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Sammendrag 

Bygdeborger finnes i særlig stort antall i Vestfold. Her dannes et grunnlag for drøfting av hva 

bygdeborgene kan ha symbolisert, og om symbolikken er uttrykk for en enhetlig tradisjon på 

tvers av regioner, eller om det finnes særtrekk for Vestfold. Det er sannsynlig at plassene, 

høydene, som utgjør bygdeborglokalitetene, har vært viktige tilbake til bronsealderen. 

Murene kan ha blitt oppførte i periodene etter bronsealderen, med mulig byggefasestart i 

førromersk jernalder. Gjennom en vurdering av anlegges morfologi, landskapslokalisering, 

og deres arkeologiske kontekst kommer jeg frem til at bygdeborger nær Vestfoldraet og 

kysten var viktige symboler i landskapet, uttrykk for en skikk som hovedsakelig ble til på 

bakgrunn av impulser fra kontinentet, antagelig romerske, og som åsteder for ulike 

bruksområder som i tid kan knyttes til sen romertid og folkevandringstid. Andre anlegg i 

Lågendalen, eller i hovedsakelig nord-sørgående skogsterreng i det indre fylket har antagelig 

hatt andre roller, og kan ha vært viktige for kontroll med handel langs Lågendalen og som 

kontaktpunkter med Sandsvær og mot Skiensvassdraget. De kan også ha fungert som 

varslings- og tilfluktsanlegg. Anleggene ble benyttet, forlatt og så tatt i bruk på nytt, enten 

kontinuerlig eller i faser  
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Forord 

Prosessen bak skrivingen kan oppsummeres som longue durée. Per Ditlef Fredriksen skal ha 

tusen takk for at han betingelsesløst og med grenseløs tålmodighet stilte opp som veileder, 

selv da jeg ikke klarte å følge opp avtaler om tekstlig produksjon. I stunder preget av 

håpløshet har han vært behjelpelig med faglige innspill, ikke minst innsikt i hvordan en kan 

skrive om et besværlig materiale. Dette, og velviljen fra IAKH har mang en gang tatt brodden 

av apati og mistro; jeg håper at dette i noen grad gjenspeiles i arbeidet. 

Tidlige mer eller mindre ferdigstilte kapitler ble kommentert av Marie Amundsen, 

Live Forsetløkken og Marit Green. Da jeg skulle ta lokalitetene i nærmere øyesyn fikk jeg 

låne kamera av Marit, og Kristin Eriksen har gitt gode GIS-råd underveis. Grunneiere over 

hele fylket har tatt meg imot på kort varsel og latt meg parkere med bil her og der. Bernt-

Johnny «Hans Truman» Bertheussen har lest nesten alle deler av oppgaven i ulike varianter 

og kommet med mye bra innspill. Takk for gode diskusjoner og drinker! Gode kolleger ved 

KHM og NIKU: Jobbhverdagen er topp med dere. Folk på Kulturhistorisk museum har også 

vært avgjørende for systematisering av materialinnsamlingen: Magne Samdal ved DigDok 

hos KHM har bidratt med kartfiler, og Hilde Sofie Frydenberg stilte kartotekene ved KHMs 

topografiske arkiv til rådighet. Takket være Gjermund Steinskog klarte jeg å modellere ulike 

havnivåer i GIS. Takk til dere alle!  

Einar Hay-Hansson og Nøtterøy Historielag sendte meg Petter Snekkestads artikkel 

om Nøtterøys bygdeborger. Halvard Holtung og Øystein Holme Kongsgård har latt meg få 

bruke deres fotografier av fylkets anlegg når mine egne ikke ble gode nok. Det er Kongsgårds 

fotografier som pryder forsiden på avhandlingen. Tusen takk! Katten-kollektivet og 

Recordsofthefleshgod crew med flere: Nå har jeg mer tid til å lage musikk igjen. Anne har 

lest deler av avhandlingen og var supert turfølge i jakt på bygdeborger i myrer i Sande og 

Lardal. Til slutt vil jeg takke mamma Grethe og pappa Jan for at de lot meg låne deres biler 

til feltarbeid, det hadde ikke fungert særlig bra uten! For øvrig var det pappa som foreslo 

temaet bygdeborger da jeg skulle velge emne for masteroppgaven. Denne oppgaven er til 

deg. 

 

Blindernveien 11, 22. mai 2018 

Christian Henrik Lindh 
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1 Innledning 

Dette er en studie av Vestfolds 53 bygdeborger med vekt på anleggenes mulige 

representasjon, symbolikk og bruk. «Bygdeborg» brukes i dag som samlebetegnelse for 

kulturminner i form av grunnfjellsknauser og høyder som er innhegnet av murer og voller. 

Der det ikke er lagt opp hindringer i form av tørrmurer eller voller, sperres adgangen av bratt 

terreng på en eller flere sider av høyden. Noen er monumentale med store flater eller platåer, 

mens andre knapt synes i terrenget. Mange er velkjente utfluktsmål for turgåere, og 

inntrykket mitt er at bygdeborger er engasjerende materiale. Likevel har ikke bygdeborger 

vært anvendt til å belyse fylkets forhistorie i særlig grad. En vanlig oppfatning blant både 

turgjengere og arkeologer er at bygdeborger ble oppførte i tider preget av territorial 

makthevdelse, uro og folkevandringer, og at disse representerer et behov for tilflukt og 

forsvar. 

Arkeologen Per Fett skrev i 1993 en artikkel for studenttidsskriftet Arkeo der han 

undret seg: var bygdeborger skjulesteder for invidde i en rituell sammenheng, heller enn 

resultatet av krig og uro? At jernalderen var en periode preget av uro og krigskultur er 

uomtvistelig. Det er likevel trolig at flere anlegg i Vestfold var steder i landskapet som ble 

benyttet lenge før det som fremheves som den tradisjonelle «borgperioden» i siste halvdel av 

eldre jernalder, før en reiste murene som utgjør de tydligste spor etter anleggene i dag. Det er 

min oppfatning at enkelte av lokalitetene i denne avhandlingen har vært åsteder for ulike 

aktiviteter i ulike perioder. Anleggene kan ha vært benyttet, forlatt og så tatt i bruk på nytt, 

enten kontinuerlig eller i faser. Gjenbruk kan ha før til et steds meningsinnhold og dermed 

funksjoner i en videre forstand har forandret seg over tid. 

1.1 Problemstilling  

Jeg ønsker å få frem nyanser vedrørende symbolikk, skikk og bruk i bygdeborgmaterialet for 

Vestfold. Ved å sammenstille bygdeborgenes morfologi, landskapslokalisering og 

arkeologiske kontekst vil jeg undersøke hvorvidt det lar seg gjøre å utlede noen trekk ved et 

stort og uensartet materiale. Jeg tror det er overlapp i materialet, mellom mulig representasjon 

og symbolikk, skikk eller praksis og bruk. Dette ønsker jeg å undersøke gjennom anleggenes 

lokalisering i landskapet, det arkeologiske kulturminnemiljøet samt undersøkelser av 

stedsnavn og tradisjoner knyttet til lokalitetene. Dette gir et bredt grunnlag for tolkning i lys 

av problemstillingen: 

 Hva karakteriserer Vestfolds anlegg, og hva kan de ha vært uttrykk for? 
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Jeg ser nærmere på lokalitetenes egenart, deres landskapsmessige tilknytning og deres 

arkeologiske nærmiljø og spør hvorvidt Vestfolds anlegg sammenfaller med eller skiller seg 

fra anlegg ellers i landet, og om disse har vært forsvarsverk, tilfluktssteder, eller om de kan 

være uttrykk for en tradisjon der å reise bygdeborger i landskapet som kan sees mot annen 

bakgrunn enn konflikt og folkevandringer. Ved hjelp av et typologisk-kronologisk 

rammeverk basert på dateringer fra andre deler av landet undersøker jeg om det er mulig å 

plassere bygdeborgene innenfor perioder i forhistorien. En funksjonsinndeling av lokalitetene 

forsøkes også. Opplysninger om alle anlegg er samlet i appendiks 1-5 og vil kunne fungere 

som grunnlag for senere mer empiriske undersøkelser. 

 

1.2 Avgrensning 

Lokalitetene ligger innenfor dagens fylkesgrenser, en grensedragning som ikke viser til 

forhistoriske forhold. En skal heller ikke så langt tilbake i tid, før denne grensedragning også 

inkluderte deler av søndre Buskerud og prestegjeldet Skoger (Grieg 1943). Avgrensing er 

gjort av praktiske årsaker, men det er heller ikke mange lokaliteter som frafaller den gamle 

fylkesinndelingen. Det er også nokså stor avstand til nabobygdeborger i Telemark (se kap 

5.2.7). Kommunene Nøtterøy og Tjøme ble fra 1. januar 2018 slått sammen til Færder 

kommune. Lardal er siden 1. januar 2018 del av Larvik kommune. I avhandlingen viser jeg til 
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kommuneinndelingen slik den var før sammenslåingene tredde i kraft. 

 

Figur 1. Spredningskart over bygdeborger i Vestfold., se tabell 1 for kart-ID. 
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Tabell 1. Lokaliteter og kartnummer 

 

1.2.1 Periodeinndeling 

 

Det er usikkerhet knyttet til datering av bygdeborgers anleggs- og brukstid (Johansen og 

Pettersson 1993:28). Konsensus er likevel at den mest intensive brukstiden var i YRT og 

FVT (Haraldsen 1990; Marstrander 1959; Skre 2005a; Solberg 2003), mellom år 350 og 480 

e. Kr. De kan også være eldre eller yngre; i Norden var bygdeborgene i bruk fra yngre 

steinalder (Engström 1991; Olausson 1995), på lik linje med bygdeborger i store deler av 

Europa (Ystgaard 2014:151-152 med henvisninger). Etter 500-tallet ser det ut til at bruken 

opphører (Ystgaard 2014:27). Enkelte C14-dateringer samsvarer med denne oppfatningen, 

som denne avhandlingens Frestiåsen i Tønsberg, datert til 250 – 480 e. Kr. (Østmo 

1978:104), mens andre antyder lengre bruksfaser, tilbake til FRJA og BA (Hemmendorff og 

Smedstad 1997:121-125; Ystgaard 1998:101). Tabell 2 viser hele tidspennet som dekkes i 

avhandlingen, og gjelder også for andre arkeologiske kulturminner og funn (se appendiks 1). 

To C14-dateringer fra eldre bronsealder (EBA) samt to funnsteder fra YBA gjør at jeg setter 

bakre datering i oppgaven til EBA, selv om det ikke finnes direkte dateringer av anlegg til 

disse periodene i undersøkelsesområdet. Frestiåsen fra YRT og FVT, og Kjellås i Sande, som 

er datert til mellom år 95 f. Kr. og 120 e. Kr, i overgangen mellom FRJA og RT (Ystgaard 
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2014, appendiks 13), representerer tidsmessig to hovedgrupper i det komparative materialet 

(kap.6.1) som er andre daterte anlegg i Norge. 

 

Tabell 2. Periodeinndeling. Referert litteratur er hentet fra Solberg (2003) og Melheim (2006a). 

 
 

1.2.2 Begrepsavklaringer 

I avhandlingen benyttes vekselsvis begrepene «bygdeborg», «lokaliteter», «innhegnede 

anlegg» og «anlegg». Begrepet «bygdeborg» er kritisert (for eksempel Olausson 1995; 

Ystgaard 1998) fordi låser anleggene til en forsvarsmessig og strategisk funksjon. Jeg mener 

at kulturminnekategorien og begrepet «bygdeborg» er uløselig knyttet gjennom faghistorien 

(Bernt 2012a:9; Haraldsen 1982:84; Thuestad et al. 2016:310), men at «bygdeborg»-begrepet 

ikke trenger å konnotere forsvars- eller tilfluktfunksjon1.  I arkeologien har det de senere 20 – 

30 år vært en debatt om begrepsbruken knyttet til denne typen kulturminner, og denne 

debatten belyser jeg i forskningshistoriekapittelet. 

1.3 Struktur 

I kapittel 2 vil jeg ta for meg de viktigste trekk ved norsk bygdeborgforskning. Deretter vil 

teoretisk og metodisk innfallsvinkel til emnet redegjøres for i kapittel 3 og 4. I kapittel 5 

                                                           
1
 Det er etter mitt syn mer problematisk at kulturminneforvaltningen putter anleggene i sekkebegrepet 

«forsvarsanlegg» (jf. Holme 2005:50).  Slike føringer snevrer inn mulighetene å se materialet i en videre 

betydning (jf. Olausson 2009:37), se ellers forskningskapittelet for en forskningshistorisk fremstilling 

vedrørende dette. 
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presenteres bygdeborgene. Her legger jeg frem kvantitative egenskaper og kvalitative 

vurderinger av anleggene. I kapittel 6 analyse av bygdeborgenes egenskaper satt opp mot 

problemstillingene. Jeg benytter meg av et komparativt typologisk-kronologisk rammeverk å 

Vestfolds anlegg for å utlede en generell datering, deretter analyserer jeg materialet 

loklaiseringsanalyse. Anleggene deles på bakgrunn av dette inn i ulike funksjoner og det 

foreslås en kronologi. I kapittel 7 drøfter jeg mine funn og diskuterer hva resultatene har å si 

for oppfatningen av bygdeborger, før jeg oppsummeres avhandlingens mål og resultater 

sammen med en avsluttende konklusjon og kommentar. Til sist i avhandlingen er vedlegg 

som belyser materialet og analysen ytterligere (appendiks 1-5). 
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2 Forskningshistorisk oversikt 

 
Hovedpunktet i avhandlingen er spørsmålet om hva som karaktereriserer Vestfolds anlegg, og 

om de i tradisjonell forstand er bygdeborger. Med dette utgangspunktet vil jeg først gi en 

oversikt over hvilke tradisjonelle synspunkter på bygdeborger som har vært og til dels fortsatt 

råder, både i og utenfor arkeologien. Deretter vil jeg legge frem forskningshistorien på 

bygdeborger i Vestfold.  

Tre hovedsyn kan identifiseres i bygdeborgforskningen: 

1) Bygdeborger ble bygget på grunn av krig og urolige tider. Anleggene ble reist for å 

forsvare et territorium av en gitt størrelse, eller ble oppført som tilfluktssteder 

2)  En tolkning av bygdeborger som flerbruksanlegg, som kontroll av ferdselsveier og 

toll/avgiftsinnkreving ved ferdselsveier, men der forsvar og tilflukt antas å være 

hovedfunksjoner 

3) Et syn på bygdeborger som legger vekt på at anleggene er uttrykk for praksis som 

enten er oppstått under A) hjemlige forhold, som en førnordisk mysteriekult (Fett 

1993) og som tilfluktssteder for tyver og tilholdssteder for overnaturlige vesener som 

troll og kjemper (Aannestad 1999b) eller B) et importert uttrykk fra Romerriket 

(Olausson 2009). 

Bygdeborger tolkes også som bygget for utmarksressurser, i forbindelse med f eks jernvinne 

eller husdyrhold. Dette er vagt formulert i norsk forskning (mer eller mindre direkte, for 

eksempel i Bernt 2012a; Haraldsen 1980; Prestvold 1999), men har etter hvert fått en mer 

fremtredende posisjon. 

 

2.1 Tre hovedfaser – tre hovedforskningssyn 

 

Forskningsfeltet har gjennomgått en gradvis vitenskapeliggjøring, fra 15-1700-tallets 

mangfoldige oppfatninger av bygdeborgers opprinnelse og funksjoner, til søken etter 

vitenskapelig målbare egenskaper på 1800-tallet (Thuestad et al. 2016; Ystgaard 1998). 

