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Forsidebilde: Hulveisystem ID 20036. Tatt fra øst, sett mot vest. Fotograf, Annica Wika. 
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Oversikt lokaliteter og enkeltminner 
Lokalitet 

ID 
Enkeltminner 

ID- art  
Snittet C14 Datering/ kommentar Gbnr Side 

263508 0 - boplass Nei Nei Steinalder 50/1 18-21 

263510 0 - boplass Nei Nei Steinalder 50/1 22-25 

263918 0 - boplass Nei Nei Steinalder 49/1 26-29 

20036 

1 - steingjerde Nei Nei Etterreformatorisk 49/3, 
202/19

3, 
49/26, 
202/5, 
202/19

5, 
202/20

7 

30-37 

2 - hulvei 

Nei Nei 
Førreformatorisk 
 

3 - hulvei 

4 - hulvei 

5 - hulvei 

6 - hulvei 

7 - hulvei 

8 - hulvei 

42086 1 - bygdeborg Nei Nei Jernalder 
50/1, 
50/8 

38-45 

263514 

1 - steingjerde 

Nei Nei Etterreformatorisk 

50/1, 
50/8 

46-49 2 - steingjerde 

3 - steingjerde 

263516 0 - steingjerde Nei Nei Etterreformatorisk 50/8 50 

263848 0 - steingjerde Nei Nei Etterreformatorisk 202/4 51-52 

263852 

1 - steingjerde 

Nei Nei Etterreformatorisk 

49/3, 
202/5 

53-56 
2 - steingjerde 

3 - steingjerde 

4 – opparbeidet sti 

263872 0 - steingjerde Nei Nei Etterreformatorisk 
46/26, 
202/5 

57 

263920 0 - steingjerde Nei Nei Etterreformatorisk 49/1 57-58 

263513 0 - Rydningsrøys Nei Nei Etterreformatorisk 50/1 59 

263511 
1 - Rydningsrøys 

Nei Nei Etterreformatorisk 
50/1 

60 
2 - Rydningsrøys 
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 Bakgrunn for undersøkelsen 
Statens vegvesen har startet reguleringsplanarbeid av områdene Hogsnes, Smørberg og Teie. 
Planarbeidet utføres av statens vegvesen og skal tilrettelegge for ny fastlandsforbindelse mellom 
Nøtterøy og Vear.    

Planområdet ligger i et område med flere automatisk fredete kulturminner og det er potensial for å finne 
ytterligere slike innenfor planområdet. Fylkeskommunen varslet behov for arkeologiske registreringer 
(jfr. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 § 9 undersøkelsesplikten) 27.09.2019, og tiltakshaver 
bestilte registrering 30.09.2019. 

Registreringen er gjennomført med funn av automatisk fredede kulturminner. 

 Sammendrag 
Utmarksområdene ble undersøkt ved hjelp av overflateregistrering og prøvestikking. 

11 kulturminnelokaliteter ble registrert. Askeladden-ID 263508-0 steinalder boplass, ID 263510-0 
steinalder boplass, ID 263918-0 steinalder boplass, ID 263514 steingjerde, ID 263516-0 steingjerde, ID 
263848-0 steingjerde, ID 263852 steingjerde, ID 263872-0 steingjerde, ID 263920-0 steingjerde, ID 
263513-0 rydningsrøys og ID 263511 rydningsrøyser.  

Askeladden-ID 20036 hulveisystem ble kontrollregistrert, og det ble lagt til ny geometri og tilstand i 
Askeladden. Askeladden-ID 42086-1 bygdeborg er også kontrollregistrert og det er gitt en beskrivelse 
av området i denne delrapporten.  

 Tidsrom og bemanning 
Undersøkelsen var budsjettert til 312 timer, fordelt på forarbeid, feltarbeid og etterarbeid. 
Utmarksregistreringen ble utført av arkeolog Gorm Seljeseth og Annica Wika i perioden 03.10.2019-
22.10.2019. Rapportarbeid ble foretatt 22.10.2019-25.11.2019. Totalt ble det brukt 207,5 timeverk/27,7 
dagsverk. For nøyaktig oversikt over timer og datoer, se kapittel 8.2, tidsbruk og bilutgifter.  
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 Områdebeskrivelse 
Planområdene som skal undersøkes er delt inn i flere delområder på Vear og Teie, på hver sin side av 
Vestfjorden i henholdsvis Tønsberg og Færder kommune. På Vearsiden er det et større 
undersøkelsesområde på Smørberg som grenser til Vestfjorden og et undersøkelsesområde på 
Hogsnes som ligger 0,5 km sør for Jarlsberg Travbane. På Nøtterøysiden er undersøkelsesområdene 
delt inn i Bjørneglova, Friggs vei, Teieskogen og Kolberg.  

 

Figur 1. Kart som viser undersøkelsesområdets beliggenhet på det sentrale Østlandet (t.v.), og beliggenhet med 
omkringliggende kulturlandskap (t.h.)  

 



8 
 

 Undersøkelsesområdet 
Planen omfatter gbnr Tønsberg kommune; 49/1, 49/74, 48/1, 49/3, 49/26, 202/195, 202/5, 202/4, 
202/169, 50/1, 50/8. Gbnr fra Færder kommune; 1/1, 3/1, 129/1, 129/360, 129/346, 129/228, 129/227, 
129/291, 129/334, 129/9, 129/10, 129/310, 129/309, 129/312, 129/1, 129/321, 129/367, 129/353, 
129/364, 129/437, 129/34, 129/23, 129/24, 129/28, 129/276, 129/275, 129/284, 129/285, 129/287, 
129/288. 

Undersøkelsesområdet måler 241314 m2 (241 daa). Nedenfor presenteres områdene som er 
overflateregistrert, høsten 2019.  

