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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RINGSBY, 77/2, RØMSKOG K., ØSTFOLD

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN1
Fangstgrop id144171ble registrerti 2011, etter å ha blitt kartfestetav Nils Nilssen. I
2011observerteØstfold fylkeskommuneved befaringat gropensnordøstligevoll nesten
var borteetteranleggelsenav enskogsbilvei,og detble vurdertat viderevedlikeholdog
vintermåkingav veien ville skjærestadigmer inn i vollen på gropen. Kulturhistorisk
museum uttrykte i epost til Riksantikvaren av 7.12.12 ønske om å prioritere
sikringsgravningav gropeni 2013,finansiertved Statsbudsjettet2013 - kap. 1429Post
78. RiksantikvarenstøttetKulturhistoriskmuseumsprioritering,og gavi brevav 30.5.13
tilsagnom midler til undersøkelsen.

DELTAGERE, TIDSROM2
Navn Stilling Periode Dagsverk

Camilla Cecilie Wenn (CCW) Utgravningsleder 17.-18.7.13 2
Hilde M. S. Melgaard (HM) Feltassistent 17.-18.7.13 2
Svein Iver Gjøby (SIG) Maskinfører 17.7.13 1
Sum 5

Tabell1: Oversiktoverfeltpersonellog tidsbruk.

BESØK OG FORMIDLING3
Detvar ingenorganisertformidling, menflere lokalestoppetvedutgravningenogble
orientertom funnene.

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER4
Fangstgropen lå rett sørfor ensving i skogsbilveienfra Rømsjøenmot Gjeddetjennetog
videre, i stedvistett granskogog terrengsomhelletmot nordvest.Skogbunnenvar dekket
av lyng og mose.Ved fangstgropenhaddedetværtnoehogstforholdsvisnylig, slik at det
haddevokstoppenkelteungeløvtrær.Veienskargjennomnordøst-vollen pågropen.

Rømskoger lite utforsketi arkeologisksammenheng.En langrekkefangstlokaliteterhar
blitt registrertog kartfestetgjennomfrivillig arbeid, særlig ved kommunenstidligere
ordførerNils Nilssen, somhar målt inn fangstgroperi RømskogmedhåndholdtGPSog
digitalisertgropenepå kart i 1:50 000. I følge kulturminnedatabasenAskeladdener det
kjent 58 fangstlokaliteteri Rømskog, videre seks lokaliteter med gravhaugereller
gravrøyser, en boplass, et titalls løsfunn av gjenstander,samt enkelttilfeller av
slagghauger,hustufterog liknende(figur 2). Områdetrundt fangstgropenhar i dagingen
fastboende,mendeter flere ferieboligeri nærheten.Lokalebesøkendeopplysteom at det
harværtseterdrifti områdetfra ca.1750,og fra midtenav 1800-tallet ble tømmerdriftog
fløting enviktig næringsvei.
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Figur 1: Fangstgropensgeografiskebeliggenhet. Kartgrunnlag:Statenskartverk.Tillatelsesnummer
NE12000-150408SAS.Produsert12.11.2013CCW.
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Utover geografiskplasseringer fangstanleggenei Rømskoglite utforsket,men det ble
påpektat det er rikelig medelg i området,og det er godt mulig at dettevar situasjonen
ogsåtidligere,slik at fangstgropenekanhaværtbenyttettil elgjakt.

Figur 2: DemestfremtredendekulturminnetypeneRømskogkommune,hentetfra kulturminnedatabasen
Askeladden.Id144171markertmedgrøntpentagon.Kartgrunnlag:Statenskartverk.Tillatelsesnummer

NE12000-150408SAS.Produsert14.11.2013CCW.
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Figur 3: Billedmontasjerav fangstgropenfør utgravning,medHilde Melgaard(Cf34732_53, motS;
Cf34732_55, motNØ).
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PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

Hovedproblemstillingenvar å sikrestatistiskeog sammenlignbaredataom konstruksjon,
bruksfaserog alderpågropen.

5.2 UTGRAVNINGSMETODE

Fangstgropenble først rensetfor løs kvist og liknende,deretterfotografertog tegneti
plan. Ett profil ble strukket langs den antattelengdeaksen,og den sørlige delen ble
fjernet gradvismedgravemaskinmedflatt skjær, mensarkeologenerettetog grovrenset
profilet underveis.Ettersnittingenble profilet renset,fotografertog tegnet,og detble tatt
ut naturvitenskapeligeprøver.Felttegningog rentegningbleutført av CCW.

Figur 4: Hilde Melgaardforsøkerå måleinn fangstgropenognærområdet,mensSveinIver Gjøbykvister
denedhogdetrærne,før deble fjernetmedgravemaskinen(Cf34732_17,tatt motVNV).

