr. 87/12, Rygge kommune  Saksnr. 08/1087 

 23Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 
 
Figur 2. Profilteckning schaktvägg, schakt VI, (MP2 C-14, AD 770-980) 
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18B8.4. FOTOLISTA  

Fotolista, Negativnr. Cf.34006 
Film 1 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

1 detektorsök V CK 06.10.08 
2 dito V CK 06.10.08 
3 gruppbild NV CK 06.10.08 
4 detektorsök Falck NV CK 06.10.08 
5 gruppbild SV CK 06.10.08 
6 detektorsök Falck V CK 06.10.08 
7 område 1 NV CK 06.10.08 
8 dito NV CK 06.10.08 
9 gruppbild Ö CK 06.10.08 
10 dito Ö CK 06.10.08 
11 detektorsök Måleng Ö CK 06.10.08 
12 dito Ö CK 06.10.08 
13 dito Ö CK 06.10.08 
14 detektorsök Falck SÖ CK 06.10.08 
15 dito SÖ CK 06.10.08 
16 hela gnr 87/12 Ö CK 07.10.08 
17 dito Ö CK 07.10.08 
18 undersök. schakt I NV CK 07.10.08 
19 dito V CK 07.10.08 
20 dito V CK 07.10.08 
21 dito Ö CK 07.10.08 
22 dito NÖ CK 07.10.08 
23 dito V CK 07.10.08 
24 undersök. schakt II Ö CK 07.10.08 
25 dito SÖ CK 07.10.08 
26 dito Ö CK 07.10.08 
27 gruppbild schakt II SÖ CK 07.10.08 
28 undersök. schakt II Ö CK 07.10.08 
29 undersök schakt VI SÖ CK 08.10.08 
30 detektorsök schakt 

VI 
SÖ CK 08.10.08 

31 dito SÖ CK 08.10.08 
32 profil schakt VI SÖ CK 08.10.08 
33 dito SÖ CK 08.10.08 
34 dito SÖ CK 08.10.08 
35 dito SÖ CK 08.10.08 
36 dito SÖ CK 08.10.08 
37 schakt VI SÖ CK 08.10.08 
38 dito SÖ CK 08.10.08 
39 dito SÖ CK 08.10.08 
40 dito SÖ CK 08.10.08 
41 dito NV CK 08.10.08 
42 dito SÖ CK 08.10.08 
43 område 1 (sk I-II) SV CK 08.10.08 
44 vattensållning SÖ CK 08.10.08 
45 dito SÖ CK 08.10.08 
46 dito SÖ CK 08.10.08 
47 dito SV CK 08.10.08 
48 dito SV CK 08.10.08 
49 dito SV CK 08.10.08 
50 dito SV CK 08.10.08 
51 detektor schakt III V CK 08.10.08 
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52 gruppbild Ö AS 09.10.08 
53 område 2 (sk III-VII) Ö AS 09.10.08 
54 gruppbild NV AS 09.10.08 
55 vattensållning NV AS 09.10.08 
56 dito NV AS 09.10.08 
57 schakt V NÖ AS 09.10.08 
58 schakt V / S 4 plan NÖ AS 09.10.08 
59 schakt III SV AS 09.10.08 
60 dito NÖ AS 09.10.08 
61 schakt III / S 3 plan Ö AS 09.10.08 
62 schakt VII NNV AS 09.10.08 
63 område 2 (sk VII-III) SV AS 09.10.08 
64 S 4 profil NÖ AS 09.10.08 
65 S 3 profil NÖ AS 09.10.08 
66 schakt V / S 4 NÖ CK 09.10.08 
67 dito NÖ CK 09.10.08 
68 schakt V / plogspår Ö CK 09.10.08 
69 dito Ö CK 09.10.08 
70 schakt III SV CK 09.10.08 
71 dito SV CK 09.10.08 
72 dito / S 3 SV CK 09.10.08 
73 schakt II / S 1 plan  N CK 09.10.08 
74 dito N CK 09.10.08 
75 dito N CK 09.10.08 
76 bild föremål  CK 09.10.08 
77 dito  CK 09.10.08 
78 dito  CK 09.10.08 
79 dito  CK 09.10.08 
80 schakt II / S 1 profil NNV AS 09.10.08 
81 dito N AS 09.10.08 
82 dito NNV AS 09.10.08 
83 dito NNV AS 09.10.08 

  

         8.5. ANALYSER  

 
 
1. makrofossilanalys av två kolprov: KP2 (struktur 1, schakt II); MP2 (profil, 
schakt VI), protokoll Helge Høeg 09-11-2008. 
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2. C14, KP2 (struktur 1, schakt II), protokoll BETA 16-01-2009. 
 

 
 
3. C14, MP2 (profil, schakt VI), protokoll BETA 31-12-2008. 
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20B8.6. KARTOR 

 
Karta 1. Översiktskarta Norge – Østfold. 
Karta 2. Översiktskarta Østfold – Rygge kommune. 
Karta 3. Undersökningsområdet vid Huseby Vestre (GIS appl. O. Ch. 
Aslaksen). 
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Karta 4. Översiktskarta undersökningsområdet & registrerade fornlämningar i 
Askeladden (GIS appl. O. Ch. Aslaksen). 
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Karta 5 – Fyndspridningskarta detektorfynd 2007 (GIS appl. O. Ch. Aslaksen). 
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Karta 6 – Fyndspridningskarta undersökningsområdet & detektorfynd 2008 
(GIS appl. O. Ch. Aslaksen). 
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Karta 7 – Fyndspridningskarta schakt I & II (GIS appl. O. Ch. Aslaksen). 
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21B8.7. TIDNINGSUTKLIPP 

 
Aftenposten 10.12.200 
 

 
 
Apollon 2008:4 
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