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Gipsen er en storgård som ligger på selvdrenert og lettdrevet jordbruksland på Raet sør for Vansjø i
Rygge. Tidligere er det funnet flintgjenstander fra yngre steinålder og bronsealder i området @1. a. id.
50277), og det er funnet en del av et grepssverd fra bronsealderens periode V i ei myr på tipsen
(C.15578). Det finnes flere gravfelt fra jemålderen på gården. Undersøkelsen foregikk ved masldnell

Fo:::åYedteidbi:gd:tday:å:Æe::tlgsåååspeåfååpyt:#2geE.bT5eulnodcefsi:efe::g:kg:k:aå:åner?1teou=åårgseølst"
stolpehull og en modeme nedgravning. To av kokegropene er ]4C-datert til hhv overgangen mellom eldre
og yngre bronsealder og overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk jemalder. På lokalitet H ble
et mindre område avdekket, og to mulige forhistoriske stru]fflirer ble avslffevet som naturlige. På lokålitet
IH ble en oval nedgravning fylt med lmllholdig gråsvart sand undersøkt. Strukturen kunne ild{e
funksjonsbestemmes ut over at det har blitt brent i den. Trekull ffa strukturen er ]4C-datert til eldre
bronsealder. I tillegg ble det undersøkt en enkeltliggende kokegrop som kom ffam ved avsjakting av
traseen. Trel"11 fra kokegropa er ]4C-datert til eldre bronsealder. Dateringene viser at det har vært
aktivitet knyttet til bosetring i området gj ennom hele bronsealderen.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

GIPSEN, 50/1, RYGGE, ØSTFOLD.

lNGVILD PAULSEN.

Saksnr. 03/7331

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

MOVAR er et interkommunalt selskap eid av kommunene Moss, Rygge, Vestby og
Våler. Selskapet skal ivareta kommunenes forpliktelser i forbindelse med
vannforsyning. Det planlagte tiltaket imebærer en kobling av MOVARs
vannforsyning til vamverkene som dekker Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg, for å
bedre sikkerheten og beredskapen i vannforsyningen i MOVARs område. Det er
planlagt å legge ny vannledning langs østre side av Vestre Huggenesvei på
eiendommen Gipsen, 50/1. Videre vil vannledningen bli lagt i E6-traseen ffam til
Saipsborg kommune. Traseen langs vestre Huggenesvei er om lag 500 meter lang.

Østfold 87lkeskommune gj ennomførte en arkeologisk registrering ved graving av
søkesjakter med masldn i traseen for det planlagte tiltaket i perioden 18. -22.
august 2003 .  Ved registreringen ble det gravd til sammen 29 søkesjakter i
varierende lengde. Søkesjåktene ble lagt på skrå over den planlagte traseen for
vannledningen. Det ble påvist automatisk ffeda kultuminner i form av
bosetningsspor på det som er definert som 3 1okaliteter langs traseen (Nordeide
2004).

2. DELTAGERE, TIDSROM

Undersøkelsesområdet ble befart 1. september av prosj ektansvarlig hgrid Ystgaard,
feltleder hgvild Paulsen og kontaktperson hos MOVAR, Sverre Gulbrandsen. De
praktiske omstendi8hetene omkring utgravingen ble gj emomgått med fagsj ef på
MOVAR, Hans A. Wold. Her ble det blant amet avtalt at feltpersonell fi]dc tilgang
til garderobe og pauserom hos MOVAR, og at Mesta skulle stikke ut de
fimnførende sj aktene og vannledningstraseen i terrenget før utgravingene startet.
Undersøkelsene ble utført 06-10.09.04 av hgvild Paulsen og feltassistent Uhni
Grøtberg. Gravemaskinfører var Morten Gjølberg ffa Brødrene Lie. Karl Kallhovd,
Per Oscar Nybruket og lngrid Ystgaard ffa UKM var på befåring på feltet 8.
september. Været var upåklagelig under hele feltarbeidet med sol og opphold.

Universitetets kulturhistoriske mus eer
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3.  FORMIDLING

På grunn av undersøkelsens relativt beskjedne omfang ble det ikke lagt opp til å ha
kontakt med aviser eller andre medier. Vi snakket med noen turgåere, et par
skoleelever og noen ansatte fra MOVAR underveis om utgravingen og om hva vi
fant. Vi ble allerede på mandag tatt med på besøk til grunneieme Aimar og
Ragnhild Sørenssen på Gipsund gård som er interessert i arkeologi og som har en
samling med løsfiinn fra området.

4.  LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER

Planområdet ligger i dyrka mark på Gipsen, 50/1 i Rygge. Gipsen ligger på Raet,
sør for Vansjø. Raet er den store randmorenen som ble dannet på slutten av siste
istid. Det ble avsatt under vann i Rygge-området, slik at massene er bølgesortert.
Raet er inntil 30 -35 meter høyt i dette området. Dersom man sammenholder
strandforskyvningskurvene for Ski-området og Halden, fmner man at strandlinjen
for Rygge må ha ligget omtrent ved 30 meter rundt 2500 -2000 BC (Andreassen
uten dato:6, Jaksland 2001 : 12 og 23).

Like vest for planomådet er det gjort et fimn av en sigd i brun flint, en del av en
flintdolk, en skraper i flint og tre flintavslag. Fumet ble gj ort ved potetopptak langs
toppen av grusryggen (ID 014260 / Askeladden 50277). Østfold fylkeskommune
skriver at ftmnet er gjort innenfor et lite område, og at det er mulig at æenstandene
representerer et offer. Det er ellers gjort mange fiinn av flint i åkrene på Gipsen
(Sørenssen  1997:6ff).

På Gipsen er det fimnet en spissnakket flintøks (C.21760b) og en spissnakket
bergartsøks (C.21760a). Einar Østmo knytter økser av denne typen til
introduksjonen av jordbruk i Østfold (Østmo 1998). I tillegg til disse er det kommet
inn en tykknakket, uslepet øks av flint (C.21761), og et emne til et redskap av
brunlig flint (C.23236) fra Gipsen. Fra bronsealder er det kommet inn et stykke av
tangen og klingen av et grepsverd av bronse fimnet i en myr på Gipsen (C.15578).

