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Undersøkelsestype(r): Overflateregistrering   

Prøvestikking X  

Maskinell sjakting X  

Georadarundersøkelse (GPR) X  

Maskinell utsjekk av data fra GPR X  

Metallsøk X  

Overvåkning   

 

Resultater: Kulturminnetype Askeladden-ID 
Kjent fra før / 

Nyregistrert 

Automatisk fredete 

kulturminner: 

 

Steinalderboplass 263508-0 Kjent fra før 

Steinalderboplass 263510-0 Kjent fra før 

Steinalderboplass 263918-0 Kjent fra før 

Hulveisystem 20036 Kjent fra før 

Bygdeborg 42086-1 Kjent fra før 

Steinalderboplass 274239-0 Nyregistrert 

Gravminne  229143-1 Avskrevet 

   

Nyere tids/andre 

kulturminner: 

Steingjerde  263514 Kjent fra før 

Steingjerde 263516-0 Kjent fra før 

Steingjerde 263848-0 Kjent fra før 

Steingjerde 263852 Kjent fra før 

Steingjerde 263872-0 Kjent fra før 

Steingjerde 263920-0 Kjent fra før 

Rydningsrøys 263513-0 Kjent fra før 

Rydningsrøys 263511 Kjent fra før 

   

Faglige konklusjoner:  

 

Det er registrert 1 nytt automatisk fredet kulturminne innenfor planområde: ID 

274239-0. I tillegg er det kjent 5 automatisk fredede kulturminner fra før, og 8 nyere 

tids (ikke fredede) kulturminner. Gravminnet ID 229143-1 er avskrevet som 

kulturminne.  

 

Antall timeverk: 104,5 timer  

Merknader: 
 

Forsidebilde: Undersøkelsesområdet på Kolberg, sett mot vest. Fotograf, Julie Karina Øhre Askjem.   
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1. Bakgrunn og sammendrag 
1.1. Sakens bakgrunn 

Statens vegvesen har startet reguleringsplanarbeid for områdene Hogsnes, Smørberg og Teie. Etter 
overføring av deler av Statens Vegvesen til Vestfold og Telemark fylkeskommune 01.01.2020 er det Sektor 
for samferdsel, miljø og mobilitet som står for planarbeidet, med hensikt å 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. Vestfold fylkeskommune gjennomførte første delen av registreringen med funn 
av automatisk fredede steinalderboplasser, høsten 2019, med rapport 25.11.2019. 

Registreringen i 2020 er gjennomført med funn av automatisk fredede kulturminner. 

1.2. Sammendrag 

Registreringene i 2020 ble gjort på Smørberg i Tønsberg kommune og på Kolberg i Færder kommune. De 
ble gjennomført ved metodene prøvestikking, georadarundersøkelse og maskinell sjakting. 

Det ble registrert 1 nytt automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Det er en steinalderboplass 
med lokalitets-ID 274239-0, beliggende på Smørberg, (gbnr 50/1 Solhaug).  

1 automatisk fredet kulturminne (ID 229143-1 gravhaug) i dyrka mark på Smørberg (gbnr 49/3 Hogsnes) 
ble avkreftet i løpet av undersøkelsen og slettet fra kulturminnedatabasen Askeladden.  
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Figur 1. Vestre del av planområdet (Smørberg) med det nye automatisk fredede kulturminnet (ID 274239-0) 
markert i blått.  

2. Tidsrom og bemanning 
Undersøkelsen 2019-2020 var totalt budsjettert til 312 timer, fordelt på forarbeid, feltarbeid og 
etterarbeid.  

Registreringene i 2019 ble utført av arkeolog Annica Wika og Gorm Seljeseth i perioden 03.10.2019-
22.10.2019. Alt dette arbeidet, inkludert delrapport 1, ble fakturert Statens Vegvesen i 2019.  

For 2020 gjenstod det 104,5 timeverk. Registreringene i 2020 ble utført av Julie Karina Øhre Askjem og 
Annica Wika i perioden 14.08-27.10.2020. Masterstudent Johanne Torberg var med på registreringene i 
dyrka mark på Smørberg. Rapportarbeid ble foretatt 15.12-21.12.2020. Totalt ble det brukt 104,5 timeverk 
i 2020.  

Anders Moholt utførte metallsøk i deler av planområdet på Kolberg 27.10.2020, totalt 0,5 timeverk.  

Gravearbeidet på Smørberg ble utført av Brian Vibeto fra Seim Maskin. Gravearbeidet på Kolberg ble utført 
av maskinfører Fredrik Pedersen fra Seim Maskin. Det ble brukt en 8-tonns maskin av typen Hitachi Zaxis 
85 på begge steder, og arbeidet ble utført nøyaktig og effektivt.   
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3. Området 

 

Figur 2. Planområdets plassering i Vestfold og Telemark fylke. 
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3.1. Planen generelt 

Planområdet er stort, og er delt inn i flere delområder på Vear og Teie, på hver sin side av Vestfjorden i 
henholdsvis Tønsberg og Færder kommuner. 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. Se figur 3 under. 

 

Figur 3. Kart over undersøkelsesområdene. De lilla områdene er overflateregistrert høsten 2019 og er presentert 
i delrapport 1.  
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Hele planen omfatter gbnr i Tønsberg kommune; 48/1, 49/1, 49/3, 49/26, 49/74, 50/1, 50/8, 202/4, 202/5, 
202/169 og 202/195.  

Gbnr fra Færder kommune; 1/1, 3/1, 129/1, 129/9, 129/10, 129/23, 129/24, 129/28, 129/34, 129/227, 
129/228, 129/275, 129/276, 129/284, 129/285, 129/287, 129/288, 129/291, 129/309, 129/310, 129/312, 
129/321, 129/334, 129/346, 129/353, 129/360, 129/364, 129/367, 129/437. 

3.1. Undersøkelsene i 2019  

Smørberg, Hogsnes, Bjørneglova, Friggs vei og Teieskogen ble overflateregistrert i 2019, og disse 
undersøkelsene ble presentert i delrapport 1 (Wika 2019).  

3.2. Undersøkelsene i 2020 – denne rapporten 

Undersøkelsene i 2020 har inkludert jorder på Smørberg og Kolberg som er blitt anomalisjekket med 
gravemaskin etter kjøring med georadar, samt et lite område på Smørberg hvor det er blitt prøvestukket.  

I det følgende kommer omtalene til å bli delt opp i henholdsvis Smørberg og Kolberg. 

 

Figur 4. Oversikt over planområdet på Smørberg som ble kjørt med georadar (turkis) og anomalisjekket/sjaktet 
med gravemaskin (blått)  i 2020.  
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Figur 5. Kart over området på Kolberg. Det ble kjørt med georadar og anomalisjekket med gravemaskin i 2020 
innenfor det blå området. 
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3.3. Terrenget 

Undersøkelsesområdet som ble anomalisjekket på Smørberg består av flere åkerlapper mellom 
driftsbygninger, drivhus og skogholt. Området måler ca 31 773 m2. Planområdet faller fra vest og ned mot 
byfjorden i øst (fig 6 øverst). I vestre del er terrenget mer ondulerende med stigning mot vest.   

 

Figur 6. Østre del av planområdet på Smørberg. Øverst: Utsikt fra gangveien ved Mæle gartneri nordøstover mot 
Byfjorden med Ilene i bakgrunnen. Nederst: Foto vestover mot drivhusene på Mæle gartneri. Foto: Julie Karina 
Øhre Askjem, VTFK. 
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Undersøkelsesområdet på Kolberg i Færder kommune måler ca 44 026 m2, og ligger på Teie, øst for 
Frogner gård og fylkesvei 308 Kirkeveien og på sørsiden av Eikeveien. Dette er dyrket mark med tung 
leirjord som ligger 10-30 moh med en helning fra vest mot øst. Området var delvis oppdyrket med purre 
og delvis høstet på tidspunktet for sjaktingen. Det var kun i det høstede området at det ble maskinelt 
sjaktet/anomalisjekket. 

 

Figur 7. Undersøkelsesområdet på Kolberg, sett fra Eikeveien og østover mot Frogner gård. Jordet var svært bløtt 
etter lange perioder med regn, og det var utfordrende forhold for maskinell sjakting. Det grønne området i 
bakgrunnen har fremdeles purre stående. Bak dette (lysegrønt område) er det sådd høstkorn. Foto: Julie Karina 
Øhre Askjem, VTFK. 
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3.4. Tidligere registrerte kulturminner 

 

Figur 8. Kart som viser planområdet på begge sider av Byfjorden og kjente kulturminner i omegn. 
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Innenfor utstrekningen av planområdet ligger det 5 automatisk fredede kulturminnelokaliteter registrert i 
Askeladden. Dette inkluderer lokalitetene som ble registrert i 2019. Det dreier seg om ID 42086-1 
bygdeborg, ID 20036 hulveier, ID 263508-0 Smørberg boplass, ID 263510-0 Smørbergåsen boplass og ID 
263918-0 Hogsnes steinalderboplass. På Kolberg er det de siste årene gjort flere metallsøkfunn; bl.a. 
spinnehjul og vektlodd. 

I nærområdene på både Nøtterøy og Vear ligger det flere andre lokaliteter og nyere tids kulturminner, 
blant annet steingjerder, røyser og løsfunn.  

Bygdeborg 42086-1 og hulvei 20036 ble kontrollregistrert i 2019 og er presentert i delrapport 1 sammen 
med steinalderboplassene 263508, 263510 og 263918. 

Oversiktskartet i figur 8 på forrige side viser de kjente kulturminnene i omegn rundt planområdet på begge 
sider av Byfjorden. 

3.4.1. Tidligere registrerte kulturminner vest for Byfjorden – Vear/Smørberg 

omegn (Tønsberg kommune) 

 

Figur 9. Automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet på vestsiden av Byfjorden markert i kartet. 
Lokalitetene som er markert med ID-nummer ble registrert/ kontrollregistrert i 2019 og er presentert i 
delrapport 1. 
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3.4.2. Tidligere registrerte kulturminner Kolberg omegn (Færder kommune) 

 

Figur 10. Tidligere registrerte automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet på Kolberg. Alle 
lokalitetene med markert ID-nummer er metallsøkfunn som er tatt inn til fylkeskommunen og videresendt til 
Kulturhistorisk museum. 