 

 

Figur 2. Kart over undersøkelsesområdene. De lilla områdene er overflateregistrert, høsten 2019 og presenteres i 
denne rapporten.  
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4.1.1 Hogsnes 

Undersøkelsesområdet på Hogsnes måler 20075,54 m2 (20 daa) skog, avgrenset av terrenget i nord og 
boligfelt i sør. Området ligger 10-45 moh og landskapet er kupert, med en bratt skråning ned, ut fra 
planområdet på nordsiden. Det er 3 koller/berg som strekker seg i en nord-sørgående retning gjennom 
undersøkelsesområdet.  

 

Figur 3. Kart over undersøkelsesområdet på Hogsnes. 
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4.1.2 Smørbergrønningen 

Undersøkelsesområdene på smørberg måler til sammen 111848 m2 (112 daa), avgrenset av et 
boligområde i sørvest, skog og jorder i nord og sør og Vestfjorden i øst. Av dette er 86 daa skog og 26 
daa dyrket mark. Området ligger 1-57 moh, da det strekker seg fra Vestfjorden i øst og opp på de 
høyeste kollene på Smørbergåsen og Smørbergrønningen.  

Smørbergåsen 
Den vestre delen av undersøkelsesområdet på smørbergåsen var veldig vått, spesielt rundt bekken som 
renner nord-sør gjennom området. Skogsområdene ellers er åpne og kupert med mye berg og det skrår 
bratt ned mot Vestfjorden.  

Smørbergrøningen 
Undersøkelsesområdet på Smørbergrøningen består av et åpent skoglandskap med en bratt stigning 
mot berget som strekker seg nord-sør gjennom store deler av området. Den vestre delen av 
undersøkelsesområdet består av en tettere løvskog som ligger på en flate sørvest for berget.  

 

 

Figur 4. Kart over undersøkelsesområdene på Smørberg. 
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4.1.3 Teie 

Undersøkelsesområdene i den nordlige delen av Teie på Nøtterøy er delt inn i Bjørneglova, Friggs vei 
og Teieskogen vest. Dette er kuperte skogsområder med åpen skog og mye berg.  

Bjørneglova 
Bjørneglova måler 19980,94 m2 (20 daa) med skog, avgrenset av boligområdet i øst og Vestfjorden i 
vest. Området ligger 1-62 moh. og det er generelt veldig bratt med en liten bukt nede ved vannet i nord, 
hvor det er mulig å følge svabergene mot sør.  

Friggs vei 
Friggs vei måler 12366,82 m2 (12 daa) med skog avgrenset av boligområde i nord, vest og sør og 
industriområde i øst. Området ligger 24-49 moh. med et platå i vest som skrår bratt ned mot øst. Det er 
åpen skog på platået og en noe tettere vegetasjon hvor terrenget skrår nedover i nord.  

Teieskogen vest 
Teieskogen vest måler 32846,05 m2 (33 daa) med skog, avgrenset av boligområder i øst og vest. 
Området ligger 37-82 moh. i et bratt og kupert terreng. De sør-sørvestlige områdene består av åpen 
skog i et populært turområde. De nordlige og vestlige områdene ligger i en bratt skråning overvokst med 
busk og kratt.  

 

 

Figur 5. Kart over undersøkelsesområdene på Teie. 
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 Kulturminner i området 
Innenfor undersøkelsesområdet ligger det 3 automatisk fredede kulturminnelokaliteter registrert i 
Askeladden. Det dreier seg om ID 42086-1 bygdeborg, ID 20036 hulveier og ID 229143-1 fotgrøft (i 
dyrket mark). I nærområdet på Nøtterøy og Vear ligger det flere andre lokaliteter, hulveier, røyser og 
løsfunn.  

 

Figur 6. Kart som viser undersøkelsesområdet, med eventuelle tidligere registrerte kulturminner synlige.  
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 Registreringens forløp og metoder 
 Forløp 

Overflateregistrering og prøvestikking av utmarksområdene ble gjennomført i tidsrommet 03.10.2019-
22.10.2019, ved arkeolog Gorm Seljeseth og Annica Wika. Været varierte mellom sol, nedbør og 
overskyet.   

 Registreringsmetoder 
Metodene bestod i visuell overflateregistrering og prøvestikking. 

5.2.1  Visuell overflateregistrering 

Overflateregistrering foregår ved at arkeologene beveger seg gjennom et landskap – fortrinnsvis flere 
ganger – i tette sveip for å finne kulturminner som er synlige på overflaten. Denne typen undersøkelse 
krever at arkeologene er erfarne nok til å oppdage landskapsformasjoner og strukturer som skapt av 
mennesker og ikke er ”natur”. Overflateregistrering er oftest mest aktuelt i de områdene der det også 
prøvestikkes. 

Det ble registrert 8 kulturminner ved overflateregistreringen, de er ikke automatisk fredet. Det dreier seg 
om ID 263513-0, ID 263511, ID 263516-0, ID 263514, ID 263848-0, ID 263872-0, ID 263852 og ID 
263920-0. Kulturminnene er nærmere beskrevet på side 46-60 ff. 

5.2.2 Prøvestikking 

Prøvestikking foregår ved at arkeologene graver mindre ”prøvehull” i bakken og sålder massene, her i 
såld med en maskevidde på 4 mm. Stikkene fordeles systematisk over Undersøkelsesområdet, og 
særlig på de stedene der undergrunn, topografi og eventuelt funnhistorikk tilsier sannsynlighet for 
bosetning i forhistorien. 

Det ble gravd 55 prøvestikk i denne undersøkelsen. Stikkene var i hovedsak ca 35x35 cm i plan og 
mellom 20 og 50 cm dype, med variasjoner etter forholdene. Prøvestikkingen ble konsentrert til 
områdene med fin undergrunn og topografi på Smørberg og Hogsnes. Undergrunnen i området varierte 
fra våt sandgrus til fin gul sand. 14 av de 55 stikkene ga funn i form av slått flint, noe som gir en 
treffprosent på om lag 7,7%.  