Universitetets kulturhistoriske museer
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Sverdtypen dateres til periode V (Johansen 1981 : 189). Frajemalder er det kommet
inn deler av tre leirkar samt brente bein, alt trolig fi]met på Gipsen (C.299349a-d).
Det fimes fl6fe gravfelt i området: ID 006006 / Askeladden 68724 består av nrinst
53 rundrøyser, 3 runde steinlegringer, 2 runde steinsetninger, 2 skålgropsteiner og 4
rundhauger. ID 006010 / Askeladden 68726 består av to gravhauger, ID 006010 /
Askeladden 688736 består av tre gravhauger, og ID 006023 / Askeladden 59211
består av tre gravhauger. På ID 008114 / Askeladden 22299, en lokalitet kalt
"Askebingen", er det påvist "crop marks" som markerer spor etter hus og

gravhauger i dyrka mark. Det er gjort mange fimn av flint på den samme
lokaliteten.

Rygge kommune har et stort antall kjente fortidsmimer (279 treff i Askeladden).
Størsteparten av disse ligger på Raet og leirslettene utenfor. Kulturmimene består
for det meste av gravfelt og gravhauger ffa bronsealder -jemalder. Det er gjort
flere løsfimn av artefaktmateriale fi.a steinalder i hele kommunen, hovedsakelig fta
siste del av mesolitisk tid (Østmo 1988: 141-151). På nordre Rør ble det rundt 1927
avdekket et flatmarksgravfelt med om lag 20 graver fta førromersk jemalder (Bjøm
1928, Martens 1999). I forbindelse med NSBs dobbeltsporprosjekt på strekningen
Oslo-Moss ble det gjort arkeoloriske undersøkelser på Rør i perioden 1994-1996.
Undersøkelsene avdekket et offerfimn og boplasspor ffa senneolitikum/tidlig
bronsealder, og gj enstander, bosetningsspor og kulturlag fta bronsealder, samt
minst 6 1an8hus og ett grophus fia jemalder. Det ble også undersøkt en velbevart
mannsgrav ffa vikingtid og to mulige flatmarksgraver fta førromersk j emalder
(Berg 1997).

4.1  Resultater fra registreringene
Østfold firlkeskommune foretok registreringer i planområdet i august 2003 . Det ble
gjort fimn av ulike typer bosetningsspor. Funnene ble delt inn i tre lokaliteter:

Lokalitet 1
I sjakt 3 ble det påvist 4 kokegroper, 2 mulige stolpehull -begge med fimn av
kerami]dc -og 3 usikre strukturer, som også kan være stolpehull. Sjalst 3 er 16,5
Leter lang og 3 -4 meter brei. Sjakt 2 og 4 på hver side av sjalsta var fi]mtomme.
Disse sjaktene avgrenser lokaliteten. Lokaliteten er beregnet til å måle imtil 330 m2
innenfor tiltaksområdet. Lokaliteten ligger om lag 50 meter nordøst for tunet på
50/10 og 50/12.

Lokalitet 11

I sjakt 26 ble det påvist to halvsirkelformede grøfter, tolket av Østfold
firlkeskommune som mulige levegger fta steinalder. Det ble fimnet et mulig avslag
av kvartsitt i tilknytning til den ene struktuen. Lokaliteten ligger på samme
høyderygg, men noe sør for fimnstedet for flintgj enstander, Askeladden 50277.

Lokalitet 11]

I sjakt 29 ble det påvist en nedgravning som er tolket som en forhistorisk struktu,
A-10. Lokalitet 111 ligger like ved E6. I forbindelse med utvidelse av E6 gjennom
Rygge til 4-felts motorveg ble det undersøkt bosetningsspor på lokalitet A om lag

Universitetets kulturhistoriske mus eer
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20 -30 meter sør for lokalitet 111 (Andreassen, uten årstall). Ved undersøkelsen,
som ble gjort i 2002, ble det undersøkt en kokegrop, tre ildstederÆuriner av
ildsteder og tre mulige stolpehull, samt 13 strukturer som det ikke var mulig å
definere. De udefinerbare strukturene var alle svært grunne. Østfold
fylkeskommune mener at struktur A-10 på lokalitet 111 må ses i sammenheng med
de udefinerbare strukturene på lok. A.

4.2 Hva er en kokegrop?
En enkel stratigrafisk definisjon av en kokegrop er en grop med et markert kullag i
bunnen og et overliggende lag av skjørbrent stein (Namo 1996:79). Navnet
kokegrop henspeiler på den vanligste tolkningen; nemlig at kokegroper har blitt
brukt til matlaging. Gropene kan også ha hatt andre fimksjoner og betydningen av
gropene er under diskusjon (Namo 1996, Gustafson 1999). Kokegroper og
ildsteder er etter hvert et av de vanligste kulturminnene som blir fiinnet ved
maskinell flateavdekking. De fleste kokegropene stammer fra
romertid/folkevandringstid (Kr.f. -600 e. Kr.). Enkelte er eldre, fra yngre
bronsealder og førromerskjemalder, og kan dateres tilbake til 1000 f. Kr.
Kokegroper kan fmnes enkeltvis eller få sammen. De kan også opptre i større
samlinger, noe som kan tolkes som at området har vært en spesiell samlingsplass /
kultplass.

Unni ser utover feltet mot nordvest.

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

På lokalitet 1 var det påvist bosetningsspor i fom av kokegroper, ildsteder og
mulige stolpehull. Ut fra registreringen var det ikke mulig å slå fast om strukturene
kunne knyttes til restene av et hus med jordgravde stolper. En prioritert
problemstilling var derfor å undersøke om ildsteder og stolper, og eventuelt også

åoe:ebTeoå::ioT|=gev=kTpe:;1Låtd::ss;k:å:sesgoopge:ae:tet±:|r:g::fsftoerT4acv-edåt?n¥..
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Strikturene på lokalitet 11 ble forsøkt fimksj onsbestemt og datert.