Det ble brukt en Trimble R6 GPSmedCPOS-nøyaktighetved innmålingpådenenkelte
lokalitet. DokumentasjonssystemetIntrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til
behandlingoganalyseav innmålte enheteri felt, samttil digitaliseringav plantegning. Til
videre databearbeiding,analyseog publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10
benyttet.Dataflytenfra GPStil Intrasis-programvarenskjer ved at målepunktenelagres
som Trimble RAW-filer på måleboken,en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til
IntrasisRAW-format før eksportinn i respektiveIntrasisprosjekt-basepå bærbarPC.
Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeidingog analyseav data
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gjennomføresi Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdataer satt i koordinatsystem
UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til
Dokumentasjonsseksjonenved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de respektive
Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon.
Innmåling i felt ble utført av HM, menskartbearbeidingble utført av CCW. Grunnet
innmålingsproblemene,ble plantegningenav fangstgropengeoreferertog digitalisert i
ettertid,medelementersomsnitt, prøverog topografiskeelementer(stubber,raskant).

Det ble tatt ut tre kull- og/eller vedartprøver. Alle prøveneble i utgangspunktettatt ut
som kullprøver (PK1-3), men har blitt redefinert i Intrasis. I intrasisdatabasenlagres
prøverog prøveanalyserseparat,menforbundet,og medegnenumre.Her har prøvenei
segselvnumrenePK10001-3, vedartanalysenePK20001-3, og C14-analysenePK30001-
3 Det ble ikke gjort gjenstandsfunnunder utgravningene,og kun naturvitenskapelige
prøverligger katalogisertundermuseumsnummerC59145. Fotografierog rentegningerer
lagreti UniversitetsmuseenesfotodatabaseunderfotonummerCf34732.

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Onsdag17.7.13ble det hogd rundt gropen, og stammeneble kvistet og fjernet med
gravemaskin.Gropen ble grovrensetfor vegetasjon, og dokumentertmedfoto og tegning
i plan, samtat det ble gjort forsøk på digital innmåling.Deretterble gropensnittet,og
varselbåndble sattopp somsikring før arbeidsdagensslutt. Torsdag18.7.13ble profilet
renset,deretterfotografertog tegnet, ogprøverble tattut.

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEM ER

Ettersomprosjektetskulle utførespå kun to dager,var det ikke tid til å hoggemer enn
absoluttnødvendig, inkludert trærpåfangstgropenog dennesnordvestkantfor å gjøredet
mulig for gravemaskinenå arbeide.Det var likeledesbegrensethvor mye opprensingav
kvist og liknendesomvar mulig. Dissefaktorenebegrenserkvalitetenpåfør-fotografiene
avgropen,og fremfor alt dendigitaleinnmålingen.

Detvar opprinneligplanlagtå3D-modellerefangstgropeni plan,vedå målepunktertett i
tett over gropens overflate, i tillegg til standardmål som omkrets, profilsnitt og
naturvitenskapeligeprøver.Med høy granskogomkring,var det derimotsværtvanskelig
å benytteGPSen.Den kommunisertekun medsatelittsystemeri veiløpet,og følgelig var
de enesteinnmålingenesom ble gjort skjæringslinjenmot veien. 3D-modelleringvar
således ikke mulig, og andre ønskelige innmålingsdata måtte georefereresfra
plantegning.

Sjaktingengjennomgropenble vanskeliggjortav at detkun var et begrensetlag medløs
sandi undergrunnen,underdettevar det solid berggrunn.I undergrunnen,såvel somi
gropstrukturen,var det videre stedvis mye stein, bådenevestor,skallestor,og opptil
nærmere1 meter på det største.Dette gjorde det krongletefor gravemaskingrabbenå
komme til uten å ødeleggeprofilet. Det viste seg at gropen var lagt direkte på
berggrunnen,og følgelig var det ingendrenering,slik at det ble ståendevann i sjakten.
Det var heldigvisen forholdsvistørr periode,slik at vannmengdenvar begrensettil 5-10
cmi bunnen.
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Storemengdermygg og klegg utgjordeen utfordring for feltpersonellet,og på trossav
storemengderinsektmidlervar det i periodervanskeligå fokuserepå jobbeni stedetfor
bitendekryp.

Fangstgropenvar lett å sei veikanten,mendetmå likevel bemerkesat en noeunøyaktig
plasseringav kulturminnet i kulturminnedatabasenAskeladden(der gropener plassert
drøyt50 m for langtsørøst),kunnehaskaptforvirring.

Ved graving av slike groper,er sikkerhetofte en utfordring. Dennefangstgropenvar
heldigvis ikke spesielt dyp, profilet var sjelden over 1,5 m høyt, og på tross av
sandundergrunn,virket detganskestabilt.Det er imidlertid sannsynligat rasfarenville ha
vært større dersomdet hadde vært kraftig regnværeller liknende. For å forebygge
eventuelleproblemermed ras,ble nordøstsidenav sjaktenbevisstanlagt litt skjevt, og
sjaktenble fortsatt svakt skrånendeca. 8 m nordvestfor kantenpå fangstgropen,for å
skaperømningsveidersom noeskullerase.Ettersomundersøkelsenikke ble ferdigstilt på
endag,ble helesjaktenmarkertmedrødeog hvite båndfør avreisedenførstedagen,for
å varsle mennesker og dyr. Gravemaskinførerreturnerte av samme grunn om
ettermiddagennårundersøkelsenvaravsluttetfor å fylle igjen sjakten.

