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SAMMENDRAG

1 forbindelse med å knytte avløpet fia Væme Kloster i Rygge til det offentlige ledningsnettet for
vann og avløper ble det i perioden  11. mai til  18.mai 2004 foretatt en arkeologisk undersøkelse
langs traseen for ledningsnettet. Under Østfold firlkeskommunens registrering i 2003 ble det påvist
fire lokaliteter med  automatisk ffedete kultuminner i  fom  av kokegroper/ildsteder,  stolpehull,
steinpakninger og kulturlag.  Lokalitetene befinner seg på høydedraget ved Væme Kloster, 1angs
Klosterveien og Fuglevikveien.  Fomminnene ble i 2004 undersøkt og dokumentert i den ca.100m
lange og 3p5m brede sjåkten.

En  radiologisk  datering  foreligger  for  kulturlaget;  AD1015-1040.   En  foreløpig  datering  av
kokegropene   gir   yngre   bronsealder-   eldre  jemalder   på   bakgrunn   av   tidligere   dateringer.
Stolpehullene er det ikke mulig å datere, på grunn av mangel på daterbart materiale.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

VÆRNE KLOSTER, 89/1, SARPSBORG KOIvllvIUNE,
ØSTFOLD

LILIANE TARROU

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Saksnr. 03/988

På  Væme  Kloster,  89/1,  ble  det  utarbeidet  en  reguleringsplan  hvor  fomålet  var  å  knytte
avløpet  fi.a Væme  Kloster til  det  offentlige  ledningsnettet  for vann  og  avløpsrør.  Da  det  i
området  var  kjente  automatisk  fredete  fomminner,  først  og  fremst  middelalderklosteret på
Væme ble det i perioden 2l.-22.mai, og 26.-27. mai 2003 foretatt en arkeologisk registrering
av planområdet, jf. Kulturmimelovens § 9. Dette i regi av Østfold fylkeskommune, ved Leif
Håvard  Vikshåland,  som  foretok  maskinell  flateavdekking  i  fom  av  en  sjakt  som  fiilgte
ledningstraseen  for vann  og  kloakk.  Det ble påvist  i  alt  ti  forhistoriske  anlegg  i  fom  av
kokegroper,  ildsteder,  stolpehull  og  kulturlag.  De  påviste  anleggsporene  og  fimnene  ble
definert som fire lokaliteter.

I oversendelse av saken til Riksantikvaren i brev datert  17.  desember 2003  anbefalte Østfold
fi7lkeskommune dispensasjon fi.a kultuminnelovens  §  8,1.  ledd, med vilkår om arkeologisk
undersøkelse av kultuminner som ville bli berørt av tiltakene i reguleringsplanen.

Saken ble behandlet av UKM den 9. febmar 2002 (sak F 015/04). De samtykket med Østfold
fiJlkeskommune  som mente  at kulturmimene hadde  liten pedagogisk  og  opplevelsesmessig
verdi, og at verdien i hovedsak var knyttet til kildeverdien. De registrerte bosetningsporene har
i seg selv liten bevaringsverdi, men da de ligger nær Væme Kloster er bosetningsporene av
nasjonal   verdi.   UKM   anbefalte   derfor  Riksantikvaren   å   gi   dispensasjon   ffa   Lov   om
kultuminner av 9. juni 1978 § 8,1. ledd, for automatisk fi.edete kultuminner ®osetningsspor).
Riksantikvaren fattet vedtak i saken i tråd med fiJlkeskommunens og UKMs anbefalinger den
24. mars 2004.

I brev av 29. mars 2004 bekreftet Envinor AS ved Stig Eriksen, på vegne av Rygge kommune,
bestilling  av  arkeologiske  undersøkelser  for  den  kommunale  delen  av  prosjektet  i  hht.
overs endt ko stnadsoverslag.

Som følge av dette ble det ffa 11. mai til  18. mai 2004 foretatt arkeologiske undersøkelser av
planområdet som helhet.
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2.  DELITAGERE, TIDSROM

De  arkeologiske  undersøkelsene  startet   11.  mai  og  ble  avsluttet   18.  mai  2004.  Været  i
undersøkelsesperioden var hovedsaklig bra, foruten enkelte dager med byger.

Feltleder var Liliane TaiTou og Carina Julo var tilstede som feltassistent ffa 1 1. mai til og med
14. mai 2004. Gravemaskinarbeidet foregikk 11. mai og 12. mai med en s tonns gravemaskin.
Føreren, Bjømar Nilsen, var leid inn av Envinor AS. Det ble foretatt søk med metalldetektor i
sjakten og i løsmassene. Dette arbeidet ble utføri av Erik Rønning Johansen den 11. mai og av
Aage Olsen den 13. mai. Begge er medlemmer av Norges Metallsøkerforening.

Saksbehandler Per Oscar Nybruget UKM var på befaring 13. mai 2004.

Sjakten, anleggene og fimnene ble målt inn med GPS av Glenn Johansen ffa Envinor AS den
18. mai 2004. Tiltakshaver Stig Eriksen ffa samme fima var tilstede ved flere anledninger.