Thuestad et al. (2016:297) identifiserer tre faser: Fra slutten av 1500-tallet til andre halvdel 

av 1800-tallet, så frem til 1990-tallet, og fra 1990-tallet til i dag.  

2.1.1 Folkloristikk, myter og bygdeborger 
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Den første fasen dokumenteres delvis gjennom topografiske registreringer i realunionen 

Danmark-Norge. Her er et «vitenskapelig syn» ikke en motsetning mellom mytologi og sagn, 

og senere mer tekniske beskrivelser (jf. Aannestad 1999b:8).  I arbeidet skulle blant annet 

fjellformasjoner med særskilte kjennetegn kartlegges (Eriksen 2007:25,28), og dette vitner 

om et begynnende engasjement for kulturminner og forhistorie i en gryende nasjonsbygging. 

Kapellan Helsinge beskrev bygdeborgen Halsstein i Nord-Trøndelag i 1743 som et kultisk 

åsted der ofringer fant sted i «[…] Hedningernes tiider […]» (Hallan 1957:104). Forfattere 

som Peder Randulf With byr på folkefortellinger om nisser, troll og ritualer som forklaring på 

bygdeborgene (Hallan 1957:103-105). Det «kultiske åsted» må delvis vike i Gerhard 

Schønings vurderinger av Halsstein med sin beliggenhet og stupbratte sider som et 

«uovervinnelig» forsvarsverk (Marstrander 1957:91; Schøning [1773-75] 1910; Ystgaard 

1998:21). Dette synet forsterkes av Oluf Rygh (1882) drøye hundre år senere, i den andre 

fasen – et syn som fortsatt består (Thuestad et al. 2016:303-306). Fagets utvikling spisser 

forskningen mot tolkninger og kriterier som bygger på tekniske kvaliteter, som murverkets 

konstruksjon. Det ukjente forklares med kjente begreper, slik at murer og bratte skråninger 

sammenlignes med mer kjente konsepter, som middelalderborgen (Johansen 1997:21; 

Thuestad et al. 2016). 

2.1.2 Oluf Rygh og vitenskapeliggjøring av et felt: Forsvars- og 

tilfluktmodellen 

Denne vitenskapeliggjøringen kulminerer med Ryghs artikkel Gamle Bygdeborge i Norge i 

1882. Som pioner bak begrepet «bygdeborg» sammenfatter han kunnskapen om disse 

kulturminnene (Ystgaard 1998:26-27). Dette var steder i utkanten av bygdene, tilfluktssteder i 

tilfelle fiender skulle trenge inn i samfunnet. Første ledd Bygde- viser til at dette ble bygget 

for landsens folk.  Siste leddet -borg gir konnotasjoner til festninger; likevel bar de preg av 

kortere opphold (Rygh 1882:76-77). Fordi bygdeborger ikke nevnes i sagalitteraturen antar 

Rygh at de er anlagte i VT (Rygh 1882:78-79). Samtidig i Sverige antas borgene også å være 

oppførte i VT (Gihl 1918; Olausson 2011a:36). Tilfluktstankegangen blir tidlig en vanlig 

tolkning (Schirmer 1908). Først med Haakon Shetelig (1925) blir strategisk-militære teorier 

om bygdeborgenes funksjon virkelig populære. Slike tolkninger har vært gjeldende siden 

Shetelig og frem til i dag (Grieg 1938; Hagen og Joys 1962; Hougen 1928; Lillehammer 

1973; Marstrander 1957, 1959; Mitlid 2003, 2004a, 2004b; Munch 1962; Myhre 1987; 

Petersen 1942; Prestvold 1999; Ringstad 1991; Rolfsen 1977; Skre 1998; Østmo 1978).  
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2.1.3 Flerbrukstankegangen 

Ut fra militær tolkning dannes tanker om bygdeborger som uttrykk for indirekte påvirkning 

heller enn konflikt, som import av kontinentale skikker (Olausson 2009; Petersen 1942), og 

hjemkomne krigere (Hougen 1928). Forskningen funderes fortsatt i 

forsvars/tilfluktstankegangen, men åpner seg mot et tredje syn, som ser bygdeborger som 

bygget for ulike behov (Lillehammer 1973:41): Kult/gravfelt, boplass og ressursanlegg. 

Særlig svenske (som Carlsson 2005; Cassel 1998; Hegardt 1991b; Johansen 1997; Olausson 

1995; Wall 2003), men også norske arkeologer (Aannestad 1999b; Fett 1993; Finmark 2011; 

Gansum et al. 1997:29; Guttormsen 2002; Lie 2000) vektlegger sider ved bygdeborger som 

ikke direkte kobles til krig eller uro. Ingrid Ystgaard utfordrer begrepet bygdeborg. Gjennom 

undersøkelser av ni anlegg som ble sammenstilt med Ingrid Smedstads og Ove 

Hemmendorffs (1997) undersøkelser fra 1994 fant hun at nevnte selvrefererende terminologi 

bremser nytenkning omkring materialet, og valgte heller betegnelsen mur/vollanlegg. 

Undersøkelsene viste at tidligere forskning til en viss grad hadde «[…] rørt ved en flik av 

sannheten […]», med tanke på dateringer og mulige funksjoner, men at begrepet bygdeborg 

ikke kunne brukes uten videre (Ystgaard 1998:102, 105). Bygdeborgen, langt fra en homogen 

kulturminnetype (Johansen og Pettersson 1993:32-33), blir likevel ofte omtalt i 

selvrefererende termer (Johansen 1997:21; Wall 2003:48), der selve begrepet legger føringer 

for hvordan forskningen drives frem. Åsa Wall erstatter derfor den svenske betegnelsen for 

bygdeborg «fornborg» med «hägnade berg» (Wall 2003).  

2.2 Dateringer 

Etableringen av en relativ kronologi og typologi har vært et viktig faglig mål for å forstå 

bygdeborgenes plass i fortidens samfunn (Mitlid 2004b:12; Olausson 1995:11-12; Ystgaard 

2004a:23-27), blant annet gjennom morfologiske analyser av murverk (Engström 1984; 

Petersen 1942; Ystgaard 2004a:23) der dateringer har veid tyngst (Engström 1984:92; 

Ystgaard 1998:2). Særlig midt-norske og sørøst-norske anlegg har blitt daterte (Hemmendorff 

og Smedstad 1997; Ystgaard 1998, 2014). Tilsvarende studier av fornborger er gjort i Sverige 

og har skapt kronologiske oversikter (Engström 1984; Olausson 1995) som ofte sammenfaller 

med de norske dateringene. Siden tidlig forskning har opphavstiden til bygdeborger vært 

antatt å være EJA (Grieg 1938; Marstrander 1957, 1959; Munch 1962; Petersen 1942; 

Shetelig 1925), og tidlige antagelser om oppføring i VT (Gustafson 1906:144) får ikke stå 

uimotsagt. På bakgrunn av faktiske undersøkelser antas det at bygdeborgers historiske 
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tyngdepunkt er i FVT (Gjessing 1925; Grieg 1938; Magnus og Myhre 1976:392; Munch 

1962:121; Shetelig 1925:170-172). Sverre Marstrander så markfunn av gull i Rogaland, Etne 

i Hordaland, og på Østlandet som indisium for datering av bygdeborger til yngre FVT. 

Nedleggelsene skjedde som følge av stridigheter og forhindret fremmede å få tak i dem 

(Marstrander 1959:175-177). Klassifiseringsarbeidet har siden 1950-tallet fått ytterligere 

hjelp av naturvitenskapelige metoder som C14. Standpunktet at bygdeborger er anlagte i 

FVT, har en parallell i svensk forskning (Ambrosiani 1964; Hemmendorff 1985; Olausson 

2009; Schnittger 1913). Dette bekreftes i nyere studier (Haraldsen 1990; Skre 1998). Mindre 

undersøkelser støtter opp om dateringer til RT og FVT (Grimsrud 1994; Ystgaard 2004b; 

Østmo 1978). Imidlertid viser noen nyere undersøkelser yngre dateringer, som Kverkillberget 

og Storberget i Nord-Trøndelag (Ystgaard 2009a, 2009b). I Finland dateres bygdeborgene 

(linnamäki) stort sett til MA (Taavitsainen 1990). 

 

2.3 Spørsmål om bruksområder 

Det er funnet få gjenstander i bygdeborger i Norge som kan bygge opp rundt konkret eller 

avgrenset bruk og funksjon og tid, men det som er funnet speiler især hverdagsbruk 

(Ystgaard 2014:147-148). Gjenstander som fra Runsa i Sverige (Olausson 2011b, 2014), 

forekommer sjelden. Få gjenstander kan knyttes til krig eller ufred, men noen enkeltfunn 

vitner om uroligheter, blant annet en mulig MA-ringbrynje (C79) fra Buskerud. Skjeletter fra 

Kverkillberget i Nord-Trøndelag bærer preg av å ha blitt utsatte for vold (Fyllingen 2010). 

Av historiske årsaker som nasjonsbygging og krig (Olausson 1995:21; Ystgaard 1998:28) har 

militære tolkninger fått stå, også som forklaringsmodeller rettet mot forvaltning og publikum 

(se f eks Holme 2005:50). Nylig vektlegger Anders Andrén (2014:88) og Ystgaard (2015:94) 

at anleggene primært var militære symboler. 

Forskere deler anleggene inn i to hovedtyper der bygdeborgene enten var anlagte av 

nødvendighet for å forsvare seg mot en større ytre trussel eller interne stridigheter: A) 

militære offensive forankringer i et strategisk system (Mitlid 2003; Myhre 1987; Schnell 

1934; Shetelig 1925), eller B) taktiske anlegg for tilflukt (Anjou 1935; Rygh 1882; Schirmer 

1908; Sognnes 1994). Lignende perspektiver har vært fremtredende i engelsk (Thurston 

2009:362) og tysk forskning (Steuer 1994b). Et annet perspektiv er at anleggene var 

håndverksplasser (Olausson 2009; Steuer 1994a) og tilholdssteder for herskere (Cunliffe 

2005; Steuer 1994b). I Norge spres alternative tanker om bygdeborgers bruksområder, særlig 

ved hjelp av svensk og kontinental forskning og fagdebatt. Sten Anjou hevdet at fornborger 
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var befestede boplasser (1935), et syn som deles av Björn Ambrosiani (1964). I Norge antas 

bygdeborgen Halsstein å ha vært boplass for en krigerelite (Ystgaard 2011a; 2014:204-205), i 

tråd med kontinental praksis. Siden tidlig av har det vært foreslått at anleggene også var 

steder for religiøs utøvelse eller rituell praksis (Fett 1993; oversikt over tidlig forskning i 

Johansen og Pettersson 1993:23-24; Lie 2000; Schnell 1934; Stenberger 1933). Det kultiske 

anlegget har etter hvert blitt en mer fremtredende forklaringsmodell i svensk forskning 

(Johansen 1997; Wall 2003). Fornborger diskuteres i studier som tar for seg rituelle 

inndelinger av landskap (Sahlqvist 2000).  

Kristin Prestvold (1999) knytter oppkomsten av bygdeborger til forsvar av 

jernproduksjonen. Bygdeborger er foreslått anlagte i forbindelse med ressursutnyttelse i 

utmark (Bernt 2012a). Her får altså anleggene i seg selv en rolle for produksjonen, eventuelt 

det overskuddet som anlegg i utkanten av et territorium skulle beskytte (jf. Myhre 1987). 

Anleggene er også sett på som tollstasjoner (Finmark 2009).  

Britiske (Cunliffe 2005:347-406) og sørvest-engelske anlegg (Gosden og Lock 1998; 

Hamilton og Manley 2001; Sharples 1991:43) var mangefunksjonelle og har vært i bruk i 

flere perioder. Felles for forskningen er at det ikke er vanntette skott mellom foreslåtte 

funksjoner. I Skandinavia har anlegg vært benyttet gjennom flere perioder og tatt i bruk på 

nytt (Hegardt 1991a; Johansen 1997); formen de har antatt i de ulike periodene har variert 

(Aannestad 1999a:152), og det er en krevende øvelse å skille ut funksjon. Murer på anlegg 

har vært benyttet til bygging av røyser (Hegardt 1991a; Johansen 1997:117-126), en 

indikasjon på et bruksskifte og kanskje overgang til en annen ideologi eller praksis. Dette vil 

jeg komme tilbake til når jeg senere skal omtale noen lokaliteter i Vestfold. 

2.4 Anleggene i samfunnet: Høvdingedømmemodell eller 

personforbundsstat 

Forenklet sett finnes det to samfunnstypemodeller som bygdeborgene har oppstått under: 1) 

høvdingedømmemodellen og 2) personforbundstatmodellen (se Ystgaard 2014:43-48 for en 

detaljert gjennomgang). Noen ser anleggene som oppførte i ytterkant av viktige maktsfærer 

og som ledd i kontroll over territorier etter en høvdingedømmemodell (Hagen 1983; Mitlid 

2004a, 2004b; Munch 1962; Myhre 1987; Prestvold 1999; Ringstad 1991). Territoriene når et 

visst nivå av organisering og akkumulerte rikdommer, som sentreres i form av funn av 

praktgjenstander i et sentralområde. Andre mener at bygdeborger uttrykker organisering på et 

mer lokalt nivå (Marstrander 1957; Skre 1998; Stylegar 2001; Østmo 1978), under en 

personforbundsstatelig modell. I denne modellen er personlige knyttede bånd viktigere enn 
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territoriell makt. Ressursbruken bak bygging og bemanning av anleggene studeres for å 

vurdere samfunnet bak bygdeborgene (Engström 1984; Engström et al. 1986-87; Finmark 

2009; Posse 1935-1937; Skre 1998). På bakgrunn av dette mener noen at det ikke var snakk 

om forsvar av et sentralt styrt territorium. Anleggene tolkes som spor etter indre rivalisering, 

heller enn angrep fra andre landskaper eller høvdingedømmer (Skre 1998:286-287; Stylegar 

2001:60-61). Bygdeborgenes lokalisering understrekes nesten like ofte som forsvarsmessige 

trekk (Petersen 1942). Anleggenes relasjon til ferdsel og andre kulturminner beliggenhet har 

vært drøftet av flere (E. Johansen 1976:101-109; Lie 2000; Lillehammer 1973; Stylegar 

2001), ikke minst vurderes utsynet som en viktig faktor for beliggenhet og hvilke høyder som 

ble valgt (Petersen 1942:32; Rolfsen 1977:15; Sognnes 1994:9). Utsikt antas å ha vært en 

viktig strategisk egenskap, men også som en kvalitet i seg selv (Wall 2003:111-112). 

 

2.5 Vestfolds bygdeborger i forskningen 

 
Bygdeborger i Vestfold omtales i tidlige arkeologiske sammenfatninger, blant annet i Rygh 

(1882:47-49) under Jarlsberg og Larviks amt, med 142 oppføringer samt i bygdebøker og 

lokalhistoriske tidsskrifter. A.W. Brøgger beskrev bygdeborgen Goksjø-Røvern i 

Sandeherred bygdebok (1918:25-26). Oversiktsverket Vestfolds oldtidsminner (Grieg 1943), 

opplysninger samlet etter registreringer foretatt mellom 1918 og 1939 (Larsen og Sollund 

1993:37), gir også innblikk i enkelte lokaliteter. 

Også i Vestfold har bygdeborger vært tolket som forsvars- og tilfluktanlegg (Gallis 

1927-31; Jakobsen 1990). Elisabeth Skjelsvik vurderte anlegg i Holmestrand og Ramnes (Re) 

kommune som delvis bygget for tilflukt, delvis som lokaliteter i et strategisk anlagt system 

(Skjelsvik 1960:207, 210). Guttorm Gjessing (1970 [1939]:41) mente at Sandelokaliteten 

Tovenborg måtte være en del av et strategisk system, mens Einar Østmo (1978) mener at 

bygdeborgene i fylket ble bygget som følge av lokale stridigheter. Østmos artikkel er eneste 

fagfellevurderte bidrag, og omtaler især undersøkelsene av Frestiåsen i årene 1975/76. 