  



Rapport arkeologisk registrering 15 

 

4. Metodebeskrivelse 
Registreringene i 2020 ble utført ved hjelp av følgende metoder: Prøvestikking, georadar (GPR), maskinell 
sjakting/anomalisjekking og metallsøk. 

4.1. Prøvestikking  

Prøvestikk med spade er en metode som benyttes for å kunne påvise spor etter bosetning og 
aktivitetsområder i steinbrukende tid; det vil si først og fremst steinalder, men også bronsealder. Man 
åpner et område på ca. 40 x 40 cm, fjerner torva og graver ned til steril/uberørt grunn. Massene blir såldet 
i såld med 5 mm maskevidde, helst med bruk av vann, slik at eventuelle funn blir fanget opp. Stikkene 
graves i områder hvor undergrunn, topografi og eventuelt funnhistorikk tilsier sannsynlighet for bosetning 
i forhistorien.  

Manuell prøvestikking kan også benyttes for å påvise eldre dyrkningslag i områder hvor det av ulike årsaker 
ikke er umiddelbart aktuelt å bruke gravemaskin, for eksempel i tett skog eller ved antatt gamle 
seteranlegg i fjellet. Metoden brukes også i forbindelse med undersøkelse av kullgroper, kullmiler, 
tjæremiler og lignende kulturminner. I disse tilfellene er det først og fremst profilen, massenes karakter 
og en eventuell kullprøve som gir informasjon om kulturminnet, og det er derfor ikke nødvendig å sålde 
massene. 

4.2. Georadar (GPR – Ground Penetrating Radar) 

Georadar (GPR) er en geofysisk undersøkelsesmetode som måler anomalier (avvik) i tettheten i massene 
under overflaten, fordelt på dybdeskiver. Feltarbeidet foregår ved at en georadar kjøres systematisk over 
planområdet. Ved etterarbeidet settes målingene sammen og avleses som “kart” over undergrunnen, 
gjerne i form av animasjoner som viser endringene nedover i jordlagene. Endringene (eller avvikene) kalles 
for anomalier, og tegnes ut i kartfiler som arkeologene kan ha med ut i felt på en bærbar enhet tilkoblet 
GPS. Georadar-tolkninger etterprøves med maskinell sjakting, se kapittel 4.4. under. 

4.3. Maskinell sjakting 

I dyrket mark vil spor etter forhistorisk bosetning og graver ofte være bevart i undergrunnen under 
matjordlaget. Maskinell sjakting innebærer derfor at matjordlaget fjernes med gravemaskin slik at 
undergrunnen avdekkes. Vanligvis graves det 3–4 m brede sjakter, typisk med en avstand på 10–20 meter.  

Spor etter tidligere aktivitet vil avtegne seg som fyllskifter, det vil si nedgravninger som er fylt med masse 
som skiller seg fra den naturlige undergrunnen. De vanligste funngruppene er bosetningsspor fra jernalder 
og bronsealder, som f.eks. stolpehull og vegg-grøfter etter huskonstruksjoner, ulike typer nedgravinger 
som graver, kokegroper og ildsteder, ardspor etter tidlig pløying, eller rester av kulturlag. Det blir også ofte 
funnet gjenstander, som f. eks. keramikkskår fra ødelagte kar. 

Hvis det er usikkerhet om tolkningen av et fyllskifte, kan det graves et snitt gjennom den slik at det er mulig 
å studere nedgravingens profil. På denne måten er det enklere å se om fyllskiftet er spor etter en 
nedgravning til en stolpe, en kokegrop eller rett og slett etter en rot som er dratt opp. 

Når man har benyttet georadar (se kapittel 4.2. over) etterprøves tolkningene med maskinell sjakting, 
såkalt anomalisjekking. Typisk for en undersøkelse som benytter seg av georadar i dyrka mark, er at arealet 
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som deretter sjaktes maskinelt er ca. 10 prosent av det som ville ha blitt sjaktet om man kun hadde brukt 
gravemaskin uten georadar i forkant. Bruken av geofysikk minsker dermed oppgravingen av 
matjordarealer betraktelig, samtidig som man får en oversikt over et større område og heller kan åpne 
sjakter der det er påvist anomalier.  

Ved utsjekking av anomalier påbegynnes sjaktene et godt stykke unna anomaliene for å sjekke om 
undergrunnen faktisk er fri for strukturer der GPR-undersøkelsen sier at det ikke er noe av interesse. De 
trekkes så over anomaliene og videre et stykke til med samme begrunnelse. I de fleste tilfeller legges det 
noen ekstra kontrollsjakter i helt funntomme områder, men om dette skal gjøres vurderes av arkeologen 
i hver enkelt sak, med bakgrunn i hvordan undergrunnen fremtrer i sjaktene rundt anomaliene. 

4.4. Metallsøk 

Ved metallsøk blir det utført søk ved hjelp av en metalldetektor over åpne områder med lav eller ingen 
vegetasjon, for eksempel dyrket mark. Formålet med å søke etter metallartefakter i forbindelse med en 
arkeologisk registrering kan være å avdekke diagnostiske funn for å avklare alder til bygninger og andre 
strukturer, innhente informasjon om innholdet i fremrensede graver, eller søk etter flatmarksgraver 
omkring gravfelt for å avklare den ytre avgrensingen av verneområdet. Dersom man benytter metoden 
ved maskinell sjakting på dyrket mark kan matjorda tas gradvis av slik at metallsøk kan gjøres både i 
matjordslaget og i undergrunnen. Metallsøk kan være en nyttig metode med hensyn til å prioritere 
områder som er aktuelle for videre undersøkelser.  

4.5. Innmåling og dokumentasjon 

Innmåling av sjakter og prøvestikk ble gjort med både Altus CPOS tilkoblet ArcPad programvare, Altus CPOS 
tilkoblet ArcGis Collector programvare og Trimble R2-antenne tilkoblet ArcGis Collector programvare.  

Alle sjakter, strukturer og positive prøvestikk ble beskrevet og fotografert. Kun strukturer som ble definert 
som kulturminner er vist i rapporten.  
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4.6. Datering 

Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne: typologisk datering, C14-datering og 
strandlinjedatering. Alderen bestemmes gjerne til en hovedperiode med underperiode. Tabellen under 
viser periodeinndelingen vi bruker i Øst-Norge. Dateringsmetoder som er relevante for denne 
undersøkelsen forklares nærmere etter tabellen. 

Tabell 1. Periodeinndeling i Øst-Norge, basert på oversikt etter Reitan og Persson (red.) 20141. 

Hovedperiode Underperiode Fase / forkortelse Årstall (kalibrert alder) 

Mesolitikum  

(eldre steinalder) 

Tidligmesolitikum Fase 1 / Fosnafasen 9500 – 8300 f. Kr. 

Mellommesolitikum Fase 2 / Tørkopfasen 8300 – 6350 f. Kr. 

Senmesolitikum 
Fase 3 / Nøstvedtfasen 6350 – 4650 f. Kr. 

Fase 4 / Kjeøyfasen 4650 – 3800 f. Kr. 

Neolitikum  

(yngre steinalder) 

Tidligneolitium TN 3800 – 3300 f. Kr. 

Mellomneolitikum A MNA 3300-2700 f. Kr. 

Mellomneolitikum B MNB 2700-2300 f. Kr.  

Senneolitikum SN 2300-1700 f. Kr. 

Bronsealder 
Eldre bronsealder EBA 1700-1100 f. Kr. 

Yngre bronsealder YBA 1100-500 f. Kr. 

Eldre jernalder 

Førromersk jernalder FRJA 500 f. Kr – 0 Kr.f. 

Romertid RT 0 Kr. f – 400 e. Kr. 

Folkevandringstid FVT 400 – 550 e. Kr.  

Yngre jernalder 
Merovingertid MT 550 – 800 e. Kr. 

Vikingtid VT 800 – 1030 e. Kr. 

Middelalder - MA 1030 – 1537 e. Kr.  

 

4.6.1. Strandlinjedatering 
Lokale strandlinjekurver kan både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og til å datere 
eventuelle funn; dersom en forutsetter at jeger- og fangstfolk i steinalderen bosatte seg nær sjøen. En 
kombinasjon av havstigning og landheving har medført at havnivået har endret seg gjennom hele 
forhistorien etter siste istids slutt for ca. 11500 år siden. Enorme mengder smeltevann fra innlandsisen 
førte til at havet steg. Samtidig begynte også det isfrie landet å heve seg etter hvert som trykket fra isen 
ble borte.  

Den svært kraftige landhevingen de første tusen årene etter istiden medførte at havet den første tiden 
trakk seg hurtig tilbake, før tempoet på tilbaketrekningen etter hvert ble langsommere. I Vestfold og 
Telemark ligger de førhistoriske strandlinjene derfor generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen 
varierer fra område til område. 

 

 
1 Reitan og Persson (red.) 2014: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane 
mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2. Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark, side 14. 
Portal forlag og Kulturhistorisk Museum, Arkeologisk seksjon. 
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Figur 11. Ny revidert kurve for grensen Telemark-Vestfold. Etter Sørensen et al. 2014.2  

  

 
2 Rolf Sørensen, Kari E. Henningsmoen, Helge I. Høeg og Veronika Gälman 2014. Holocene landhevingsstudier i 
søndre Vestfold og sørøstre Telemark – Revidert kurve. I: Stine Melvold og Per Persson (red.) 2014. 
Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 
1. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark, side 36-47. Portal forlag og Kulturhistorisk 
Museum, Arkeologisk seksjon. 
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5. Undersøkelsen 
Med bakgrunn i topografi i området samt kjente kulturminner i nærområdet var det vurdert å være 
potensiale for steinalderboplasser på Smørberg. På Smørberg er det funnet flint i dyrket mark og det ble 
registrert 2 steinalderboplasser i området i 2019. Det er også et større hulveisystem (ID 20036) som leder 
ned til dyrket mark i vest. Det var i tillegg en mulig fotgrøft som var synlig i GPR-dataene. På Kolberg er det 
gjort flere metallsøkfunn, bl.a. vektlodd, spinnehjul og sølvgjenstand i nord, og georadaren viste en stor 
rund anomali i nord som ble tolket som mulig gravhaug. 

5.1.  Gjennomføring 

Undersøkelsene i felt ble gjort i perioden august-oktober 2020. Været varierte fra strålende sol til regn og 
sølete. På Smørberg var grunneier Trygve Mæle ute og kikket ved flere anledninger.  