3.  FORMIDLING

Det ble ikke gjort noen offentlig annonsering av de arkeologiske undersøkelsene og interessen
blant  dei  næmeste  naboene  var  svært  liten.  De  to-tre  interesserte  som  kom  innom  ble
imøtekommet med en innføring i situasjonen på feltet.

4.  LANDSKAPET -FUNN OG FORNMINNER

Planområdet   består   av   dyrket   mark   som   h,e.Ugr   svakt   i   sørvestlig   retning   ned   mot
Gumarsbybekken, og ligger mellom ca. 14 og 25 moh.

I traseen langs Fuglevikveien er undergrumen leirholdig, og inneholder til tider mye større og
mindre  steiner.  Lenger  oppe  på  høydedraget,  mot  gården  Væme  kloster  er  det  fi.emdeles
leireholdig  undergrunn  men  med  et  mindre  innslag  av  stein.  Ved  krysset  Fuglevikveien-
Klosterveien er det et område med grusholdig undergmnn i vestre sjaktdel. De  15 nordligste
meteme av sjakten langs Klosterveien er undergrunnen leireholdig, men nest.en fri for stein.
Temenget stiger her svakt opp mot det høyeste punktet

Det  var  ikke  tidligere  kjente  automatisk  fredete  kultuminner  imenfor  planområdet  før
registreringsarbeidet tok til, men nærområdet er likevel rikt på kultuminner.
Væme  Kloster  er  et  Johamiterkloster ffa  middelalderen,  det  eneste  i  sitt  slag  i Norge  (id.
005950).  Anlegget  ble  bygget  mellom  ca   1150-1200,  konfiskert  ved  refomasjonene  og
bygningene ble brent under syvårskrigen mndt ca.  1570.  De fysiske restene utgjør et viktig
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automatisk fredet kultuminne, og befinner seg i dag syd for tunet på gården Væme kloster,
89/1.

På høydedraget vest-nordvest for planområdet ligger det fem felt med gravhauger (id. 005938,
005941, 005953, 005956 og 005957), og på nord-nordøstsiden av planområdet er det registrert
en rydningsrøys (id.  005947).  Sør-sørvest for planområdet befinner det seg et større gravfelt
med gravhauger og steinsetting (id. 005928), foruten ytterligere to gravhauger og en gravrøys
(id. 005932, 005949 og 005952).

Væme  kloster  ligger  altså   i   et  område   som   er  usedvanlig  rikt  på   automatisk  fredete
kulturminner fra alle tider av forhistorien og ffa middelalderen.

5. UTGRAVNINGEN

5.1  PR0BLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

1 henhold til prosjektplanen var den overordnede problemstillingen å dokumentere og datere
de ulike  fomminnene  som ble registrert  av  Østfold  fylkeskommune.  Som  det  ffemgikk  av
registreringsrapporten var nesten alle bosetningsporene mer eller mindre forstyrret av tidligere
grøfting.  Det  ville  likevel  være  mulig  å  dokumentere  strukturene  samt  ta ut kullprøver  til
radiologisk datering.

Kokegroper/ildsteder kan ligge i støiTe samlinger, men de kan også ligge enkeltvis eller bare
noen få sammen. Ut ffa kulturhistorisk og landskapsmessig kontekst kan man skille mellom:

•     enkeltliggende groper knyttet til gårdsanlegg
•    kokegropfelt knyttet til gårdsanlegg
•    kokegroper tilknyttet gravfelt
•    kokegropfelt på middelalderkirkegårder
•    kokegropfelt eller enkeltliggende groper i utmark

Undersøkelsen skulle derfor fokusere på å typebestemme og datere kokegropene i henhold til
de  nevnte  kriterier.  Kokegroper  og  kokegropsfelt  er  et  forskningstema  ved  UKM,  og  det
legges vekt på å samle inn mest mulig enhetlig infomasjon om disse temaene. Det ville bli tatt
ut trekull til radiologisk datering.

Stolpehullene skulle undersøkes og dokumenteres selv om det bare var to-fire av dem. Det er
vanskelig å avgjøre om det dreier seg om takkbærende stolper fra et hus med så få stolper.

Steinpakningene som var registrert skulle renses opp og dokumenteres da de var tolket som
deler  av  en  brolagt  vei  eller  rester  av  en  gårdsplass  som  kunne  ha  tilknytning  til  Væme
Kloster. Det ville bli tatt ut prøver til radiologisk datering.

Størst interesse hadde det store kulturlaget som var forholdsvis tykt, og som imeholdt fimn av
forhistorisk karakter. Laget burde bli snittet, tatt ut prøver, dokumenteres og gås over med av
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metalldetektor.   Det  ble   anbefalt   å   Eeme   laget   lagvis   med   maskin   og   gås   over  med
metalldetektor.