Den udefmeri struktiiren på lokalitet 111 ble forsøkt fimksj onsbestemt og datert.

5.2 UTGRAVNINGSMETODE

Metoden som ble benyttet er maskinell flateavdekking, der matj ordlaget fi emes
med en gravemaskin med flatt skj ær ned til undergrumen/steilen (Løken et all 996) .
De gjenfirlte sjaktene ble åpnet med gravemaskin på lokalitet 11 og 111. På lokalitet 1
ble matjorda i hele traseens bredde mellom sjakt 2 og 4 avdekket i tillegg til hele
sjakt 3 . Etter at matjorda ble fiemet, ble undergrumen renset opp med krafse og
graveskj e. Strukturene ble dokumentert i plan ved fotografering og tegning.
Strukturene ble deretter snittet ved at halvparten ble gravd ut, og profilen
dokumentert. Kullprøver ble tatt ut i god kontekst. I kokegropene ble mengden
skjørbrent stein dokumentert ved å måle volum i bøtter.

lnnmåling:
I forbindelse med firlkeskommunens registrering ble alle sj akter og anlegg målt im
med GPS av Mesta. Det ble ikke vurdert som nødvendig å foreta nye innmålinger i
forbindelse med utgravingen fordi grunnlagsdataene var tilæ engelige. Nye
stmkturer (S30 og S 16) ble målt inn ffa kjente punkt. Koordinatene er målt im i
datum: NGO 1948 Gauss-K Akse 4.

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Gravemaskinen startet i felt mandag klokka 1230 med å avdekke området i, og
mellom, fylkeskommunens sj akt 2 og 4 (tilsvarer fylkeskommunens lokalitet 1).
Tidligere registrerte anlegg var lette å gjenfinne da de var merket med
anleggsnummer og dekket med filt. A11e anlegg ble gjenfimnet, med unntak av A9

gi:r¥e:årv¥åe|nagdeen#%f,,t:|e:av=¥en::teeås6#.i|@;e|Få;g`#:tåveggsdAa-g|e|nog
A-12 på lok.11 og A-10 på lok.111 avdekket. Det ble avdekket et lite område rundt
struktuene, som var noe større enn sjaktene, men det ble ikke prioritert å avdekke
større områder fordi Brlkeskommunens sj akter var lagt forholdsvis tett og demed
dekket området bra. På onsdag begynte maskinfører Gjølberg å fieme matjordlaget i
vannledningstraseen etter godkjennelse fi.a UKM. Da ble det fimnet en
kokegrop(S30) i traseen mellom lok. 11 og lok. 111, ca 3 meter øst for nordlige enden
av sjakt 29 ®kt. 61).

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

Det ble avdekket forholdsvis små områder med hensyn til muli8heten for å få
oversikt over aktivitetsspor i et område. Området som ble undersøkt er avgrenset av
tiltakets utbredelse. Det er allikevel samsynlig at undersøkelsen gir et godt bilde av
hvilke spor som fimes i undersøkelsesområdet, spesielt fordi firlkeskommunen har
æort et godt forarbeid med hensyn til registrering av området.

Universitetets kulturhistoriske muse er
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5.5 UTGRAVNINGEN

Saksnr. 03/7331

Lokalitet  1

Ligger i dyrket mark lengst nord i
planområdet, ved Vestre Huggenesvei.
Feltet som ble avdekket ligger ca 18 m
sørvest for vei inn til Støa, og strekker seg
35 m mot sørvest, parallelt med Vestre
Huggenesvei, i en bredde på ca 18 m.

Lokaliteten ligger på et utflatet høydedrag,
ca  34  meter  over  havet,  med  utsikt  over
Vansjø  i  nord  og  nordvest.  Et  skogholt

ligger langs åkeren i sør.  Undergrunnen bestod stort sett av brun grusholdig sand,
med  en  del  humusholdige  flekker  og  jemutfelling.  Nordøstre  del  av  feltet  var
steinete med til dels store vannrullede stein og steinopptrekk. Denne delen av feltet
ble ikke rensket opp for hånd fordi det ville ta uforholdsmessig mye tid i forhold til
at det virket fimntomt.

På  grum  av  at  det  dukket  opp  mange  mulige  anlegg  på  feltet  ble  strukturene
nummerert på nytt. De fleste nye strukturene ble imidlertid avskrevet som naturlige,
og reflekteres som hopp i nummereringen.

S1-Sirkulær kokegrop  med diameter 0,7  meter.  Fyllmassen bestod av kullblandet
sandholdig mørk jord med skjørbrent stein i overflaten.  Dybde ved snitting var på
det mestel2 cm, og det ble tatt ut ca 21iter skjørbrent stein. Nedgravingen er flatt
buet og tydelig avgrenset mot undergrumen.  Strukturen er tolket til å være bunnen
av en kokegrop. Strukturen ble påvist av fylkeskommunen (nr A1 ).

S2-Uregelmessig  sirkulær  kokegrop  med  diameter  1,3  m.  Fyllmassen  bestod  av
kull og grusblandet sand. Mye kull i kanten av nedskjæringen og en del skjørbrent
stein i overflaten. Dybde ved snitting var på det meste  10 cm, og det ble tatt ut ca 4
liter   skjørbrent   stein.   Nedgravingen   er   svakt   buet   og   tydelig   avgrenset   mot
undergrunnen. Strukturen er tolket til å være bunnen av en kokegrop. Strukturen ble
påvist av fylkeskommunen (nr A2). En trekullprøve fra kokegropa, KP 4, er bestemt
som bjørk og ]4C-datert til 2510+-65  (BC 790-430).

