ARKEOLOGISK REGISTRERING
SAKSNR: 19/4256
Smed Grønvoldsvei, Rygge kommune
Ole Kjos

Figur 1: Sjakter i åkeren.
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RAPPORT FRA ARKEOLOG ISK REGISTRERING
Kommune:
Gårdsnavn:
Bruksnavn:
Gnr./bnr.:
Høyde over havet:
Tiltakshaver:
Adresse:
Navn på sak:
Saksnummer:
Registreringsperiode:
For- og etterarbeid:

Rygge
Grønvold
10/2
28-40 moh.
Byggmestrene Magnussen og Gundersen, Norgeshus
Ryggeveien 220, 1570 Dilling
Pb. 161, 7223 Melhus (Norgeshus)
Detaljregulering Smed Grønvolds vei.
19/4256
27.5–28.5.19 (15,5 timer)
Ved:
Ole Kjos
24.5 (4 timer) 28.5–9.8.2019 Ved
Ole Kjos
(15 timer)

FAGLIGE KONKLUSJONER:
X Ingen automatisk fredete funn:
Funn av automatisk fredete kulturminner:
Løsfunn – ikke automatisk:
Forenklet dispensasjon – utgravd:
Fredete kulturminner i området (fra før):
Stikkord:

ASKELADDEN ID:

3

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
I forbindelse med detaljregulering av Smed Grønvoldsvei i Rygge kommune utførte Østfold
fylkeskommune ved Fylkeskonservatoren arkeologiske registreringer. Bakgrunnen for reguleringsplanen
er tiltakshavers ønske om utbygging av arealet. Tiltakshaver er Byggmestrene Magnussen og Gundersen
AS. Størrelsen på regulert areal er ca. 12 dekar.
I nærområdet finnes flere registrerte kulturminner, hovedsakelig gravminner.
På grunn av områdets topografi og nærheten til automatisk fredete kulturminner varslet Østfold
fylkeskommune 13.3.2019 om maskinell søkesjakting innenfor regulert areal. Hensikten var å undersøke
om reguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner som ikke er synlig i
markoverflaten.

OMRÅDEBESKRIVELSE
Planområdet er lokalisert øst for tettstedet Halmstad, og sør for E6 gjennom Østfold (figur 11). Mot nord
er regulert areal avgrenset av Ryggeveien (fv. 118). Arealene øst, vest og sør er i dag delvis bebygd. Det
er registrert et gravfelt bestående av 13 gravhauger ca. 40 meter nordvest for reguleringsplanen. Videre
er det registrert flere andre kulturminner i nærområdet.
Det aktuelle området ligger på Raet som strekker seg igjennom Østfold. Terrenget heller svakt fra
nordøst mot sørvest
I figur 2 er kulturminnene i nærområdet oppført i en tabelloversikt, og i figur 3 er de kartfestet i et
satellittfoto.
KULTURMINNER I NÆROMRÅDET

KULTURMINNER I NÆROMRÅDET
Askeladden ID: Kulturminnetype:
132 275
Kokegrop
132 278
Kokegrop
59307
Gravminne
59308
Gravfelt
108 785
Bosetningsspor og gravminner
Figur 2: Tabelloversikt over nærliggende kulturminner..
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Figur 3: Satellittfoto over nærliggende kulturminner.
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STRATEGI OG METODE
Registreringsmetoden var innenfor dette tiltaksområdet først og fremst maskinell søkesjakting. Metoden
er egnet til å gjenfinne graver, jordbruksspor, bosetningsspor og annet som ikke er synlig i
markoverflaten. Metoden innebærer at matsjordslaget fjernes, under oppsyn av en arkeolog, av en
gravemaskin med bred skuffe og flatt skjær. Gjenværende jordmasser i sjaktene fjernes fortløpende med
krafse. Kulturminner vil i undergrunnen fremtre som fyllskifter med varierende tydelighet.
I tillegg ble området synfart. Ved registering i utmark går registranten over området for å finne spor etter
synlige kulturminner, for eksempel gravminner, kullgroper eller fangstgroper.
Innenfor planområdet på ca. 12 dekar ble det åpnet ni sjakter av varierende lengde og bredde (figur 7).
De ble anlagt på en hensiktsmessig måte i forhold til terreng og tiltak.
Kulturminnene ble fortløpende nummerert med S1, S2 osv. Prøver ble tilsvarende nummerert med P1,
P2 osv.
Alle faser av registreringa ble fotodokumentert. Et utvalg av fotoene er tatt med i rapporten.
Innmåling av sjaktene, lokalitetene og anleggsporene er gjort med CPOS, med RTK 3D fix oppløsning.
Kartgrunnlaget er: WGS84 Sone 32N, Universal Transverse Mercator (UTM). Avvikene er ned mot 3 cm.
Innmålingene er kartfestet. Kartutsnitt er integrert i rapporten.
Funnopplysninger, geometri og lokalitetsbeskrivelser er lagt til i Riksantikvarens kulturminnedatabase,
Askeladden.
DELTAGERE OG TIDSROM