Tønsbergs mange anlegg tolkes av Sæbjørg Nordeide (2005) som forsvarsanlegg for byen. 

Jacobsen og Bandlien (2013) mener også å se anlegg i grensetraktene mellom Sandefjord, 

Tønsberg og Re under forsvarsfunksjonen. Petter Snekkestad (2010) ser tre anlegg i lys av 

nyere tids tolkninger, og antyder at anleggenes beliggenhet på Nøtterøys sydlige deler er mer 

                                                           
2
 Flere av disse anlegg regnes i dag ikke som bygdeborger. I Schirmers oversikt (1908:113-123) nevnes kun fire 

anlegg fra Vestfold, disse regnes alle som bygdeborger i dag. 
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perifere enn resten av øya. Derfor kan anleggene ha vært tilfluktssteder, og mulige 

vardevarslingsposter for denne delen av kyst-Vestfold (jf. Hougen 1984). Det finnes 

beskrivelser av anlegg i Andebu (nå Sandefjord k) i Gallis (1927-31), Horten og Borre (Broe 

og Trøim 1997; Jakobsen 1990), Holmestrand og dagens Re kommune (Graarud 1927-31; 

Skjelsvik 1960:206-211), Lardal (Aannestad 1999a; Augestad 1904:304), Larvik (Gallis 

1976), Sandefjord (Bjønni 1985; Møller 1977, 1980; Skjelsvik 1977) og Tønsberg (Nordeide 

2005). Kortfattede oppføringer om bygdeborger finnes i de topografiske arkivene ved 

fylkeskommunen og KHM (Grimsrud 1994; Hernæs 1983; Munch 1957; Østmo 1975). Et 

forhold som taler mot at fylkets anlegg er utilgjengelige eller særlig bortgjemte, er det faktum 

at ikke mindre enn tre anlegg delvis og helt er påført skader ved å ligge tett opptil steinbrudd: 

Høgsås på Nøtterøy, og Frestiåsen og Kjellås. 

2.5.1 Arkeologiske undersøkelser av Frestiåsen og Kjellås 

 

Figur 2. Frestiåsens nordmur med åpning, 

sett mot sør. Tegning: Anne-Sophie Hygen 

og Einar Østmo. Foto: Einar Østmo 

 

Lokalitetene Frestiåsen og Kjellås 

sto begge i fare for å bli slukt av 

masseuttak og de ble underlagt 

hasteutgravninger. Frestiåsen i 

Tønsberg ble undersøkt av Einar 

Østmo i 1975-76, og Kjellås i Sande 

ble gravd ut i regi av Ole Grimsrud i 

1994. Omstendighetene rundt 

Frestiåsen fikk en del 

oppmerksomhet i avisene (Top.ark). 

Takket være professor Sverre 

Marstrander ble utgravingen betalt 

av Miljøverndepartementet (Østmo 

1978:94). Få bygdeborger var til da 

undersøkte, derfor var dette en 

gylden anledning til å undersøke anlegget nærmere. Forutenom en viss ny viten om murenes 
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oppbygning og datering til YRT-FVT, medførte ikke utgravingen ellers ny kunnskap. Det ble 

i all hovedsak konkludert med at Frestiåsen ikke hadde vært særlig intensivt brukt, og at 

anlegget hadde vært benyttet i tilflukts- og forsvarsøyemed (Østmo 1978:105). 

Kjellås i Sande ble allerede i 1970-årene gjenstand for oppmerksomhet. Det var 

tydelig at pukkverket like ved innebar fare for at kulturminne ville bli ødelagt som følge av 

pukkuttak. Først i 1994 ble åsen frigjort med det forbehold at det ble gjennomført 

arkeologiske undersøkelser. Det ble lagt en sjakt i den gjenværende nordlige vollen, den 

sydligste vollen var da allerede fjernet av steinbruddet. Kullprøve tatt fra under stein mot 

grunnfjell i sjakt A (fig. 3) ble datert til FRJA-RT, og det ble funnet et diabasbryne og en 

jernhempe (Grimsrud 1994; Ystgaard 2014:395). Heller ikke denne utgravningen førte til 

særlig ny viten om bygdeborger, og det konkluderes heller ikke rundt mulig funksjon eller 

bruk av lokaliteten. 
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Figur 3. Kjellås i Sande. Øverst: Sjakt A sett mot N. Nederst til venstre: sjakt A, sett mot S. Feltleder Ole 

Grimsrud i sjakten. Nederst til høyre: Steinbruddet sett fra Kjellås’ sydlige del, der sydligste voll en gang lå. 

Sandesletta i bakgrunnen. Fotografier: Ole Grimsrud og Torgrim Sneve Guttomsen, KHM 

 

Undersøkelser av Slottsfjellplatået i 2014 indikerer at det har vært aktivitet på kollen tilbake 

til RT (Halvorsen 2014:35). Dateringene fra Slottsfjellet sammenfaller således med 

dateringene fra Frestiåsen og Kjellås. Slottsfjellet kan ha vært en bygdeborg, selv om 

konteksten for materialet som ble analysert ikke var den beste (Halvorsen 2014:40). 

2.6 Dagens forskningsstatus og oppsummering 
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Faghistorien viser at bygdeborger lenge har vært igjennom et klassifiseringsarbeid som først 

har spisset forklaringene av en uensartet kulturminnetype, for så å åpne for bredere 

tolkninger. Jeg har redegjort for aspekter ved forskningen der mangefunksjonelle sider ved 

anleggene vektlegges (jf. Cassel 1998:145-147; Johansen og Pettersson 1993; Thuestad et al. 

2016; Ø. Johansen 1976), perspektiver som berører denne avhandlingen. Nyere undersøkelser 

viser at bygdeborgene tjente flere formål, og det har blitt mulig å fremsette sterkere hypoteser 

rundt funksjon. Særlig har svensk forskning ført til en kvalitativt sterkere 

kunnskapsproduksjon. Flere inngripende undersøkelser i form av graving og andre metoder, 

innfallsvinkler og hypoteser i det svenske fagmiljøet gjør at også norsk bygdeborgforskning 

burde være mindre bundet av «selvrefererende terminologi». Post-prosessualismen har på sin 

side gjort det mulig å lete etter ytterligere bakenforliggende mening i materialet (Thuestad et 

al. 2016:306), likevel viser det seg vanskelig å frakobles gamle forstillinger om tilflukt og 

forsvar. I neste kapittel argumenterer jeg for at en helhetlig vurdering av anlegg og landskap 

må til for at arkeologien skal kunne følge opp den pågående kunnskapsdannelsen. 
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3 Et teoretisk omriss: Hermeneutikk og fenomenologi 

Fremgangsmåten for å studere et materiale styrer valget av teoretiske rammer rundt en 

avhandling, og motsatt. Til grunn for teoriene ligger det flettverk av antagelser om hvordan 

ting henger sammen (Hastrup 1999:154-155). Denne avhandlingens metoder baserer seg på 

teorirammeverket det hermeneutiske prinsipp og fenomenologi. Metodene er grunnleggende 

visuelle, der feltbefaringen og GIS/kartanalyser er deler i en hermeneutisk spiral, og der 

fenomenologien åpner for perspektiver på studieobjektet (Lund 2009:58). Perspektivene 

begrenses ikke til én bestemt teoretisk tradisjon, men impliserer visse retninger i den 

postprosessuelle arkeologien (Olsen 1997:60). 

Her vil jeg redegjøre for hermeneutikk og fenomenologi, som setter rammer for 

lokaliseringsanalyse og visuell landskapsanalyse, og hvordan disse perspektivene kan belyse 

materialet i denne avhandlingen.  

3.1 Filosofisk hermeneutikk og den arkeologiske felterfaringen 

Inger Marie Berg-Hansen (2009:24-26) viser at Hans Georg Gadamers filosofisk 

hermeneutikk er et nyttig teoretisk utgangspunkt for refleksjon rundt feltarbeidet og 

forskerens subjektive møte med et studieobjekt. Regelhermeneutikkens premiss er at mening 

antas å eksistere i for eksempel en tekst, og at del og helhet av denne meningen kommer til 

syne helt uten innblanding fra leseren (Gadamer [1975] 2004:176). I den filosofiske 

hermeneutikken bringer den som leser teksten inn sin for-forståelse, eller kunnskap (snever 

eller bred) i tekstanalysen. Det oppstår et vekselsvirkningsforhold, der leseren (her: 

arkeologen) ikke bare reproduserer en iboende mening, men skaper og tilfører ny mening til 

det studerte objektet. Dette kan beskrives som et førrefleksivt forhold som arkeologene 

erfarer i felt, slik Berg-Hansen beskriver det.  Ikke bare slike instinktive fenomener spiller 

inn i den arkeologiske undersøkende prosessen: Mine fordommer som fagperson i møtet med 

materialet vil «farge» egne vurderinger. Slik starter den hermeneutiske prosessen i det samme 

tolkningen av landskapet og anleggene skjer (Berg-Hansen 2009:26-27; Hodder og Hutson 

2003:196). Ikke bare arkeologiske prosesser «leses» av: I følge Tim Ingold (1993:156) kan 

landskapelementer tolkes som grenser og inndelinger av landskapet, selv om det ikke var slik 

i virkeligheten. Slik trekkes også erfaring med naturlige elementer inn i en hermeneutisk 

prosess, eller den arkeologiske felterfaringen. Brit Solli (1996:30-31) har beskrevet 

kroppsliggjøringen av feltarbeidets erfaringer som empati, eller forståelse for hvorfor akkurat 

her, og hvordan det kan ha vært. Dette kalles den arkeologiske felterfaringen, en slags intuitiv 
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førrefleksiv handling (Berg-Hansen 2009), der erkjennelsen av den fenomenologiske 

grunnpilaren arkeologisk observasjon og datainnsamling ligger til grunn for de visuelle 

metodene (jf. Keller 1993:60). I denne avhandlingen er lokaliserings- og visuell 

landskapsanalyse deler i et fenomenologisk-hermeneutisk premiss, både for å kunne 

undersøke lokaliteten i felt, og for videre analyser i et GIS. 

3.1.1 Fenomenologi som premiss i en hermeneutisk sirkel 

Fenomenologi er studiet av fenomener slik de fremstår for den subjektive bevisstheten, fra én 

persons synspunkt (Smith 2013; Thomas 2006:43; Tilley 2005:201; Trigger 2006:472).  

Vår kontakt med verden og alt som er i den, skjer i en tilstand der alt dette gis til oss, 

zuhanden, uten nøyere refleksjon om denne verden. Vi kastes inn i verden slik den er, i en 

tilstand som Martin Heidegger ([1953] 1996) betegnet som væren-i-verden, Dasein. Maurice 

Merleau-Ponty (1962:475) mente kroppens interaksjon med omgivelsene gir oss «tilgang» til 

denne verden: Bevissthet legemliggjøres. Kroppen utstyres med bevissthet, og denne 

bevisstheten, intensjonaliteten, rettes alltid mot noe, enten virkelig (noe materielt) eller 

forestilt (et tall). Intensjonalitet er grunnlaget for forholdet mellom mennesket og verden, 

kroppslig som mentalt. Sanseopplevelser skjer med kroppen som referanse, og sansingen er 

kroppslig fremfor en reflekterende og intellektuell øvelse. Disse perspektivene ble viktige i 

teoridebattene som utspilte seg i etterkant av den prosessuelle, eller logisk-positivistiske, 

arkeologien på 1980-tallet. Naturvitenskapelige tendenser i faget møtte motbør; materiell 

kultur og landskap skulle tolkes ut fra vanskelig målbare størrelser som symbolisme og 

mening, subjektive enheter (Johnson 2012:270; Lund 2009:50). Særlig neolittiske kontekster 

på de britiske øyer ble gjenstand for den fenomenologisk informerte landskapsarkeologien 

(Gosden 1994; Lund 2009:50; Tilley 1994). Landskapsanalyse tar utgangspunkt i synssansen, 

men som gjort rede for over, er feltmetoden en kroppslig erfaring av en lokalitet, en viktig 

bestanddel i den hermeneutiske prosessen. I arkeologien, spesielt i feltarbeidet, hentes denne 

kroppsliggjorte erfaringen frem (Ingold 1993:153). Julie Lund (2009:43-44, 55) sier at faget 

har vært tjent med å bruke fenomenologiske innfallsvinkler, særlig gjelder dette 

anerkjennelse av kroppslig erfaring og oppfattelse av praksis. Den tilfører deler til konteksten 

for lokalitetene (jf. Hodder og Hutson 2003:195-205). 

3.1.2 Kritikk av landskapsanalyse og fenomenologi 

Det har vært reist spørsmål ved landskapsanalyse som metode, og det har vært påpekt 

kildekritiske og subjektive forhold ved fenomenologiske innfallsvinkler (Barrett og Ko 2009; 
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Brück 2005; Fleming 2006; Gjerde 2010; Hamilton et al. 2006; Hodder og Hutson 2003:107; 

Jerpåsen 2009:135; Solli 2010). Sentralt i kritikken er hvorvidt rekonstruksjon eller 

gjenopplevelse av fortiden og fortidens landskap ute i felt (jf. Tilley 1994) belyser forhold i 

fortiden, med samtidens vedheng av sosiale og kulturelle referanser og dermed oppfatninger 

av tilsynelatende statiske ting som «landskap» (Barrett og Ko 2009:279; Brück 2005:54-56; 

Hodder 1999:132-137). Landskapspersepsjon er ikke allmenngyldige observasjoner gjort av 

like individer og kropper (Hodder 1999:136; Johnson 2012:277), men beror på kulturelt 

ståsted og tolkningsramme (Gansum et al. 1997:12). Slike analyser av fenomener til ulik tid 

vil kunne bli svært forskjellige, ettersom kultur, ideologi og generell verdensoppfattelse er 

flytende og foranderlige begreper. Gjerde (2010:65) skriver at landskapsanalyse medfører en 

fare for å tolke kulturminner og fenomener fra en satt kulturell forståelsesramme, der synlige 

kulturelle levninger vektlegges. Tolkningene kan føre til at det formuleres låste hypoteser 

som ikke medfører ny viten. 

3.1.3 Visuell vurdering som grunnlag for videre hypotesebygging 

Som vist har kritiske stemmer påpekt fallgruver ved fenomenologi og arkeologiske 

landskapsanalyse som arkeologer må være seg bevisste. Det er imidlertid ikke forsvarlig å 

utelukke visuelle metoder i et studium av arkeologiske strukturer i landskapet (Johnson 

2012:279-280). Selv om det ikke er mulig å gripe fortidens menneskers oppfattelse av 

landskapet uten skriftlige kilder, bør det ikke være et krav å skulle kunne «trenge inn i 

hodene» til de som beveget seg i dette fortidige landskapet ( Nilsson Stutz 2006:90; Thomas 

2012:180). Selv om Joanna Brück (2005:65) påpeker svakheter ved fenomenologi, ser hun 

verdien av den som en del i den hermeneutiske prosessen (jf. Johansen 1997:52). Slik 

Thomas (2006:55) skriver kan det ikke oppnås en «sannhet» om landskapet, fortiden og 

bygdeborgene; snarere en grobunn for å kunne benytte ulike metoder for å undersøke 

bygdeborgene (jf. Hodder 1991:98-99; Keller 1993:60; Thomas 2012:179-180). Flere 

publiserte studier benytter visuell vurdering av et arkeologisk landskap, til dels sammen med 

andre metoder (Gjerland og Keller 2010; Hamilton og Manley 2001; Jerpåsen 1996, 2009). 