På Kolberg var forholdene for maskinell sjakting utfordrende, ettersom matjordlaget var ekstremt bløtt 
etter mye regn denne høsten. 

5.1.1. Prøvestikking 
Totalt i 2020 ble det gravd 28 prøvestikk (fig.12), i forbindelse med at det ble funnet flint på en sti innenfor 
planområdet. Av disse var 13 positive, resten negative. Gjennom de 13 positive prøvestikkene ble det 
påvist 1 bosetning-aktivitetsområde fra steinalder (ID 274239-0). Lokaliteten ligger på gbnr 50/1 og 
beskrives nærmere i kapittel 6.1. 

 

Figur 12. Kartet viser prøvestikkenes plassering i planområdet. Grønne er negative, røde er positive. 
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5.1.2. Georadar 
I forkant av registreringen i dyrka mark ble det utført undersøkelse med georadar. Den nordvestlige delen 
av planområdet på Smørberg ble kjørt med georadar før 2019, men anomaliene innenfor plangrensen var 
ikke sjekket ut.  

I de øvrige områdene på Smørberg og Kolberg foretok NIKU undersøkelsene med georadar i april 2020. Se 
kart i figur 13, 14 og 15. Georadarundersøkelsene på både Smørberg og Kolberg påviste anomalier som 
viser både geologiske/naturlige, moderne og mulige arkeologiske strukturer i undergrunnen.  

5.1.2.1. Geoaradar og anomalisjekking på Smørberg 
På Smørberg var det registrert kun et fåtall anomalier som kan være av arkeologisk interesse, og disse var 
vurdert å ha middels til lavt potensiale som arkeologiske strukturer. Anomalien med mest potensiale ligger 
i nordvest og er tolket som en fotgrøft. På bakgrunn av tolkningen ble den lagt inn i Askeladden som 
fotgrøft/overpløyd gravminne med ID-nummer 229143-1 i 2017.  

Det er også mye dreneringsgrøfter i området (Se NIKUs rapport3).  

 

Figur 13. Kartet over Smørberg som viser hvor det ble kjørt med georadar og anomaliene. Også deler av det blå 
feltet lengst til høyre i kartet ble kjørt med georadar, men shapefilene mangler fra saksmappen på VTFKs server. 
Området vises derfor i figur 14 på neste side - hentet fra NIKUs rapport.  

 
3 M. Kristansen, L. Gustavsen og M. Gabler, 2020. Fastlandsforbindelsen. Georadarundersøkelser på Kolberg 
(Færder kommune) og Smørberg (Tønsberg kommune). NIKU Oppdragsrapport 49/2020. 
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Figur 14. NiKUs kart av området på Smørberg ved drivhuset, med dreneringsgrøfter synlig. Illustrasjon: NIKU. 
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5.1.2.2. Georadar og anomalisjekking på Kolberg 
På Kolberg ble det påvist flere anomalier som tolkes som arkeologisk relevante. Den mest interessante 
strukturen var en større, rund struktur som ligger nord i undersøkelsesområdet nær Eikeveien, og som ble 
tolket som en mulig bunn av en gravhaug (markert med blå sirkel i figur 15 under). I tillegg ble det påvist 
flere gropstrukturer øst, vest og sør i feltet. Flere av strukturene lå i nærheten av den mulige gravhaugen.  

I det nordlige området er det tidligere gjort funn av flere automatisk fredede gjenstander med 
metalldetektor, hvilket gjør funnene svært interessante.  

Ellers viste GPR-dataene at dette området har et utbredt system av paleokanaler, og er svært intensivt 
drenert. Værforholdene med langvarig og til dels kraftig regn både før og i løpet av den maskinelle 
sjaktingen i oktober 2020 viste med all tydelighet at det var stort behov for alle drensgrøftene.   

 

Figur 15. Kart over Kolberg. Området som er kjørt med georadar og anomalisjekket. Det var ekstensivt drenert.  
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5.1.3. Maskinell sjakting 
Med bakgrunn i resultatet av georadarundersøkelsen beskrevet over, og metodebeskrivelsen i kapittel 4, 
ble det i denne registreringen vurdert som tilstrekkelig å åpne sjakter i tilknytning til de mest lovende 
anomaliene på både Smørberg og Kolberg. Dette har sin begrunnelse i at begge områdene også er svært 
forstyrret av drenering.  

Det ble i tillegg gravd 5 kontrollsjakter i det østligste området på Smørberg.  

5.1.3.1. Sjaktene på Smørberg 

 

Figur 16. Oversiktskart over geofysikk og sjakter på Smørberg. 

Det ble totalt åpnet 8 sjakter på Smørberg. Sjaktene var i hovedsak 3-4 m brede, 15-40 m lange og 
matjordlaget som ble fjernet var 20-40 cm tykt. På østsiden av drivhusene bestod undergrunnen generelt 
av morenemasser med blanding av grov sand og smågrus og litt mer stein, samt mye leire i sjakten lengst 
øst på jordet. Massene i sjakteområdet vest for drivhusene var generelt mer leirblandet og det var stedvis 
mye vann i bakken.  

Kontrollsjaktene i øst - som lå nært et område med mye løsfunn av flint - var funntomme. Områdene er 
godt drenert med mye forstyrrelser i undergrunnen.  

Alle anomaliene på Smørberg ble avskrevet som naturlige. Anomalien som var tolket som fotgrøft i 
nordvest var et lag av torv og mørkebrun leirblanding og ble tolket som et moderne inngrep. Den er blitt 
fjernet fra kulturminnedatabasen Askeladden og ID-nummeret 229143-1 er dermed slettet fra basen.  
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Alle sjaktene ble gjenfylt med en gang etter registreringen.  

 

Figur 17. Oversiktsbilde over området for anomalien som var tolket som mulig gravhaug på Smørberg, 
Askeladden-ID 229143-1. Det ble åpnet en sjakt over nordre kant av anomalien, som befinner seg innenfor den 
røde stiplede markeringen. Anomalien ble definitivt avkreftet som kulturminne under registreringen. Ved siden 
av sjakta står Johanne O. Torberg. Foto: Julie Karina Øhre Askjem, VTFK. 
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5.1.3.2. Sjaktene på Kolberg 
 

 

Figur 18. Kart over området på Kolberg med anomalier og sjakter. 

På Kolberg ble det åpnet 6 sjakter over de mest lovende anomaliene. Sjaktene var i hovedsak 3-4 m brede, 
og 15-30 meter lange. Det var store nedbørsmengder og jordet bestod av tung leirjord som var 
gjennombløt. Undergrunnen varierte med mye leirblandet silt/sand i nordre del av området, og 
hovedsakelig lysebrun til gråbrun sand/silt i sør og vest.  

Metallsøker Anders Moholt var med og gikk over sjaktene, men fant ingen ting. Det er også han som har 
funnet de tidligere metallsøkfunnene fra dette jordet.  

Anomalien som det knyttet seg størst forventninger til – den sirkulære strukturen i nord – bød på en 
overraskelse, i og med at den var fullstendig usynlig da matjorden ble fjernet. Det var ikke spor etter den i 
form av fargeforskjeller i undergrunnen, men det kunne skjelnes en svak innblanding av sand i den ellers 
meget leirholdige grunnen, hvilket trolig kan forklare at den slo ut på GPR-målingene.  

Alle anomaliene som ble undersøkt ble avskrevet som naturlige variasjoner i undergrunnsmassene, og 
sjaktene ble gjenfylt etter registreringen.   
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Figur 19. Bilde av sjaktene nord i området hvor en stor rund anomali var markert i GPR-dataene. Den var ikke 
synlig under sjaktingen. Sjaktene på bildet ligger over hhv nordre og søndre ytterkanter av anomalien.  
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6. Resultater og tolkninger  
 

6.1.  Automatisk fredete kulturminner 

Det er registrert 1 automatisk fredet kulturminne i planområdet i 2020. Oversiktskartet i kapittel 1.2 viser 
deres plassering i planområdet. For kulturminner registrert i 2019, se delrapport 1.  

 

6.1.1. ID 274239-0 - Bosetning-aktivitetsområde fra steinalder 
Lokaliteten ligger på Smørberg, på eiendommen Solhaug med gbnr 50/1 i Tønsberg kommune.  

Lokaliteten ble påvist med 97 gjenstandsfunn, hvorav 14 er løsfunn og resten er fordelt på 13 positive 
prøvestikk. Funnmaterialet består av slått flint og bergart, og funndybden varierte mellom 0-40 cm. 
Lokaliteten ligger 22-27 moh.  

Lokaliteten ligger på en n-s orientert flate som skrår bratt ned mot havet i sør-øst. Lokaliteten er veldig 
forstyrret av aktivitet fra gården og gartneriet i nyere tid. Den nordlige og vestlige delen av flaten bærer 
preg av å være et avlastningsområde hvor det bl.a. har vært påført mye stein fra jordet i nord. Det er en 
n-s gående traktorvei i den vestlige delen i kanten av bergryggen. Øst for traktorveien, sentralt inn i 
lokaliteten er det brent mye materiale fra gårdsdriften. Det går en mindre traktorvei hvor det er påført 
masser, i en nv-sø retning rett gjennom lokaliteten som skrår ned til havet i sørøst. Her er det positive 
prøvestikk, men stedvis omrotede masser.  

Kommunen har hatt en septiktank stående i det nordlige området og det har vært mye aktivitet rundt 
høyspenten rett nordøst for lokaliteten da de har brukt traktorveiene som tilfartsvei. Da området i nord er 
veldig omrotet er avgrensningen satt til foten av bergryggen i n-ø og rett over flaten til den n-s gående 
bergryggen i vest. I øst er lokaliteten naturlig avgrenset av stein og berg og i sør er lokaliteten avgrenset 
av negative prøvestikk. Lagene i nord er omrota og forstyrret og flere av de positive prøvestikkene har flint 
i forstyrrede lag hvor det er funnet glass og plast ned til 30 cm. Undergrunnen består av brun sandholdig 
grus i sør og oransjebrun sand i nord. Vegetasjonen er tettvoksende små løvtrær i sør og krattskog i nord.  
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Figur 20. Kartoversikt over steinalderboplassen ID 274239-0, med havnivå satt til 20 moh. Kartet viser også det 
forstyrra området i nord og vest for lokaliteten.  