Sjakten  og  alle  kultuminnene  skulle  i  tillegg  kartfestes  nøyaktig  siden  prosjektet  kan  bli
utvidet i forbindelse med realisering av den private delen av planen.

5,2 UTGRAVNINGSMETODE

Feltet ble  avdekket  ved  maskinell  flateavdekking.  Metoden  innebærer  at  matjorden  fiemes
med gravemaskin.  Det er på denne måten mulig å se kultuminner som ikke  er synlige på
markoverflaten.  Kultuminnene,  i  fomi  av  mørkere  flekker  i  undergrunnen,  ble  deretter
finrenset med krafse og graveskje.

Strukturene  som  dukket  opp  ble  registret  fortløpende,  de  ble  A-nummerert,  tegnet  i  1:20
målestoldc og fotografert.  Fylkeskommunens nummerering av strukturene ble ikke fiilgt opp
ved denne undersøkelsen.  Vi valgte å nummerere anleggene og lagene fortløpende med  100
som første brukte nuinmer.

Samtlige\  anlegg  ble  tegnet  i   1:20  og  fotografert  i  plan.  Deretter  ble  strukturene  snittet,
fortrinnsvis  mot  vest,  og  den  østlige  delen  gravd  med  spade  og  graveskje.  Fomålet  med
snittingen var å få frem en profil for lettere å tolke anlegget. Profilen kan også gi infomasjon
om  det  har  vært  flere  bruksfaser.  Profilen  ble  dokumentert  med  tegning  i   1:20  og  foto.
Kulturlagene ble delvis gravd.

Hver  enkel  struktur ble  beskrevet  av  feltleder  i  et  skjema  som  inneholdt  infomasjon  om
massenes   sammensetning,   konsistens   og   farge,   stmkturens   fom   og   eventuelle   andre
kommentarer.  I  forbindelse  med  kokegropene  ble  i  tillegg  mengden  med  skjørbrent  stein
registrert i liter ved at steinenes volum ble målt i bøtter.

Kullprøver ble  tatt  inn  fia  profilene  under  snittingen  og  gitt  K-nummer,  fimn  ble  gitt  F-
nummer og pollenprøver ble gitt P-nummer. Prøver og fimn ble gitt nuinmer fia 1 og oppover.

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Sjakten fi.a fiJlkeskommunens registrering var bare fi7lt igjen over de registrerte strukturene, i
alt fire lokaliteter, og første utgravningsdag,  11. mai, ble derfor brukt til å avdekke disse. Det
var   lagt   ut  presenning   og  nummerposer   over   strukturene.   Da  maskinføreren   ikke   var
tilgjenge'lig  mer  enn  halve  dagen,  gildc  resten  av  tiden  med  på  å  rense  opp,  registrere,
fotografere  og  tegne  strukturene.  Plantegningen  av  selve  sjakten  ble  også  påbegynt.  Erik
Rønning Johansen brukte dagen til å gå over sjakten og anleggene med metalldetektor.

Avdekkingsarbeidet fortsatt neste dag  12. mai og alle lokalitetene var avdekket ved  10-tiden.
Det ble så gjort et forsøk på å fieme kulturlaget AL100 maskinelt. Dette viste seg raskt å være
vanskelig, da laget enkelte steder var forholdsvis tynt og det dukket opp et steinlag, AL101,
under.  Opprensingen  av  de  registrerte  anleggene  fortsatte  og  deler  av  AL  100  ble  gravd
manuelt.
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Torsdag 13. mai gikk Age Olsen over fyllmassene. Denne og neste dag gikk med til å rense
ffem de siste strukturene, og de fleste av dem ble snittet. Det ble tegnet profiler og fotografert.

Tirsdag 1`8. mai var feltleder alene i felt, og de siste anleggene ble snittet og dokumentert. Det
ble tatt kullprøver av de  strukturene det var mulig.  Steinpakningen AL116 ble tegnet,  men
ikke gravd på grum av tidspress.  Sjakten og anleggene ble målt inn med GPS.  Feltet ble så
ryddet og utstyret kjørt tilbåke til Oslo.

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

Undergrunnen og strukturene bærer preg av at det har vært mye modeme aktivitet innenfor
planområdet  langs  veikanten.  Gjemom  hele  sjakten  var  det  mulig  å  følge  to,  til  tider  tre,
modeme  dreneringsgrøfter  som  var  lagt  langs  veien,  og  som  demed  kuttet  en  del  av
strukturene. Disse var forholdsvis skadet, det gjelder spesielt kulturlaget AL100.

5.5 UTGRAVNINGEN

Ved avdekkingen av de  fire lokalitetene ble  det raskt klart at det vi ikke ville få de største
stratigrafiske utfordringene.  Kokegropene  og  stolpehullene  lå  for  seg  og ble  eventuelt bare
kuttet av] modeme grøfter. Det eneste stratigrafiske forholdet det er verdt å merke seg gjelder
kulturlaget AL100  som  skulle vise  seg  å ligge  over en del  steiner,  tolket som  steinpakning
AL101.