Figur 5: Sikringav sjaktenfør avreise17.7.(Cf34732_33.tatt motSØ).
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UTGRAVNINGSRESULTATER6

Figur 6: Fangstgropeni plan, medveiskjæringeni nordøst.Kartgrunnlag:Statenskartverk.
TillatelsesnummerNE12000-150408SAS.Produsert14.11.2013CCW.
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Fangstgropenvar tilsynelatendeoval i plan, med antydningtil voller. Den nordøstlige
siden var borte som følge av anleggelseav skogsbilvei.Resteneav voll langs denne
skjæringenvar veldig markerte,og syneså hablitt fylt påved anleggelsenav veien,slik
at denopprinneligeformener borte.Ettersomdisseikke var godtdefinerthverkeni plan
eller profil, blir målenepågropenomtrentlige, mendenvar trolig knapt10 m lang,og er
bevarti ca.6,5 m bredde.Dersomdenharværtsymmetrisk,har dentrolig værtca.9 m
bredopprinnelig.Høydeforskjellenfra toppenav volleneog nedtil bunnenav kassenvar
ca.2,05m. Mestepartenble utgjort av nedgravningentil kassen,opptil 1,4 m. Høydenpå
vollen kandiskuteres;fra undergrunnen1,5m utenforvollen påsørøstsidenskiller detca.
0,65 m opp til toppenav vollen. Imidlertid er det ikke lagskiller som antyderen slik
høyde.Det synessnarereå værenoehøyereundergrunni vollen ennutenfor, mensdeter
ca. 35 cm med annet fyll over, inkludert rester av gammel markoverflate og et
utvaskingslagunderdenne,og et tykt torvlagpåtoppen.

Orien -
tering Plan

Form
før

graving
YDM Diam. topp

voll
Bunn plan

LxB

Dybde
fra topp

voll
IDM Bunn plan

L

Dybde
fra topp

voll

Dybde
fra mark -
overflate

Indre kon -
struksjon

NØ-SV Oval Trakt 10/(9?) m 6,5/(6,5?) m 1,6 x 0,6 m 1,45 m 3,1 m 2,1 (3,3) m 2,05 m 1,5 m (?) Treverk
Tabell2: Oversiktovermål og konstruksjonstrekki gropen(basertpåAmundsen2007:Tabell17-18 og

figur 40,seunder).

Figur 7: Prinsippskissefor mål av fangstgroper(fra Amundsen2007:Figur40).

Det ble observert20 lag eller konstruksjonselementeri profilet, men ikke alle er like
enkleå tolke.Nedenforer lagenegruppertetterantattopprinnelse/funksjon.Viderefølger
en kort gjennomgang av lagene og deres mulige funksjoner og plass i
konstruksjonsprosessen.Enstørrediskusjonfølger i kapittel8.
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Naturdannelser
Lag 1 Torv
Lag 5 Gammel markoverflate. Brunsort sand med litt kull og humus.
Lag 19 Utvaskingslag. Lys grå sand.
Voll/utrast voll
Lag 2 Voll – oppkastet sand med litt humus. Grågul-brun
Lag 3 Utrast voll? Likner på lag 2.
Lag 4 Voll? Fin sand med litt humus.
Rester av kassekonstruksjon og humifiserte rester tett opptil konstruksjon og bruk.
Lag 16 Brunsvart, fet, kull- og humusholdig sand, trolig del av et tidlig fyll, likner 17.
Lag 17 Kasse (?). En del treverk bevart, både planke- og stauraktig, innslag av kull, humus og sand.
Lag 18 Staur langs kanten av kassen (ikke inkludert som eget lag på rentegningen, men markert som treverk i

lag 9 og 17.
Gjenfylling/innrasing fra konstruksjonsfasen
Lag 6 øst Likner på lag 2 og 3, noe mer humøs mot vest. Gulbrun.
Lag 7 Omrotet. Som 6, men mer humøs, noe småstein, litt kull. Gulbrun.
Lag 8 Som 7, men noe mindre humøs og lysere. Lys gulbrun.
Lag 9 Grov sand med grus og stein, litt humus og kull.
Lag 10 Innrast undergrunn, lett omrotet med 8/9.
Innrasing (av voll?) etter konstruksjonen
Lag 6 vest Likner på lag 2 og 3, noe mer humøs mot vest. Gulbrun.
Lag 11 Likner undergrunn; gulbrun sand og grus med litt humus
Lag 12 Som 11, men mer humøs. Gulbrun.
Lag 13 Grå sand med litt grus, en del humus.
Lag 20 Blanding av 12 og 13.
Oppsamling av organisk materiale i bunnen av gropen, etter bruk
Lag 14 Mørk gråbrun sand med en del humus, mye organisk (røtter
Lag 15 Fet brun svært humøs sand med litt stein – oppsamlet og humifisert over tid, innrast organisk.