 

 

Figur 21. Foto av det nordlige området av lokaliteten. Det var høy vegetasjon og mye avfall. Foto er tatt mot øst. 
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Figur 22. Foto av sørlige delen av lokaliteten hvor terrenget begynner å skrå nedover. Tatt mot sørøst i 
stien/traktorveien. 

 

Funnliste ID 274239-0 

Prøvestikk Funndybde/ 

stratigrafi 

Antall Klassifisering Materiale Beskrivelse/kommentar 

PS 1026 15-25 cm , 

brun sand med 

stein 

1 Avslag  Flint 1 avslag 

PS 1021 10-20 cm, lys 

grå sand 

1 Avslag  Flint 1 avslag 

PS 1018 15-25 cm, brun 

sandholdig 

grus 

1 Fragment Flint 1 ubestemmelig fragment 

 35-45 cm, lys 

brun silt 

1 Flekke Flint 1 proximalenden fra flekkefragment 

PS 1015 15-20 cm, brun 

sand med stein 

3 Avslag Flint 3 avslag 

 25-35 cm, 

gråbrun 

siltholdig sand 

3 Splint, avslag flekke Flint  1 avslag, 1 splint, 1 mikroflekkelignende 

avslag 
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PS 1011 0-10 cm, 

gråbrun 

humusholdig 

sandjord 

1 Avslag  Flint  1 avslag  

 10-20 cm, grå 

sand 

3 Fragment, avslag Flint  2 ubestemmelige fragment, 1 avslag 

 20-30, oransje 

grov sand 

3 Avslag  Flint  3 avslag  

PS 1010 15-25, gulbrun 

siltholdig sand 

2 Avslag  Flint  2 avslag  

 25-35 cm, 

overgang 

gulbrun 

siltholdig sand 

til brun silt 

16 Fragment, splint, 

avslag 

Flint  1 ubestemmelig fragment 8 avslag, 1 

skjørbrent splint, 6 skjørbrente fragment 

 35-45 cm, brun 

silt 

4 Avslag, splint, 

fragment 

Flint  2 avslag, 1 splint, 1 skjørbrent fragment 

 45-50 cm, gul 

silt 

2 Avslag  Flint  2 avslag  

PS 1009 10-20 cm, brun 

humusholdig 

sandjord, 

spiker, glass og 

plast 

1 Tverrspiss  Flint 1 mulig tverrspiss 

PS 1008 25-30, gråbrun 

grov sand, 

glass i laget 

1 Splint  Flint  1 skjørbrent splint 

 30-40 cm, 

oransjebrun 

sand 

1 Avslag  Flint  1 avslag 

PS 1006 15-20 cm, grov 

brun grus med 

mye glass 

6 Avslag, fragment, 

flekke 

Flint  2 avslag, 1 flekkelignende avslag, 1 

flekkefragment fra proximalenden, 1 

flekkefragment fra midtpartiet, 1 

ubestemmelig fragment 

 20-25 cm, brun 

grus 

3 Avslag  Flint  3 avslag 

 25-35 cm, brun 

grus 

3 Splint, fragment Flint 1 splint, 2 ubestemmelige fragment 

PS 1004 10-20 cm, 

gråbrun sand 

2 Avslag  Bergart 2 avslag 
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 20-25 cm, 

oransjebrun 

siltholdig sand 

2 Avslag  Bergart 2 avslag 

PS 1002 5 cm, torv 1 Avslag Flint 1 avslag 

 10-20 cm, 

gråbrun sand 

2 Splint, avslag Flint  1 splint, 1 avslag 

 20-30 cm 

oransjebrun 

sand 

1 Avslag  Flint  1 avslag 

PS 1001 10-15 cm, 

oransjebrun 

siltholdig sand 

1 Flekke Flint  1 flekkeavslag 

PS 1000 0-5 cm, grå 

sandjord 

3 Flekke. avslag Flint 1 flekkefragment som mangler 

distalenden, 1 avslag, 1 skjørbrent flint 

 5-15 cm 

overgang fra 

grå sanjord til 

oransjebrun 

grov sand med 

mye stein 

3 Flekke, fragment Flint 1 flekkefragment fra proximalenden, 2 

ubestemmelige fragment 

 20-30 cm, 

oransjebrun 

grov sand med 

mye stein 

2 Avslag  Flint 2 avslag 

PS 1029 Løsfunn 3 Avslag, fragment Flint 2 avslag, 1 skjørbrent fragment  

PS 1005 Løsfunn 3 Avslag  flint 1 skjørbrent avslag, 2 avslag 

PS 1030 Løsfunn 8 Avslag, flekke Flint 7 avslag, 1 flekkefragment fra 

midtpartiet 
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7. Konklusjon og oppsummering av de 
arkeologiske registreringene 2019-2020 

I forbindelse med Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Vear foretok Kulturarv i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune en arkeologisk registrering innenfor angitt planområde i periodene 03.10.2019-
22.10.2019 og 14.08.2020-27.10.2020. 

1 automatisk fredet kulturminnelokalitet ble registrert i 2020. Det dreier seg om Askeladden-ID: 274239-
0 Smørberg boplass 2. I tillegg ble Askeladden-ID 229143-1 (gravminne) avkreftet som kulturminne og 
slettet fra kulturminnedatabasen.  

3 automatisk fredede kulturminnelokaliteter ble registrert i 2019. Det dreier seg om Askeladden-ID: 
263508-0 Smørberg boplass, ID 263510-0 Smørbergåsen boplass og ID 263918-0 Hogsnes 
steinalderboplass. (Se delrapport 1). 

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. (Se delrapport 1). 

I tillegg ble 2 kulturminnelokaliteter kontrollregistrert med Askeladden-ID: 20036 Øde Vear hulveisystem, 
og ID 42086 Smørbergåsen bygdeborg. (Se delrapport 1).  
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8.2. Rapport fra georadar-undersøkelse NIKU  
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1 Innledning 
I forbindelse med utredning og planlegging av fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Nøtterøy 
(Færder kommune) har Norsk Institutt for Kulturminneforskning utført georadarundersøkelser på 
Smørberg (gnr/bnr: 50/1 og 202/5) i Tønsberg kommune, samt Kolberg (gnr/bnr: 3/1) i Færder 
kommune. Georadarundersøkelsene er en del av de arkeologiske forundersøkelsene, og oppdraget er 
utført på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune, avd. Samferdsel, miljø og mobilitet.  

2 Undersøkelsesområdene 
I oversiktskartet (Figur 1) fremgår beliggenheten til undersøkelsesområdene på Smørberg og Kolberg. 
Smørberg ligger i Tønsberg kommune, ved Vestfjordens nordre utløp. Kolberg befinner seg sentralt på 
Nøtterøy i Færder kommune. 

 

Figur 1: Oversiktskart over undersøkelsesområdene Smørberg (nordvest) og Kolberg (sørøst). 

  



NIKU Oppdragsrapport 49/2020 

8 

2.1 Smørberg 
De undersøkte områdene på Smørberg ligger innenfor området til Mæle gartneri, og utgjør 
totalt ca. 1,4 ha (Figur 2). Planområdet strekker seg gjennom gartneriet og de undersøkte arealene 
befinner seg rundt enkelte av driftsbygningene samt på noen mindre jorder vest og øst for drivhusene. 
Terrenget er forholdsvis kupert. I øst, ved delområde A1 og A2, faller landskapet ned mot byfjorden, 
mens det vest for gartneriet er mer ondulerende. Terrenget faller her ned mot et bekkeleie før det 
stiger mot vest igjen. Det ble kjørt totalt seks delområder, der overflaten i all hovedsak bestod av gress 
(eng). De individuelle delområdene måler 0,03-5 ha. Jordene vest for gartneriet var i stor grad 
omringet av skog og enkelte delområder hadde svært utfordrende GPS-forhold. Dette gjelder særlig 
delområde A4, og posisjoneringsproblemene har dessverre her hatt negativ effekt på datakvaliteten. 

 

Figur 2: De undersøkte områdene på Smørberg, Tønsberg kommune. 
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2.2 Kolberg 
Det undersøkte området på Kolberg ligger på Teie, like øst for Frogner gård. Det ble undersøkt tre 
delområder; delområde B, C1 og C2 (Figur 4). Området består av dyrket mark, det er stort og åpent, 
og terrenget faller i østlig retning. Det undersøkte arealet benyttes i all hovedsak til 
grønnsaksdyrkning, og innen undersøkelsen fant sted ble overflaten sloddet for å gjøre jordet kjørbart 
med georadar. Dette gjaldt delområde B, mens delområde C1 og C2 var bevokst med gress og annen 
avling. Det ble undersøkt tre separate arealer på henholdsvis 0,06 ha (C2), 0,4 ha (C1) og 4,2 ha (B), 
totalt ca. 4,7 ha.  

 

 

Figur 3: De undersøkte områdene på Kolberg, Færder kommune. 
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3 Metode og gjennomføring av undersøkelsen 
Georadar (eng: Ground Penetrating Radar – GPR) er en variant av vanlig radarteknologi, og kan på 
mange måter sammenliknes med et ekkolodd. En senderantenne i georadaren sender ut høyfrekvente 
elektromagnetiske bølger ned i bakken, som enten reflekteres eller absorberes når de treffer på visse 
jordmasser, lagskiller eller objekter under overflaten. Hvorvidt signalene reflekteres avhenger av 
materialenes geofysiske egenskaper, samt at det er tilstrekkelig geofysisk kontrast mellom lagene eller 
objektene. Kontrasten er avhengig av materialenes elektriske ledeevne samt deres magnetiske 
egenskaper. Når radarsignalene treffer på reflekterende masser, sendes en større del av 
retursignalene tilbake til en mottakerantenne i georadaren, hvor de registreres og digitaliseres. Treffer 
de på absorberende masser, tappes signalene for energi og kun en mindre del sendes tilbake til 
overflaten. Ved å måle tiden fra signalene sendes ut til de returneres til antennen, kan man blant 
annet kalkulere dybden til de ulike strukturene eller objektene (Conyers 2012:25). Retursignalene vil 
derfor, i tillegg til å ha en «signatur» som angir om de er returnert fra absorberende eller reflekterende 
materialer, kunne angi hvor dypt materialet ligger. De returnerte signalene fremstilles i en digital profil 
som utgjør et slags digitalt tverrsnitt av jordsmonnet. Ved å sammenstille flere radarprofiler innhentet i 
parallelle linjer, samt sette disse sammen og dele inn i horisontale dybdeskiver kan man generere et 
tredimensjonalt bilde av jordsmonnet (ibid). 