Det ble påvist 3 lokaliteter tolket som boplasser fra steinalderen i løpet av undersøkelsen. Disse er 
beskrevet på side 18-29 ff. 
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Figur 7. Prøvestikkene fordelt i undersøkelsesområdet på Smørberg og Hogsnes. Positive er røde, negative er 
grønne. 
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5.2.3 Kontrollregistrering av tidligere kjente kulturminner 

Kontrollregistrering av kjente kulturminner er en todelt oppgave og består i å undersøke om kulturminnet 
fortsatt har utseendet, omgivelsene og målene oppgitt i Askeladden, samt å måle inn ny og nøyaktig 
geometri. Eldre kartfestinger er ofte unøyaktige, og dette er svært viktig å rette opp for å sikre god 
forvaltning av kulturminnene i kommende planarbeid og forvaltning.  

I denne undersøkelsen ble 2 lokaliteter med hulveier og bygdeborg kontrollregistrert; ID 42086-1 og ID 
20036.  

5.2.4 Innmåling og dokumentasjon 

Sjaktene ble målt inn med CPOS GPS knyttet med blåtannforbindelse til tablet-PC med kart over 
lokalområdet i programmet ArcPad. Kulturminnelokaliteten ble også rutinemessig dokumentert i skrift, 
foto og tegning. 

Kulturarv benytter det arkeologitilpassede GIS-programmet Intrasis til å dokumentere sine arkeologiske 
registreringer, og all dokumentasjon ble knyttet sammen i Intrasisprosjektet ”Fastlandsforbindelsen” for 
senere referanse. Prosjektet er lagret på Vestfold fylkeskommunes server, samt lastet opp til 
Askeladden i tilknytning til Askeladden-ID 263508-0, ID 263510-0, ID 263918-0, ID 20036, ID 263514, 
ID 263516-0, ID 263848-0, ID 263852, ID 263872-0, ID 263920-0, ID 263513-0, og ID 263511 (uten 
bilder). 
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 Arkeologiske resultater 
Det ble funnet 3 automatisk fredede kulturminner i løpet av registreringen. De er lokalisert på Smørberg 
og Hogsnes og det dreier seg om steinalderboplasser med Askeladden-ID 263508-0, ID 263510-0 og 
ID 263918-0.  

Det ble også registrert 8 nyere tids kulturminner. De er også lokalisert på Smørberg og Hogsnes og har 
askeladden ID 263514, ID 263516-0, ID 263848-0, ID 263852, ID 263872-0, ID 263920-0, ID 263513-0 
og ID 263511. 

I tillegg ble 2 kulturminner kontrollregistrert, ID 20036 hulveisystem og ID 42086-1 bygdeborg.  

 

 

Figur 8. Kart som viser beliggenheten på alle nyregistrerte lokaliteter på Smørberg. 
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Figur 9. Kart med oversikt over nyregistrerte kulturminner på Hogsnes. 
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 Steinalderlokalitetene 
Det ble registrert 3 nye steinalderlokaliteter med Askeladden-ID 263508-0 Smørberg boplass, ID 
263510-0 Smørbergåsen boplass og ID 263918-0, Hogsnes steinalderboplass.  

 

 

Figur 10. Kart med steinalderboplassene Smørberg og Smørbergåsen markert. 

 

6.1.1 ID 263508-0, Smørberg boplass  

Steinalderboplass påvist med 5 positive prøvestikk. Området ligger på en høy flate 30 moh, mellom to 
parallelle svaberg i en nord-sørgående retning som avgrenser lokaliteten i øst og vest. Lokaliteten ligger 
på en topp og terrenget skrår ned mot nord og slakt ned mot sør og er avgrenset av negative prøvestikk 
i nord og sør. Området ville hatt en fin tilgang til vannet mot nord og sør. Jordmassene bestod av 8-10 
cm med torv og rustrøde morenemasser. Lokaliteten er ca. 21 meter bred og 16 meter lang med et areal 
på 325 m². I dag er området lett bevokst med furutrær og lyng.  
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Figur 11. Kart over ID 263508-0. Det røde området markerer boplassen og det gule er sikringssonen. 

 

Figur 12. Kart over ID 263508-0 med havnivå satt til 25 moh. 
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Figur 13. Prøvestikk av GP229. hvor det ble funnet 7 flint. Sett mot S. Fotograf, Gorm Seljeseth. 

 

 

Figur 14. Flint fra lokalitet ID 263508-0. Fotograf, Rune Nordseter. 
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Figur 15. Prøvestikkskjema av ID 263508-0. 
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6.1.2 ID 263510-0, Smørbergåsen boplass 

Steinalderboplass påvist med 5 positive prøvestikk med flint og 1 prøvestikk med mulig keramikk. 
Området ligger på en flate som skråner ned mot nord, 37-41 moh. Det er høy konsentrasjonen av flint 
på den høyeste flaten med over 40 avslag, fragmenter og mikroflekker fra ett prøvestikk. Lokaliteten er 
plassert i en fin bukt og er naturlig avgrenset i vest og øst da det ligger i kanten av berget Smørbergåsen 
med et mindre svaberg på vestsiden. Lokaliteten er strandbundet da havet ville vært lett tilgjengelig mot 
nord. Jordmassene bestod av 5-13 cm torv, 5-11 cm gråbrun sand og 10-30 cm med rustbrun sand. Det 
er mye grus og grov sand i utkanten av lokaliteten i både nord og sør og det var mye våte masser hvor 
prøvestikkene fylte seg med vann mellom 20-40 cm ned. Lokaliteten er ca. 42 meter lang og 19 meter 
bred med et areal på 612 m². Området er lett bevokst med grantrær, løvtrær og lyng.  

 

 

Figur 16. Kart over steinalderlokalitet ID 263510-0. 
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Figur 17. Kart av steinalderboplass ID 263510-0 med havnivå satt til 35 moh. 