Registreringen foregikk i tidsrommet 27.5.-28.5. Gravemaskin var innleid av tiltakshaver.
Gravemaskinfører var Ole-Erik Roer, ansatt hos Vegard Torjussen graveservice.
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UNDERSØKELSEN
For å avklare åkerområdet ble det gravd ni sjakter med lengde fra i underkant av 40 meter til i overkant
av 80 meter. Bredden til sjaktene varierte i hovedsak mellom 3 til 3,5 meter. Samtlige sjakter ble gravd
fra nordøst mot sørvest. Undergrunnen bestod av sand/grus iblandet større steiner. Tettheten og
størrelsen på steinene varierte en del i sjaktene, men flere steder var hyppigheten av stein såpass stor
at det var vanskelig å avdekke undergrunnen uten å fjerne stein.
Det ble registrert en kullansamling. som ble tolket til å være bunnen av en kullgrop. Kulturminnet ble
avdekket i sjakt 3. Den målte fra nord mot sør ca. 2,80 meter og fra øst mot vest ca. 2,2 meter. Funnet
var kanskje ikke så overraskende ut ifra gatas navn. Kullgroper dateres både til etterreformatorisk tid og
til førreformatorisk tid, men i Østfold blir kullgroper i stor grad datert til etterreformatorisk tid. Det ble
tatt ut én kullprøve for å bestemme alderen til gropen. Dateringsresultatet av trekullprøven viser at
kullgropen ble anlagt innenfor tidsrommet fra 1680 til 1938 e.Kr. Dette betyr at kullgropen ikke er
automatisk fredet.
Det ble ikke registrert andre kulturminner av betydning.

Figur 4: Oversiktsfoto tatt mot kullgrop med et nærliggende gravfelt (ID59308) i bakgrunnen.
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Figur 5: Bunn av kullgrop.

Figur 6: Bunn av kullgrop.
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Figur 7: Kartutsnitt over sjakter og kullgrop.

9

KONKLUSJON
I forbindelse med detaljregulering av Smed Grønvoldsvei i Rygge kommune utførte Østfold
fylkeskommune ved Fylkeskonservatoren arkeologiske registreringer. Det ble registrert en kullgrop ved
sjakting, hvor kun bunnlaget var bevart. Kullgropen ble datert til etterreformatorisk tid.
Reguleringsplanen er derfor ikke i konflikt med automatisk fredete kulturminner.
Det arkeologiske arbeidet oppfyller undersøkelsesplikten, jf. kulturminneloven § 9.

2019
Ole Kjos
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Feltarkeolog
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Str.nr.

ID

1

STRUKTURLISTE
Mål (ca.) Beskrivelse

Type
Bunn
kullgrop?

av

280
(N-S)
x220 (Ø-V)
meter

Et kullag, som er tydelig avgrenset mot
undergrunnen. Kullaget er tolket til å være bunn
av en kullgroop.

P.nr.

BP/Datering
kalibrert

1

110±30/17451763 e.Kr. (2.7%
sannsynlig), 16801739 e.Kr. (27.1%
sannsynlig), 18021938 e.Kr. (65.6%
sannsynlig).

Figur 9: Strukturliste.

PRØVELISTE
Prøvenr.

Str.nr.

Beskrivelse

Treartbestemmelse

Datering
BP/Kalibrert (95,4%)

1

1

Tatt i overflaten

4 stk. Picea abies,
gran, stammeved fra
unge og ældre
stammer.1 stk. Alnus
sp., or, stammeved fra
ung stamme.C-14sample: 1 piece Picea
abies, Norway spruce,
med ca. 3 årringe
under bark.

Figur 10: Prøveliste.
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110±30/1745-1763 e.Kr.
(2.7% sannsynlig), 1680-1739
e.Kr. (27.1% sannsynlig),
1802-1938 e.Kr. (65.6%
sannsynlig).

Figur 11: Oversiktskart med avmerket regulert areal.
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Figur 12: Treartsanalyse utført av Thomas Bartholin.
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Figur 13: Dateringsresultat utført av Beta Analytic.
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