Metoden benyttes også av forvaltingen (Fry et al. 2004; Skar et al. 2002). 

Landskapsarkeologien låner begreper og metoder fra blant annet geografi, religionsvitenskap 

og landskapsarkitektur (Diinhoff 2001:321; Gansum et al. 1997:13; Lock 2003:166; Thomas 

2006:48-50) og er derfor i sin natur tverrfaglig. Lokaliseringsanalysen og visuell 

landskapsanalyse tar utgangspunkt i det arkeologiske – altså ikke slik det virkelig var, men 

slik det er nå. Gary Lock (2003:164) deler inn i «Landscapes as then and now», eller 
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forskjellen mellom en arkeologisk registrering (ofte i et forvaltningsperspektiv) av hva som 

finnes tilbake, og en (re-)konstruksjon av hvordan det virkelig var.   

Landskapsanalyse blir alltid en subjektiv tolkning, men metoden kan benyttes 

sammen med mer «objektiv» metoder (Johnson 2012:279-280; for et annet syn, se Lie 

2000:35). Naturlig nok lar det seg ikke gjøre å gå ut i den fysiske verden og selv observere 

fortiden eller sosiale strukturer, annet enn materielle konsekvenser av slike strukturer 

(Nielsen 2014:81). Kartsimulering av fortidens landskap kan imidlertid gi næring til å tenke 

seg dagens landskap annerledes fra nåtidens bygdeborger; med andre ord «forbinde» noen 

tapte relasjoner i det arkeologiske landskapet (Gjerde 2010:66), slik at disse blir mer synlige i 

dagens landskap – gjennom kartrepresentasjoner. Samlet er disse undersøkelsesmetodene 

egnet som det første steg i videre undersøkelser med tradisjonelle metoder – et hjelpemedium 

i den metodiske verktøykassen.  Visuell landskapsanalyse er som metode en forundersøkelse, 

som etter mitt syn ikke skiller seg vesentlig fra annen arkeologisk undersøkelsesstrategi. Før 

en utgravning bør en lokalitet undersøkes visuelt – en selvfølge, uavhengig av hva slags 

metoder som videre benyttes under en utgravning. Det fenomenologiske ligger som et 

teoretisk premiss for bruk av visuelle metoder. Slik blir landskapsanalysen et hjelpemiddel 

for mine GIS-analyser, med forbeholdet at observasjonene «farges» av århundrer med ytre 

påvirkning fra natur og mennesker. 

Det er ikke et reelt skille mellom det kognitive (kartet) og det fysiske landskapet 

(feltbefaringen) (Ingold 1993; Lund 2009:58). Her kommer de hermeneutiske 

forståelseshorisontene inn, slik jeg har redegjort for. Befaring av bygdeborger bør være «[…] 

a basis for hypothesis and argument, rather than a revealed truth about the landscape and its 

past.» (Thomas 2006:55) – eller sagt med Barrett og Ko (2009:282): Ved å erfare ting i seg 

selv, kan teoretiseringen om verden, i dette tilfellet bygdeborgene, bli mulig. 
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4 Metodiske rammer 

Avhandlingen benytter en komparativ typologisk-kronologisk modell som baserer seg på 22 

C14-daterte anlegg fra særlig Midt-Norge og Sunnhordland, der anlegg med størrelse opp 

mot 4000 m
2
 i ulendt terreng kan dateres til RT/FVT, mens større anlegg over 8000 m

2
 i mer 

tilgjengelig landskap etableres i FRJA eller tidligere. Der Ystgaard, Smedstad og 

Hemmendorff fikk anledning til å ta C14-dateringer fra flere lokaliteter, benytter jeg 

kontekstuell tilnærming. Med unntak av Frestiåsen og Kjellås er det ikke er foretatt 

undersøkelser av Vestfolds bygdeborger
3
.  Derfor er det fremfor alt mulig med en 

morfologisk sammenligning av lokalitetene med det komparative materialet. Den 

kontekstuelle tilnærmingen består av arkeologisk landskapsanalyse i kombinasjon med GIS-

analyser, og ved å sammenligne med andre undersøkte områder i Norge, indentifiseres trekk 

taler for eller imot en slik inndeling. Slike trekk defineres delvis i forskningshistoriekapittelet, 

men først og fremst gjennom studiet av vestfoldske lokaliteter og relasjonen mellom 

bygdeborgene og landskapselementer som elver, ferdselsveier, og andre kulturminner. For å 

kunne danne et bedre inntrykk av konteksten har jeg besøkt 29 bygdeborglokaliteter. 

Tekniske egenskaper som meter over havet og murenes konstruksjon gir delvis innblikk i et 

anleggs anvendelighet. Kart gir informasjon om for eksempel plassering og tilgjengelighet, 

mens befaringer kan gi andre inntrykk av en lokalitet, på samme måte som at et fotografi ikke 

rettferdiggjør en gjenstands beskaffenhet, prakt, eller andre kvaliteter: Feltbefaringen utvider 

kartets fulgleperspektiv (Ingold 2000:226-227; Skjelsvik 1970:20). En kroppslig erfaring av 

terreng og lokalitet gir dybde til tolkning, uten å måle terrengstigning, snødybde eller murers 

høyder.  Denne erfaringen styrer fremgangsmåter og valg for hvordan en arkeologisk lokalitet 

kan undersøkes. Jeg har i det foregående kapittelet beskrevet hvordan denne erfaringen ligger 

til grunn for metodene, gjennom fenomenologi og filosofisk hermeneutikk. Første beskrives 

metodene, deretter beskriver jeg egne observasjoner i felt og hvordan denne informasjonen er 

behandlet. 

4.1 Analytiske metoder 

Opplysningene om bygdeborgene er sparsommelige; andre opplysninger er derfor innhentet 

gjennom feltbefaring, landskapsanalyse og GIS-analyser. I tillegg til lokalitetenes morfologi 

er følgende faktorer undersøkte: 

 

                                                           
3
 Mindre inngrep, antagelig ikke foretatt av fagfolk, som på Tyvenborgåsen i Lardal (Augestad 1903:304) 

regnes ikke med i denne sammenheng. 
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 Lokalisering i forhold til ferdselsveier, jordsmonn, visuell kontakt med det 

omkringliggende landskapet og andre bygdeborger, og anleggs lokalisering etter BA-

EJAs havnivå 

 Lokalitetenes arkeologiske kontekst i form av kulturminner, strukturer, funn og 

lokalitets- og gårdsnavn 

 

Arkeologisk landskapsanalyse er spatial archaeology, eller arkeologisk romlig analyse 

(Ashmore 2002:1173; Gansum et al. 1997), der man måler relasjoner i et rom (se Kleppe 

2000). Dette viser spredningen av ulike kulturminner i kart, distanse og visuell kontakt 

mellom bygdeborger og andre elementer. Videre kan informasjon om fortidens 

dyrkningsflater og vegetasjon legges inn i GIS-programvaren, for å fremstille jordbruket i f. 

eks JA. Tidligere er dette gjort å finne mulige jernaldergårder, ved hjelp av beregninger av 

løsmassedata og solens innfallsvinkel (Stamnes 2010). Datasettene jeg benytter er 

bygdeborgenes morfologiske trekk, som størrelse, høyde, murer, og lokaliseringsfaktorer. 

Lokaliseringsfaktorer er blant annet avstand/sikt til andre bygdeborger, innsyn/utsyn fra/til 

lokaliteter, jordsmonnskvalitet, landskapstype, avstand til ferskvann, ferdselsveier, og andre 

kulturminner. Andre kulturminner er kartfestet i Askeladden og UNIMUS. Jeg bruker 

opplysninger fra VO, der disse virker sikre. 

Databehandlingen er gjort i programmene ESRIs ArcGIS 10.3.01. og Microsoft 

Office Excel 10. Lokalitetenes punkt/shape-filer og opplysninger om lokalitetene er hentet fra 

Askeladden og under gårdsnummer i Top.ark ved KHM og Vestfold fylkeskommune. 

Kartgrunnlag er fra Statens kartverk. Egne fotografier og fotografier tatt av andre er 

katalogiserte i Excel, med opplysninger om himmelretninger, koordinater og 

tilleggsopplysninger. Lokaliteter og landskapsrom har blitt studert ved hjelp av skråfoto 

hentet fra https://kart.1881.no/. Metodikken følger i noen grad Christian Lies (2000), Kjetil 

Østebøs (2008) og Stian Finmarks (2009) sikt- og lokaliseringsanalyser. 

Under følger en oversikt over hovedbegreper og fremgangsmåter som er benyttet i 

materialanalysen: mikro- og makronivå, landskapsrom, visuell landskapsanalyse og 

lokaliseringsanalyse. 

4.1.1 Skala for undersøkelse: Mikro- og makronivå 

Ved undersøkelser av en arkeologisk kontekst, må hva som er kontekst og avgrensingen av 

kontekst først defineres (Hodder og Hutson 2003:5). I denne oppgaven skjer avgrensingen på 

to størrelsesnivåer: mikronivå rom i liten skala, og makronivå, rom i stor skala. Mikronivået 

https://kart.1881.no/
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tar hensyn til mindre, lokaltopografiske forhold, som bygdeborgens arealstørrelse. På 

makronivå vurderes det hva slags landskapstyper lokalitetene ligger i (f eks jordbruk, skog, 

kyst), relasjon mellom lokalitetene, både de som ligger nære hverandre (siktanalyse), og de 

som ligger for seg selv, og andre kulturminner i lokalitetslandskapet (Finmark 2011). 

Bygdeborgen er hele tiden det sentrale elementet på begge nivåer: Landskapsrommet 

vurderes ut fra anlegget i sentrum (Lie 2000:37).  

4.1.2 Landskapsrom 

 

Et landskapsrom kan sammenlignes med et hus med tak, gulv og vegger (fig.4). Himmelen er 

tak, sammenhengende flater som sletter og dyrket mark er gulv, og visuelle brudd i denne 

flaten, som skogholt, åser og fjellsider tilsvarer vegger (Gansum et al. 1997:13; Lie 2000:36-

39). Oppfatningen av et landskapsrom avgjøres av perspektivet. Fordi bygdeborger som regel 

ligger høyt i terrenget, kan det være vanskelig å definere makronivå eller overordnet område, 

da landskapsrommets avgrensning teoretisk sett kan settes ved en fjern horisont (Gansum et 

al. 1997:15; Lie 2000:38). Mikro/makronivå kan også beskrives som underordnet/overordnet. 

Landskapstypen skog er mer oppstykket, og derfor et underordnet landskapsrom. Slette vil 

nesten alltid være et overordnet landskapsrom. Lie tilpasser det Gansum et al. (1997) kaller 

det overordnede landskapsrom, fordi det kan være vanskelig å dra nytte av overblikket fra 

høydene som bygdeborgene ligger på. I stedet brukes begrepet visuelt nær- og fjernområde 

(Lie 2000:38-39). Det er altså snakk om forskjeller som blir mindre eller større alt ettersom 

hvor i terrenget en befinner seg. Oversikt over slettelandskaper får en best fra litt høyde, 

samtidig som detaljer i landskapet viskes ut. Dette kan løses gjennom bruk av Viewshed, (se 

kapittel 1.1.1.) I mindre landskapsrom vil landskapsformasjonene oppfattes som mer 

oppstykket av knauser, bekker og lignende. Jo lavere i terrenget og tettere på kulturminnet 

som studeres i relasjon til landskapsrommet en er, jo tydeligere blir romfølelsen. Anlegg på 

høydedrag inne i skog virker i seg selv inndelende på landskapet; kollene skaper «vegger» i 

slike mindre landskapsrom (jf. Gansum et al. 1997:13; Lie 2000:38). 
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Figur 4. Prinsipptegning av et landskapsrom. Observatøren står på bakken, «gulvet», bak seg har han en «vegg» 

i form av en grense for landskapsrommet. I Gansum et al. (1997:14, fig. 2), bearbeidet av forfatteren. 

4.1.3 Analytiske avgrensninger 

For lettere å kunne avgrense ulike landskapsrom, vurderes landskapet i en radius på én km i 

luftlinje fra bygdeborgenes ytterkant. Vestfoldlandskapet veksler mellom store sletter, 

dalfører og bergknatter som oppstykker landskapsrommet (Puschmann 2005; Solberg 

2003:25). Fylkets beskjedne størrelse, og generell nærhet mellom forskjellige elementer gjør 

at det må settes en avgrensning for å kunne påvise trekk ved og tilknytning til 

landskapselementer. Alternativet å la radius dekke over større områder, vil kunne føre til at 

forhold mellom ulike landskapsrom blir bedre belyst. Ulempen er at det blir vanskeligere å 

klart definere bygdeborgens landskapsplassering, derfor anses én kilometer radius som mer 

hensiktsmessig. Avgrensningen får frem forskjeller i landskapstypene (se tabell 3, kapittel 

5.2.5) og gjør det lettere å vurdere lokalitetene på mikronivå.  

Arkeologiske kulturminner og gjenstander innenfor én kilometer fra lokalitetenes 

ytterkant regnes som tilhørende til lokalitetene. Mulig skjev representasjon i antallet 

kulturminner for enkelte anlegg redegjøres for i materialkapittelet, og under hvert anlegg i 

appendiks.  

4.1.4 Visuell landskapsanalyse  

Visuell landskapsanalyse tar utgangspunkt i mennesket som observatør og målestokk (fig. 4), 

i motsetning til et fugleperspektiv i kartstudier (Gansum et al. 1997:13). Metoden anvendes 

her i grove trekk, men er egnet til å feste noen karakteristikker til lokalitetene.  

To analytiske begrep, henvendelse og eksponering, bygger på Gansum et al. (1997) 

men er tilpasset bygdeborgmaterialet delvis etter hvordan Lie (2000) og Finmark (2009) har 

benyttet dem. 

Henvendelse 
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 Innadvendt/Utadvendt 

 Offentlig/Privat 

Henvendelse benyttes som analytisk faktor for å beskrive hvordan et kulturminne forholder 

seg til et mikronivå landskapsrom. Dette måles ved å vurdere utsyn fra en bestemt retning ut 

mot et landskapsrom, fra bygdeborgplatåets ytterkant. Fig. 5 illustrerer dette med et eksempel 

fra Holm-Tjuvberget i Re. Innadvendt/Utadvendt viser til hvor dårlig eller god utsikt det er til 

det omkringliggende landskapet fra selve platået, ofte den minst tilgjengelige delen av 

anlegget, men gjerne den mest prominente delen av platået. Offentlig/privat beskriver hvor 

godt eller dårlig innsyn det er fra nærmeste landskapsrom til platå/lokalitet. Henvendelse kan 

enten være til et nær- eller fjernområde. Bygdeborger i landskap med henvendelse til et 

nærområde må en tettere på for å oppleve. Slike anlegg oppleves derfor som innadvendte. 

Bygdeborger som henvender seg til et fjernområde har visuell kontakt med omgivelsene over 

større avstander, og kan også sees på større avstander, altså er de utadvendte. Imidlertid er de 

fleste anlegg både innadvendte og utadvendte (Lie 2000:40), ut fra definisjoner som følger 

under. 

 

Figur 5. Utsikt fra Holm-Tjuvberget mot NØ og Ø, fra høyeste punkt på platået. Landskapsrommet avgrenses av 

åsene bak. Holmsvannet/Revovannet sees i forgrunnen, med dagens gårdsbebyggelse. Lokaliteten er utadvendt 

høydedraget er godt synlig fra landskapsrommet under. Samtidig er det ikke direkte innsyn, slik at den fremstår 

som privat. Slike faktorer vektlegger mulige bruksområder. Holm-Tjuvberget vurderes som en mulig kultisk 

lokalitet, men kan også ha tjent som tilfluktssted fordi den er lett tilgjengelig, men med begrenset innsyn.  
 