 

 

Figur 18. Steinalderlokalitet Smørbergåsen, ID 263510-0. Sett mot N med prøvestikk GP275. Foto, Annica Wika. 
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Figur 19. Funn av flint fra prøvestikk GP280 på lokalitet ID 263510-0. Foto, Rune Nordseter.  
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Figur 20. Prøvestikkskjema fra ID 263510-0. 
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6.1.3 ID 263918-0, Hogsnes steinalderboplass 

Steinalderboplass/aktivitetsområde påvist med 4 positive prøvestikk. Området ligger på en flate 30-31 
moh, med et høyt bratt berg på østsiden som strekker seg i en nordøst-sørvestlig retning. Det er et 
lavere svaberg nordvest for lokaliteten og boplassen ligger dermed i en fin liten bukt. Det er en slak 
helning ned, nord for lokaliteten og sør og sørvest som er avgrenset av negative prøvestikk. 
Jordmassene bestod av 10-15 cm med torv eller grus og rødbrun sand. Lokaliteten er ca 22 meter bred 
og 33 meter lang med et areal på 622 m². Området er i dag preget av huset som har stått rett nord for 
lokaliteten, med flere voller av grus og jord som ligger i utkanten av skogen på lokaliteten. De øvrige 
jordmassene virker også veldig omrota med mye søppel.  

 

 

Figur 21. Kart av steinalderboplass ID 263918-0. 
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Figur 22. Kart av steinalderboplass ID 263918-0, med havnivå satt til 30 moh. 
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Figur 23. Steinalderlokalitet ID 263918-0. Sett mot S, med jordvoll som ligger midt i lokaliteten. Foto, Annica Wika. 

 

 

Figur 24. Flintfunn fra lokalitet ID 263918-0. Foto, Rune Nordseter. 
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Figur 25. Prøvestikkskjema fra steinalderboplass ID 263918-0.  
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 Hulveier 

6.2.1 ID 20036, Øde Vear hulveisystem  

Hulveisystemet Øde Vear er kjent fra før og er blitt kontrollregistrert og fått ny geometri. Det er et 
hulveisystem som strekker seg øst-vest i utkanten av skogsområdet, rett nord for boligfeltet i Myrhamna 
og vest for jordene ved Mæle gartneri. Terrenget skrår svakt opp mot vest og landskapet er åpent med 
løvtrær. Hulveiene er godt synlig som parallelle u-formede nedsenkninger i bakken og varierer i størrelse 
fra 2,5 – 4 meter bred og 20 – 200 cm dype, med store voller mellom hulveiene. De er bare synlige i det 
hellende skrå partiet i terrenget. I øst stopper hulveiene i møtet med gården ved jordet. I vest avtar 
hulveiene hvor landskapet flater ut på toppen av bakken. ID 20036-2, fortsetter som en sti både i øst og 
vest, men er ikke synlig som en markert hulvei. Steingjerde ID 20036-8, markerer eiendomsgrensen 
mellom gbnr 202/95 og 49/3 og går parallelt med hulveiene.  

 

 

Figur 26. Kart over Hulveisystemet Øde Vear ID 20036, med gammel og ny geometri av lokaliteten markert i 
kartet. 
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Figur 27. Oversikt over de forskjellige hulveiene og steingjerdet i hulveisystemet ID 20036. 
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ID 20036-1, Øde Vear steingjerde 
Steingjerdet går vest-øst og består av semirunde mellomstore steiner og er fint stablet men litt 
sammenrast noen steder. Gjerdet går parallelt med hulveiene med ID 20036-5 og ID 20036-7 på sin 
nordside og ID 20036-6 på sørsiden. I den østlige delen ligger steingjerdet oppe på ryggen mellom 
hulveiene. Gjerdet er 50 cm høyt og ca 1 meter bredt og strekker seg over 100 meter.  

 

 

Figur 28. steingjerde ID 20036-1. Sett mot SØ. Foto, Annica Wika. 
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ID 20036-2, Hulvei 
Vest-øst orientert hulvei. Det er den lengste av hulveiene som går fra toppen av platået i vest og helt 
ned til jordet i øst. Selve hulveien er synligst i det skrånende bakkepartiet som en svak u-form. På platået 
i vest forsvinner den markerte u-formen og går over i en sti som leder til hulveiene i ID 30038-1 

 

 

Figur 29. Hulvei ID 20036-2. Sett mot Ø. Foto, Gorm Seljeseth. 
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ID 20036-3, Hulvei 
Vest-øst orientert hulvei. Hulveien ligger i den vestre enden av lokaliteten hvor stigningen har begynt å 
flate ut. Den er 3,5 meter på det bredeste, 30 cm dyp og ca 12 meter lang.  

 

 

Figur 30. Hulvei ID 20036-3. Sett mot Ø. Foto, Gorm Seljeseth. 
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ID 20036-5, Hulvei 
Vest-øst orientert hulvei som går parallelt med steingjerde ID 20036-1 på sørsiden. Hulveien er synlig 
som en svak nedsenkning i bakken med u-form og er 2,5 meter bred og 20-30 cm dyp. Endene i øst og 
vest er utydelig.  

 

 

Figur 31. Hulvei ID 20036-5. Sett mot Ø. Foto, Gorm Seljeseth. 
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ID 20036-6, Hulvei 
Vest-øst orientert hulvei. Hulveien har en tydelig u-form og nedsenkning i bakken og er opp til 3 meter 
bred med en 1,5 meter høy voll opp mot steingjerde ID 20036-1. Hulveien går parallelt med steingjerdet 
og ligger sør for gjerdet. Den østlige delen av hulveien er tydeligst i det bratteste partiet. I den vestre 
delen er noe av hulveien skjult under vedskjul og kompost.  

 

 

Figur 32. Hulvei ID 20036-6. Sett mot VNV med vedskjul i hulveien. Foto, Gorm Seljeseth. 
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ID 20036-7, Hulvei 
Vest-øst orientert tydelig hulvei med u-form. Hulveien går parallelt med og ligger på nordsiden av 
steingjerde ID 20036-1 og sør for hulvei ID 20036-2. Den er 3 meter bred og har en opp til 2,5 meter 
høy voll mot steingjerdet.  