Tabell3: Lag i fangstgropensprofil. Lag6 ståroppførti to kategorier,fordi fyllet var tilsynelatende
identiskpå øst- ogvestsidenavprofilet, menstratigrafiskhar deto lommenemedfyllet forskjellig funksjon.
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Figur 8: Profilsnitt gjennomfangstgropen(Cf34732_51). Detalj av midtenog tegnforklaringfinnesi
vedlegg11.3.
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Figur 9: Billedmontasjeav profilet (Cf34732_56,tatt motNØ).
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To, kanskjetre lag syneshelt klart knyttet til brukenav gropen.Lag 17 i bunnen,og lag
18,enstaure.l. i kanten,stammerhøystsannsynligfra entypekassekonstruksjonsomvar
i bunnenav gropen.Lag 16 liknet mye på lag 17, men det er usikkert om detteskal
regnesmed i opprinnelige konstruksjonen,eller om det for eksempeldreier seg om
sammenrastedelerav kassensomharblitt liggendepåkassensbunn.

Torvlagetdekkettilnærmethelegropen, og er dannetetterat gropengikk ut av bruk. Det
er mulig at lag 14 og 15 kan være, eller inneholderdeler av, torvlag, som har blitt
omdannettil udefinerbarthumøstfyll i bunnenavgropen.Gammelmarkoverflateble kun
funnetundersørlig del av vollen, og i en tungesom strakksegfra denneog nedoveri
gropen.Grunnetforstyrrelserpågrunnav enstor rot var det ikke mulig å avgjøreom det
varenforbindelsemellomdisseto lagene.Lagetundervollen følgeri storgradkurvenpå
torvlagetover,og deter derforusikkertom fangstgropenharblitt anlagtoverennaturlig
liten kul i terrenget,eller om det finnes vollfyll under gammelmarkoverflate,trolig
oppkastetundergrunnssandfra selvegropen.I såfall harvollfyllet overhodetikke blandet
segmedannetmateriale,og en opprinneligmarkoverflatehar værtrensetfor vegetasjon
på forhånd,ettersomdet ikke finnes noenlagskiller i kulen underden erkjentegamle
markoverflaten.

Figur 10: Detalj av nedgravningenmedresterav kassekonstruksjon(Cf34732_35,tatt motNØ).

Markoverflaten(lag 5) i vollen viser tegntil å synkenedmot gropen,og syneså ligge i
omtrentsammevinkel somtungenlengernedei gropen,og detkansynessomom dehar
værtsammenhengende,på trossav roten.Dettekan tyde på at markoverflatener dannet
etterat gropenble gravd.Dersomlag 6, som i densørøstligevollen ligger underlag 5,
tolkes som utrast fyll fra en tidligere voll, vil dettekunne forklare den tilsynelatende
mangelenpå lag i den bevartevollen. En opprinneligvoll kan ha eroderteller ha blitt
skyflet nedi gropen. Markoverflatensomble observertunderutgravningenkanentenha
dannetsegetteren slik erosjoneller gjenfylling, eller denkan væredannetfør erosjon,
menetterat gropenble anlagt,og når sandhar segetned i gropen,har markoverflaten
fulgt med. Dersomlag 6 tilhører den opprinneligekonstruksjonenav gropen,stiller
situasjonensegannerledes.I såfall vil markoverflatensomskrånernedgropenhadannet
segi en da lett traktformetsjakt ned til hullet. Det faktum at lag 6 går ned til lag 17,
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mulige rester av en kassei bunnen,men ikke ligger over lag 17, kan støtte denne
hypotesen.Utvaskingslag19 ble imidlertid kun observertundervollen, ikke i gropenpå
noe sted.Lag 6 er for øvrig problematisk;et tilsynelatendeidentisk fyll ble observert
bådesørøstog nordvestfor gropen,menstratigrafiskkan det ikke dreiesegom samme
prosess.Laget diskuteresderfor i to omganger,den sørøstligeog den nordvestlige
lommenfor seg.

Lag 9 stammertydelig fra gropenskonstruksjonsfase,da det ligger under den antatte
kassebunnen,og videreut påsørsidenav kassekonstruksjonen.Staurensomutgjør lag 18
harblitt kjørt gjennomlag 9. Hvorvidt lag 9 er tilfeldig eller bevisstfylt i bunnener ikke
mulig å avgjøre.Lag 10 bør ogsåstammefra konstruksjonen,og tolkessomen mindre
utrasingav sidentilnærmetumiddelbartetterat gropenble gravd,i og medat lagetsynes
å inneholdetilnærmetren undergrunnssand,og det ikke er spor etter noenavleiringer
eller liknendemellombunnen/sidenav gropenog laget.