 Eksponering  

 Innsyn til/utsyn over 

I likhet med henvendelse, viser eksponering til kulturminnets henvendelse på et makronivå, 

og beskriver hvor synlig bygdeborgen er, og fra hvilken himmelretning lokaliteten er best 



26 

 

synlig. Ofte er den best eksponerte siden den som er brattest og minst tilgjengelig. En 

lokalitet kan ha både en offentlig side som er mer åpen og eksponert, og en side som er mer 

innadvendt og derfor av mer privat. Merk at lokaliteter som regnes som innadvendte også kan 

kategoriseres som offentlige, om det er innsyn til platået. Dette avhenger av hvor prominent 

kollen som anlegget ligger på er. I analysen benyttes innsyn til som selvstendig faktor, mens 

utsyn over er muligheten for å observere deler av platået fra omkringliggende høyder, med 

mindre det har vært markant høyere murer med palisader. Uten konkrete funn av 

palisaderester må høydeforskjellene tale til fordel for at det har vært faktisk innsyn. 

I analysekapittelet sammenfattes henvendelse og eksponering ved hvert enkelt anlegg 

til grader av åpenhet, fra 1 til 7, der 1 viser til anlegg som fremstår som tydelige, lett 

tilgjengelige steder i landskapet med sikt opp på platåene, til 7 som er anlegg som fremstår 

som helt skjulte og lukkede. Åpne lokaliteter har ofte utsyn til større landskapsrom enn 

lukkede lokaliteter. 

4.1.5 Lokaliseringsanalyse 

 

Lokaliseringsanalyse (Site-catchment analyse) identifiserer faktorer som kan ha hatt 

innvirkning på menneskers valg av område eller sted for ulike aktiviteter (Bailey 2005; 

Finmark 2009:34 med henv.; Vita-Finzi og Higgs 1970). Metoden er særlig benyttet i 

undersøkelser av steinalderlokaliteter (Berg-Hansen 2009, se sidene 35-52 for videre ref.), 

men også i studier av bygdeborger (Finmark 2009; Lie 2000). Analysen er grunnleggende sett 

kvantitativ, og ser på forhold som lokaliteters høyde over havet og terrenget, avstand til vann 

og ferdselsveier og andre kulturminner i nærheten av bygdeborgene – elementer som på en 

eller flere måter har bidratt til etableringen av, og påvirket bruken av anleggene. Slike 

elementer kan måles forholdsvis nøyaktig, ut fra kartgrunnlag i et GIS. I GIS legges 

opplysninger fra Askeladden og Top.ark inn. 

Andre forhold er bl. a hvorvidt en lokalitet er i innmark eller utmark. Slik plassering 

kan blant annet gi innblikk i erhverv (for eksempel jordbruk, skogbruk, jakt), og hvorvidt 

anlegget kan sies å være perifert eller sentralt i landskapet (der utmark regnes som periferi). 

Definisjoner på hva som er inn- og utmark er et faglig omdiskutert emne (se f eks Holm 2007; 

Holm et al. 2009), men er likevel mulig å måle så lenge analysen følger et stringent system 

for evaluering (Finmark 2009:34 med henv.). Jeg velger å følge Finmarks (2011:22) 

definisjon på utmarkslokalitet: Anlegg som ligger minst 500 meter fra dagens 

jordbruksområder, og i skog. 
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4.2 Befaring og erfaring: Feltarbeid 

 

It is on this grounding of the experience of things in themselves that a theorization of the world 

becomes possible (Barrett og Ko 2009:282) 

 

Befaring og observasjoner i felt er brukt som støtte for GIS-analysene (motsatt Finmark 

2011:21; jf. Gjerde 2010:71). Befaringene benyttes for å vurdere opplysningene i Askeladden. 

Feltarbeidet gjør det mulig å vurdere tilgjengeligheten og derfor om anleggene kan ha vært 

tilfluktssteder. Studier av registreringsrapporter og kart kan gi et feilaktig inntrykk av et 

anleggs beskaffenhet som forsvarsverk, tilfluktsrom eller andre mulige funksjoner. 

Lokalitetenes særtrekk og landskapsrom er elementer som ikke kommer godt frem i 

Askeladden-rapporter, derfor blir feltarbeidet et kvalitativt aspekt ved undersøkelsen (Groseth 

2001:57; Wall 2003:49). Det må understrekes at observasjon av anleggene og landskap ikke 

bare er kvalitativ men også subjektiv. Mine opplevelser av lokalitetene vil ikke nødvendigvis 

stemme overens med andres opplevelser av de samme lokalitetene. 

4.2.1 Besøkte anlegg i Vestfold 

Lokaliteter i hele fylket ble besøkt, i alt 29 av 53 anlegg, mellom oktober 2012 og oktober 

2013. Av praktiske grunner var det ikke mulig å dra ut på samtlige bygdeborger. Jeg prøvde å 

besikte så mange anlegg pr. dag som mulig, så geografisk nærhet mellom anlegg ble en 

styrende faktor for utvelgelse av lokaliteter. Ofte kunne jeg ikke rekke flere enn tre lokaliteter 

pr. dag. Besøkte anlegg teller likevel over halvparten av antall registrerte lokaliteter i 

Vestfold, som må anses som et representativt utvalg. Erfaringen av besøkte anlegg brukes i 

vurderingen av ikke-besøkte anlegg, der det er likhetstrekk som størrelse, høyde over havet 

og likheter i beliggenhet. På totalt 21 dager ble rundt 1453 km tilbakelagt, i snitt rundt 69 km 

i bil pr dag.  Besøkstid pr. anlegg var mellom 1,5 og 5 timer, avhengig av værforhold og 

årstid. I utgangspunktet var det ønskelig å dra ut når det var lite vegetasjon og lange dager, 

forholdsvis tidlig april – mai, og mellom september - oktober. De fleste er besøkte under 

forholdsvis gode forhold, men også i snø og vintermørke. For å avklare parkering med bil ble 

hver enkelt grunneier forsøkt kontaktet i forkant. Der det ikke ble oppnådd kontakt, utelot jeg 

besøk. En Garmin Nuvi 40 GPS ble brukt til å finne frem til lokalitetene, ved å plotte inn 

koordinatene til anleggenes midtpunkt. For å kunne skisse opp best mulig adkomst, murer og 

andre strukturer, ble ØK-kart tatt med ut i felt samt kart og opplysninger om lokalitetene fra 

Askeladden. Skisse/notatblokk og fotografiapparat (Canon PowerShoot G10) ble de viktigste 
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redskaper i dokumentasjonen (jf. Berg-Hansen 2009; Cummings et al. 2002:59; Jerpåsen 

1993:52). Platåer, anleggenes indre rom med murverk og andre strukturer, ble fotografert og 

beskrevet, og utsikten fra platåenes ytterkanter ble fotografert i hovedsakelig fire 

himmelretninger. I noen tilfeller ble anleggenes fremtoning i landskapet fotografert utenfra, 

fra ferdselsveier og andre bygdeborger. Det ble ikke prioritert å ta foto av bygdeborgene fra 

andre kulturminner; synsfeltanalyser fra anlegg til andre kulturminner er utførte i ArcGIS. I 

etterkant er observasjoner gjort i felt overført til regneark og tekstbehandlingsprogram og 

fotos i felt er lagt inn i en database med opplysninger om himmelretninger, dato, koordinater 

og opplysninger som særtrekk ved murer og andre strukturer. Opplysningene ble brukt i GIS-

analysene for å kunne tolke lokalitetene og landskapsrommene bedre. 
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5 Materialet 

Materialet er 53 bygdeborger, deres landskapsbeliggenhet, og andre arkeologiske og 

kulturhistoriske minner knyttet til lokalitetene, her under også lokalitetsnavn og gårdsnavn. 

Arkeologiske og kulturhistoriske minner er sosiokulturelle og/eller religiøse faktorer som 

belyser menneskenes bruk av landskapsrommene som anleggene ligger i (jf. Stamnes 

2010:47). Kap. 5.1 omhandler bygdeborgenes morfologi, strukturer og funn. Terrenget er del 

av anleggenes «utforming», og kapittel 5.2 tar for seg bygdeborgenes beliggenhet og 

lokalisering. Kap. 5.3 behandler bygdeborgenes arkeologiske kontekst, og i kap. 5.4 vurderes 

stedsnavn på lokalitetene og gårdene lokalitetene ligger under. Materialkategoriene utgjør 

bygdeborgenes kontekst, som danner utgangspunktet for analysekapittelet. Begreper knyttet 

til materialdelen forklares underveis i kapittelet. 

5.1 Bygdeborglokalitetenes morfologi 

Et fellestrekk ved norske bygdeborger er lokalisering til grunnfjellsknauser (med noen 

unntak, se f eks Haraldsen 1990). Deres murers høyde og byggeteknikk er uensartede 

(Finmark 2011:23), men murene er alltid tørrmurer, uten bindemiddel (Gallis 1975:9; 

Hougen 1929:35; Rygh 1882). Anleggene varierer i størrelse og form, fra små platåer på noen 

hundre m
2
, til arealer på flere tusen m

2
 (Aannestad 2004:32; Lillehammer 1973:29-30; Mitlid 

2004a:85-86; Ystgaard 2004a:25). Morfologisk ligner Vestfolds bygdeborger på øvrige 

norske lokaliteter. 

5.1.1 Flatemål og murlengde 

Lokalitetenes areal avgrenses av murer, voller og bratt terreng (Finmark 2009:30). 

Beregningene er gjort på grunnlag av skisser fra Top.ark, egne befaringer og opplysninger i 

Askeladden, som er kartgrunnlag i ArcMap. Arealet er beregnet fra der murverket klart 

avgrenser. Ved doble eller flere murer måles arealet fra ytterste mur. For lokaliteter med 

murer uten klare avgrensninger har jeg beregnet fra og med langs høydekotene der 

forskansning virker mest naturlig. Arealmålene er grunnlag for den komparative analysen i 

kap. 6.1. 
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Figur 6. Inndeling av lokalitetenes platåflatemål og gjennomsnittlig antall meter mur pr. lokalitet. 

 

Lokalitetene grupperes i åtte størrelsesklasser avrundet til nærmeste 10 000 m2, der 25 anlegg 

måler mellom 1300 m2 
og 10 000 m2, og 18 anlegg er på mellom 10 000 m2 og 30 000 m2. 

Gjennomsnittlig areal er rundt 16 700 m2. Et par lokaliteter er to til fire ganger større enn 

snittstørrelse. Totalt 944 anlegg fra Vestfold, Midt-Norge, Skien/Siljan, Etne i Sunnhordland 

og Øvre Eiker gir et gjennomsnittsareal på rundt 14 000 m2 (se Bernt 2012a; Lie 2000; 

Ystgaard 1998, 2004b); fylkets anlegg er derfor noe større enn gjennomsnittet. Antall meter 

mur pr. lokalitet er gjennomsnittsmålt: Anlegg på opp til 10 000 m2 
har i snitt 64 meter mur, 

anlegg på mellom 20 000 m2 og 30 000 m2 har 139 meter mur. Noe anlegg på mellom 30 000 

og 40 000 m2 
har kortere murer, mens fylkets fire største anlegg har lengst murer, der 

Steingardåsen har 357 m mur. Tendensen er at antall meter mur øker med større flatemål. 

Lokalitetenes platåer deles grovt inn i jevne og kuperte. Jevne platåer med revner og 

forsenkninger gir ly og beskyttelse, og danner romvirkning. Et oppstykket platå med flater gir 

bedre ly for telt og evt. bygninger (jf. Bernt 2012a:23; Finmark 2009:115-116). Kuperte 

lokaliteter mangler ofte slike rom, men kan egne seg som skjulesteder og/eller utsiktspunkter, 

for eksempel som kontrollpunkt i landskapet. Jevne platåer finnes på 19 lokaliteter med sikt 

fra midten av anlegget til ytterkantene, uhindret av større geologiske formasjoner. De 

resterende 34 anlegg har kuperte platåer. Anleggene orienteres ofte i lengderetningen til 

åsryggene: Så godt som ¾ av alle lokalitetene er orientert innenfor N-S og NNV-SSØ. Bare 

fem anlegg orienteres Ø-V. 

                                                           
4
 Omtrent 18 % av alle anlegg i Norge pr. 19.11.2017. 
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5.1.2 Byggematerialet i murer 

Murenes konstruksjoner er ikke undersøkt (for ulike konstruksjoner, se Haraldsen 1990). 

Enkelte anlegg har godt bevarte murer, men materialet er stort, uensartet og stedvis så 

sammenrast at det er uråd å vurdere opprinnelig form for alle anlegg (jf. Ystgaard 1998:98). 

Som sammenraste fremstår flere murer mer som ur. Ofte ser det ut til at det har vært benyttet 

flere byggeteknikker (Finmark 2009:58). Siden bare to anlegg er utgravde, kan oppbygging 

av de andre lokalitetenes murer ikke redegjøres for. 

Det er derimot mulig å si noe om sammensetningen av murene ut fra fire typer 

steinmateriale. Murer består hovedsakelig av bruddstein, gjerne lokalt brutt, steinblokker som 

delvis er avsatt av geologiske prosesser og som kan være ytterligere tilhugget, eller 

morenestein (rundkamp). Overnevnte typer materiale har ofte minstemål på et to-armers løft. 

Ved å fastsette hva slags type steinmasser som murene består av, kan det antas omtrentlig 

konstruksjon: tørrmuring eller mer røyslignende strukturer (Finmark 2009:132-133; 

Haraldsen 1990).  

  

Figur 7.  Mur-materialets hovedformer: A) morenestein (rundkamp) i en røyslignende mur, B) bruddstein i 

tørrmurskonstruksjon C) blokker. Etter Haraldsen (1990:55, fig. 7), bearbeidet av forfatteren. 
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Fig. 7 viser disse forskjellene. Bruddstein og blokker kan lettere stables i høyden, og er bedre 

egnet for å bygge mur enn rundkamp alene. Etter opplysninger i Askeladden fordeler 

sammensetningen seg som vist i fig. 8.  

 

 
Figur 8. Oversikt over forholdet mellom materialbruk i murer. Øverste diagram viser materialsammensetning pr. 

anlegg, nederste diagram viser forholdet mellom de fire ulike materialtypene fordelt på 53 lokaliteter. 

 

Den viser at 19 lokaliteter har rene bruddsteinsmurer, og at 37 anlegg har murer som blant 

annet består av bruddstein. Rundt halvparten av murene består av naturlig bearbeidet 

rundkamp. Bare tre anlegg har murer i kombinasjon med jordvoller: Kjellås og Vesle-

Munken i Sande og Osåsen i Larvik. 

Konstruksjon og byggemateriale setter ofte begrensninger for dateringsmuligheter. 

Bruddsteinsmurer har mye sprekker og hulrom, og kull av nyere dato kan havne i disse 

åpningene (jf. Østmo 1978:104). Jordvoller er derfor sikrere kontekster å ta ut kull fra 

(Ystgaard 2014:170). Kjellås, som ble undersøkt i 1994, ble datert på C14 tatt fra jordvoll 

(Grimsrud 1994:3). Fordi få murer i mitt materiale er konstruerte på denne måten, må videre 

undersøkelser av bygdeborger helst bygge på dateringer fra mulige kulturlag inne på platået, 

eller fra under murer med massive blokker som forsegler en kontekst fra å bli forurenset. I 

undersøkelsen av Frestiåsen ble det klart at murene (bruddstein og blokker) var sammenraste, 

men det ble observert en slags brolegging av kantstein ved inngangspartiet i nordmuren. 
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Ellers var den bygget av mulig lokal bruddstein, tilsynelatende ikke i annet mønster enn at de 

nederste delene besto av størst stein. På innsiden av muren var mindre stein lagt opp som et 

fundament eller plattform. Sørmuren var mer utrast og med form som en røys (Østmo 

1978:97-103). Bygdeborgmurer tolkes ofte som fundamenter for vertikale tømmervegger, 

eller trepalisader (Damell 1974; Hemmendorff 1992:37; Petersen 1942:2; Skre 1998:268; 

Sognnes 1994:9). Det er mulig at murene på Frestiåsen har hatt trekonstruksjoner som har 

brent under storming, da det var tegn til varmepåvirket stein i både nord og sørmuren (Østmo 

1978:100, 103). Frestiåsen ble daterte på to uttak av kull tatt fra nordmuren, der den sikreste 

og mest sannsynlige dateringen er RT-FVT. 