ID 20036-8, Hulvei 
Vest-øst orientert tydelig hulvei med u-form. Den ligger parallelt med hulvei ID 20036-2 og er 3-4 meter 
bred og opp til 2 meter dyp.  

 

 

Figur 33. Hulvei ID 20036-8. Sett mot VNV. Foto, Gorm Seljeseth. 
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 ID 42086-1 Smørbergåsen bygdeborg 
Smørbergåsen bygdeborg er blitt kontrollregistrert. Det er ikke observert murer av stein som er blitt 
beskrevet ved tidligere registrering, men det er antydninger til steinrekker på berget. Dette er 
enkeltstående steinblokker som ligger på rekke eller samlinger av utflytende stein. De er blitt målt inn 
som potensielle arkeologiske strukturer da de alle ligger på linje og følger en sørvest-nordøstlig retning. 
De ligger i et kupert område med svaberg, steinblokker og løs stein og det var høy lyng og mye 
småbusker på registreringstidspunktet som hindret god sikt. Steinrekkene ligger i et område hvor en sti 
leder opp til berget.  

Som en del av kontrollregistreringen av bygdeborgen, ble også den gamle lokalitetsgeometrien vurdert. 
Den nye geometrien er basert på terrenget og landskapet hvor berget ligger og lokaliteten er dermed 
blitt naturlig avgrenset etter topografien. Sør og sørvest siden er preget av en høy og bratt fjellvegg. 
Videre på øst og vestsidene vokser berget gradvis i platåer med bratte sider og kuperte skråninger og 
avgrensingen er satt på de bratteste partiene. Nordsiden av berget er avgrenset hvor berget blir smalere 
og det begynte å svinge inn fra sørøst mot nordvest. Toppen av berget er preget av flere brede kløfter 
og det er forskjellige nivåer og et kupert terreng, det er ingen store flater. (Kontrollregistreringen er ikke 
oppdatert i Askeladden). Under kommer en kort analyse av de potensielle steinrekkene.  

 

 

Figur 34. Kart med den gamle geometrien av bygdeborg ID 42086-1 tydelig markert. 
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Figur 35. Kart som viser bygdeborg ID 42086, med gammel og ny geometri og potensielle steinrekker. 
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Figur 36. Kart av de potensielle steinrekkene, markert i kartet. 

 

 

Figur 37. Foto fra toppen av Smørbergåsen med utsikt til Nøtterøy og Vestfjorden. Foto, Annica Wika. 
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6.3.1 AE233, Steinrekke 

Starten på mulig steinrekke som går i en sørvest-nordøstlig retning. Den starter på samme sted som er 
beskrevet for mur 1 i Askeladden. Dette er den tydeligste delen hvor det er flere store steiner som ligger 
etter hverandre. Det er store blokker av stein i begge endene av rekka og steinene er noe utflytende i 
midten. Steinene er overgrodd med mose og blåbærlyng og måler ca 1 meter i bredden, rundt 2 meter 
hvor det er mest utflytende og sammenrast og rekka er ca 40 cm høy. Terrenget skrår opp mot øst og 
det er kupert med svaberg. Det er til tider bratt ned mot vest, men steinrekka er også plassert i et område 
hvor det ville vært mulig å ta seg opp i høyden.  

 

Figur 38. Foto av potensiell steinrekke AE233. Sett mot ØNØ. Foto, Annica Wika. 
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6.3.2 AE234, Steinrekke 

Det er store mosegrodde steinblokker som ser ut til å danne en rekke, men det er veldig utydelig. Det 
vokser en stor einerbusk midt blant steinene som også gjør det vanskelig å se. Det ser ut til at rekka 
følger en sørvest-nordøstlig retning, lik AE233 og det kan dermed være en forlengning av denne 
steinrekken.  

6.3.3 AE235, Steinrekke 

Det er mosegrodde stein og mye blåbærlyng, men steinrekka er fortsatt mer tydelig enn AE234. Det er 
utflytende stein hvor det ligger flere i bredden, opp mot 2 meter. Rekka går i en sørvest-nordøst retning 
og stopper ved en sti som kommer opp skråningen fra nordvest og går opp mot sørøst.  

  

 

Figur 39. Foto av potensiell steinrekke AE 235. Sett mot VSV. Foto, Annica Wika. 
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6.3.4 AE236, Steinrekke 

Like etter stien er det en antydning til voll med noe stein. Det er veldig utflytende med går i en sørvest-
nordøstlig retning lik de andre steinrekkene. Vollen går mot berget i nordøst hvor det ligger flere store 
steiner opp skråningen.  

 

 

Figur 40. Foto av potensiell steinrekke AE 236 i skråningen. Sett mot VSV. Foto, Annica Wika. 
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6.3.5 AE237, Steinblokker 

Dette er tre store steinblokker mellom 100-70 cm som ligger på kanten av berget. De ligger i en sørvest-
nordøst retning og er de siste steinene i området som kan se ut til å slutte seg til denne rekken med 
stein.  

6.3.6 AE238, Samling stein 

Samling med mellomstore, mosegrodde stein som strekker seg utover i en øst-vestlig retning i et større 
område. Det ligger stein generelt i overflaten, men dette området er markert da det er noe mer stein 
som er konsentrert her. Terrenget heller ned mot nord og steinen ligger som en barriere på et punkt 
som det ellers vil være enkelt å ta seg opp.   

 

 

Figur 41. Foto av AE 238. Sett mot NNV. Foto, Annica Wika. 
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6.3.7 A239, Samling stein 

Det er en voll med stein som ligger i en halvsirkel. Selve vollen er ca 1 meter bred og 30-40 cm høy og 
halvsirkelen er 4,5 meter i diameter hvor det er en grop på innsiden. Det er usikkert om det er en struktur 
eller en naturlig formasjon. Det vokser store grantrær med mye røtter i og rundt vollen.  