Lag 7 og 8 synes å tilhøre en forholdsvis tidlig fase – enten utgjør de en del av
konstruksjonsfasen,eller deharkommettil kort tid senere,noeavhengigav hvordanman
tolkerselvekonstruksjonen.Dettevil bli diskutertnærmereunder.Det sammegjelder for
lagene11, 12, 13, 20 og nordvestligdel av lag 6, langsnordvestsidenav profilet. Lagene
er dominertav undergrunnssand, og selvom det var tydelig skjæringmot undergrunnen,
erdetlite somtyderpåat detharståttåpentovertid før lageneharblitt deponert.

Tilsynelatendeuavhengigav lag og stratigrafier forekomstenav storestein,fra ca.20 cm
ogopptil 60-70 cm, i øvredel av gropen.I desikrekonstruksjonslagene(f.eks.lag 9, 17)
forekommerdet kun nevestorestein,mensdet i bl.a. lag 15, 1, 2, 3, 4, og 6 er massive
stein.

Figur 11: Profilet settmotNNV, medvanninnsigi bunnen.Demørkestripenei undergrunnensomsynespå
beggesiderav nedgravningenvar naturlige,trolig enslagsjernuftelling(Cf34732_45.)
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NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER7

7.1 VEDARTANALYSE

En kullprøve fra gammel markoverflate, og to vedartprøver ble vedartanalysert.
Markoverflateninneholdt4 biter bjørk og 20 biter gran,noesomfor det førstetyderpåat
den er dannetetter graninnvandringen(ca. 300 e.Kr., se Høeg1997), for det andreat
skogenharværtav omtrentsammetypesomdagens,dervi finnerprimærtgran,menmed
noeløvtrærinnimellom.Deto prøveneav treverketfra enantattkasseble bestemttil hhv.
primært gran med innslag av selje/vier/osp,og til omtrent lik fordeling gran og
selje/vier/osp,samt litt bjørk. Disse resultatenevar noe overraskende,ettersomde to
prøvenevar antatt å utgjøre to fragmenterav tre, og såledesburde inneholdt kun ett
treslagper prøve. Ut i fra de to prøvenesynesdet som om kassenhar vært laget i en
blandingav granogselje/vier/osp.

7.2 DATERING

Pnr Lag Type lag Ukalibrert 1-sigmakal. 2-sigmakal.

PK1 5 Gml. markoverflate 266 ± 30 BP kal. 1520-60/1630-
70/1780-1800 e.Kr.

1510-1600/1610-70/1780-
1800/1940-1960 e.Kr.

PK3 17 Treverk i kasse 412 ± 30 BP kal. 1440-1490 e.Kr. 1420-1530/1590-1620 e.Kr.
Tabell4: Dateringenefra Ringsbymed1- og2-sigmakalibrering.

Dateringenav vedfra denmuligekassekonstruksjonentil middelaldersynesplausibel.
Dateringenav gammelmarkoverflateernoemerusikker,og avhengerav hvordan
stratigrafientolkes.

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON8
Begrepet dyregrav omfatter både fangstgroper,groper gravd ned i løsmasse,og
fangstgraver,gropersom har værtbygd opp medsteinblokker. Fangstgraverer primært
knyttet til reinfangsti høyfjellet, mens fangstgropeneopptrer både i lavlandetog på
fjellet, og ble brukt til fangstav elg eller rein. Dyregraveropptrer sjeldenalene,men
heller i størrefangstsystemermeden rekkedyregraver,sperregjerdermedmer. Gropene
for elgfangster vanligvis noe størreenn dem for reinfangst(se bl.a. Amundsen2007;
Bergstøl1997; Gustafson2007).

Gudbrandsdalenog Østerdalenhar de størstekjente konsentrasjoneneav fangstgroperi
Norge,menkulturminnetypener godtkjent i storedelerav landet,og i Sverige.Det finnes
sikre dateringertilbake til bronsealder,mendet harogsåblitt argumentertfor fangstgroper
tilbaketil steinalder.I jernalderogmiddelalderer fangstgropergodtbelagt(Amundsen2007,
Jacobsenog Larsen1992).Sikredateringerfra Gråfjellprosjektet,fra konstruksjonselementer
i gropene,liggerinnenfor1200-1500e.Kr.(Amundsen2007:127).