E=

5.5.1  FUNNMATERIALE

Seks ulike materialgrupper inngår i fimnmaterialet; keramikk, jem, bly, leire, glass og ubrent
bein (se vedlegg 8.2A). Det er registrert til sammen 9 fimn-nummer i tilknytning til gravingen.

5.5.2 STRUKTURER

Det ble registrert til sammen 5 lag, kulturlag eller steinpakninger, 2 kokegroper, 3  stolpehull
og   2   vanskelig   definerbare   nedskjæringer.   For   næmere   beskrivelse   av   anleggene   og
fiJllmassene se strukturlisten i vedlegg 8.1.

5.5.3 DATERING

En radiologisk datering av AL100 hadde blitt sendt inn til analyse av Østfold fylkeskommune
etter  deres  registrering  i  2003.  Resultatene  forelå  den  2.  juni  2004  og  laget  ble  datert  til
AD1015-1040, se vedlegg 8.6.2.

Det ble ikke fimnet noe daterbart materiale i stolpehullene eller i kokegropene.  Kokegropen
A114   kan   bare   dateres   ut   fi.a   komparativt   materiale   fra   tidligere   undersøkelser.   En
gjennomgang av et større antall kokegroper er gjort av Lars Erik Namo. Han konkluderte med
at kokegroper må dateres til yngre bronsealder og eldre jemalder fi.em til ca. 600 e.Kr., med en
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sluttdatering  i   overgangen  mellom   eldre  og  yngre  jemalder  QJamo   1996:   83).   Andre
kokegropfelt har illustrert at et felt kan inneholde groper ffa en periode på 1000 år (Gustafson
1999: 7) og det er derfor svært vanskelig `å datere et felt uten å ha daterbart materiale i fom av
artefakter eller C-14 prøver.

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRøVER

Det er blitt tatt ut kullprøver fra de anleggene der det var mulig. Noen av strukturene hadde lag
uten  kull  i  seg  og  det ble  demed  ikke  tatt ut  kullprøver.  Da  radiologiske  dateringene  av
kulturlaget AL100 ffa registreringen forelå før denne rapporten ble skrevet, ble våre prøver
kassert. Etter vasking av de resterende kullprøvene ble det klart at bare en prøve kunne brukes
til datering, Pk 04. Denne prøven vil først bli sendt til Helge Høeg for vedartsbestemmelse.

Det ble videre tatt ut en pollenprøve (Pp  1) ffa kulturlaget AL100 som ble sendt Helge Høeg
for pollenanalytisk undersøkelse.

5.5.5ANALYSER

Resultatet fia pollenanalysen var klar den 6. august 2004, se vedlegg 8.6.1 for rapport. Østfold
firlkeskommune hadde, etter deres registrering, sendt im en analyse som var klar den 2. juni
2004, se vedlegg 8.6.2 for rapport.

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.

Det ble registrert til sammen 5 lag, kulturlag eller steinpakninger, 2 kokegroper, 3  stolpehull
og 2 vanskelig definerbare nedskjæringer i den litt over 100 m lange og 3,5 m brede sjakten
ved Væme Kloster. Dette må sies å være en relativt tett konsentrasjon av fornmimer som i
tillegg var av svært varierende art. Det er i dag vanskelig å si noe om de forskjellige anleggene
er  samtidige.   Dette  vil   eventuelt  kunne  bli  mulig  hvis   det  en  dag  blir  gjort  ytterlige
arkeologiske undersøkelser i området.

AL100 og AL101
AL100 (radiologisk datert til AD1015-1040) ble i registreringen definert som et kulturlag og
det var av høy interesse  å få det undersøkt næmere.  Det var ikke gjort noen nevneverdige
fimn i 2003  så  gravingen  av  laget hadde høy prioritet.  1/3  del  av massene ble  gravd,  men
likevel  er  det  vanskelig  å  trekke  en  konklusjon  angående  lagets  fimksjon.  Massene  var
kullholdige, men inneholdt ellers mye sand og en del ubrent bein. Det er liten tvil om at laget
er et resultat av menneskelig aktivitet, men om det er et resultat av innendørs eller utendørs
aktivitet er uklart. Det ble ikke observert noen stolpehull eller andre bygningsstrukturer i den
delen av tlaget som var synlig i sjakten. Uansett, dateringen av laget er interessant spesielt med
tanke på den nære avstanden til Væme Kloster som angivelig ble oppført litt over hundre år
senere.

AL101  ¢ilde 1) ble observert under kulturlaget i fom av middelstore skjørbrente og ubrente
steiner som lå spredt utover undergrunnen. Steinene må trolig sees i sammenheng med AL100,
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men   deres   funksjon   er   vanskelig   å   fa   tak   på.   De   virker   intensjonelt   lagt   ned   over
undergrunnen.

Bilde  1  -AL101, steinpakningen under kulturlaget AL100.