Struktur 2 plan,  mot nord Struktur 2, profil,  mot nord

Universitetets kulturhistoriske museer
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S4-Sirkulær kokegrop med diameter 1,25 m. Fyllmassen bestod av mørk brun silt
med en del skjørbrent stein og kullbiter i overflaten. Dybde ved snitting var 42 cm
og det ble tatt ut ca 22 liter skjørbrent stein. Nedgravingen er ujevnt buet og tydelig
avgrenset mot undergrunnen. Strukturen er tolket til å være en kokegrop. Strukturen

å:estpeaivtlsstoa#i::Så;=re::#4å-6d';t:::|r|e2%;'å::!;%Ck|o2k;5ff-o32,5¥2,er

S5-Rundoval kokegrop som målte 1,6 x  1,2 m. Fyllmassen bestod av mørk
grusblandet sand med en del skjørbrent stein i overflaten. Dybde ved snitting var 55
cm og det ble tatt ut ca 102 liter skjørbrent stein. Gropa inneholdt mye, og godt
pakket skjørbrent stein med feit kullholdig siltig sand innimellom steinene, spesielt
i sentrum og i bunnen av gropa. Nedgravingen er ujevnt buet og dypest i nordøst,
men er tydelig avgrenset mot undergrumen. Strukturen er tolket til å være en
kokegrop. Strukturen ble påvist av fylkeskommunen (nr A8).

Struktur 5, plan mot NØ Struktur 5  , profil  mot N

S8 -Mulig stolpehull. Strukturen var uregelmessig oval og målte 29 x 16 cm.
Fyllmassen bestod av mørk brun sandblandet silt, avgrenset av gulrød sand. Dybde
ved snitting var 20 cm. Det mulige stolpehullet hadde en noe uregelmessig
avgrensning til undergrumen og profilen viste et område med sand midt i
stru]miren. En bit brent leire med største mål 0,5 cm, ble ftmnet ved snitting.
På grunn av at det mulige stolpehullet ikke kurme settes inn i en sikker kontekst var
det ikke mulig å fastslå at strukturen var et stolpehull. Strukturen ble påvist av
fylkeskommunen (nr A5).

Ss plan, mot Øst. S8, profil mot vest
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S14 -Mulig stolpehull. Tilnæmet sirkulær struktur med diameter 35 cm.
Fyllmassen bestod av mørk brun sandholdig silt. Dybde ved snitting var 10 cm. Det
mulige stolpehullet hadde en j evn avgrensning mot undergrunnen av rødbrun sand
og var flatt i bunnen. På grum av at det mulige stolpehullet ikke kunne settes im i
en sikker kontekst var det ikke mulig å fastslå at strukturen var et stolpehull. Det
kan være spor etter et steinopptrekk. Struktuen ble påvist av UKM.

S16 -Modeme nedgraving. Sirkulær nedgraving som målte 1,8 x 1,68 m.
Fyllmassen bestod av sand og kullblandet silt avgrenset av gulbrun siltholdig sand.
Dybde ved snitting var 40 cm. Stmkturen bes.tod av to lag der firllmassen i det
øverste laget bestod av silt, sand, kullbiter og enkelte gjenstander. I dette laget ble
det fimnet fem skår av glasert brun keranrikk, tegl, enjemgjenstand og tre
krittpipeffagmenter. Det nederste laget bestod av et kompakt kullag med til dels
store biter forkullet tre. I overgangen til kullaget ble det fimnet tre flintavslag, to
avslag av grov chert og et fi-agment av brent bein. Tre avslag har knusespor som
tyder på at de er bnild: til ildslagning. Gjenstandene er ikke tatt vare på. Det ble tatt
ut fire liter sHørbrent stein fia gropa, men denne steinen ser ut til kun å ha blitt
brent en eller to ganger. I underkant av strukturen var sanden rødlig flere steder som
følge av vamepåvirkning Strukturen er på grunnlag av gj enstandsfimnene tolket til
å være en modeme nedgraving, trolig bm]st til å brenne avfall. Stmkturen ble påvist
av U".

Struktur 16, profil mot N.

På lokalitet 1 ble det undersøkt fire kokegroper, en modeme grop og flere mulige
stolpehull. Det viste seg ved snitting av stolpehullene at de fleste med sikkerhet
kunne bestemmes til å være spor etter røtter. Ca 10 mulige strukturer ble derfor
snittet uten å bli dokumentert, for så å fortløpende bli avskrevet som kultumimer.
Felles for de avskrevne strukturene var at de hadde en uklar og uegelmessig
avgrensning til undergrumen. De avskrevne strukturene er ikke beskrevet i
rapporten.
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Fylkeskommunens registrering nr A3, A7 ble avskrevet som natur. A9 ble ikke
Æ enfimnet (kun merkelappen stod iÆ en)

Lokalitet 11

Lokaliteten ligger i svakt skrånende terreng rett øst for Vestre Huggenesvei,
omkring midt i planområdet. Terrenget stiger mot E6 i sør. Undergrumen består av
fm lys grå og lys brun sandholdig silt, med en del rødspettet jemutfelling. På lok. 11
ble det åpnet et felt på ca 13 x 10 m. Ved opprenskning av A12 ble det fimnet et
stykke frostsprengt flint.

Ai i ffemstod som en så vidt synlig, uegelmessig halvsirkelformet struktur av lys
grå silt. Halvsirkelens nordlige avgrensning er forsterket av en mørkere masse av
gråbrun sandholdig silt. Strukturen måler 1,6 x 1,7 m.

Ai 2 ffemstod som et rundovålt område med lys grå silt. Strukturens nordlige
ytterkant damer en halvsirkelfom som måler 2 x 2,3 m. Ved opprenskning ble det
fimnet et avslag av grov flint i overflata av strukturen (F 1). Strukturen ligner A-11
men er noe større.

A11  mot sørvest A12 mot sørvest

Begge strukturene ble snittet med maskin og rensket opp for hånd. Både A11 og
A12 ble avskrevet som kultuminner da struktuene hadde en uegelmessig og uklar
avgrensning til undergrumen, og derfor må karakteriseres som naturlige.