Hvorvidt strukturer eller objekter vil synes i radardataene, avhenger av en god kontrast mellom de 
geofysiske egenskapene i de ulike materialene. Georadar er derfor særlig godt egnet for å kartlegge 
solide, reflekterende objekter og strukturer, slik som murverk, steiner, hardpakkede overflater, luft- 
eller vannfylte hulrom, større metallobjekter, osv. Større nedgravninger kan også detekteres, særlig 
dersom det er tilstrekkelig fysisk kontrast mellom fyllmassen og det omkringliggende jordsmonnet.  

I arkeologisk sammenheng anvendes frekvenser mellom 100-1000 MHz. De lavfrekvente signalene 
har størst gjennomtrengingsevne, og vil dermed gå dypere ned i bakken. Antenner med høyere 
signalfrekvens vil ha lavere gjennomtrengningsevne, men vil imidlertid gi data med høyere vertikal 
oppløsning. Valg av radarantenne vil derfor avhenge av undersøkelsesområdets topografi så vel som 
stratigrafiske forhold og type arkeologi. I de fleste arkeologiske sammenhenger anvendes det som 
oftest antenner med en senterfrekvens på 400-500MHz. Dette frekvensområdet kan, avhengig av 
jordsmonnsforholdet, ha en gjennomtrengningsdybde på 1,5-3 m samtidig som at en tilfredsstillende 
oppløsning opprettholdes (Gustavsen m.fl. 2013: 51).  

3.1 Gjennomføring av undersøkelsen 
Feltarbeidet ble utført på Smørberg den 1. april 2020, og på Kolberg den 16. april s.å. Det ble undersøkt 
totalt 6,1 ha, hvorav 1,4 ha var på Smørberg og 4,7 ha ble kjørt på Kolberg. Det skal imidlertid nevnes 
at det særlig på Kolberg ble kjørt noe utenfor plangrensen, av effektivitetsårsaker. Plangrensen går 
diagonalt over jordet, og det ble nødvendig å kjøre i «trappemønster» for å få penere snuflater, og slik 
hindre dårlig datakvalitet i ytterkanten av området.  

Sted Delområde Datasett Areal (ha) 

Smørberg A1 A_01042020 0,15 
Smørberg A2 A_01042020 0,03 
Smørberg A3 A_01042020 0,51 
Smørberg A4 A_01042020 0,36 
Smørberg A5 A_01042020 0,18 
Smørberg A6 A_01042020 0,14 
Kolberg B B_16042020 4,17 
Kolberg C1 C_16042020 0,49 
Kolberg C2 C_16042020 0,06 
Totalt   6,1  
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Figur 4: Undersøkelsesområdet på Kolberg. Delområde B i forkant av bildet. Foto tatt mot vest. 

Undersøkelsene på Smørberg og Kolberg ble utført med et radarsystem av typen MALÅ MIRA (MALÅ 
Imaging Radar Array), et integrert 16-kanals radarsystem med senterfrekvens på 400MHz, der de 
enkelte radarantennene er plassert med 10,5 cm mellomrom. Antennene sitter i en hydraulisk styrt 
kasse, og drives fremover av et Kubota flerfunksjonskjøretøy. Posisjoneringen av systemet utføres 
med en RTK GPS av typen JAVAD Sigma. Under datainnsamlingen mates informasjon fra antenner 
og GPS-system inn i en prosesseringsenhet, der posisjoneringsinformasjon og radardata kobles 
sammen. Hele systemet kontrolleres ved hjelp av en visningsenhet i førerhuset, der informasjon om 
kjøretøyets posisjon og de innhentede dataene også vises i sanntid.  

 

Figur 5: Delområdene A4-6 på Smørberg. Foto sett mot V. 
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I etterarbeidsfasen ble georadardataene prosessert for å sikre en best mulig fremstilling av de 
arkeologiske og geologiske strukturene under bakken. Her ble resultatene fra de arkeologiske 
sjaktingene anvendt som «fasit» for å finne riktige innstillinger og filtreringer i 
prosesseringsprogramvaren. Tolkningene av de geofysiske dataene ble deretter revidert etter 
sammenligning med sjakteresultatene.  

Prosesseringen ble utført ved hjelp ved hjelp av programvaren ApSoft 2.0., utviklet av det internasjonale 
forskningsprosjektet Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology 
(LBI ArchPro). I programmet bearbeides den innsamlede informasjonen med hensikt å optimalisere den 
digitale gjengivelsen av landskapet under bakken. Prosesseringen starter med å koble de innsamlede 
georadardataene med posisjoneringsdataene, slik at hver av de mottatte geofysiske refleksjonene 
koordinatfestes. Ved å sette sammen denne informasjonen genereres det et tredimensjonalt datavolum 
som illustrerer de de geofysiske forholdene både horisontalt og vertikalt, og disse dataene kan igjen 
prosesseres, manipuleres og presenteres på ulike måter for å frembringe en best mulig gjengivelse av 
de elementene man ønsker å undersøke. Fra de prosesserte, tredimensjonale datasettene ble det 
utarbeidet horisontale fremstillinger av jordsmonnet, såkalte dybdeskiver, av det undersøkte området. 
Dybdeskivene kan noe enkelt beskrives som digitale framstillinger eller gjengivelser av de geofysiske 
forholdene under bakken. Disse importeres inn i en ArcGIS geodatabase og analyseres videre ved hjelp 
av ArchaeoAnalyst toolbox (LBI ArchPro). Dette verktøyet gjør det mulig å fremstille georadardataene i 
ønsket dybde og -volum, visualisere dataene ved bruk av ulike innstillinger og filtre, samt produsere 
interaktive animasjoner.  

Dybdeskivene ble deretter hentet inn i et GIS der de ble tolket arkeologisk og sammenstilt med andre 
datakilder. Tolkningen av de geofysiske anomaliene baseres i hovedsak på å gjenkjenne strukturenes 
form, og å relatere disse til eventuelle arkeologiske, moderne eller geologiske/naturlige fenomener. 
Dette betyr at strukturer som ikke har en unik geometrisk form og størrelse kan være vanskelig å tolke 
med sikkerhet. Strukturenes beliggenhet og øvrige kontekst spilte derfor en stor rolle i tolkningen av 
deres funksjon og alder. 

Rapporten beskriver resultatene fra de geofysiske undersøkelsene.  
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4 Resultater 

4.1 Smørberg 

4.1.1 Delområde A1 

I delområde A1 er det påvist en rekke smale, lineære anomalier som tolkes som dreneringsgrøfter 
(Figur 6). Grøftene er synlige som reflekterende strukturer, og er synlige fra ca. 0,6-0,7 m dybde under 
overflaten. De er 0,4 m brede og er orientert NØ-SV og NV-SØ. 

Det er ikke påvist arkeologisk relevante anomalier i dette området.  

 

Figur 6: Tolkningskart for områdene A1 og A2. 



NIKU Oppdragsrapport 49/2020 

14 

4.1.2 Delområde A2 

I delområde A2 er det påvist ytterligere anomalier som representerer moderne dreneringsgrøfter (Figur 
6). I likhet med delområde A1 er grøftene ca. 0,4 m brede og befinner ca. 0,4-0,7 m under dagens 
overflate.  

Lengst vest i området er det observert et smalt belte av kraftig reflekterende masser like under 
overflaten. Dette partiet ligger helt inntil veien, og det er sannsynlig at disse massene er del av 
veilegemet. 

Det er ikke påvist anomalier som tolkes som arkeologiske strukturer i delområde A2.   

4.1.3 Delområde A3 

Delområde A3 er det påvist et tett nettverk av moderne drenering (Figur 7). Det er minst to 
generasjoner med dreneringsgrøfter i området, og de ligger 0,5-1m under dagens overflate.  

I sørøstre del av området er det observert et rektangulært felt av reflekterende masser som strekker 
seg i retning NØ-SV. Det er ca. 6 m bredt og opptil 26 m langt, og er synlig like under pløyelaget. I 
dette området har det tidligere gått en vei, og denne kan sees i flyfoto tilbake til 1950-tallet, samt i kart 
fra 1902. Det er tydelig at restene av denne veien fortsatt er å finne under dyrkningslaget. Veien er av 
noe alder, men det er ikke funnet noe som indikerer at den er av arkeologisk interesse. 

I tillegg til de moderne strukturene er det påvist noen få anomalier som ikke uten videre kan avskrives 
som moderne eller geologiske strukturer (Figur 7). Det dreier seg i hovedsak om gropliknende 
anomalier som kan være av arkeologisk interesse.  

Den nordligste anomalien er påvist like på nordsiden av drivhuset. Den kommer til syne ved 0,6 m 
dybde og er ca. 0,5 m dyp. Anomalien er rundlig i formen og måler på det meste 1,4 m i diameter. Den 
tolkes tentativt som en grop, men det kan ikke utelukkes at det dreier seg om en større stein. 

Innenfor arealet som ligger sør for drivhuset er det markert to andre anomalier i undergrunnen. Disse 
er noe usikre og kan være steinopptrekk eller naturlige variasjoner i undergrunnen, men de kan også 
være menneskeskapte inngrep i bakken. Den ene anomalien ligger i sørvestre del av delområdet og 
er synlig fra ca. 0,8 m under overflaten. Den har reflekterende egenskaper og måler ca. 1x2,5 m i 
overflaten. I øvre sjikt fremstår den som et sammenhengende, reflekterende masseskift, men fra ca. 
0,9 m dybde ser den ut til å bestå av to gropliknende strukturer som ligger side om side. De er svakt 
ovale og måler ca. 1 og 1,1 m i diameter, og er synlige ned til ca. 1,5 m dybde. Det ser ut til å gå en 
dreneringsgrøft gjennom strukturen i øvre sjikt. Det er vanskelig å avgjøre anomaliens funksjon og 
opphav, men det kan dreie seg om alt fra groper av arkeologisk interesse til stein- eller rotopptrekk. At 
anomalien ligger forholdsvis dypt reduserer dens potensiale som arkeologisk struktur. 