AL102 og AL103
Lagene ble under fylkeskommunens registrering dokumentert som lik AL100, kulturlaget. Det
viste  seg  ved  utgravingen   i   2004  at  dette  var  to  distinkte  anlegg  som   ikke  hadde  noen
stratigrafiske relasjoner seg imellom.  Dessverre er det ikke mulig å trekke noen konklusjoner
rundt lagenes funksjon da vi  ikke hadde deres hele utstrekning.  Lagene var svært funnfattige,
bortsett fra noe ubrent bein.  De  inneholdt såpass  lite kull  at de  ikke kan tolkes som kulturlag.
Det   dreier   seg   sannsynligvis   om   eldre   åkerlag   da   massene   var   heller   brune   og   svært
humusholdige.

A104, A106 og A108
Disse tre stolpehullene lå i den nordligste delen av sjakten.  Massene var forholdsvis  like, men
formen og nedskjæringen var svært varierende.  Det ble ikke tiort noen daterende fum og det
var   ikke   nok   kull   til   å   ta   kullprøver.   Det   er   ikke   mulig   å   relatere   stolpene   til   noen
huskonstruksjoner.
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Gnr.  89\1, Rygge kommune Saksnr. 03/988

Bilde 2 -A106, stolpehull med skoning.

A114 og A112
To forholdsvis forskjellige kokegroper ble undersøkt og det er ikke mulig å si noe om de kan
sees i sammenheng med de andre registrerte strukturene i sjakten. Kokegroper kan forekomme
i vikingtiden og uten en radiologisk datering er det vanskelig å trekke konklusjoner.

AL116
Laget   ble   i   fylkeskommunens   registrering   tolket   som   en   steinlegging   som   kunne
forbindelse  med   en   eventuell  vei   eller  gårdsplass,   enten   i   sammenheng  med   aktivitet
klosteret  eller  tidligere   perioder.   Dette  er  vi   enige   i.   Det  er  liten  tvil   om   at  steinene  er
intensjonelt  lagt  ned  da  de  skiller  seg  fra  undergrunnen  rundt.  Laget  ble  tegnet  i   1:100  og
fotografert. Ved våre undersøkelser ble det derimot ikke prioritert å grave laget. Det ikke ville
være mulig å trekke noen  konklusjoner angående  lagets  funksjon ved å fjeme steiner som  lå
over   undergrunnen.   Steinene   er   av   så   varierende   størrelse   at   de   ikke   kan   tolkes   som
planeringslag for en bygning eller lignende.

Vi   mener  å  ha   svart  på   den   overordnete   problemstillingen;   dokumentere   og   undersøke
samtlige kulturminner i traseen på Værne Kloster 89/1. Alle anlegg ble undersøkt, med unntak
av  AL116,  og  kullprøver  ble tatt  der dette  var  mulig.  En  C14-prøve  vil  bli  sendt til  datering
slik at det vil bli mulig å få en ide om bruksperioden til kokegropen.

6. KONKLUSJON

Det   ble   til   sammen   registrert    10   anlegg,   men   ved   avslutningen   av   den   arkeologiske
undersøkelsen   i  2004  gjenstår  en  del   uavklarte  spørsmål.   Det  er  bare  et  av  de  registrert
fornminnene som er blitt datert. Funksjonen til en del av strukturene er fortsatt usikker. Det er
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Gnr. 89\1, Rygge kommune Saksnr. 03/988

å håpe at det en dag vil bli mulig å undersøke jordet vest for traseen næmere, da en del av
anleggene gikk inn i feltkanten.

7. LiTrERATUR

Gustafson, L.  1999. "Undersøkelser av kokegroper ffa jemalderen. Namestad prestegård 27/1,
Næ:nruestad korriiri:""e, Ak!ershus."  Innberetning til UKM topograf iisk arkiv.

Namo,  Lars Erik  1996.  "Kokekameratene på Leikvin.  Kult og kokegroper."  7r!.Æj.7cg LIX:79-
101, Norsk arkeologisk selskap, Oslo.
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Gnr. 89\1, Rygge kommune

8.2. FUNN OG PRøVER

A. FUNNLisTE C53670

Saksnr. 03/988

Funn-nr.(felt) C-nr. Kontekst/struktur Gjenstand(er) St. må[ cm Materiale Kommentar

F01 C53670/08 Pløyeiord Vektlodd Ø1,1 Bly Metalldetektorfunn
F02 C53670/04 AL  100 Keramikkskår 3,2 Keramikk
F03 C53670/06 AL  100 Ubrent bein 9,4
F04 C53670/02 AL  100 Brent bein 1,9

F05 C53670/05 AL  100 Metallfragment 4,3 Bronse
F06 C53670/01 AL  100 Glassperle øl,3 Glass
F07 C53670/07 AL  103 Ubrent bein 11,4

FO8 C53670/09 AL  103 Keramikkskår 1,8 Keramikk
FO9 C53670/03 AL  100 Smeltedigel? 1,8 Leire
F1 C53670/10 A8 Keramikkskår 2,5 Keramikk
F2 C53670/11 A8 Delvis sintraleire 2,2 Leire