Lokalitet 111

Lokalitet 111 ligger på et utflatet høydedrag lengst sør i planområdet, rett nordøst
for, og i kant med, anleggssone for E6. Undergrumen bestod av finkomet gulbrun
siltholdig sand med en del j emutfelling. Området er delvis sammenfallende med
lokalitet A som ble undersøkt arkeologisk av Andreassen i mai 2002 (udatert
rapport) i forbindelse med utvidelsen av E6.

A10
A10 består av flere, delvis sammenhengende struktuer. Den største struktuen, som
ble snittet, hadde en uegelmessig oval form orientert øst-vest, og målte 2,66 x 1,7
m i overflaten. En mindre oval stmktur med samme firllmasse ligger i sørkant av
denne og er orientert nord-sør og måler 1,3 x 0,4 m. Et uklart avgrenset område 1 x
2,7 m ligger parallelt med den første strukturen og består av lys grå og gråsvart
flekkete silt. En dreneringsgrøft krysser sj ålsten rett sør for den største strukturen.
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A10-oversikt  mot nord

Fyllmassen i den undersøkte struktuen bestod av kullholdig gråsvart sand. Massene
var blandet og inneholdt kull, silt, sand, enkelte skjørbrente steiner og noe
humusholdig masse. Dybde ved snitting var 0,3 m. Profilen viste at massen i stor
grad var lik Æ ennom hele strukturen men med et brdelig gj ennomgående kullag.
Under kullaget var massene mer gråbrun. I tillegg til å snitte strukturen ble det også
lagt en 0,5 m bred sjakt gjemom strukturen på tvers av snittet. Snittet ble gravd
med spade mens sjakten ble gravd med graveskje. Struktuen er tydelig avgrenset
mot undergrumen, fomen er noe uj evnt buet med en liten forhøyning midt på. Det
er ikke mulig å fimksjonsbestemme gropen utover at det har blitt brent i gropa, og
det ble ikke fimnet noen gjenstander. En trekullprøve ffa strukturen, KP6, er
bestemt som bjørk, hassel, hegg/rogn, vier/osp og selje, og ]4C-datert til 3175+-75
(BC1515-1330).

Bilde nr: Anlegg  10
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Bilde nr: Anlegg  10

S-30

Ved fylkeskommunens
registrering ble det fimnet en
skadet kokegrop helt nord i
sjakt 29. Fumet av kokegropa
førte til at sjakta ble utvidet
noe i dette området uten at
flere kultuminner ble
påtruffet. En kokegrop til
(S30) ble fiimet i forbindelse
med de arkeologiske
undersøkelsene, rett øst for den
nordlige enden av sjakt 29.
Strukturen ble gitt et høyt
nummer for å skille den fra
struktuene på lokalitet 1.

S 30 ble funnet etter avdekking av matjordlaget i
vannledningstraseen.  Bildet er tatt mot nord.

Struktur 30 er tilnæmet sirkulær kokegrop med diameter på 1, 0 m. Fyllmassen
bestod av mørk brun grusholdig sand med skjørbrent stein og kull i overflaten.
Dybde ved snitting var 30 cm og det ble tatt ut ca 18 liter skjærbrent stein.
Nedgravingen er jevnt buet og tydelig avgrenset mot undergrumen. Strukturen er

:;#råt,ts±:L:evoægrevLFenr,%:5:grgop4.cE.åattreeftkut::p2r;;:+f:;ok:#;få:L¥57,,.erbestemtsom

5.5.2 DATERING

Det ble tatt ut til sammen 7 kullprøver fta 6 strukturer. Kullprøver fra S2, S4, S30
og A10 er datert. Alle dateringene faller innenfor bronsealder.
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.

Det ble i løpet av utgravningen undersøkt fem kokegroper hvorav fue (S 1, S2, S4
og S5) 1å på lokalitet 1. Den femte (S30) lå alene i den sørlige delen av planområdet.
Opprimelig har det ligget minst en kokegrop til ved S30. Deme var allerede skadet
av en dreneringsgrøft når den ble registrert av fylkeskommunen. Den skadete
kokegropa ble ikke innmålt av fylkeskommunen, og ble heller ikke gjenfiinnet. Det
er usikkert hvor mye som var igjen av den.

Det ble ikke Æort noen gjenstandsfimn i kokegropene som kan si noe spesifikt om
hvordan de har blitt brukt. Det er ikke uvanlig å fime ftagmenter av brente bein
eller keramikk i slike groper. Kokegropene S2 og S4 på lokalitet hadde ulik dybde.
Dateringene viste at den dypeste kokegropa, S4, var eldre enn S2 som ble tolket
som bumen av en kokegrop. S4 var ffa overgangen mellom eldre og yngre
bronsealder, mens S2 er fia overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk
jemalder. Dateringen av den enkeltliggende kokegropa S30 viste at denne
kokegropa er fi.a eldre bronsealder.

Det er samsynlig at området med kokegroper er større og at kokegropfeltet
fortsetter mot nordvest im under Vestre Huggenesvei. Feltet er godt avgrenset mot
nordøst og sørvest.

På lokalitet 1 hadde Østfold $1keskommune registrert flere mulige stolpehull, og
det var håp om å finne sikre spor etter et stolpegravd hus. Det viste seg raskt at det
var mange spor etter røtter i undersøkelsesområdet og at det var kun to strukturer
som under tvil kume sorteres som spor etter stolper. De to mulige stolpehullene lå
fem meter ffa hverandre og kan ikke sies å være relatert til hverandre. Det var ikke
mulig å påvise husstruktuer i det undersøkte området.

På lokalitet 1 ble det også snittet en stm]dh]r ffa nyere tid (S 16), med fimn av
glassert keranrikk, krittpipefiagmenter og teglstein.

På lokalitet H hadde Østfold firlkeskommune registrert to halvsirkelfomede
anlegg (A11 og A12) som muligens kume relateres til en steinalderbosetning. Disse
ble avskrevet som naturlige.