Fangstgropenpå Ringsby har både typiske og utypiske trekk. Målene samsvarerfor
eksempelgodt med fangstgroperfra Gråfjellprosjektet(se Amundsen2007:Tabell18),
som er en av de størreundersøkelseneav fangstgroperpå Østlandet.Målene er ikke
direkte sammenliknbaremed resultatenefra Rødsmoprosjektet(Bergstøl 1997), men
synesikke sværtdivergerendefra disseheller. I følgedeskjematiskestandardoppsettene
er detspesieltdentilnærmetfraværendevollen somskiller fangstgropenfra standarden,i
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tillegg til begrensetmarkoverflateog utvaskingslag.Mye av detsammeble observertpå
fangstgroperi Ullensakerkommune,Akershus,ogsåi sandundergrunnmed forholdsvis
myestein(WennogDamlien2011)

Det er flere usikkerheterhva angårkonstruksjon,bruk og gjenfylling av fangstgropen.
Dersomtreverketi lag 17 og18 er resterav enopprinneligkassekonstruksjoni bunnenav
gropen, for å sikre seg at byttedyret ikke klarte å sparkeseg opp, vil dette tilsi at
nedgravningenhøystsannsynligharværtstørreennkassen,og dermedennfangstgropen
slik denvar i bruk.Detteharblitt beskrevetsomenmulig løsningfor å få rom i gropentil
å byggekassen,og såhar hulrommetpå sideneblitt fylt igjen før fangstgropenhar blitt
tatt i bruk (Amundsen2007:70).Dettevil kunneforklareflere av deundergrunnsliknende
lagenei gropen,særlig7, 8, 10, 11, 12 og 20, muligensogså13. Trolig har gropenved
brukhattenrektangulærbunn,ogrettesideri bunnen.

Resterendelag, samtsteinene,skal trolig tilskrives prosesseretterat gropengikk ut av
bruk.Det synessomom kanteneharrastinn gradvis,trolig noetid etterat gropengikk ut
av bruk, om manskal dømmeetterdannelsenav markoverflate.Det virker somom det
har vært begrensetbevisst gjenfylling. Dersom gropen var blitt gjenfylt, skulle man
kunneforventelangt tykkerelag i bunnenav gropen.De manglendevolleneog de store
steinenetyder i midlertid på at noegjenfylling kan ha skjedd. Særligsteineneutgjør en
tolkningsmessigutfordring.Det dreiersegikke såmyeom hvor dekom fra, trolig harde
ligget i jorden som har blitt gravd ut for å konstrueregropen;det var som nevnt over
rikelig medstein i undergrunnenogsåda det ble maskineltsjaktetunderutgravningen.
Utfordringenligger i hvorfor destoresteinenelå i gropensøvrelag.En muligheter at de
var lagtoppi vollen,ogsåtrillet nediav segselv,ellerble skjøvettilbakenedi gropenpå
etseneretidspunkt.Pådenannensidekandethavirket mot sin hensiktåmarkereengrop
mansøkteå få elg nedi medstein.En eventuellgjenfylling av gropenkanhakommetsom
følgeav en lov fra 1863somforbødbruk og byggingav fangstgroper,og at gropersomvar
til skadefor husdyrskullefylles igjen(Jacobsenog Follum1997:183;Spangen2009).Det er
i såfall ikke snakkomenfullstendig,ellersærligeffektiv gjenfyllingav fangstgropen.

Det er flere uklarepunktervedfangstgropen,for eksempeldenopprinneligeformen.Det
er sporetteren kassei tre, menvedartanalysenetyderpå sværtblandettrebruk,og man
kan spørresegom treverketfaktisk har værtdel av en solid kasse,om det har vært lagt
varierendeav kvist og greiner man har hatt for håndesom lett støtte mot kantene,
eventuelt at vedartanalysenhar fanget opp også senereforstyrrelser. Dateringenav
treverk fra den mulige kassen, og dermed av fangstgropensbruksperiode, til
senmiddelaldersynesplausibel. Dette er blant anneten periodesom er godt dekket i
Gråfjellmaterialet,somnevntover.

Kullfragmentenefra gammelmarkoverflatefikk forholdsvis sendatering,fra sluttenav
senmiddelalderog frem til 1900-tallet, i motsetningtil treverketfra den antattekassen,
somble daterttil middelalder. Dateringene antyderat markoverflatenhardannetsegetter
at gropen gikk ut av bruk, noe som gir et fortolkningsproblemsammenliknetmed
stratigrafien.I vollen ligger det fyll over markoverflaten,som i utgangspunktettolkes
som en voll, og et resultatav at gropenble spaddut ved anleggelsen.Dersomdetteer
tilfelle, vil markoverflatenværeeldre enn kasseni gropen,ikke yngre. Dateringerog
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stratigrafisketolkningerer altsåikke i overensstemmelse,noesombetyrat eneller begge
børomtolkes.