F3 C53670/12 A10 Naglehode m/bein 2,6

8. TILVEKSTLISTE

C53670/1-19

Boplassfiim fra Jemalder ffa VÆRNE KLOSTER av VÆRNE HOSTER MED ELØEN (89 /1)
RYGGE K. ØSTFOLD
1)  Perle av glass
Lysegrønn matt noe gjennomsiktig kulefomet perle med hull i midten.
Mål: Diam:  1,3 cm. Tvm: 0,8 cm.
Vekt: 3,2
Datering: sen vikingtid?
Struktumr: AL 100 Fra kulturlag AL 100, som er radiologisk datert til 1015-1040 AD.
2)  Bein, brente av bein
Mulig storfe, brent.
Mål: L:  1,9 cm. 8:  1,0 cm. Stt: 0,7 cm.
Vekt: 2
Datering: sen vikingtid?
Strukturnr: Al 100 Kulturlag AL 100, C14-datert til AD 1015-1040.
3)  Smeltedigel av leire
Mulig del av smeltedingel. Brent leire med grov sand/glimmer inne.
Mål:  Stl:  1,8 cm. Stb:  1,5 cm. Stt: 0,9 cm.
Vekt: 3,1
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Gnr. 89\1,, Rygge kommune Saksnr. 03/988

Datering: sen vikingtid?
Strukturnr: AL 100 Kultulag AL100, C14-datert til AD 1015-1040.
4)  Brent leire av leire Antall ffagmenter: 7
Et fi.agment av tegl, mørk oransje i farge, mål 2,5 x 2,1  cm. To mulige keramikkskår, en med grå
underside, en lys oransje. Fire brente leireffagmenter, lys oransje i farge.
Mål: 7 fiagmenter. Lengde fia 1,4 til 3,2. Stl: 3,2 cm. Stb: 2,1 cm. Stt:  1,5 cm.
Vekt: 20,5
Datering: sen vikingtid?
Strukturnr: AL 100 Kultulag AL 100, C14-datert til AD 1015-1040.
5)  Plate av bronse
Bøyd bronseplate med to mindre nagler. Ukjent fimksjon.
Mål: målt i bøyd fom Stl: 2,4 cm. Stb: 4,3 cm. Stt: 0,1 cm.
Vekt:  13,7
Datering: sen vikingtid?
Struktumr: AL 100 Kulturlag AL 100, som er C14-datert til AD 1015-1040.
6)  Bein, ubrente av bein Antall ffagmenter: 30
30 storfe tann og beinfragmenter som varier i fom og størrelse. Noen knivmerker.
Mål: Stl: 9,4 cm. Stb: 4, cm.
Vekt: 301
Struktumr: AL 100 Kulturlag AL 100 som er C14-datert til AD 1015-1040.
7)  Bein, ubrente av bein Antall ffagmenter: 2
Ubrente ribbein, mulig storfe.
Mål: Stl:  11,4 cm. Stb: 2,5 cm. Stt:  1,1 cm.
Vekt: 30,7
Datering: usikre
Struktumr: Al 103 Kulturlag/gammelt åkerlag.
8)  Vektlodd av bly
Kulefomet vektlodd av bly, med avflatning på to sider.
Mål: Diam:  1,1 cm.
Vekt: 8
Struktumr: løsfimn Funnet med metalldetektor i pløyejord.
9)  3  Brent leire av leire
Tre fiagmenter. To teglftagmenter med oransj e/rød farger. Et brent leireffagment.
Mål: Tre ffagmenter.1.1,8 x 1,3, brent leire. 2.1,1 x 1,0, tegl. 3.1,4 x 1,1, tegl.
Vekt: 3,8
Datering: usikre
Struktumr: AL 103 AL 103 er et kulturlag/gammelt åkerlag.
10)  Kar av keramikk Gjenstandsdel: ukjent
Små keramikkskår av grov grått materiale på utsiden, og oransjemrun på innsiden.
Mål:  Stl: 2,5 cm. Stb:  1,6 cm. Stt: 0,7 cm.
Struktumr: A 8
11)  Brent leire av leire
Grov ffagment av brent leire, delvis sintra.
Mål: Stl: 2,2 cm. Stb:  1,8 cm.  Stt:  1, cm.
Datering: ukj ent
Strukturnr: A 8
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Gnr. 89\1, Rygge kommune Saksm. 03/988