På lokalitet IH ble det undersøkt et udefinerbart anlegg, A10. Lokalitet 111
sammenfaller delvis med området som ble undersøkt arkeolorisk i forbindelse med
utvidelse av E6 (Andreassen udatert). A10 inneholdt mye kull, og det var tydelig at
noe har blitt brent i gropa. Trekull fi.a struktuen er datert til eldre bronsealder.

6. KONKLUSJON

Utgravingene på Gipsen 50/1 viste at det lå fem kokegroper, tre av dem datert
imenfor eldre og yngre bronsealder, en modeme nedgraving, og en udefinerbar
nedgravning datert til eldre bronsealder i planområdet.  Det var ikke mulig å påvise
noen husstrukturer ut ffa stolpehull i området. Et par mulige stolpehull ble påvist,
men kunne ikke tolkes inn i en kontekst.
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8. VEDLEGG

8.1  STRUKTURLISTE

Såksnr. 03/7331

Str. Type Kont Form Dimenl Dybd Tolkning Element/ FKs
nr. ekst sjon (m) e(m) fyll nr.
S1 Kokegrop Lok.l Sirkulær Dia.: 0,7 0,12 Bunn avkokegrop 2 literstein* A1

S2 Kokegrop Lok. l Ureg. Dia.:  1,3 0,10 Bunn av 4 liter A2
sirkulær kokegrop stein*

S4 Kokegrop Lok.l Sirkulær Dia.:1,25 0,42 24 literstein* A6

S5 Kokegrop Lok.l Rundoval 1,6 x  1,2 0,55 102 [iterstein A8

S8 Stolpehull Lok.'Usikker Ureg.Oval 0,29 x 16 0,2 Muligstolpehull A5

S14 Stolpehull Lok. lUsikker Sirkulær Dia.:  0,35 0,1 Muligstolpehull

S16 Moderne Lok.l Sirkulær 1'8x 0,4 Avfallsgr 4 liter
nedgraving 1,68 OP,moderne. stein.  Divfunn.

S30 Kokegrop Sirkulær 1,1  x  1 0,32 18  Iiterstein*

A-10 Grop' Lok. Ureg. 2,66 x 0,3 Grop B'andet A10
funksjonukjent. 111 oval 1,7 som detharblittbrenti. masse.

* Skjørbrent stein

8.2 PRØVER

Nr. C.nr. NTNULab.nr. Gram Treslag Kommentar C14-dat. Kalibrert dat.

K1 C53671-1 14,4 Struktur 4 -

K2 C53671-2 T-17397 10,8 Bjørk, hassel Struktur 4 2890+-85 BC1205-925
K3 C53671-3 9,6 Struktur 1 -
K4 C53671-4 T-17398 18,7 Bjørk Struktur 2 2510+-65 BC790430
K5 C53671-5 22,2 Struktur 5 -

K6 C53672 T-17399 16,7 Bjørk, hassel,hegg/rogn,vier/osp,selje Struktur A-10 3175+-75 BC1515-1330

K7 C53673 T-17400 7,6 Bjørk, selje,vier/Osp Struktur 30 2990+-70 BC1310-1115
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8.3 KATALOG

C.53671/1-5
Boplassfunn ffa jernalder fi.a LOKALITET 1 av GIPSEN (50/1) RYGGE K. ØSTFOLD
1)  Prøve, kull av trekull.
Sfrø/Æf%r#r.. S4 Kokegrop. Sirkulær kokegrop med diameter 1,25 m. Fyllmassen bestod av
mørk brun silt med en del sHørbrent stein og kullbiter i overflaten. Dybde ved snitting
var 42 cm, og det ble tatt ut ca 22 liter skjørbrent stein. Nedgravingen er ujevnt buet og
tydelig avgrenset mot undergrunnen. Strukturen er .tolket til å være en kokegrop.
Kullprøve Kpl ble tatt ut i profilen.
2)  Prøve, kull av trekull.
Vedartsbestemt av Helge 1. Høeg til bjørk og hassel.
Dczferz.7cg.. 2890+-85 -BC1205-925 (T-17397).
SfrwÆf%r#r.. S4 Kokegrop. Sirkulær kokegrop med diameter 1,25 m. Fyllmassen bestod av
mørk brun silt med en del sEørbrent stein og kullbiter i overflaten. Dybde ved snitting
var 42 cm og det ble tatt ut ca 221iter skjørbrent stein. Nedgravingen er ujevnt buet og
tydelig avgrenset mot undergrumen. Stmkturen er tolket til å være en kokegrop.
Kullprøve KP 2 ble tatt ut i profilen.
3)  Prøve, kull av trekull.
Sfr###r#r.. SI Bumen av en kokegrop. Kullprøve KP 3 ble tatt ut i profilen, 10 cm dyp.
Sirkulær kokegrop med diameter 0,7 meter. Fyllmassen bestod av kullblandet sandholdig
mørkjord med sEørbrent stein i overflaten. Dybde ved snitting var på det mestel2 cm,
og det ble tatt ut ca 2 liter skjørbrent stein. Nedgravingen er flatt buet og tydelig
avgrenset mot undergrunnen. Struktuen er tolket til å være bumen av en kokegrop.
4)  Prøve, kull av trekull.
Vedartsbestemt av Helge 1. Høeg til bjørk.
Døfer!.7eg.. 2510+-65 -BC790-430 (T-17398).
Sfr#Æz/r#r.. S2 Uregelmessig sirkulær kokegrop med diameter 1,3 m. Fyllmassen bestod
av kull og grusblandet sand. Mye kull i kanten av nedskjæringen og en del skjørbrent
stein i overflaten. Dybde ved snitting var på det meste 10 cm, og det ble tatt ut ca 41iter
skjørbrent stein. Nedgravingen er svakt buet og tydelig avgrenset mot undergrumen.
Struktuen er toucet til å være bunnen av en kokegrop.
5)  Prøve, kull av trekull.
Sfr#Æf#/~/er.. S5 Rundoval kokegrop som målte 1,6 x 1,2 m. Fyllmassen bestod av mørk
grusblandet sand med en del skjørbrent stein i overflaten. Dybde ved snitting var 55 cm
og det ble tatt ut ca 1021iter skjørbrent stein. Gropa inneholdt mye, og godt pakket
skj ørbrent stein med feit kullholdig siltig sand innimellom steinene, spesielt i sentnm og
i bumen av gropa. Nedgravingen er ujevnt buet og dypest i nordøst, men er tydelig
avgrenset mot undergrumen. Stn]kturen er tolket til å være en kokegrop. Kullprøve KP 5
ble tatt ut i profilen.
Æ/#7eo7%s'fe7ødz.g7zef.. Utgraving. Kokegropfelt registrert ved maskinell sj akting av Østfold
firlkeskommune høsten 2003. Undersøkelsesområdet ligger øst for, og parallellt med
Vestre Huggenesvei og strekker seg 500 meter fta E6 i sør til st6aveien i nord. Lokalitet I
ligger på et utflatet høydedrag med utsikt over Vansjø i nord og nordvest. Skogholt i sør.
Orz.g7cfe7'!.7cgsoj2pgczvez..  I dyrket mark, rett øst for Vestre Huggenesvei,18 meter sørvest
for vei im til Støa.
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Kartref ieranse/-KOORDINATER:  ØriL C0 033-5-3 Projeksj on:  NG01948 Gæ"ss-BL,
Akse 4jv..155362,143 Ø..1361,785
F###e£ øv..  Ingvild.Paulsen, UKM, Fornminneseksj onen 2004