Den andre anomalien påvist i søndre del av A3 ligger i områdets sørøstre hjørne. Den kommer til syne 
i georadardataene ca. 0,5-0,6 m under overflaten og fortsetter ned til ca. 0,9-1 m dybde. Den er 
rundlig, kraftig reflekterende og måler omtrent 1 m i diameter. Den kan være representere stor stein, 
men kan også være en grop med kraftig reflekterende innhold. Det er ikke mulig å gi noen nærmere 
identifikasjon av anomaliens opphav og alder, og dette må eventuelt avklares ved hjelp av 
konvensjonelle arkeologiske metoder.  
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Figur 7: Tolkningskart, delområde A3. 



NIKU Oppdragsrapport 49/2020 

16 

4.1.4 Delområde A4 

I delområde A4 er det påvist moderne drenering i form av smale, reflekterende grøfter som krysser 
undersøkelsesområdet i ulike retninger (Figur 8). Dreneringen er synlig fra ca. 0,6-,7 m dybde. Som 
tidligere nevnt er kvaliteten på dataene fra dette arealet noe redusert da åkeren er omgitt av tett skog, 
noe som gav dårlige GPS-forhold. I søndre del av området kan man se at jordsmonnet fremstår 
stripete helt fra overflaten og ned til minst 1 m dybde. Dette kan være forstyrrelser fra overflaten som 
har forplantet nedover i datasettet, men man kan ikke fullstendig utelukke at stripene er fra dyp 
pløying. Uansett er datakvaliteten fra denne delen av området svært redusert. 

Det er ikke registrert anomalier som kan være av arkeologisk interesse.    

 

Figur 8: Tolkningskart, delområde A4. 
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4.1.5 Delområde A5 

I delområdet er det påvist to, muligens tre, generasjoner med drenering (Figur 9). Begge 
dreneringssystemene strekker seg i retning NØ-SV og er synlig fra ca. 0,4-0,5 m dybde.  

I nordøstre del av området er det registrert to anomalier som tolkes som groper eller mulige groper. 
Den nordligste ligger helt i nordkanten av området og er synlig fra og med ca. 0,8 m dybde, under en 
dreneringsgrøft. Anomalien har en noe uklar form og avgrensing, og den er dermed noe uklar med 
hensyn til hva den representerer; en naturlig eller menneskeskapt struktur. Den er tilnærmet rund i 
formen og måler ca. 1,7 m i diameter. Dybden estimeres til ca. 0,5-0,6 m. Anomalien er som nevnt noe 
utydelig og har ikke en klar, finskåret form. Den kan dermed representere en naturlig masseendring 
eller et stein-/rotopptrekk, men er tolket som en mulig menneskeskapt grop av ukjent alder og opphav. 

10 m sørøst for den nordligste gropen er det registrert en gropliknende anomali som fremkommer 
langt tydeligere i georadardataene, og som kan være av arkeologisk relevans. Anomalien er synlig fra 
ca. 0,6 m og er minst 1 m dyp. I dens øvre sjikt har strukturen middels reflekterende egenskaper, den 
har en tilnærmet rund i formen og måler ca. 1,8 m i diameter. Videre i dybden blir den kraftig 
reflekterende og får en noe mer oval form. Anomaliens størrelse og dybde antyder at det kan være en 
menneskeskapt anomali, men funksjon og alder kan ikke bestemmes ut fra georadardataene, og må 
undersøkes ved hjelp av andre metoder. 

I områdets nordvestre del er det påvist en smal grøfteliknende anomali som strekker seg i nordøst-
sørvestlig retning over området. Den har en noe «organisk» og snirklete form, og likner ikke på den 
moderne dreneringen, men er trolig en grøft av annen type og funksjon. Den er påvist i to deler, der 
den sørvestre delen er ca. 19 m lang og den nordøstre ca. 9 m lang. Den antatte grøften har en 
varierende bredde på 0,4-1 m, og har en estimert dybde på ca. 0,2-0,5 m. Anomalien er av ukjent 
alder og opphav, men ser ikke ut til å være naturlig og har heller ikke noe tydelig moderne utseende. 
Det kan dermed ikke utelukkes at det dreier seg om en arkeologisk interessant struktur, f.eks. en 
hulvei eller en annen type tråkk/veifar. 

I søndre del av undersøkelsesområde A5 er det påvist to parallelle, lineære anomalier som strekker 
seg gjennom området i øst-vestlig retning. Anomaliene fremstår som smale grøfter, men er noe mer 
«snirklete» enn moderne dreneringsgrøfter, og er dermed ikke antatt å være maskingravd drenering. 
Derimot er de kuttet av moderne dreneringsgrøfter, og må dermed være eldre enn disse. 
Anomamliene er ca. 0,3-0,4 m brede og henholdsvis 36 og 46 m lange. Avstanden mellom de to 
grøftene er ca. 0,7 m. Det er usikkert hva de representerer, da de trolig er for smale til å være hulveier, 
og de kan ikke være traktorspor. Anomaliene kan være dype pløyespor, men det er ikke påvist 
liknende anomalier i resten av området.  

4.1.6 Delområde A6 

I delområde A6 fremtrer det et nettverk av moderne dreneringsgrøfter ved ca. 0,5-0,7 m dybde under 
overflaten (Figur 9). Det er observert minst to ulike dreneringssystemer, og grøftene krysser området i 
ulike retninger. Nordre del av den samme åkeren har vært undersøkt med georadar tidligere, og man 
kan tydelig se at dreneringsgrøftene påvist i den forrige undersøkelsen fortsetter inn i delområde A6.  

Det er observert to anomalier i dette delområdet som kan være av arkeologisk relevans. De befinner 
seg begge i nordre del av området og er begge kraftig reflekterende, runde/ovale anomalier. Den 
vestre anomalien er synlig fra og med 0,7 m dybde og måler ca. 1 m i diameter. Den er synlig ned til 
ca. 0,9-1 m dybde. Anomalien kan være en større stein, men pga. størrelsen utelukkes det ikke at det 
kan være en grop med kraftig reflekterende innhold. Den er derfor markert i tolkningskartet for 
eventuell verifisering. 

Den østre anomalien ligger i kanten av åkeren og er synlig fra og med 0,6 m dybde. I toppen fremstår 
den som to separate, kraftig reflekterende anomalier, men går raskt over til å bli en sammenhengende 
struktur med oval form. Den måler 1x1,8 m på det meste og er minst 0,8 m dyp. Den blir smalere i 
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dybden og ser dermed ut til å ha en gropliknende form. Anomalien tolkes som en mulig grop og kan 
være av arkeologisk interesse.  

 

Figur 9: Tolkningskart, delområdene A5 og A6. 
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4.1.7 Sammenfatning Smørberg 

På Smørberg er det påvist et mindre antall anomalier som ikke uten videre kan tolkes som moderne 
strukturer eller natur/geologi. De fleste anomaliene er groper eller gropliknende anomalier som ligger 
under pløyelaget, ca. 0,3-0,6 m under overflaten. Noen er påvist dypere, enkelte under eller delvis 
kuttet av dreneringsgrøfter. Få av de påviste gropene/gropliknende strukturene fremstår som klare og 
tydelige strukturer, og de fleste regnes å ha noe begrenset potensiale som kulturminner. Anomalienes 
fremtoning i datasettene vil imidlertid påvirkes av faktorer som grunnforholdene (kontrast) og 
datakvaliteten, og det kan dermed ikke utelukkes at de representerer strukturer av arkeologisk 
relevans. I tillegg er det påvist grøfteliknende strukturer i delområde A5. Det har ikke vært mulig å 
avgjøre hva disse grøftene representerer, og dette må eventuelt undersøkes ved hjelp av andre 
arkeologiske registreringsmetoder. 
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4.2 Kolberg 

4.2.1 Delområde B 

4.2.1.1 Geologi 
På Kolberg kan man tydelig se at området tidligere har vært gjennomskåret av en stor paleokanal 
(Figur 10). Kanalen strekker seg gjennom hele delområde B i øst-vestlig retning, og fremstår som 
kraftig reflekterende i georadardataene. Den har flere mindre forgreininger som gjør at elveløpet 
stedvis kan ha en bredde på 30 meter. En mindre kanal, trolig en forgreining av hovedløpet, kan også 
sees lengst nordøst i området. Paleokanalen er synlig fra og med 0,3-0,4 m dybde og går stedvis 
forholdsvis dypt, minst 1 m.   

Sentralt i delområde B kan man se et bredt bånd av middels reflekterende masse som beveger seg 
østover i dybden. Dette tolkes som strandavsetninger, noe som også ser ut til å stemme med NIBIOs 
jordsmonnsregistreringer i området.  

Foruten paleokanalen og strandavsetningene fremstår undergrunnen på Kolberg nøytrale gjennom 
hele området. Ifølge NIBIOs jordsmonnsregistreringer består jordsmonnet av havbunns- og 
strandavsetninger, med særlig leirholdig grunn i øst og i partier sentralt i området. Ellers er grunnen 
dominert av silt- og sandholdige masser.  

 

Figur 10:  Den store paleokanalens løp gjennom undersøkelsesområde B på Kolberg. 
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Figur 11: Moderne strukturer på Kolberg, delområde B, C1 og C2. 
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4.2.1.2 Moderne strukturer 
I delområde B er det påvist et svært tett nettverk av moderne dreneringsgrøfter (Figur 11). Grøftene er 
orientert i ulike retninger og krysser hverandre i flere nivåer. Det er minst 2-3 generasjoner med 
drenering i området, med særlig stor tetthet i sør.  

I tillegg til de mange dreneringsgrøftene er det påvist andre, tydelig moderne grøfter som har en 
annen fremtoning i datasettene. Disse dreier seg hovedsakelig om to større grøfter som løper over 
åkeren i henholdsvis nordvest- sørøstlig retning og mer øst-vest. I øvre del av den førstnevnte grøften 
er det påvist en tydelig og sirkulær gropliknende struktur som antas å være en kum. Ved østenden av 
den andre grøften er det registrert en stor, kraftig reflekterende, rektangulær struktur som måler opptil 
3x3,3 m. Den fremtrer ved 0,3-0,4 m dybde og er i dette nivået synlig som en rund anomali med 
diameter på kun 1 m. Den blir gradvis større i dybden og utvikler seg til en nærmest rektangulær 
struktur med størrelse opptil 3x3,3 m. Den er synlig ned til minst 1,5 m dybde. Da strukturen ligger i 
enden av en større grøft, er det etter all sannsynlighet snakk om en kum eller liknende. Da den påviste 
grøftens avgrensning i øst er noe uklar, har det ikke vært mulig å finne en helt klar og utvetydig kobling 
mellom grøften og den reflekterende strukturen, og det kan være en fordel å undersøke dette enten 
med grunneier eller ved inngrep i bakken.  