12)  Nagle avjem Gjenstandsdel: hode
Naglehode med rust.
Mål:  Stl: 2,6 cm. Stb: 2, cm. Stt:  1,8 cm.
Strukturnr:  Fra A 10, snitt 1.
13)  2  Prwe, kull av kull
En prøve, delt i to poser (vedart sortering). 4,3g Quercus, 2,1g annet.
Vekt: 2,1 + 4,3
Strukturnr: A 114 Fra kokegrop A 114, Lag AL115.
14)  Prøve, kull av kull
Strukturnr: AL 100 Tatt fra kulturlag AL 100
15)  Prwe, kull av kull
Strukturnr: AL 103 Tatt fra kulturlag AL 103.
16)  Prøve, kull av kull
Struktumr: A 106 Tatt ffa Stolpehull A 106,1ag AL 107.
17)  Prøve, kull av kull
Struktumr: A 110 Tatt fi.a kullflekk A110, Lag A111.
18)  Prøve, kull av kull
Strukturnr: A112 Tatt ffa usikre kokegrop A 112, lag AL 113
19)  Prøve, pollen av kulljord
Etter analyser ble det klar at prøve innholdet kullstøv, men ikke pollen.
Strukturnr: AL 100 Fra kulturlag AL 100.
Funnomstendighet:  Arkeologisk  utgravning  Arkeologisk  utgravning  Boplassfiinn  avdekket  ved
maskinell flateavdekking foretatt av UKM,11  mai til  18 mai 2004. Undersøkelsesområdet ligger i
dyrket mark, inntil modeme og middelalderbosetning.  Området er omkranset av dyrket mark mot
vest  og vei  traseer i  øst  og  sør.  Væme  kloster på  andre  siden  av veien  i  øst  (id:  005950)  er  et
middelalderkloster bygget rundt 1150-1200. Ved de arkeologiske undersøkelsene ble det gjort fimn
både i strukturene og i matjorden. Det ble avdekket 12 strukturer, derav 2 kokegroper, 3 stolpehull,
5 kulturlag/steinpakninger og 2 vanskelig definerbare strukturer.  Kulturlag AL  100 er radiologisk
datert til 1015-1040 AD.
Orienteringsoppgave: Fominnene   befinner   seg   på   høydedraget   ved   Væme   kloster,    langs
Klosterveien og Fugleviken
Kartreferanse/LKOORDINATER:   ØK,   CN   033-5-4   Projeksjon: NG01948   Gauss-K;   Akse   3
N:  155070 Ø:  2650
Funnet av: Lillian Tarrou, 2004

C.  L]SITE OVER KULLPRØVER

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

K01 C53670/14 AL  100 Kulturlag
K02 C53670/1 5 AL  103 Kulturlag
K03 C53670/1 6 A 106, AL 107 Stolpehull
K04 C53670/17 A  110,  AL  111 Kullflekk
K05 C53670/18 A  112, AL  113 Usikker kokegrop
K06 C53670/13 A  114, AL  115 Kokegrop
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Gnr. 89\1, Rygge kommune

D. LISTE OVER POLLENPRØVER

Saksnr. 03/988

Prøvenr. C-nr. NTNULab.nr. Kontekst Gram Tres'ag Kommentar

P01 C53670/19 AL 100 Kulturlag,  utenpollen

8.3. TEGNINGER

Nr. Type Måle-stol(k Anlegg Sign. Dato

1 Profil 1:20 A100 - kulturlag CJ 11.05.04

2 Plan + profil 1:20 A110,  AL111  - kokegrop CJ 11.05.04

3 Plan + profil 1:20 A108, AL109 -stolpehull CJ 12.05.04
4 Plan + profil 1:20 A112, AL113 - kokegrop CJLT 12.05.0418.05.04

5 Plan + profil 1:20 A104, AL105 -stolpehull CJLT 13.05.0418.05.04

6 Pla" + profil 1:20 A106, AL107 -stolpehull LTCJ 13.05.0414.05.04

7 Plan + profil 1:20 A114, AL115 -kokegrop LTLT 14.05.0418.05.04

8 Plan 1:20 AL116 - steinlag LT 18.05.04
9 Plan 1:100 AL100, AL102, AL103 -kulturlag LT 11.05.04

8.4. FOTOLISTE

NEGATIVNR. CF. 28672

FILM  1Bildenr. Motiv Retningmot Dato Fotograf

1 Oppstart N 11.05.04 L. Tarrou
2 Samme N 11.05.04 LT
3 Sn itt lA,  kulturlag AL 100 N 11.05.04 LT
4 Utgår
5 Sn tt 18,  kulturlag AL 100 N 11.05.04 LT
6 Sn tt 1 C, kulturlag AL 100 N 11.05.04 LT
7 Sn tt 1 D, kulturlag AL  100 N 11.05.04 LT
8 Sn tt 1 E,  kulturlag AL  100 N 11.05.04 LT
9 Sn tt 1 F,  kulturlag AL 100 N 11.05.04 LT
10 Sn tt lG,  kulturlag AL 100 N 11.05.04 LT
11 Sn tt 1 , uten målestokk N 11.05.04 LT
12 Samme N 11.05.04 LT
13 Samme N 11.05.04 LT
14 AL  100, fra snitt 1 N 12.05.04 LT
15 Samme N 12.05.04 LT
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16 AL 100, fra sjaktkant V 12.05.04 LT
17 Oversikt over AL 100 under graving S 12.05.04 LT
18 AL  101,  i sør Ø 12.05.04 LT
19 AL  101, fra sør N 12.05.04 LT
20 Samme N 12.05.04 LT
21 AL  101,  i  nord Ø 12.05.04 LT
22 Samme Ø 12.05.04 LT
23 A 104,  stolpehull,  plan N 13.05.04 LT
24 Samme N 13.05.04 LT
25 A 106,  stolpehull,  plan N 13.05.04 LT
26 Samme N 13.05.04 LT
27 A 108,  usikkeri stolpehull,  plan N 13.05.04 LT
28 Samme N 13.05.04 LT
29 A 110,  usikker kokegrop, plan N 13.05.04 LT
30 Samme N 13.05.04 LT
31 AL  103 Ø 13.05.04 LT
32 Samme Ø 13.05.04 LT
33 AL  102 Ø 13.05.04 LT
34 Samme Ø 13.05.04 LT
35 AL  102 N 13.05.04 LT
36 Samme N 13.05.04 LT