En mulighet er at dateringenpå markoverflatener feil, med andreord at kull som er
yngre enn markoverflatedannelsenhar blitt datert.Det er mulig at yngre kull har blitt
transportertgjennomjordlagene,men det ble ikke observertfå tegn på dyregangerog
insektgangerunder utgravningen,og uten ekstern påvirkning er det lite trolig at
markoverflatenvar blitt forstyrretav nyeremateriale,sidendenlå forsegletundervollen.
En annenmulighet er at dateringenav treverk fra konstruksjonener misvisende,og at
gropenble anlagt langt senereenn dennedateringenantyder.Den mest nærliggende
forklaringenpå dette vil væreat det ble benyttetgammelttreverk i konstruksjonenav
gropen. Det er mulig, men synesnoe uvanlig. En tredje mulighet vil være at den
stratigrafisketolkningen ikke stemmer,altså at jordfyllet over markoverflatenikke er
oppkastetved anleggelsenav gropen,menhar blitt deponerti ettertid,med andreord et
trestegshendelsesforløp. Først ble gropen gravd, deretterdannetmarkoverflatenseg,
deretter ble markoverflatendekket med jord. Forslagsviskan dette bety at gropen
opprinneligharhatt lite eller ingenvoll, og at fyllet somblegravdut harligget noelenger
fra gropen.På et tidspunkt (f.eks. i forbindelsemed loven av 1863) fylte man igjen
gropen,samtidigsom noe jord ble liggendeigjen langskantenav gropen,og forseglet
markoverflatensomhaddedannetsegetterat gropengikk ut av bruk.

Usikkerheteni relasjonenmellom dateringog stratigrafi gjør det vanskeligå definere
gropensform. Det synesstratigrafisksannsynligat markoverflatenved sidenav gropen
og markoverflaten langs den skrå sørøstsiden av gropen er samtidige og
sammenhengende. Dersom markoverflaten eksisterte før gropen ble anlagt, har
fangstgropentrolig hatt rette sider, som har rast ut etter at gropengikk ut av bruk.
Dersom markoverflatendannetseg etter anleggelsenav gropen,kan den nåværende
traktformenentenvære identisk med den opprinneligeformen, eller den kan ha blitt
dannetved utrasing,mens den opprinneligegropen hadderette sider (se Amundsen
2007:72for definisjoner).

Fangstgroperfor elg opptrer somnevntoversjeldenalene.Dennefangstgropenskaltrolig
sesi sammenhengmedid144434, 50-100m lengernordøst,beståendeav to fangstgroper,
og hypotetisksett andre uregistrertefangstgroperi nærområdet.De to fangstgropene
synes,jf. beskrivelsen i Askeladden,å væreav om lag sammestørrelseogdybdesomden
undersøkefangstgropen.Man kunneogsåforvente å finne sperregjerdersammenmed
fangstsystemerfor elg. Dettehar ikke blitt påvistpåRingsby,mendet kansi vel såmye
omdebegrenseteregistreringene,kombinertmedsværttett granskog.
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Figur 12: Fangstgropenid144171i terrenget,medfangstgropfeltetid144434i nordøst(datafra
Askeladden).Kartgrunnlag:Statenskartverk.TillatelsesnummerNE12000-150408SAS.Produsert

14.11.2013CCW.

SAMMENDRAG9
Utgravningen av fangstgropen på Ringsby ble utført i tråd med prosjektplan.
Fangstgropenble dokumentertmedfoto, tegningog snitt, og statistiskmaterialesommål
og naturvitenskapeligeprøverble innhentet.I gropenvar det konstruksjonselementfra
bruksfaseni form av resterav en kasse,i tillegg til tvetydigesenerelag. Radiologiske
dateringertyder på at gropenhar vært i bruk i senmiddelalder,og senerehar gått ut av
bruk.
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VEDLEGG11

11.1 KULL- OG VEDARTPRØVER

Pnr Lag Type lag C-nr Labnr. Gram Vedart Datering

PK1 5 Gml.
markoverflate C59145/1 Ua-47303 0,4 4 bjørk

20 gran

266 ± 30 BP
kal. 1520-60/1630-70/
1780-1800 e.Kr.

PK2 17 Treverk i kasse,
fangstgrop C59145/2 22,4 33 gran

7 selje/vier/osp -

PK3 17 Treverk i kasse,
fangstgrop C59145/3 Ua-47304 16,1

2 bjørk
21 gran
17 selje/vier/osp

412 ± 30 BP
kal. 1440-1490 e.Kr.

Datertvedarti kursiv.

11.2 TILVEKSTTEKST , C59145

C59145/1-3

Fangstminne fra middelalder/nyere tid fra RINGSBY (77/2), RØMSKOG K.,
ØSTFOLD.

1) Prøve,kull. Vekt: 0,4 g. Prøvenble vedartbestemttil 4 bjørk og 20 gran.0,1 g bjørk
ble daterttil 266± 30 BP, kal. 1520-1800e.Kr. (Ua-47303). Fragammelmarkoverflatei
voll, lag5.

2) Prøve,annet.Vekt: 22,4g. Prøvenbestodav forråtnettreverk,og ble vedartbestemttil
33granog 7 selje/vier/osp.Frakasse(?) i bunnenav fangstgrop,lag17.