4.2.1.3 Arkeologiske strukturer/andre strukturer 
I delområde B er det påvist flere anomalier som er tolket som mulige arkeologiske strukturer (Figur 12, 
Figur 13). De fleste anomaliene fremstår som gropliknende strukturer og befinner seg hovedsakelig i 
nordvestre, nordøstre og sentrale deler av undersøkelsesområdet. I tillegg er det påvist en større, rund 
struktur i nordre del av åkeren som har potensiale som arkeologisk funn. I dette delområdet har det 
vært nødvendig å nummerere anomaliene i tolkningskartet for å gjøre beskrivelsene mer oversiktlig. I 
tolkningskartene for mulige arkeologiske strukturer har det også vært nødvendig å fjerne de moderne 
dreneringsgrøftene slik at de relevante strukturene kommer bedre frem i illustrasjonene. 

Mulig gravhaug/-røys 

I den nordligste delen av undersøkelsesområdet, like øst for husrekken på sørsiden av Eikveien, er 
det påvist en større, sirkulær anomali under pløyelaget (Figur 13, struktur 4). Anomalien er synlig fra 
og med ca. 0,6 m dybde og fremstår i øvre sjikt som et middels reflekterende masseskifte med rundlig 
form. Strukturen er ca. 5x5 m i toppen, men får en gradvis større diameter, og blir rundere og mer 
definert i de dypere nivåene. Ved ca. 0,8-0,9 m dybde er det observert rester av en svært smal stripe 
av kraftigere reflekterende materiale langs strukturens ytterkanter. Ved ca. 1 m dybde får anomalien 
absorberende egenskaper, og er synlig som en hvit/lys grå struktur. Endringer i dens geofysiske 
egenskaper antas å skyldes at den på dette nivået ligge i strandavsetninger, som trolig har en grovere 
tekstur (og er mer reflekterende) enn den sirkulære strukturen. Anomalien er synlig ned til 
ca. 1,2-1,3 m dybde, hvilket indikerer at den er minst 0,6 m dyp. 

Den påviste anomaliens form og størrelse kan minne om bunnen av en gravhaug, men dette må 
verifiseres ved hjelp av andre metoder. Det som kan underbygge denne tolkningen, er at det i dette 
området har blitt gjort funn av flere oldsaker med metalldetektor (se Figur 14). Blant funnene er det 
fragmenter av sølvgjenstander/hakkesølv (id. 263723-0), et mulig vektlodd i bly (id. 229750-0), 
spinnehjul i bronse (229751-0), spinnehjul i bly (id. 260395-0), samt et mulig 
pilegrimsmerke/prydbeslag i kobberlegering (id 229760-0). Sistnevnte er typologisk datert til yngre 
jernalder. Det er ikke gjort gjenstandsfunn på andre deler av åkeren, så delområdets nordligste parti 
ser ut til å ha godt potensiale med hensyn til arkeologiske funn. 

Groper og gropliknende anomalier 

I nordvestre del av åkeren, mellom paleokanalen og åkerens nordre kant, er det påvist to gropliknende 
anomalier. Anomaliene ligger med 10 m avstand fra hverandre og fremstår som to tydelige og kraftig 
reflekterende strukturer i undergrunnen. Den vestre anomalien (Figur 12, struktur 1) er synlig i 
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georadardataene fra 0,3 m dybde og er ca. 0,6 m dyp. Den er oval og måler ca. 1x1,2 m. Den østre 
anomalien (Figur 12, struktur 2) trer frem ved ca. 0,5 m dybde og er ca. 0,5 m dyp. Den er tilnærmet 
sirkulær og måler ca. 1,4 m i diameter. I det aller øverste nivået er den imidlertid noe mer utflytende og 
har en mer oval form. Begge de nevnte gropene har en tydelig gropform og ansees for å ha potensiale 
som arkeologisk struktur. 

40-50 m sørvest for de to nevnte gropene, på sørsiden av paleokanalen, er det observert nok en 
gropliknende struktur (Figur 12, struktur 3). Denne ligger inntil en større, moderne grøft og er synlig fra 
og med 0,6-0,7 m dybde. Den er tilnærmet rund i formen, måler ca. 1,3 m i diameter og er ca. 0,3 m 
dyp. At den ligger inntil den moderne grøften kan bety at den er forstyrret av denne, men det kan 
heller ikke utelukkes at gropen har blitt dannet under graving av den samme grøften (f.eks. 
steinopptrekk). Gropens alder og opphav kan ikke bestemmes nærmere ut fra georadardataene, og 
må eventuelt verifisert ved hjelp av andre arkeologiske metoder.  

Videre østover i feltet er det påvist ytterligere tre gropliknende anomalier som kan være av arkeologisk 
interesse. Disse anomaliene befinner seg i de lavereliggende deler av undersøkelsesområdet området 
som har leirholdig grunn. De ligger alle mellom paleokanalens hovedløp og den nordre forgreiningen. 
Den nordvestligste gropen (Figur 13, struktur 5) er oval og måler 1x1,7 m i overflaten. Den kommer til 
syne ca. 0,3 m under overflaten og er omtrent 0,3 m dyp. Den kommer tydelig frem i datasettet, og har 
en størrelse og form som tilsier at den kan være menneskeskapt. 

Den midtre gropen (Figur 13, struktur 6) ligger like nord for paleokanalen og måler ca. 2x3,2 m. Den er 
oval i formen og kommer til syne ca. 0,4 m under overflaten. Den er ca. 0,2-0,3 m dyp og har kraftig 
reflekterende innhold. Den østre gropen (Figur 13, struktur 7) er rektangulær/oval i formen og ligger på 
ca. 0,4 m dybde. Den måler ca. 1,5 m i bredden og er mellom 2,5 og 3 m lang. Dybden anslås til ca. 
0,3 m. Begge gropene er godt synlige i den leirholdige undergrunnen, og de ansees begge for å ha 
potensiale som arkeologisk struktur.  

I undersøkelsesområdets sentrale områder, sør for den store paleokanalen og øst for det mindre 
bekkeleiet som løper gjennom delområdets søndre halvdel, er det registrert sju anomalier. Noen av 
disse er tolket som mulige groper, mens andre antas å være større steiner, men er tatt med i 
tolkningskartet da de er såpass store at kan være interessant å undersøke nærme. De søndre 
anomaliene er noe mer utydelige enn gropene i nordre del av feltet, og tolkningen må ansees for å 
være noe mer usikker. Den nordligste anomalien (Figur 13, struktur 8) er synlig fra og med 0,5-0,6 m 
dybde, og er en oval, gropliknende struktur med kraftig reflekterende egenskaper. Den måler ca. 
1,5x2,5 m og er ca. 0,3 m dyp.    

Omtrent 10 m videre sørvestover ligger det nok en gropliknende anomali (Figur 13, struktur 9). Den 
ligger ca. 0,5 m under overflaten og er oval/rektangulær i formen. Den måler ca. 1,8x2,5 og er 
ca. 0,4 m dyp. Denne strukturen er forholdsvis tydelig i georadardataene og ansees for å ha noe 
større potensiale enn den foregående anomalien. 

Ca. 7 m øst for den mulige gropen er det påvist to mindre anomalier som tolkes som steiner (Figur 13, 
struktur 10). De er imidlertid ca. 1 m i diameter og kan ikke utelukkes å være groper. Den ene ligger 
0,6 m dypt, mens den andre fremtrer ca. 0,8 m under overflaten. Anomaliene ansees for å ha et noe 
lavere potensiale som arkeologiske strukturer. 

Omtrent 35-40 m øst for de nevnte gropene er det registrert en større, reflekterende anomali som kan 
være en menneskeskapt struktur (Figur 13, struktur 11). Den fremkommer først som en grøftelikende 
anomali som måler ca. 1-2 m i bredden og er 10 m lang. I dybden går den imidlertid over til å bli mer 
gropliknende, og måler ca. 3,2x4,1 m. Den er synlig i nivået 0,9-1,4 m, og ligger sånn sett forholdsvis 
dypt. Den kan imidlertid ikke uten videre avskrives som moderne og kan være av arkeologisk 
interesse. 
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Figur 12: Tolkningskart, vestre del av delområde B. 
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Figur 13: Tolkningskart, midtre del av delområde B. 
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Videre sørover i feltet er det påvist en oval anomali beliggende ca. 0,4 m under overflaten (Figur 13, 
struktur 12). Den måler 0,8x1,2 m på sist største og er minst 0,5 m dyp. Den er foreløpig tolket som en 
stein, men har en størrelse som kan bety at den representerer en jordgravd struktur. Begrunnelsen for 
at anomalien trolig er en stein, er at en dreneringsgrøft ser ut til å være lagt rundt den, og det er 
usannsynlig at dette ville skjedd med en grop. Omtrent 4 m sørvest for steinen er det påvist nok en 
oval struktur (Figur 13, struktur 13). Den måler ca. 0,7x1,2 m, og kan være en grop.  

Videre 13 m i sørlig retning er det påvist en anomali som er tolket som en mulig grop Figur 13, 
struktur 14). Anomalien ligger 0,3 m under dagens overflate, den er kraftig reflekterende i 
georadardataene og har en tydelig avgrensning mot den naturlige undergrunnen. Den mulige gropen 
er oval i formen, måler 0,7x1,2 m og er ca. 0,3 m dyp. Måten den fremstår i georadardataen antyder at 
det kan være en arkeologisk relevant struktur.  

Omtrent 23 m lengre vest befinner det seg nok en gropliknende struktur (Figur 13, struktur 15), denne 
ligger inntil en moderne grøft. Den er synlig fra ca. 0,4 m dybde og måler ca. 1x1,2 m på sitt største. 
Dybden er beregnet til ca. 0,5 m. Dens plassering inntil en moderne grøft kan indikere at det dreier 
seg om et stort steinopptrekk eller et annet inngrep relatert til grøftegravingen, og potensialet for at det 
dreier seg om en arkeologisk struktur er til stede, dog noe svekket. 