NEGATIVNR. CF. 28673

FILM 2Bildenr. Motiv Retningmot Dato Fotograf

37 A 112,  kokegrop,  profil Ø 13.05.04 LT
38. Samme Ø 13.05.04 LT
39 A 114,  kokegrop,  profil N 13.05.04 LT
40 Samme N 13.05.04 LT
41 AL  116,  steinpakning,  plan N 13.05.04 LT
42 Samme N 13.05.04 LT
43 AL  116,  steinpakning,  plan V 13.05.04 LT
44 Samme V 13.05.04 LT
45 A 110,  usikker kokegrop, profil V 13.05.04 LT
46 Samme V 13.05.04 LT
47 A 108,  usikkert stolpehull,  profil V 13.05.04 LT
48 A 104,  stolpehull,  profil V 13.05.04 LT
49 Samme V 13.05.04 LT
50 Undergrunnen under AL 101 Ø 14.05.04 LT
51 Samme Ø 14.05.04 LT
52 Samme Ø 14.05.04 LT
53 A 117, grop, tømt Ø 14.05.04 LT
54 Samme Ø 14.05.04 LT
55 A 106, stolpehull under graving V 14.05.04 LT
56 A 106, stolpehull, skoning Ø 14.05.04 LT
57 Samme Ø 14.05.04 LT
58 A 106,  stolpehull,  profil V 14.05.04 LT
59 Utgår
60 Utgår
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Gnr. 89\1, Rygge kommune Saksnr. 03/988

61 A 112,  kokegrop,  profil Ø 18.05.04 LT
62 Samme Ø 18.05.04 LT
63 A 114, kokegrop,  profil N 18.05.04 LT
64 Samme N 18.05.04 LT

8.5. ANALYSER

1. Rapport over pollenanalytisk undersøkelse av Helge Høeg.
2. C-14 dateringsrapport av NTNU.

8.6. KART

1. Utsnitt av kart nr.1814 i 1 :50 000 (M711).
2. ØK-kart nr. CN 033L5-4 i 1 :5000.
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Høeg  -  Pollen,   876  842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Skaiti,   6/8-04.

P

RAPPORT   OVER   EN   POLLENANALYTISK   UNDERSØKELSE   AV   EN   PRØVE   FRA
VÆRNE   KLOSTER,    89/1,    RYGGE   KOMMUNE,    øSTFOLD.

av

Helge  lrgens  Høeg

Feltarbeid
Jeg  har  mottatt  1  pollenprøve,   kalt  PP  01  AI.  101.

Laboratoriearbeid
Prøven  er  preparert  og  analysert  efter   standardmetodene.

Prøven  er  kokt   i   10%   kalilut  for  å  løse  opp  humussyrer,   silt
gjennom  nylonduk  med  maskevidde   1/4  mm  for  å  bli   kvitt  grovt
materiale,  skylt med destillert vann,  skylt med eddiksyre,  varmet
opp med eddiksyreanhydrid og konsentrert svovelsyre i vannbad for
å løse opp  cellulose,  skylt med eddiksyre,  skylt med vann,  varmet
opp  med  kalilut  i  vannbad  for  å  gjøre  prøven  alkaliske  og  for  å
løse opp mer  humussyrer,  skylt med vann,  overført til prøveglass
med   alkc}hol,   tilsatt   glyserol   og   farvet   med   basisk   fuchsin.
Mellom hver  behandling er prøven sentrifugert.    Før  silingen ble
det foretatt en forsiktig dekantering for å bli kvitt me§teparten
av  sanden  i  prøven.    Skulle man  fjernet all  sanden,  måtte  prøven
blitt  behandlet  med  flussyre.

Prøven  er  mikroskopert  med  300x  forstørrelse.

Analyseresultat
Prøven  inneholdt  meget  kullstøv,  men  ikke  pollen.
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Kar( 2 -ØK -kart nr. CN0334R over Værhe kloster 89/1, Rygge k., Østfold -
med utgravningsfe[tet markert (1 :5000).
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Figur 2 -Kulturlaget AL100, stolpehullene A104, A106 og A108 og kokegropene A110, A112 og A114 (1 :20).