3) Prøve,annet.Vekt: 16,1g. Prøvenbestodav forråtnettreverk,og ble vedartbestemttil
2 bjørk, 21 granog 17 selje/vier/osp.12,3g bjørk og selje/vier/ospble daterttil 412± 30
BP,kal. 1440-1490e.Kr. (Ua-47304). Framulig kassei bunnenav fangstgrop, lag17.

Funnomstendighet:Funneneer innkommetved arkeologiskutgravningav en fangstgrop
påRingsby,77/2.Undersøkelsenble foretattfor å ivaretadatafra fangstgropen,somvar
blitt skadetetter anleggelseav skogsbilvei.Utgravningeneble utført i perioden17.-
18.7.2013.Fangstgropenble renset,tegnetog fotografert i plan, deretterble sørøstlig
halvdelfjernetmedgravemaskin.Deretterble profilet renset,fotografertog tegnet,ogdet
ble tatt ut kull- og vedartprøver.Tre kullprøverharblitt vedartbestemtav HelgeI. Høeg;
to av disseble radiologiskdatertved Ångströmlaboratoriet,Uppsala.Analyserapportene
finnesi utgravningsrapporten(WennogGaut2014).

Orienteringsoppgave:Fangstgropenligger ca.475 m nordøstfor tunetpå ØvreRingsby,
77/2,og ca.335m sør-sørvestfor høyestepunkt i Gjeddetjennåsene(242m oh). Gropen
varskåretav skogsbilveiensomgårfra Rømsjøeninn mot Gjeddetjenn,og lå umiddelbart
påsørvestsidenavveien.

Kartreferanse:Projeksjon:EU89-UTM; Sone32,N: 6621786,Ø: 661216.

LokalitetsID:144171.

Litteratur: Wenn,C. C. ogB. Gaut,2013: Rapportfra arkeologiskutgravning.
Fangstgropfra middelalder/nyeretid. Ringsby,77/2,Rømskogk.,Østfold.Upublisert
utgravningsrapport,Fornminneseksjonen,Kulturhistoriskmuseum,UiO.
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11.3 TEGNINGER
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11.4 FOTOLISTE

Filnavn Motiv Sett
mot

Tatt
av Dato

Cf34732_01 Fangstgropen før hogst og rydding SSV CCW 17.07.2013

Cf34732_08 HM forsøker å få kontakt med satelittene S CCW 17.07.2013

Cf34732_17 Svein Iver Gjøby feller trær, Hilde Melgaard måler VNV CCW 17.07.2013

Cf34732_18 Svein Iver Gjøby feller trær, Hilde Melgaard måler VNV CCW 17.07.2013

Cf34732_19 Fangstgropen etter hogst og opprensing SSV CCW 17.07.2013

Cf34732_20 Fangstgropen etter hogst og opprensing, profillinjen lagt
ut NV CCW 17.07.2013

Cf34732_21 Fangstgropen etter hogst og opprensing NØ CCW 17.07.2013

Cf34732_26 Fangstgropen etter hogst og opprensing, med Hilde
Melgaard i bunnen NØ CCW 17.07.2013

Cf34732_33 Fangstgropen etter snitting; sikring ved slutten av
dagen SØ CCW 17.07.2013

Cf34732_35 Profil, midtre del NØ CCW 18.07.2013

Cf34732_37 Profil, østlig del ØNØ CCW 18.07.2013

Cf34732_39 Profil, midtre del NØ CCW 18.07.2013

Cf34732_40 Profil, vestlig del NNØ CCW 18.07.2013

Cf34732_41 Profil, vestlig del N CCW 18.07.2013

Cf34732_43 Profil, midtre del NØ CCW 18.07.2013

Cf34732_44 Profil ØSØ CCW 18.07.2013

Cf34732_45 Profil NNV CCW 18.07.2013

Cf34732_46 Profil, østlig del ØNØ CCW 18.07.2013

Cf34732_48 Profil, midtre del NØ CCW 18.07.2013

Cf34732_50 Profil, midtre del NØ CCW 18.07.2013

Cf34732_51 Rentegning profil CCW

Cf34732_52 Rentegning profil, detalj CCW

Cf34732_53 Billedmontasje – fangstgrop før opprensing SSV CCW 17.07.2013

Cf34732_54 Billedmontasje - fangstbrop etter opprensing NØ CCW 17.07.2013

Cf34732_55 Billedmontasje - fangstbrop etter opprensing, med HM NØ CCW 17.07.2013

Cf34732_56 Billedmontasje – profil etter snitting og rensing. NØ CCW 18.07.2013



Gnr.77,Rømskogkommune Saksnr.2013/9204

28

11.5 ANALYSERESULTATER

11.5.1 VEDARTANALYSE VED HELGE HØEG
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11.5.2 C14-DATERING VED ÅNGSTRÖMLABORATORIET , UPPSALA UNIVERSITET
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11.6 ARKIVERT ORIGINALDOKU MENTASJON

2 stk. tegninger(A3)