5.1.3 Plassering av murverk og antall murer 

Anleggene omsluttes av murer på forskjellige måter. Fig. 9 viser hvordan Ivar Schnell (1934) 

delte inn ulike typer murer, fig. 10 viser eksempler fra Vestfold. Murer er oftes langt mer 

oppstykket enn hva fig. 9 gir inntrykk av, og få anlegg har totalt omsluttende murer 

(Haraldsen 1990:53). Murene hegner særlig om lokalitetenes nordsider, med unntak av ni 

anlegg. Tre anlegg har murer bare på sørsiden (Bjørnåsen, Tinghaugen, Vardås). 

 

 
Figur 9. Prinsipptegninger som viser omslutningen av murer rundt bygdeborger. Merk enkle, doble og 

omsluttende murer med porter og åpninger. Etter Schnell (1934, fig. 7). 

 

Antall indre og ytre murer kan belyse hvordan et anlegg ble benyttet, eller oppfattet utad. 

Marstrander (1957:110-111 med eksempler) vurderte to eller flere murer som ekstra 

sikkerhetstiltak for høyder som ikke kunne forsvares med én. Det kan være murer flere steder 

rundt platået, men for dette materialet er det er måten murene plasseres i forhold til 

hverandre, som avgjør om er de enkle eller doble. Beregningene av antall ytre og indre murer 

viser hvordan murene ligger i dag: Hele 28 lokaliteter har enkel mur, mens 23 lokaliteter har 

doble murer. Goksjø-Røvern i Sandefjord har tre murer og Stufsrud-Tjuvberget har fire (fig. 

11). Ystgaard (1998:97) vurderer indre og ytre annerledes: Om den totale lengden 

forskansning har korresponderende ytre mur, er de doble. Ellers anses disse å være 

forsterkende, noe som gjelder for 13 av 14 av anleggene Ystgaard behandlet. Jeg tar høyde at 
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for murenes opprinnelige lengde er vanskelig å påvise, og derfor hvorvidt de er 

korresponderende, eller bare forsterkende mur.  

 

 
Figur 10. Tjuvbergåsen og Borgaren i Sandefjord kommune, begge med doble murer.  

Etter Gallis (1927-31, 1935). 

 

I det midtsvenske materialet tolkes doble eller flere murer som kompensasjon for 

lavereliggende beliggenhet (Olausson 2009:44). Lignende mønster kan ikke skilles ut for 

Vestfold. Antallet indre og ytre murer kan ikke knyttes direkte til høyde over havet eller 

terreng, eller lokalitetens størrelse og inntagelighet. Dette veksler fra de minste til de største 

lokalitetene og murenes betydning vurderes derfor individuelt (se appendiks 1). 
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Figur 11. De midterste av firedoblete murene på Stufsrud-Tjuvberget. Foto mot N. 

5.1.4 Vannkilde på platået og andre strukturer 

Tilgang til ferskvann på platået antas å ha vært en viktig forutsetning for bygdeborger 

(Marstrander 1957:114; Petersen 1942:3; Skre 1998:268; Østmo 1978:107), særlig trekkes 

dette frem som nyttig for langtidsopphold. Premisset er en så godt som væruavhengig kilde til 

vann for lengre perioder. Etter opplysninger i Askeladden og gjennom egne befaringer kan 27 

anlegg sies å ha tilgang til vann direkte på platået. Situasjonen er derfor at omtrent halvparten 

av lokalitetene mangler dette kriteriet. Kildene er myrhull til naturlige forsenkninger i fjellet. 

Ti av lokalitetene uten «brønn» har nærhet til myr og våtmark. En gjennomgang viser at hele 

16 lokaliteter har vann på platået samt tilgang til vann fra innsjø og myr, mens ti mangler 

både platåkilde og vann. 

 

Andre strukturer 

 

Tretten lokaliteter har andre typer strukturer på selve platået, som skiller seg fra murer og 

vannhull, som åsrøyser, gravminner og hustufter. Strukturer som kan være resultater av 
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hærverk eller «skattejakt» i nyere tid er ikke medregnet, heller ikke strukturer som er bundet 

til eksisterende murlengder, (som «vakthuset» på Stufsrud-Tjuvberget i Holmestrand 

kommune), og der tolkningene i utgangspunktet er vage (jf. Johansen 1997:126). 

 

 
Figur 12. Fordeling av 17 strukturer på 13 anlegg. Annet viser til steinstreng og mulige uthugget trappetrinn og 

kastesteinsrøyser. 

  

 

Totalt åtte graver, der fire regnes som sikre røyser, utgjør den vanligste formen for strukturer. 

De sikre røysene ligger på kystnære lokaliteter (Bustangen, Frøsås, Hummerberget og 

Vardås). To av røysene (Frøsås og Hummerberget) regnes som åsrøyser, 8-12 meter i 

diameter (Sollund 1996:50) og består av stein som er lagt direkte på berget (Melheim 

2006a:61). Røysstrukturer og gravrester på Vardås, Oksås, Bustangen, Storås i Tønsberg, 

Smørbergåsen og Sukkertoppen skiller seg fra de nevnte åsrøysene ved å være mindre i 

steinmasse og størrelse. Av andre strukturer finner vi én reist stein på Klavenes som er tolket 

kultisk. Mange strukturer er usikre som forhistoriske kulturminner, blant annet et uthugget 

trappetrinn i berget på Adalsborgen (Grieg 1943:204). På Bustangen og Storås i Tønsberg er 

det strukturer tolket som skytestillinger, og Per Hernæs (1983) registrerte en mulig 

kastesteinrøys på Vesle-Munken i Sande (jf. Gjessing 1925:54; Haraldsen 1990:43; 

Marstrander 1957:101, 115; Munch 1962:127; Ystgaard 1998:74). Klepperås har tre usikre 

strukturer og en hulvei. Mange bygdeborger ellers i fylket har hulveier i sitt arkeologiske 

miljø (se X.3.8), det er trolig flere som ikke er registrerte. 

Det er påvist totalt tolv anlegg med bosetningsspor i Norge (Ystgaard 2014:148), men 

trolig har flere av landets bygdeborger tuftlignende strukturer. Hustuftene på Oksås og 



 

37 

 

Goksjø-Røvern er usikre. Tuften på Oksås har egen geometri i Askeladden, mens tuften på 

Røvern nevnes av Munch (1957) og Bjønni (1985). 

5.1.5 Gjenstandsfunn på bygdeborger 

Det er funnet få gjenstander på Vestfolds bygdeborger, og dette speiler situasjonen for resten 

av landet (for tilnærmet komplett oversikt, se appendiks 13 i Ystgaard 2014). Bygdeborger 

flest har ikke dype kulturlag som virker konserverende, selv om det kan dannes enkelte tynne 

sjikt på platåer (Haraldsen 1982:5; Thuestad et al. 2016:303). Utgravningen av Kjellås førte 

til noen beskjedne funn av gjenstander: Brynestein av diabas og en jernhempe, muligens ment 

som beslag til en eske (C38553a-c). Gjenstandene ble antatt å være fra EJA (appendiks 13 i 

Ystgaard 2014:395). Ved Kjellås ble det i 1963 dessuten funnet en bronsespenne av 

brilleform (C31077) datert til YBA periode V (Melheim 2006a:168). Spennen ligner 

Hamangspennen fra Bærum (C5093) (Gustafson 1906:6). Spennen kan stamme fra muren på 

Kjellås (se appendiks), men dette er usikkert. Mulige våpen fra MA skal ha blitt funnet på 

platået til Tyvenborgåsen (Grieg 1943:706), men det er ikke opplysninger om dette i 

gjenstandsdatabasen.5 I bygdebøkene finnes beskrivelser av funn som en ikke kan lese om 

andre steder. Vilhelm Møller (1977:90) beskriver hanken til en kobberkjele som ble funnet i 

murene på Goksjø-Røvern. Opplysningen stammer fra Lorens Berg, og har opphav i sagnet 

om en bande som skal ha holdt til på Røvern (Berg 1918:174). Møller behandler denne 

opplysningen i vel optimistiske vendinger. Det har imidlertid ikke latt seg gjøre å finne andre 

opplysninger om dette funnet. 

 

                                                           
5
 Det finnes til dels komparativt materiale i relativ nærhet til Tyvenborgåsen. Ved minst to bygdeborger i Øvre 

Eiker, Buskerud, er det gjort gjenstandsfunn fra MA: Ved eller på Slottet i Bingen, også kalt Holtefjell (ID9576) 

ble det funnet deler av en ringbrynje (C79). Deler av denne ble sendt til Københavns raritetskabinett (Strøm 

[1784] 1980:260). Ved anlegget Skansen (ID59230) på Gunhildsrud ble det funnet noen økser (C2029-31). 

Øksene kan være fra nyere tid, men er laget for stridsbruk. 
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Figur 13. Funn fra bygdeborger. A: Overligger til dreiekvern, funnet på Klingerhaugen i Inderøy, Trøndelag. 

Foto: Ingrid Ystgaard (2014). B: Underligger til dreiekvern, funnet på Stufsrud-Tjuvberget i Holmestrand. Foto: 

Ukjent, oversendt fra Stein Kvarme. C: Brillespenne fra YBA (C31077), funnet ved Kjellås. Foto: Kirsten 

Helgeland, KHM. D: Brynestein i diabas (C38553a), fra utgravingen av Kjellås. Foto: Ole Grimsrud, KHM. 

 

Nylig er det oppdaget en underligger til kvernstein på Stufsrud-Tjuvberget i Holmestrand 

(pers.komm, Stein Kvarme). Funnet er gjort i nærheten av de søndre sperremurene som leder 

opp til platået, men opplysninger om nøyaktig funnsted er beklageligvis ikke fremkommet. 

Dette er det sjette funnet av under- og overliggere til kvernsteiner på anlegg her til lands. Det 

beskjedne antallet gjenstander som er funnet gir nok et forvrengt bilde av inventaret på 

Vestfolds bygdeborger. Likevel kan funn som kvernsteinen benyttes til å sannsynliggjøre 

funksjon eller rolle ved lokaliteten. Det antas at skikken å male kornet ved hjelp av 

håndkverner av den typen som er funnet på norske bygdeborger, kom med romerske impulser 

(Bergström 2007; Connelid 2011). Mel i brødbakingen antas å ha tilhørt eliter (Olausson 

2009:52). Funnene er gjort i murene, og på selve platåene, flatene der bygninger kan ha stått 

(Ystgaard 2014). 
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5.1.6 Sammendrag 

Ut fra morfologi kan det fastslås at fylkets anlegg ligner bygdeborger ellers i Norge. Flere har 

ganske store flatemål, og med større flatemål jo lengre murer. Snittstørrelse er på litt over 16 

000 m
2
, med anlegg på opp til 81 000 m

2
. De fleste er likevel mellom 1300 m

2
 og 20 000 m

2
 

store. Murene er oftest bygget av lokal bruddstein. Én til to parallellgående murer er vanligst, 

men et par anlegg har opp til fire murer utenpå hverandre. Drøyt halvparten har vanntilgang 

på selve platået, og 12 lokaliteter har strukturer på platået. Av disse er nær halvparten graver, 

med minst fire sikre gravrøyser. Noen strukturer har blitt tolket som hustufter. Hva gjelder 

gjenstandsfunn på platåene så er de fra utgravingen av Kjellås samt nylig fremkommet 

kvernstein fra Stufsrud-Tjuvberget. Funnene fra Kjellås er antagelig fra EJA, og dette 

stemmer overens med C14-dateringen til FRJA-RT, tatt fra vollen under undersøkelsen. Sånn 

sett er daterte Kjellås og Frestiåsen typiske representanter blant andre daterte anlegg her i 

landet. Videre presenteres landskapet og kulturminnemiljøet rundt anleggene som en del av 

det kontekstuelle materialet. 

5.2 Anleggenes beliggenhet og lokaliseringsfaktorer 

 
Lokalitetene beskrives her i et makroperspektiv, eller ut fra et større overblikk over 

lokalitetens omegn, som utgangspunkt for en landskapsanalyse: 1) Utsyn/innsyn fra platået 

og om lokalitetene fremstår som offentlige eller private, 2) nærhet til og synskontakt med 

andre anlegg, og 3) hva slags landskapstyper anleggene ligger i. 

5.2.1 Høyde over havet og terrenget 

En viss kontroll over det omkringliggende landskapet rundt bygdeborger er trukket frem som 

lokaliseringsfaktor (Nordeide 2005:24). Likevel ligger ikke lokalitetene nødvendigvis på de 

høyeste toppene, ettersom hele 81 % av anleggene har innsyn til platået. 
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Figur 14. Diagrammet øverst viser høyde over havet, nederste diagram viser høyde over terrenget. 

 

Lokaliseringen i meter over havet er sammenstilt med høyde over det omkringliggende 

terrenget (fig. 14). Høydeforskjellen fra toppunkt til det omkringliggende landskapet er målt 

ut fra høydekotene på kartgrunnlaget. For lokaliteter i skog eller kupert terreng er 

gjennomsnittlig høyde til terreng målt i én kilometers omkrets, i fire himmelretninger. Høyde 

over terreng gir inntrykk av lokalitetenes tilgjengelighetsgrad og grad av sikt til landskapet 

med kulturminner og mellom bygdeborger. 
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Figur 15. Fordeling av lokaliteter etter meter over terreng og meter over havet. Meter over havet speiler fylkets 

topografi, mens meter over terrenget kan vise til ulike bruksområder. 

 

Lokalitetene kan deles inn i to grupper der 38 ligger på mellom 29 – 149, meter og 15 

mellom 160 – 337 meter over havet, noe som speiler fylkets topografi: Moderat høyt over 

landskapsrommet; mer kystnære anlegg ligger også da lavere i landskapet. Den første 

gruppen er først og fremst anlegg i de lavereliggende kystkommunene, den siste er, med noen 

unntak anlegg i de indre delene av fylket. Tilsvarende ligger 28 av lokalitetene mellom fem 

og 50 meter over terrenget eller landskapsrommet, 23 på mellom 55 og 100 meter, og tre 

anlegg ligger mellom 120 og 160 meter over terrenget. 
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Figur 16. Til venstre: Borgarens høydeprofil, fra SV-NØ. Produsert med Norgeskart. Borgaren er høytliggende 

over landskapet, med 70 meter fra platå til det omkringliggende terrenget. Det er vid utsikt fra platået, 110 m o h. 

Til høyre: Borgaren sett fra vest mot øst. Foto: Øystein Holme Kongsgård 

 

5.2.2 Avstand til ferdselsårer: Raet, store elver, kysten og hulveier 

 

Ferdselsveier er landskapselementer som daler, morenerygger og større elver som egner seg 

for transport. I denne avhandlingen regnes moreneryggen Raet (64 km), Numedalslågen (67 

km), kystlinjen til fastlandet (i dag 350 km) og hulveier som ferdselsveier. Dette er de lettest 

gjenkjennbare forhistoriske ferdselsveier, selv om det ganske sikkert har vært flere. Raet, som 

løper fra Horten i NØ og mot Mølen i SV er det som skiller den gode matjorden på yttersiden 

av moreneryggen fra mindre attraktive dyrkeforhold på innsiden (Puschmann 2005:11-12).  
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Figur 17. Raet gjennom 

Vestfold. 
 