 

 

Figur 42. Foto av AE 239. Sett mot NNV. Foto, Annica Wika. 
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 Nyere tids kulturminner 

6.4.1 ID 263514, Steingjerde Smørberg 

Eiendomsgrensen er tydelig markert med en steinrekke som er blitt delt i tre deler (se kart figur 43). 
Steinrekka er sammensatt av store, kantete, mosegrodde stein samt mellomstore stein. Den er 
hovedsakelig markert med enslige steiner som ligger på rekke, noen steder er det lagt et par i bredden 
og et par i høyden. Steinrekka går nordvest-sørøst og er delt opp av en nord-sørgående stor sti. 
Terrenget skrår opp mot øst og steinrekka følger det kuperte landskapet med små berg som ligger 
oppover skåningen. 

 

 

Figur 43. Kart av Steingjerder ID 263516-0 og ID 263514. 
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ID 263514-1. Steingjerde vest 
Den vestligste delen av steinrekka med enslige steiner på rekke som går øsø-vnv. Rekka er ca 11 meter 
lang og stopper ved den oppbygde stien.  
 
 

 

Figur 44. Bilde av steingjerde ID 263514-1. Sett mot ØSØ. Foto, Annica Wika. 
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ID 263514-2, Steingjerde midt 
Midtre del av steinrekka, samensatt av mosegrodde stein og går i en nordvest-sørøstlig retning. 40-50 
cm bred og ca 30 cm høy. Terrenget går opp mot øst og det er flere småknauser hvor steinrekka gjør 
et lite hopp opp. Steinrekka starter på den østlige siden av den oppbygde veien og stopper på et platå 
under ID 263514-3. 

 

Figur 45. Bilde av steingjerde ID 263514-2. Sett mot ØSØ. Foto, Annica Wika. 
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ID 263514-3, Steingjerde øst 
Steinrekken ligger i eiendomsgrensa og går nordvest-sørøst. Den kommer ut av det bratte berget og er 
ca 6 meter langt og 50 cm høyt, sammensatt av store, kantete, mosegrodde stein.  

 

 

Figur 46. Bilde av steingjerde ID 263514-3. Sett mot NV. Foto, Annica Wika. 



50 
 

6.4.2 ID 263516-0, Steingjerde Smørberg 

Steingjerde kommer ut av den oppbygde nord-sørgående stien og går i en nordvestlig retning i 11 meter 
før det svinger mot vest i 5 meter (se kart, figur 43). Mengden av stein i gjerdet varierer og der det ikke 
er stein er det bygd opp med jordmasser i stedet. Gjerdet er veldig sammenrast og består av 
mellomstore, mosegrodde stein.  

 

 

Figur 47. Bilde av steingjerde ID 263516-0. Sett mot NV. Foto, Annica Wika. 
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6.4.3  ID 263848-0, Steingjerde/steinvoll Smørberg 

Steinvoll bygd opp av småstein og mellomstore stein. Steinene er ikke stablet men ligger som en 
steinvoll på nordsiden av en bekk, 3-8 meter sør for jordet. Sannsynlig tilført rydningstein fra jordet. 
Eiendomsgrensen mellom gbnr 202/4 og 202/5 går også mellom bekken og jordet og steinvollen som 
går parallelt kan ha vært en eldre markering av dette. I vest er det vanskelig å se en tydelig markering 
med steiner og mye ser ut til å skli ut i bekken. Den østlige delen går også ut i bekken og deler bekken, 
landskapet ellers er overgrodd og flere store trær har falt over steinvollen, ellers er det vått og sumpete.  

 

 

Figur 48. Kart av steinvoll ID 263848-0. 
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Figur 49. Bilde av steinvoll ID 263848-0. Sett mot SØ. Foto, Annica Wika. 
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6.4.4 ID 263852, Steingjerde Smørbergrønningen  

Pent stablet steingjerde bestående av mellomstore mosegrodde stein. Gjerdet er ca 1 meter bredt og 
30-50 cm høyt. Det går i en nord-sørgående retning, parallelt med en fin opparbeidet sti. I sør, stopper 
gjerdet i møtet gbnr 202/5 og låven. I nord fortsetter gjerdet forbi hvor det er målt inn. Steingjerdet ligger 
i en fin åpen løvskog og terrenget skrår bratt opp mot et berg på vestsiden av gjerdet og slakt ned mot 
jordet på østsiden. Det går en bred opparbeidet sti parallelt med gjerdet på vestsiden. Stien er 1,5-2 
meter bred og i nord er den tydelig oppbygd med stein i et bratt parti i terrenget.  

 

 

Figur 50. Kart med steingjerdene ID 263852 og ID 263872-0 synlige i område Smørbergrønningen.  
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ID 263852-1, steingjede sør 
Sørligste delen av ID 263852. Det består av mellomstore mosegrodde stein og fremstår som et kraftig 
steingjerde. Det er ca 50 cm høyt, 1 meter bredt og strekker seg over 100 meter. En del stein har falt ut 
på østsiden av gjerdet og ligger i skråningen. I sør er det en liten åpning i gjerdet for gjennomgang. I 
nord er det en åpning på ca 3 meter mellom ID 263852-1 og ID 263852-2. Her ligger det mye stein i en 
utspredt røys på østsiden av gjerdet som antagelig kommer fra denne åpningen.  

 

 

Figur 51. Bilde av steingjerde ID 263852-1 og opparbeidet sti ID 263852-4. Sett mot NNØ. Foto, Annica Wika. 
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ID 263852-2, steingjerde midt 
I dette partiet svinger steingjerdet seg ned en liten bakke fra sørvest mot nordøst og forsvinner inn i den 
oppbygde veien. Gjerdet er ca. 1 meter bred og 40 cm høy og strekker seg ca. 25 meter. Gjerdet er 
oppbygd av mosegrodde, mellomstore stein.  