C.53672/1
Usikker kontekst ffa jernalder ffa LOKALITET 111 av GIPSEN (50/1) RYGGE K.
ØSTFOLD
1)  Prøve, kull av trekull.
Vedartsbestemt av Helge 1. Høeg til bjørk, hassel, hegg/rogn, vier/osp og selje.
Dcz}er!.jeg.. 3175+-75 I BC1515-1330 (T-17399).
A10 består av flere, delvis sammenhengende struktuer. Den største struktuen, som ble
snittet, hadde en uegelmessig oval form orientert øst-vest, og målte 2,66 x 1,7 m i
overflaten. En mindre oval stmktur med samme fyllmasse ligger i sørkant av denne og er
orientert nord-sør og måler 1,3 x 0,4 m. Et uklart avgrenset område 1 x 2,7 m ligger
parallelt med den første strikturen og består av lys grå og gråsvart flekkete silt.
ÆÆ#73omsfe7cdz.g7ze£.. Arkeologisk utgravning. Udefinerbar struktur regsitrert ved maskinell
sj akting av Østfold fylkeskommune høsten 2003 . Undersøkelsesområdet ligger øst for, og
parallellt med Vestre Huggenesvei og strekker seg 500 meter fi.a E6 i sør til st6aveien i
nord.
Or!.e73£gr!.;cgsojpgczve..  Lokålitet Hl ligger på et utflatet høydedrag lengst sør i
planområdet, rett nordøst for, og i kant med, anleggssone for E6. Undergrumen bestod av
finkomet gulbrun siltholdig sand med en del j emutfelling. Området er delvis
sammenfallende med lokalitet A som ble undersøkt arkeologisk av Andreassen i mai
2002 (udatert rapport) i forbindelse med utvidelsen av E6.
Kartref ieranse/-KOORDINATER..  ØHi C0 033-5-3 Projeksjon..  NG01948 Gæ"ss-K:,
Akse 4N..154934,657 Ø..1211,254
Fc/7372Gf czv..  hgvild Paulsen, UKM, Fornmimeseksjonen 2004.

C.53673/1
Boplassfunn ffa jernalder ffa GIPSEN (50/1) RYGGE K. ØSTFOLD.
1)  Prøve, kull av trekull.
Vedartsbestemt av Helge 1. Høeg til bjørk, selje, vier/osp.
Døferz.73g.. 2990+-70 -BC1310 -  1115 (T-17400).
Stmktur 30 er en tilnæmet sirkulær kokegrop med diameter på 1, 0 m. Fyllmassen bestod
av mørk brun grusholdig sand med skjørbrent stein og kull i overflaten. Dybde ved
snitting var 30 cm og det ble tatt ut ca 181iter skjørbrent stein. Nedgravingen erjevnt
buet og tydelig avgrenset mot undergrumen. Strukturen er tolket til å være en kokegrop.
Kullprøve ble tatt ut i profilen.
F#7273o7%sfe7edz.gøef.. Fj erning av matj ord i vannledningstrase. Utgraving.
Undersøkelsesområdet ligger øst for, og parallellt med Vestre Huggenesvei og strekker
seg 500 meter fta E6 i sør til Støaveien i nord.
Orz.e7eferz.7egsofpgczve..  Kokegropa ligger ca 20 m øst for Vestre Huggenesvei og ca 60
meter nordøst for bm over E6.
Kartref ieranse/-KOORDINATER..  øH= CO 033 -5-3 Proj eksj on:  NG01948 GtT"ss-K:,
Akse4N..154981 Ø..1216
F#7z7eef czv..  hgvild Paulsen, UKM, Fommimeseksjonen 2004.
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Gnr.50/1, Rygge