Lengst sør i feltet er det påvist en kraftig reflekterende struktur som kan være en grop Figur 13, 
struktur 16). Den er kuttet av en moderne dreneringsgrøft, men måler 1,6-3x2,7 m. Den er synlig fra 
0,3 m dybde og er ca. 0,4 m dyp. Strukturen er svært tydelig i georadardataene og kan være av 
arkeologisk interesse.  

 

Figur 14: Distribusjon av automatisk fredede gjenstander funnet med metallsøker på Kolberg, samt 

påviste strukturer med georadar. Geometrien for metallfunnene er hentet fra askeladden.ra.no. 
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4.2.1.4 Sammendrag, Delområde B 
Delområde B er dominert av en stor paleokanal som deler området i to, fra vest til øst. Denne 
geologiske strukturen er stedvis svært bred da den grener seg noe ut fra hovedløpet, og er noen 
steder opptil 30 m i bredden. Kanalen har relevans for forståelsen av det historiske landskapet og 
terrenget på Kolberg, og vil være et viktig element når de videre arkeologiske undersøkelsene skal 
planlegges. 

Det er observert flere anomalier i georadardataene fra delområde B som har potensiale som 
arkeologiske funn. Den mest interessante strukturen ligger i områdets nordligste del, i det samme 
området hvor det er gjort flere oldsaksfunn med metalldetektor. Under pløyelaget er det observert en 
større, rund anomali med diameter på ca. 6,5 m som er tolket som bunnen av en mulig gravhaug eller 
-røys. Langs delområdets nordre kant er det også observert flere gropliknende anomalier som kan 
være arkeologi, f.eks. kokegroper. Groper påvist ved hjelp av georadar må undersøkes videre ved 
hjelp av mer konvensjonelle arkeologiske metoder, da slike strukturer vanligvis ikke har typologiske 
trekk som kan fastslå alder og opphav/funksjon.  

Sør for den store paleokanalen, sentralt og sør i delområde B, er det påvist ytterligere gropliknende 
strukturer som kan være av arkeologisk interesse. Noen av disse er tolket som mulige steiner, men på 
grunn av størrelsen og beliggenheten er markert for mulig verifisering da de ikke kan utelukkes å være 
groper med kraftig reflekterende innhold.  

De påviste anomalienes beliggenhet, sett i sammenheng med gjenstandsfunnene som er gjort med 
metalldetektor, antyder at områdets nordre, og særlig nordøstre, partier har godt potensiale for 
arkeologiske funn. Det er ikke observert interessante anomalier i de vestlige delene av området, dog 
dette ligger høyt og har sand-/siltig undergrunn. Dette området kan imidlertid ikke avskrives da 
grunnforholdene i dette området er ganske annerledes enn i øst, og kontrasten mellom grunnen og 
eventuelle kulturminner kan være dårligere her enn i leirgrunnen. 
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4.2.2 Delområde C1 

4.2.2.1 Moderne 
I delområde C1 er det påvist et stedvis tett nettverk av moderne dreneringsgrøfter som krysser 
hverandre i ulike retninger. Det er særlig i den nordre halvdelen av åkeren at det er gravd flere 
generasjoner med dreneringsgrøfter, mens i sør er det påvist langt færre moderne inngrep.  

I nordre del av delområdet er det påvist en svært tydelig kvadratisk anomali under pløyelaget, på ca. 
0,5 m dybde. Den kvadratiske anomalien likner en grunnmur eller fundament, der selve muren er 1,25-
1,5 m bred (hovedsakelig). Strukturen måler ca. 12x12 m utvendig, og ca. 8,5-9 x 9,5 m innvendig, og 
ca. 0,5 m høy/dyp. Den antatte muren ser ut til å være ubrutt hele veien, med unntak av det 
nordvestre hjørnet, hvor det ser ut til å være en liten åpning. 

På innsiden av den kvadratiske strukturen kan man se et større, ovalt felt av reflekterende masser. 
Anomalien har en noe udefinert avgrensning i ytterkant og tolkes heller som et masseskifte enn en 
nedgravd struktur. I midten av dette masseskiftet er det en tilnærmet sirkulær, absorberende masse. 
Det reflekterende feltet måler ca. 6x8 m, og er synlig mellom ca. 0,4 og 0,9 m dybde. Det blir noe 
mindre i utstrekning i dybden og får en noe mer sirkulær form. I bunnen, ved ca. 0,7-0,9 m dybde, 
består strukturen kun av en reflekterende ring med ytre mål på ca. 4,7-5,6 m. Det absorberende feltet i 
midten er ca. 4 m i diameter. De nevnte anomaliene i de øvre sjiktene er såpass udefinert i formen at 
de antas å representere jordmasser, muligens akkumulerte over tid. De ser imidlertid ut til å danne en 
sirkulær/ringformet struktur i bunnen, noe som kan indikere restene av en brønn, et stort kar eller 
liknende innenfor det kvadratiske bygningsfundamentet.  

 

Figur 15: Tolkningskart for delområde C1, med moderne og mulige arkeologiske strukturer samlet. 
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Figur 16: Tolkningskart, delområde C1, uten moderne dreneringsgrøfter. 

Ved sørvestre hjørnet av den påviste muren/bygningsfundamentet ligger det en ringformet med 
diameter på ca. 4,1x4,4 m (utvendig). Denne anomalien ser ut til å ha en tilknytning til 
bygningsfundamentet, og ser nærmest ut til å henge sammen med det antatte murverket. Anomalien 
er reflekterende i ytterkant og nøytral/absorberende i midten. Den er synlig i nivået 0,4-0,7 m dybde.  

På flyfoto fra 1938 og 1956 kan man se at det har stått en låve på stedet hvor det påviste 
bygningsfundamentet/grunnmuren ligger. Det er dermed stor sannsynlighet for at anomaliene 
beskrevet ovenfor er relatert til denne bygningen. Låven er naturligvis langt større enn 12x12 m, så 
låven har trolig hatt ulike seksjoner med ulike fundamenteringer, der muren har ligget i låvens østre 
del. De øvrige anomaliene har trolig sammenheng med den samme bygningen. 

Sør for det antatte låvefundamentet er det påvist tre store gropliknende anomalier med kraftig 
reflekterende fyllmasser. De kommer til syne ved ca. 0,5 m dybde og ser ut til å være godt over 1 m 
dype. Anomaliene er ovale eller sirkulære, måler henholdsvis (fra vest til øst) 3x5 m, 3,5x3,7 m og 
2,5x3 m. De ligger relativt tett, kun 3,5 og 4,7 m fra hverandre. Det er uklart hva disse anomaliene 
representerer. Like sør for gropene er det påvist et felt med relativt kraftig reflekterende masser. 
Flyfoto fra 1938 og 1956 gir ingen tydelige indikasjoner på hva disse strukturene representerer. Deres 
plassering på gårdstunet antyder at de er relatert til hagen eller andre deler av gårdsdriften, f.eks. 
trerøtter eller hull etter fjerning av trerøtter. Anomaliene kan imidlertid ikke avskrives som arkeologiske 
strukturer, såfremt det fremkommer andre opplysninger (foto, kart, etc) som kan oppklare deres alder 
og funksjon. 
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I delområdets søndre parti er det observert to anomalier i undergrunnen som tolkes som steiner, men 
som grunnet deres størrelse ikke kan avskrives med hensyn til arkeologisk relevans. Anomaliene 
befinner seg i delområdets henholdsvis sørvestre og sørøstre hjørne. Den nordre ligger forholdsvis 
dypt og trer frem ved 0,8-0,9 m dybde, og den sørøstre er synlig fra ca. 0,5 m dybde. Det dreier seg i 
begge tilfeller om ovale, kraftig reflekterende anomalier som måler ca. 1x1,5 m på sitt største. Den 
nordre anomalien er ca. 0,5 m dyp, og den søndre anomalien er ca. 0,8 m dyp. Selv om de er tolket 
som steiner kan de ikke utelukkes å være groper, og de er dermed tatt med i tolkningskartet.  

4.2.3 Delområde C2 

I delområde C2 er det påvist moderne strukturer tolket som dreneringsgrøfter.  

I søndre del av området er det påvist et felt med reflekterende materiale som strekker seg nordover i 
ca. 6,5 m, og deretter løper 12 m østover og ut av områdets østre kant. Det er noe usikkert hva 
massene representerer, men det kan være deler av en paleokanal. Den ser ikke ut å fortsette inn i 
delområde B, og den er derfor markert som «reflekterende masser». 

 

Figur 17: Tolkningskart, delområde C2. 
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5 Sammendrag/Avslutning 
Georadarundersøkelsene på Smørberg og Kolberg har påvist anomalier som viser 
geologiske/naturlige, moderne og mulige arkeologiske strukturer i undergrunnen. På Smørberg ble det 
registrert kun et fåtall anomalier som kan være av arkeologisk interesse, og disse vurderes å ha 
middels til lavt potensiale som arkeologiske strukturer. I flere av områdene på Smørberg er 
datakvaliteten noe redusert grunnet stedvis dårlige GPS-forhold, særlig arealene nær skogkanten og 
inntil bygninger (drivhus).  

På Kolberg er det påvist flere anomalier som tolkes som arkeologisk relevante. Den mest interessante 
strukturen er trolig en større, rund struktur som ligger nord i undersøkelsesområdet, og som er tolket 
som en mulig gravhaug. I tillegg er det påvist flere gropstrukturer øst, vest og sør i feltet, flere i 
nærheten av den mulige haugen. I det nordlige området er det tidligere gjort funn av flere automatisk 
fredede gjenstander med metalldetektor, hvilket gjør funnene svært interessante.  

Det skal avslutningsvis presiseres at fravær av anomalier i georadardataene ikke må tas som bevis for 
at det ikke befinner seg kulturminner i området. Påvisning av kulturminner med denne metoden 
avhenger av god kontrast mellom selve strukturen og undergrunnen, og at eventuelle anomalier er 
gjengitt i datasettet på en slik måte at de kan gjenkjennes som arkeologiske/menneskeskapte 
strukturer. Georadar bør derfor i de fleste tilfeller kombineres med konvensjonelle arkeologiske 
registreringsmetoder. 
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