 

 

Figur 52. Bilde av steingjerde ID 263852-2 og opparbeidet sti ID 263852-4. Sett mot NØ. Foto, Annica Wika. 
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ID 263852-3, steingjerde nord 
Gjerdet går i en nord-sørgående retning med en liten sving ut mot øst til jordet hvor gjerdet stopper. 
Hele gjerdet er ikke målt inn og det fortsetter nordover. Det er 1 meter bredt, 30-50 cm høyt og den 
oppmålte delen er over 43 meter lang. Gjerdet består av mellomstore mosegrodde stein.  

ID 263852-4, opparbeidet sti 
Pent opparbeidet sti som går parallelt med steingjerdet på sin østside. Stien er 1,5-2 meter bred og er 
tydelig opparbeidet med stein i nordenden hvor terrenget er brattere. Stien fortsetter videre nordover, 
forbi hvor det er målt inn.  

 

 

Figur 53. Bilde av opparbeidet sti ID 263852-4. Sett mot ØNØ. Foto, Annica Wika. 
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6.4.5 ID 263872-0, Steinrekke Smørbergrønningen  

Steinrekke som følger eiendomsgrensen mellom gbnr 49/26 og 202/5 og går i en sørvest-nordøstlig 
retning (Se kart, figur 49). Steinrekka består av store stein og er til tider noe oppbygd av jordmasser, 
med en grøft på sørøst siden. Steinrekka er mellom 30-60 cm høy og 50 cm bred og strekker seg over 
60 meter.  

6.4.6 ID 263920-0, Steingjerde Hogsnes  

Steingjerde som går i eiendomsgrensa mellom gbnr 48/1 og 49/1. Det går i en nordvest-sørøstlig retning 
og er ca 7 meter langt og 40 cm høyt. Det er sammensatt av store steinblokker som måler 50x40 cm 
samt mellomstore mosegrodde stein. Steingjerdet er noe sammenrast og omrota.  

 

 

Figur 54. Kart med steingjerde ID 263920-0, som ligger rett sør for steinalderboplass ID 263918-0. 
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Figur 55. Bilde av steingjerde ID 263920-0. Sett mot Ø. Foto, Gorm Seljeseth. 
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6.4.7 ID 263513-0, Rydningsrøys Smørberg 

1-1,5 meter høy og ca. 3 meter avlang rydningsrøys. Den ligger på en flate og støtter seg på berg til 
nord, terrenget skrår ned mot sørøst, med en sti som ligger på sørsiden av røysa. Rydningsrøysa er 
sammensatt av mellomstore stein med noe teglsten og er overvokst av busker og kratt. Det ligger mye 
søppel og avfall i området generelt blant annet oljetønner og trevirke.  

 

 

Figur 56. Kart med rydningsrøysene ID 263513-0 og ID 263511 markert. 
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6.4.8 ID 263511, Smørbergveien rydningsrøyser 

To rydningsrøyser ligger på en flate sør for en asfaltert boligvei med et større jorde på nordsiden av 
veien. De består av mellomstore mosegrodde stein. Sør for røysene er det et omrota område med voller 
av jordmasser som antageligvis også er dumpet fra gårdsbruket. Ellers vokser det bjørk og grantrær 
mellom og rundt røysene.  

 

ID 263511-1, Rydningsrøys nord 
Den nordligste rydningsrøysa ligger nærmest veien og er veldig utflytende og ujevn i formen med flere 
stein som ligger spredt. Den strekker seg over et område på 4-5 meter og er ca. 60 cm høy. 

 

ID 263511-2, Rydningsrøys sør 
Den sørligste rydningsrøysa er noe oval i formen i en øst-vest retning. Den måler 3,5 x 2 meter og er 
70 cm høy.  

 

 

Figur 57. Foto, av rydningsrøysene ID 263511, som ligger inntil hverandre. Sett mot nord. Foto, Annica Wika. 
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 Merknader 
Under blir det gjort rede for observasjoner gjort i felt som ikke er lagt inn i Askeladden og ikke er 
automatisk fredet.  

6.5.1 Smørberg 

På Smørberg ved Sandodden er det båtfester i svaberget ved strandkanten. Det er brukt sement og er 
tydelig nyere tids aktivitet langs kysten.  

På andre siden av smørbergåsen er det en oppmurt betongstruktur med fire vegger og tak. Den ligger 
langs dagens ridesti i nærheten av en vanningsdam hvor gartneriet har hentet ut vann. Den er bygd ned 
i bakken og det er bygd opp med stein rundt. Strukturen har ukjent funksjon men den er mulig relatert 
til vanningsdammen.  

 

 

Figur 58. Kart over nyere tids aktivitet på Smørberg. 
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Figur 59. bilde av båtfeste på Smørberg. Sett mot NNØ. Fotograf Annica Wika. 

 

Figur 60. Betongstruktur på Smørberg. Sett mot Ø. Fotograf Annica Wika. 
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6.5.2 Nøtterøy 

Langs kysten på Rambergsiden er det spor etter nyere tids aktivitet. Det er kjent at det har stått et 
stupetårn her på 1950-tallet og det er blant annet små trapper og plattformer av sement mellom 
svabergene.  

På platået på høyden i Friggs Vei var det flere sementblokker med jernstenger og enkeltstående 
jernstenger slått i bakken. Dette kan ha vært fundamentblokker for en bygning eller annen struktur. Ned 
den bratte bakken mot øst er det et tydelig oppbygd parti med to parallelle steinvegger som går i en 
vest-østlig retning ned bakken. Det oppbygde partiet er ca. 15 meter bredt og fylt på med jordmasser. 
Steinveggene er opp mot 1 meter høye. Det er ikke kjent hvilken funksjon dette har hatt, men det er 
mulig at det oppbygde partiet i bakken er relatert til sementblokkene på platået. Det kan være rester av 
en hoppbakke.  