Matjorden er dannet på 

marine avsetninger, leire, 

da isen trakk seg tilbake 

ved istidens slutt. Isen 

rugget frem og tilbake 

over landskapet før 

endelig tilbaketrekning, 

slik at «kanter» langs 

isens bredde med grov til 

fin og lett sand og grus ble 

dannet. Havet steg etter 

issmeltingen og 

Oslofjorden ble delvis lagt 

under havet. Smeltevannet 

førte med seg finere 

knuste partikler, som ble 

til gunstig marin leire, 

velegnet for dyrkning 

(Forseth 2003:33). Raet er 

foruten kysten og elver det mest fremtredende elementet i landskapet, og har siden isens 

tilbaketrekning vært en viktig ferdselsvei, beliggende noe høyere over terrenget. Avstand til 

Raet og gode dyrkningsområder fra hvert anlegg er målt på kartgrunnlag. I analysen vekter 

avstanden til Raet hvorvidt et anlegg kan ha vært del av et jordbrukskulturuttrykk, eller om 

andre forklaringer ligger til grunn. Kysten må ved siden av Raet vært den viktigste og mest 

fremtredende ferdselsåren. Avstand til kysten er målt etter dagens kystlinje, og er en faktor 

for å vurdere om anleggene kan ha hatt en rolle som kontrollpunkter langs og opp mot 

sidefjordene Vestfjorden og opp Larviksfjorden. 

Her oppgis avstand fra det enkelte anleggs platå til Raet, Numedalslågen og kystlinjen 

i nærmeste 100 meter. Sande-lokalitetene ligger nærmere Drammensvassdraget enn 

Numedalslågen. Jeg deler inn avstand i tre klasser: fra null – fem km, fra over fem til ti km, 

og fra over ti til over 30 km. 
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Figur 18. Raet er den ferdselsåren med flest bygdeborger i relativ nærhet: 28 anlegg ligger mellom 0 – 5 km fra 

Raet. Vestfolds anlegg er også relativt kystbundne. *Kjellås, Lærum nordre, Tovenborg/Tjuvborg og Vesle-

Munken ligger nærmere Drammenselven enn Lågen. 

 

Flest anlegg har relativ nærhet til Raet. Mange er også kystbundne. De mest perifere 

anleggene (her: de som ligger lengst fra kysten) har kortere avstand til Lågen. 

Hulveier 
 

Hulveier er veifar i naturlige traseer i terrenget, skapt av ferdsel og erosjon. Veifarene opptrer 

som u-formede nedsenkninger i morene og løsmasser (Gansum 2002:16, 26; Stenvik 

2005b:421) og var i bruk i store deler av forhistorien (Gansum 2002:24). Enkelte steder 

dekkes hulveiene av gravhauger, slik at hulveiene dateres til før MA (Gansum 2002:39-40). 

Hulveiløp kan indikere hvordan ulike landskapselementer bindes sammen. I Telemark er det 

en tett sammenheng mellom hulveier og BA-gravrøyser Groseth (2001:63-65). Marstrander 

(1957:95-99) hevdet at bygdeborger lå avsidesliggende til, men at perifer beliggenhet kan 

forklares med gamle ferdselsveier. Bjørn Myhre (1991:18) mente at hulveier gir ny kunnskap 

om JA-samfunnets militære og politiske organisasjon, og Erling Johansen var tidlig ute med å 

se relasjon mellom bygdeborger og hulveier (Gansum 2002:20). I Østfold ligger ofte 

oldtidveier eller hulveier ved bygdeborger med beliggenhet ved ferdselsveier, eller veiborger 

(E. Johansen 1976:102).  Mari Østmo (2004:188) omtaler Hunderåsen-gravfeltet (ID3671), 

rundt en kilometer fra anlegget Haugeneåsen i Larvik, der en hulvei ligger i tilknytning til 



 

45 

 

gravfeltet. Hulveien styrer hvordan landskapet rundt oppfattes. Nord for Haugeneåsen og S-

SV for bygdeborgene Løkås og Korpås ligger kulturminnene rundt Hvattumskjeet tett 

sammenbundet med hulveier (Gansum 2002:39-40).  

Totalt 56 hulveier ligger innen en kilometers omkrets fra 20 lokaliteter. I Tønsberg har 

fem lokaliteter totalt 18 hulveiløp. Høgåsgamla og Vetan har åtte hulveiløp i nærheten. 

Klepperås har tre, og Juliusåsen ligger ved to store hulveiløp. Klepperås er eneste lokalitet 

med et registrert hulveiløp på platået. Lokalitetene med hulveiløp ligger i landskapstyper med 

mye dyrket mark i nærheten, relativt vidt utsyn og i nærhet til dagens ferdselsveier. 

Løvallbørjen ligger i nærheten av en kavlebru, også kalt stokkebru, og er den eneste av 

utmarksbygdeborgene med gamle ferdselsveier innen en kilometers omkrets.  

 

5.2.3 Fortidens havnivå 

Enkelte anlegg i undersøkelsesområdet var mer kystbundet i fortiden, da havet sto høyere 

(fig. 19). Data for havnivå baserer seg i hovedsak på Henningsmoen (1979); Jacobsen og 

Sørensen (2013); Sørensen et al. (2007). Sørensen (1999) og Sørensen et al. (2007) baserer 

seg på forhold i Østfold og området rundt Kaupang, mens Jacobsen og Sørensen (2013) tar 

for seg estimert havnivå rundt Ramnessletten og elven med utløp i Tønsbergfjorden. På 

bakgrunn av disse data kan havnivåforskjeller sammenlignet med dagens havnivå simuleres. I 

BA sto havet mellom 10 og 15 meter høyere enn i dag. Fra rundt år 0 og frem til VT var 

kystlinjen fra 7 til 3 meter høyere, med enkelte fjordarmer inn mot dagens Gulli, Ramnes og 

opp mot Bommestad. Fig. 19 illustrerer hvordan noen lokaliteter rundt Ramnessletta, på 

Nøtterøy og langs kysten i gamle Stokke og Sandefjord nærmest var strandbundne. 

Lokaliteter oppstrøms Aulielva og nordre Re, som Fonshøgås og Solberg-Tjuvberget, kan ha 

vært mer bundet sammen med den sørøstlige delen av fylket da havet sto høyere.  
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Figur 19. Bronsealders strandlinje i sørvestre Vestfold. Her er Frestiåsen en strandbundet lokalitet. 

5.2.4 Eksponering: Utsyn/ innsyn og innadvendte/utadvendte anlegg. 

 

Innsyn og utsyn er begreper i landskapsanalyse som jeg har redegjort for i metodekapittelet. 

Disse beskriver hvor godt kollens platå synes fra det omkringliggende landskapet, og hvor 

god sikt en har til det omkringliggende landskapet fra platået. Det er ulike grader av innsyn til 

platået på 37 lokaliteter, mens 16 lokaliteter ikke har innsyn. Ti av disse defineres som 

private, mens de resterende er offentlige. Det betyr at ti anlegg er noenlunde «forseglet» fra 

innsyn fra omverden, men kollen som disse ligger på er likevel synlige. Tretten anlegg har 

innsyn og er således offentlige, men høydedragene disse ligger på kamuflerer selve 

lokaliteten. Derfor fremstår disse som innadvendte. Nesten alle anlegg har utsyn, men noen 

lokaliteter har begrenset utsyn eller henvendelse til det lokale landskapsrommet. Dette gjelder 
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Aker og utmarksanleggene Lærum nordre, Bjørnåsen, og Løvallbørjen. Samlet utgjør disse 

egenskapene hvor åpne eller lukkede lokalitetene fremstår, som analyseres i kap. 6.2.2.  

 

 

Figur 20. Anleggenes forhold til landskapsrom. Et lite antall fremstår som innesluttede (private og innadvendte). 

 

Som vi har sett ligger drøyt halvparten av lokalitetene ikke på de høyeste toppene, selv om 

enkelte lokaliteter ligger på tilnærmet like høye koller som nabokollen. Innsyn til platået kan 

i noen tilfeller utelukke borgene som kultiske steder for en innviet elite (jf. Fett 1993) og gjør 

dessuten platåene mindre egnet til militære formål, slik at fiender kunne fått overblikk. Dette 

ville muligens spille en mindre rolle, om anleggene var ledd i en større militær organisasjon 

og om de lå midt i et område kontrollert av forbundsfeller. Innsynet til platået kan ha vært 

begrenset dersom de var høye nok. På en annen side vil nettopp store rituelle seremonier 

(«offentlige») kunne holdes på platåer med innsyn. 

5.2.5 Siktlinjer til og avstand mellom bygdeborger 

 

Visuell oversikt over landskapet med andre kulturminner (jf. Sahlqvist 2000:120, figur 59B) 

og visuell kontakt mellom bygdeborger gir grunnlag for å sannsynliggjøre om de var deler i 

en overordnet plan eller om de var lokale tiltak (Mitlid 2004a). Det er teoretisk sikt mellom 

40 anlegg. Høyereliggende lokaliteter nær Raet ser spesielt mange anlegg, og Storås i 

Sandefjord har utsikt til 14 lokaliteter. Anlegg ved Lågen og i de sentrale delene av fylket 

ligger med noe større avstand til andre anlegg. Av de 13 anlegg uten siktlinjer er ti 

utmarksanlegg. 
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Figur 21. Diagram over avstand mellom lokaliteter, omtrent 2,5 kilometer i snittavstand. Nederste diagram viser 

hvor mange andre lokaliteter som teoretisk er synlige fra den enkelte lokalitet. Fra Storås i Sandefjord er det 

teoretisk sikt til minst 14 lokaliteter. De fleste lokaliteter har sikt til mellom ett og tre andre lokaliteter, mens 13 

lokaliteter mangler siktlinje til andre anlegg. 

 

Slik fig. 1 i kapittel 1.2.1 og fig. 21 viser ligger lokalitetene med faktisk og gjennomsnittlig 

nærhet til hverandre. Derfor vil andre kulturminner i landskapet regnes inn under flere 

anlegg, om deres radius tangerer hverandre (kapittel 5.3).  

5.2.6  Landskapstyper 

Landskapet i Vestfold er stort sett lavtliggende med oppstikkende koller, og bygdeborger 

ligger ofte på slike topper, men landskapstypene rundt varierer. Etter tabell 3 deles 

anleggenes landskapsbeliggenhet inn i syv klasser (fig. 22), der to av disse er kombinasjoner 

med fem hovedtyper: Klassene A Skog, B Skog og jordbrukslandskap, C Slette- og 

jordbrukslandskap, D Skog og jordbrukslandskap ved elv og E Kyst og jordbrukslandskap. 
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Figur 22. Inndeling av lokalitetene etter landskapstyper 

 

Landskapene vurderes hovedsakelig ut fra dagens landskap. I deler av fylket forsvinner den 

gamle skogen i overgangsfasen fra senneolitisk periode til YBA og inn i FRJA til fordel for 

dyrkning og skaper varige endringer på kulturlandskapet. Skogen ble blant annet ryddet ved å 

sette fyr på den (Gjerpe 2013:38-40). Det er grunn til å tro at landskapet i fortiden var mer 

åpent, dagens kart blir derfor misvisende (se Gjerde 2010 om tapte relasjoner i et arkeologisk 

landskap), men hovedformene i landskapet etter istiden gir her gode nok holdepunkter for 

kategorisering
6
. 

 

Tabell 3. Landskapstyper 

 

                                                           
6
 Inndelingene stemmer ikke nødvendigvis med lokalitetenes beliggenhet i dag: I dag ligger ikke Hummerberget 

omgitt av dyrket mark, men ved bebyggelse. Ut fra generell omkringliggende topografi regnes Hummerberget 

likevel som beliggende i et tidligere jordbrukslandskap. Et annet eksempel er Frøsås, som ligger i en 

kombinasjon av klassene B+E – skog/jordbruk og kyst. 
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Figur 23. Forenklet fremstilling av anleggsplassering etter landskapstyper, her er type B og C slått sammen. 

Sirkler markerer anlegg ved Lågen, landskapstype D. 

 

Fig. 22 og 23 viser at majoriteten av anleggene ligger i jordbruksrelaterte soner i landskapet, 

mange også i nærheten av skog. Imidlertid ligger kun syv i ren skog. 

5.2.7 Jordsmonnkvalitet 

Lokalitetenes beliggenhet til jordsmonn er målt fra 0,5 km fra lokalitetenes yttergrense til 

store sammenhengende flater med jord. Kvaliteten på jordsmonnet deles i tre klasser, og 

bygger på grad «[…] av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda 

samt jordbruksarealets hellingsgrad. Kartlaget er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er 
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drevet i henhold til god agronomisk praksis.»7 De tre klassene er 1) Svært god, 2) God, og 3) 

Mindre god jordkvalitet. 

 Kvaliteten kan veksle, men størst jordkvalitetsklasse ved en lokalitet er styrende. Et 

anlegg kan ligge nærmere jordsmonn i klasse 2, men likevel være innenfor rekkevidde av 

klasse 1 som dominerer landskapet rundt. Tilknytning til 1. klasses jordsmonn vil derfor være 

overordnet. På fig. 23 ser vi at 41 lokaliteter ligger innenfor 500 meter jordsmonn i klasse 1, 

altså av høyest kvalitet. Seks lokaliteter ligger ved jordsmonn i klasse 2, mens seks lokaliteter 

ligger utenfor dyrkbar mark hovedsakelig i Sande, og Lardal (nordlige Larvik). Dette 

samsvarer med bildet ellers (se foregående kap 5.2.5), at en overvekt av bygdeborgene ligger 

sentralt eller tett opp til jordbrukslandskap, der jordsmonnet regnes som svært godt. De seks 

lokalitetene som ikke ligger innenfor dyrkbare områder regnes alle som utmarkslokaliteter. 

Av totalt åtte utmarkslokaliteter ligger Bjørnåsen og Holm-Tjuvberget innenfor dyrkbar mark 

i beste kvalitet. 

                                                           
7
 NIBIOs datasett om jordsmonn pr 25. mai 2016. 
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Figur 24. Lokaliteter og jordsmonnkvalitet. 
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Figur 25. Utbredelseskart over jordsmonndekke. Røvern og Klavenes ligger hovedsakelig ved svært godt 

jordsmonn, men også tett opp til skog. 

 

 

Av fig. 24 og 25 kommer det frem at flesteparten av lokalitetene ligger i til dels gode 

jordbruksområder. Som fig. 25 viser er likevel mange av anleggene, særlig vest for Raet, 
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beliggende i landskapstyper som også er skog eller utmark. Det er ikke derfor noen 

umiddelbar motsetning mellom anlegg i de antatt beste jordbruksområdene øst for Raet 

(Østmo 1978:108-109), og anlegg vest for Raet, de ligger for det meste i tilknytning til eller i 

nærheten av åkerlapper med antatt lettdrevet god jord. Unntaket er noen anlegg i Brunlanes 

og Tjølling sør i Larvik, som ligger ved noe skrinnere jordsmonn, se fig. 24.  