8.4 FOTOLISTE

FOTOLISTE,  NEGATIVNR, CF. 29079 0G CF.29080

Cf. 29079

Såksnr. 03/7331

Film  1Bildenr. Ivlotiv Retning mot Fotograf

36 lnfo 6/6-04 1.  Paulsen
35 Reguler ngsområde nordlige del]  lok.  1 V 1.  Paulsen
34 Reguler ngsområde nordlige del,  Iok.  1 NV 1.  Paulsen
33 Reguler ngsområde nordlige del,  lok.  1 NØ 1.  Paulsen
32 Reguler ngsområde sør]ige  del,  lok.  1[1 SØ 1.  Paulsen
31 Re8uler ngsområde sørlige del,  lok.  11 S 1.  Paulsen
30 Anlegg  10,  lok. 11 S 1.  Paulsen
29 Anlegg  10,  lok. 11 N 1.  Paulsen
28 Anle8g 10,  lok. „ N 1.  Paulsen
27 Anlegg  12,  lok. 1 NØ 1.  Paulsen
26 Anlegg  12,  lok. 1 SV 1.  Paulsen
25 Anlegg  11,  lok. 1 SV 1.  Paulsen
24 Anlegg  11,  lok. I NØ 1.  Paulsen
23 Struktur 1,  plan V 1.  Paulsen
22 Unni jobber 1.  Paulsen
21 Struktur 2 V 1.  Paulsen
20 Struktur 4 V U. Grøtberg
19 Struktur 5 SV U.Grøtberg
18 Oversikt NV 1.  Paulsen
17 Struktur 14,  plan SV 1.  Paulsen
16 Struktur 14,  profil NV 1.  Paulsen
15 Struktur 3,  plan V U.Grøtberg
14 Struktur 3,  profi N U.Grøtberg
13 Struktur 6,  plan V U.Grøtberg
12 Struktur 4,  profi N U.Grøtberg
11 Struktur 1,  profi N U.Grøtberg
10 Struktur 16,  plan N U.Grøtberg
9 Sykkelturformid ing N 1.  Paulsen
8 Struktur 2 N 1.  Paulsen
7 Anlegg  11,  pro 1  NATUR Ø 1.  Paulsen
6 Anlegg 12,  pro 1  NATUR Ø 1.  Paulsen
5 Struktur 30, ved sjakt 29 S 1.  Paulsen
4 Struktur 30, oversikt N 1.  Paulsen
3 Unni i struktur 16 1.  Paulsen
2 Struktur 2,  profil N 1.  Paulsen

Universitetets .kulturhistoriske mus e er
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Gnr.50/1, Rygge

Film  nr, Cf 29080

Såksnr. 03/7331

Fi]m 2Bildenr. Motiv Retning mot Fotograf

36 Film 2,  info 9/9-04 1.  Paulsen
35 Struktur 5,  plan NØ 1.  Paulsen
34 Struktur 16,  profil N U.Grøtberg
33 Struktur 8,  plan Ø U.Grøtberg
32 Arbeidsbilde,  lngvild U.Grøtberg
31 Struktur 26, plan N U.Grøtberg
30 Struktur 10,  p[an N U.Grøtberg
29 Struktur 5,  profil N 1.  Paulsen
28 Sturktur 5,  profil N 1.  Paulsen
27 An]egg  10,  lok.111 N 1.  Paulsen
26 Anlegg  10,  lok.111,  oversikt SØ 1.  Paulsen
25 Struktur 8,  profil 1.  Paulsen
24 Anlegg  10,  profil N U.Grøtberg
23 Struktur 30, profil S 1.  Paulsen
22 Struktur 30,  profil S 1.  Paulsen
21 Anlegg  10,  profil sjakt V 1.  Paulsen
20 Anlegg  10,  oversikt S 1.  Paulsen
19 Anlegg 10, oversikt SV 1.  Pau'sen

Universitetets kulturhistoriske mus eer
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Gnr.50/1, Rygge

8.5 LISTE OVEB TEGNINGER

1. Oversikt felt, plan 1 : 100
2. Struktur 1, plan og snitt 1:20
3. Struktur 2, plan og sritt 1:20
4. Struktur 4, plan og snitt 1:10
5. Struktur 5, plan og snitt 1:20
6. Sti-uktu 16, plan og sritt 1:20
7. Struktur 30, plan og sritt 1:20
8. Struktur A-10, plan og snitt 1:20

Saksm. 03/7331

8.6 LISTE OVER KART

1. Usnitt av ØK CU 033-5-3
2. Kart over arkeologiske registre`ringer langs Vestre Huggenesvei, del 1
3 . Kart over arkeologiske registreringer langs Vestre Huggenesvei, del 2
4. Oversikt over lokalitet 1, fykeskommunens innmåling.
5. Oversikt over lokalitet H, fylkeskommunens inmåling.
6. Oversi]st over lokalitet 111, fylkeskommunens innmåling.

8.7 KARTFESTING/lNNIVIÅLING

Struktur nr X-koordinat Y-koordinat
S1 Kokegrop 155372,868 1357,674
S2 Kokegrop 155369,285 1358,459
S4 Kokegrop 155363,803 1358,636
S5 Kokegrop 155362,143 1361,785
S16 Moderne struktur 1 55369 1351
S30 Kokegrop 154981 1216
A-10 Uspesifisert struktur 154934,657 1211,254
Pkt.3 Sjakt 2 155383,109 1363,882

Mestas innmåling av Østfold fylkeskommunes sj akter ligger også vedlagt.

Universitetets kulturhistoriske museer
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DATERINGSRAPPORT

L

oppd'ragsgiver:   ystgaard,    IngY`id
.

KHM/Foy`nminneseksjonen
1                       Postboks   6762   St.   0lavs   plas.s,   0130   0slo

DF-3796

Oppdragsgivers ref. Materiale
i4C alder

før nåtid

T-17397

T-17398

T-17399

T-17400

[

KP'2,    S4,    Gipsen
Rygge,   Østfold

)

KP   4,    S2,    Gipsen
Ry:gge,   Østfold

KP  6,    A-10,    Gipsen
Rygge,   Østfold

1

KP   7,    S30,    Gipsen
Rygge,   Østfold

Ty.ekul 1
Bjøy`k,    hassel

Trekul 1
Bjørk

Trekul l

Ty.ekul.l
Bjørk,   selje
vier/Osp

3.39

2890   ±   85

2510   ±   65

3175   ±   75

2990   ±   70

BC1205-925

BC790-430

BC1515-1330

BC1310-1115

-_ 2 6 . 1 *

-26 .1*

-26 .1*

-26 .1*

Dato:  '
27   JAN   2005

Laboratoriet for Radiologisk Datering