 

 

Figur 61. Kart over nyere tids aktivitet på Nøtterøy. 
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Figur 62. Trappetrinn støpt i svaberget. Sett mot SSV. Foto Annica Wika 

 

 

Figur 63. Mulig rest etter det gamle stupetårnet på Ramberg. Sett mot S. Foto Annica Wika 
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Figur 64. Oppbygd område i bratt skråning i Friggs vei. Sett mot N. Foto Annica Wika. 

 

 

Figur 65. Eksempel av sementblokk på platået i Friggs vei. Foto, Annica Wika. 
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 Konklusjon 
Kulturarv i Vestfold fylkeskommune foretok en arkeologisk registrering av utmarksområdene i 

forbindelse med Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Vear 03.10.2019-22.10.2019. 

3 automatisk fredede kulturminnelokaliteter ble registrert. Det dreier seg om Askeladden-ID: 

263508-0 Smørberg boplass, ID 263510-0 Smørbergåsen boplass og ID 263918-0 Hogsnes 

steinalderboplass.  

8 nyere tids kulturminner ble registrert. Det dreier seg om Askeladden-ID: 263514 steingjerde, ID 

263516-0 steingjerde, ID 263848-0 steingjerde, ID 263852 steingjerde, ID 263872-0 steinrekke, ID 

263920-0 steingjerde, ID 263913-0 rydningsrøys, og ID 263511 rydningsrøyser.  

I tillegg ble 2 kulturminnelokaliteter kontrollregistrert med Askeladden-ID: 20036 Øde Vear 

hulveisystem, og ID 42086 Smørbergåsen bygdeborg.  
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 Tidsbruk og bilutgifter 

  Tid Timer Arkeolog 
Leasingbil 
(400,00 pr dag) 

Privatbil 5,10 pr 
km (antall km) 

Bompenger 

Forarbeid             

01.10.2019 13.30-15.30 2 Annica Wika       

02.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika       

11.10.2019 09.30-13.00 3,5 Annica Wika       

              

    13         

Feltarbeid             

03.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   139,80   

04.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   139,00   

07.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   139,00   

  08.00-15.30 7,5 Gorm Seljeseth   43,70   

08.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   139,00   

  08.00-15.30 7,5 Gorm Seljeseth   43,70   

09.10.2019 08.0-15.30 7,5 Annica Wika   139,00   

  08.00-14.00 6 Gorm Seljeseth   43,70   

10.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   140,80   

  08.00-15.30 7,5 Gorm Seljeseth   43,70   

11.10.2029 13.00-15.30 2,5 Annica Wika   140,00   

  08.00-15.30 7,5 Gorm Seljeseth   43,70   

14.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   146,80   

15.10.2019 08.00-13.00 5 Annica Wika   74,60   

16.10.2019 09.00-15.30 6,5 Annica Wika   139,00   

17.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   139,00   

18.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   139,00   

21.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika   139,00   

22.10.2019 08.00-11.30 3,5 Annica Wika   76,10   

              

    128,5     2048,60   

Etterarbeid             

15.10.2019 13.00-15.30 2,5 Annica Wika       

22.10.2019 11.30-15.30 4 Annica Wika       

23.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika       

24.10.2019 08.00-15.30 7,5 Annica Wika       

05.11.2019 10.30-15.30 5 Annica Wika       

06.11.2019 09.00-15.30 6,5 Annica Wika       

07.11.2019 09.00-15.30 6,5 Annica Wika       

08.11.2019 08.00-10.30 2,5 Annica Wika       

11.11.2019 09.00-15.30 6,5 Annica Wika       

12.11.2019 08.00-12.30 4,5 Annica Wika       

21.11.2019 13.00-15.30 2,5 Annica Wika       

22.11.2019 10.00-15.30 5,5 Annica Wika       

25.11.2019 08.00-13.00 5 Annica Wika       

    66         

Totalt:   207,5   0,00   0,00 
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 Funnliste  
 

Funn-nr  

Kontekst 

Materiale Art Antall Funndybde Kommentar/beskrivelse Intrasis-nr 
(prøvestikk/

struktur) 

Askeladden
-ID 

F200006 GP216 263508-0 Flint Fragment  6 10-30 cm Finkornet, gråblå (4), gråhvit (2) 

F200007 GP217 263508-0 
Flint/berg
krystall 

Fragment 2 10-30 cm 
Mulig slått bergkrystall (1), blågrå flint 
(1)  

F200008 GP227 263508-0 Flint Fragment 3 10-30 cm Gråhvit, finkornet (3) 

F200009 GP229 263508-0 Flint Fragment 7 
10-20 cm 
20-30 cm 

Gråhvit, brent (5), blågrå, grovkornet 
(1), grå, finkornet (1)  

F200010 GP230 263508-0 Flint Fragment 1 20-30 cm Grå, grovkornet 

F200011 GP224 263510-0 Flint Fragment 1 25-20 cm Hvit, grovkornet.  

F200012 GP274 263510-0 Keramikk Fragment 1 - Mulig fragment av keramikk 

F200013 GP275 263510-0 Flint Fragment 1 20-30 cm Gråhvit, grovkornet 

F200014 GP280 263510-0 Flint Fragment 59 

10-15 cm 
15-25 cm 
20-30 cm 
30-35 cm 
35-45 cm 

Mikroflekker, fragmenter, avslag, brent 
flint 

F200015 GP281 263510-0 Flint Fragment 2 20-30 cm Blåhvit  

F200016 GP290 263510-0 Flint Fragment 1 15-20 cm Gråblå, grovkornet 

F200017 GP300 263918-0 Flint Fragment 2 15-20 cm 
Gråblå, finkornet (1), gråhvit, mulig 
brent (1) 

F200018 GP303 263918-0 Flint Fragment  6 20-30 cm 
Gråblå, grovkornet (3), hvit, finkornet 
(1), gråblå, finkornet (1) 

F200019 GP806 263918-0 Flint Fragment 1 15 cm Mørk blå finkornet 

F200020 GP807 263918-0 Flint Fragment 1 15 cm Blågrå 

 

 

 