5.2.8 Inn- og utmarksanlegg 

De tidligste definisjonene av utmark og innmark finnes i MA-kildene Diplomatarium 

Norvegicum. Det er ikke mulig å vite om mennesker i JA (langt mindre i BA) opererte med 

inn- og utmarkskonseptene på samme vis som MAs mennesker. Det er heller ikke mulig 

fullstendig å fastslå hvor grensen mellom innmark og utmark i disse periodene gikk (Holm 

2007:22-24; Ystgaard 1998:94). Derfor bruker jeg innmark og utmark deskriptivt om 

landskapet, slik det fremstår i dag. Finmark (2011:22) definerer det slik: Innmarksanlegg 

ligger på høyder inntil dagens jordbruksarealer. I min vurdering legges også til grunn en 

avstand på maks. 0,5 km fra jordbruksarealer. Utmarksanlegg ligger primært i skog, kanskje 

myr og åpne enger, ingen bebyggelse med unntak av seterdrift, og der ferdselsårene er 

naturgitte, som elver. Kun åtte lokaliteter er utmarksanlegg, der fire må sies å være lett 

tilgjengelige fra skogsveier der også biler kan kjøre. Disse ligger ikke spesielt mye høyere 

over terrenget enn innmarksanlegg (jf. Bernt 2012a:8). Nesten alle utmarksborgene 

(Bjørnåsen, Berg nedre, Tjubørje, Holm-Tjuvberget, Vesle-Munken, Tovenborg og Lærum 

nordre) markerer ytterkanter i fylket, langt vekk fra nærmeste anlegg i Telemark og 

Buskerud. Munch tolket bygdeborgen Børsåsen i Siljan i Telemark, som er undersøkt av 

(Ystgaard 2004b), til å ligge som en beskyttelse mot Vestfold (Munch 1962:135). 

5.2.9 Avstand til vann, myr og våtmark 

 

Myrer og våtmarksområder har vært viktige av flere årsaker: Vanntilgang, fiske og transport.  

Beliggenhet ved vann og myr kan dessuten knytte lokalitetene til steder for rituelle 

handlinger (Andrén 2004:212-216; Steinsland 2005). I dag ligger 32 av anleggene i 

tilknytning til myrer og ferskvann/våtmark, og lokaliseringen er nokså jevnt spredt i fylket. 

Avstand måles med utgangspunkt i kollens base beliggende innenfor 0,5 km fra ferskvann, 

myr eller våtmark. Det må være sannsynlig at det har vært vanntilgang året rundt. For noen 

lokaliteter kan vannstanden til de respektive elveløpene ha stått høyere i forhistorien, som det 

er redegjort for under kap. 5.2.3. For eksempel kan Tinghaugen og Frestiåsen ha ligget 
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nærmere myrer eller våtmark (se fig. 19). I spesielt våtere perioder, fra BA til i dag, kan 

myrdannelsen og våtmark hatt større utbredelse (Sørensen 2005:417) rundt enkelte 

bygdeborger sammenlignet med i dag. Et eksempel på slik myr og våtmark ved anlegg er 

Røvern i Sandefjord (fig. 26). 

 
Figur 26. Røvern ved Goksjø med myr i forgrunnen. Sett mot vest. Foto: Øystein Holme Kongsgård 

5.2.10  Sammendrag 

Fylkets bygdeborger har sentral beliggenhet i landskapet tett opp til dyrket mark og er lett 

tilgjengelige. Mange ligger i kort avstand til Raet og kysten, og flere har hulveiløp i nærheten. 

En liten gruppe anlegg har først og fremst Lågen som viktigste transportåre. Noen lokaliteter 

var tilnærmet kystbundne mellom BA og FRJA, da havet sto mellom 10 og 15 meter høyere. 

Fylkets anlegg er synlige i landskapet, og har godt utsyn over landskapet. Bare ti anlegg er 

«hemmelige» for omverden på den måte at det ikke er innsyn til platåene. Likeledes ligger 

bare 13 lokaliteter på høyder som skjuler selve anleggets beliggenhet, de andre er utadvendte. 

Førti bygdeborger har siktlinjer til andre anlegg, særlig gjelder dette anlegg nær Raet. 

Flesteparten ligger i jordbrukslandskap, og ved myrer og vann. Landskapsbeliggenheten ved 

dyrket mark viser seg i distribusjonen av andre arkeologiske funn og kulturminner som vil bli 

behandlet i neste underkapittel. 
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5.3 Bygdeborgene i det arkeologiske landskapet 
 

Her presenteres de arkeologiske kulturminner som finnes innen én kilometer fra 

bygdeborgene. Det må legges til grunn at særlig det totale antallet gravminner har vært større 

enn hva som presenteres her, spesielt i sentrale jordbruksstrøk. Moderne jordbruk med større 

mekanisk og kjemisk påvirkning har redusert antallet graver kraftig (Østmo 2008:125-126). 

Dette gjelder nok også andre kulturminner som hulveier, bergristninger og ikke minst 

gjenstander. De enkelte bygdeborgers kulturminner og funn er omtalte i appendiks 1. Noen 

kulturminner og funn ligger innunder flere anlegg, grunnet kort innebyrdes avstand (fig. 21). 

Kategoriene graver/gravfelt, gjenstander, strukturer og bosetningsspor deles inn i periodene 

BA, BA-JA, JA, EJA, YJA og MA. Fig. 27 viser samlede funn i ulike arkeologiske kategorier 

med en overvekt av graver/gravfelt. Gjenstandsfunn og hulveier er andre og tredje vanligste 

kulturminnegrupper.  

 

 

Figur 27. Kommunevis fordeling av ulike kulturminner ved bygdeborger. Gravfelt er graver som ligger 

noenlunde samlet. Graver utgjør totalt 67 % av alle kulturminner. Lardal og Larvik er i dag slått sammen til én 

kommune, det samme gjelder Nøtterøy og Tjøme (Færder). 

 

5.3.1 Graver og steinsetninger 

Gravminner i ulike former (hauger, røyser, flatmarksgraver og steinsetninger) er den mest 

tallrike kulturminnekategorien (67 %), der flesteparten er daterte til det generelle JA. Av 

totalt 444 graver, er 356 daterte til JA, 52 dateres til BA-JA, fra EJA og YJA er det 
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henholdsvis 12 og 20, og fire graver dateres til BA. Lokaliteter i Sandefjord, Larvik og 

Tønsberg har flest graver. 

 

 
Figur 28. Til venstre utbredelsen av anlegg med graver fra JA og YJA, til høyre BA-JA, BA og EJA. Det er 

overvekt av generelle dateringer til BA-JA og JA. 
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Figur 29. Kommunevis fordeling av graver og gravfelt ved bygdeborger, medregnet steinsetninger. 

Holmestrands anlegg mangler graver. Horten har ingen gravfelt ved bygdeborger. Lardal og Larvik er i dag slått 

sammen til én kommune, det samme gjelder Nøtterøy og Tjøme (Færder). 

 

Blant gravminnene finnes i alt 17 steinsetninger/steinlegninger eller bautaer, fordelt på ti 

lokaliteter. Med to unntak (Tyvenborgåsen og Klavenes) ligger disse ved lokaliteter utenfor 

Raet. Steinsetninger er sirkler av enten reist eller lave og mindre synlige stein, som en del av 

et eller ytre markering av et gravminne (Skjelsvik 1953:1-2; Stenvik 2005a), og forekommer 

gjennom hele JA. Frittstående bautaer ble reist gjennom hele JA (Solberg 2005), men oftest i 

EJA-kontekst (Knutzen 2006:97). Blant annet på grunn av manglende beinmateriale ved 

undersøkelser, er steinsetninger usikre som graver. Derfor har det vært foreslått at de ble reist 

som symboler over det sykliske i de avdødes liv, ikke som monumenter over selve døden 

(Stålesen 2012). John Atle Stålesen (2012:26) mener at steinsetninger markerte soner på 

gravfelt, som en grense mellom denne verden og det hinsidige. De kan også ha vært 

minnesmerker for bestemte personer, lik tomme graver (jf. Johansen 
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1997:122).

 

Figur 30. Bygdeborger ved gravminner fra EJA og YJA. 
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5.3.2 Gjenstandsfunn 

Totalt 66 funnsteder fordeler seg rundt 23 lokaliteter. Av disse er 30 daterte til YJA, mens 19 

funnsteder har gjenstander med MA-funn. Tolv er gjenstandsfunnsteder med datering til EJA, 

tre til JA og to dateres til BA. Gjenstandsfunnene er stort sett løsfunn, i de senere år særlig fra 

detektorvirksomhet, men 11 funnsteder er graver. Som for gravene er det lokaliteter i 

Sandefjord, Larvik og Tønsberg som har flest funnsteder. 

 

Figur 31. Kommunevis fordeling av gjenstandsfunn ved bygdeborger. Lardal og Larvik er i dag slått sammen til 

Larvik, det samme gjelder Nøtterøy og Tjøme (Færder) 

 

BA-funnet ved Oksås er gjort i en røys der det ble funnet minst en pilspiss som dateres til 

YBA (Melheim 2006a:180). Brekk(e)åsen og Tinghaugen har begge sølvskatter i 

funninventaret, mens Tyvenborgåsen i Lardal ligger ved en gravplass fra EJA. En av disse 

gravene inneholdt blant annet et Hemmoor-kar (C959a), trolig import fra romerske områder 

(Aannestad 2012). Jeg har ikke sammenstilt funnkategorier mer detaljert enn hva som står å 

lese under hver enkelt lokalitet i appendiks 1. Det kan imidlertid slås fast at samtlige 

våpenfunn (sverd, øks, kniv og skjoldbuler) med to unntak er fra YJA eller VT. Funn av en 

beltestein (Skånevetan) og et ødelagt tveegget sverd (Oksås) er de eneste EJA-gjenstander 

som kan indikere militær bruk (Ystgaard 2014:204-205, 208). Gjenstandene ellers er 

hverdagsgjenstander, som vektlodd, spenner og keramiske kar (jf. Anjou 1935:9). 

 

Bergristninger 

Det finnes totalt fire bergristninger- eller helleristningsfelt: To i Sandefjord, én lokalitet i 

Larvik og én i Tønsberg. Hjertås i Sandefjord har to felt i nærheten, mens Tinghaugen i 

Larvik og Aker i Tønsberg har ett felt hver. Tinghaugen utmerker seg ved å være den eneste 



 

61 

 

lokaliteten med helleristninger der skålgroper opptrer sammen med skipsfigurer. Skålgroper 

er ovale eller runde forsenkninger hugget inn i stein, og er den vanligste form av 

skandinaviske helleristninger. Skålgroper finnes fra og med yngre STA til MA, men 

hovedsakelig fra senneolitikum tid til EJA. Skålgroper finnes som homogen gruppe, sammen 

med veideristninger, og jordbrukskunst (skipsfigurer) assosiert med BA. De kan opptre i 

kontekst med JA og MA-graver (Prescott 2005:330-331).  

5.3.3 Bosetningsspor 

Bosetningsspor er elementer som kan knyttes til bosetning eller bebyggelse, som stolpehull, 

ildsteder og kokegroper. Kun fire lokaliteter har disse i nærheten: Adalsborgen i Horten, 

Haugeneåsen i Larvik, Kjellås i Sande og Storås i Tønsberg. Bosetningssporene fra Sande og 

Larvik er daterte til EJA, mens lokaliteten i Horten dateres til JA. Bosetningsspor fra Storås 

er avdekket under Gulli-utgravingen og dateres til BA-JA (Gjerpe 2005). Mulige 

husstrukturer på borgplatået er omtalte i kap. 5.1.4. Ut fra det magre materialet kan det virke 

som om inntrykket av Vestfolds bygdeborger som både perifere til bebyggelse (Østmo 

1978:108), men samtidig i relativt kort avstand til områder med gode bosetningsmuligheter, 

stemmer (jf. Bernt 2012a:8; Skjelsvik 1970:19). Det tas høyde for at for at større 

flateavdekkinger i nærheten av borger og flere registreringer vil forandre eller nyansere dette 

inntrykket (Ystgaard 1998:102). Mulig kan fraværet av bosetningsspor forklares med 

Dagfinn Skres (1998:284-287) aristokratiske gård, som på Romerike lå nokså langt fra 

borgene, og at bebyggelsesstrukturer dermed er få. Modellen forklarer imidlertid ikke 

fraværet av bosetningsspor helt tilbake til BA, da Skres modell tar utgangspunkt i forhold 

mellom 200 – 1350 e. Kr. Eventuelle strukturer på borgplatået må imidlertid tas med i en 

totalvurdering, selv om disse foreløpig ikke er studerte godt nok. 
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Figur 32. Utsikt fra SØ på Haugeneåsen i Brunlanes mot Katrineborg med bosetningsspor fra RT (ID220766) i 

forgrunnen (1) og Stavern like bak. I bakgrunnen: bygdeborgen Hummerberget i Tjølling (2). Foto tatt mot NØ. 

5.3.4 Andre strukturer 

Andre strukturer er kokegroper og ildsteder, stolpehull, rydningsrøyser, 

kullfremstillingsanlegg og fossile jordbruksspor som ikke klart tolkes som bosetningsspor i 

Askeladden. Her summeres lokalitetsstedet, ikke enkeltstrukturene. I alt 68 strukturlokaliteter 

fordeles slik på 18 bygdeborger: 22 av lokalitetene dateres til det generelle BA-JA, 15 til det 

generelle JA, og 13 strukturer dateres til MA. En del strukturer er analyserte ved hjelp av 

C14, slik at syv dateres til EJA mens fem strukturer dateres til YJA. Fire strukturer dateres til 

BA og tre lokaliteter dateres til overgangen JA-MA. Bygdeborger med strukturer ligger tett 

opp til og utenfor Raet, med et noen unntak: Tyvenborgåsen i Lardal, Kjempås i Kodal, 

Klavenes ved Goksjø og Kjellås. Kokegroper er den strukturgruppen som det finnes flest av, 

både i og uten bosetningskontekst. Dateringsspennet for kokegroper er YBA til MVT (Skre 

2005b:222), som speiler overvekten av daterte strukturer til BA-JA. De daterte kokegropene 

er med få unntak fra EJA. 
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Figur 33. Kommunevis fordeling av strukturer ved bygdeborger. Holmestrand mangler strukturer og er utelukket. 

5.3.5 Middelalderkirker 

MA-kirker med gravminner fra JA, tett opp til kirkegården indikerer tradisjonskontinuitet 

(Sahlqvist 2000:122-124; Sollund og Brendalsmo 2013). Flere bygdeborger i Vestfold ligger 

nære MA-kirker med JA-graver liggende like i nærheten (fig. 35), og enkelte MA-kirker kan 

knyttes til tunet på storgårder. Storbønder, og etter hvert adel og konge, beordret oppføringen 

av kirkene på gårdenes tun (Brendalsmo 1994a:105-107; Pilø 2005:37). Disse gårdene kan ha 

vært betydningsfulle også i århundrene før MA. Kirkebygg fra MA kan altså være indikasjon 

på en storgård, som knyttes til viktige plasser i landskapet, sentersteder. JA-gravenes 

plassering like ved kirkene kan indikere at forfedrekultus fortsatte etter kristningen. Kirken 

blir således en tradisjonsbærer. Jeg benytter MA-kirker som indikator på sentersteder i kap. 

6.3.2 der jeg forsøker å sette lokalitetene i sammenheng med senterområder. 

Tretten av fylkets 36 middelalderkirker (Riksantikvaren 2016) er synlige fra totalt 18 

bygdeborger, med siktlinje mellom bygdeborgplatå og kirkespir. I analysen benytter jeg 

bygdeborgers plassering i forhold til kirkene, og kirkene som indikatorer for viktige 

sentersteder. Om det finnes siktlinjer mellom anleggenes platåer og MA-kirkene, må den 

samme siktlinjen ha eksistert i JA. Gravene er med få unntak ikke undersøkte, men kan være 

fra hele JA (Sollund og Brendalsmo 2013:207-208). MA-kirker blir derfor kontinuitetssteder 

i landskapet rundt bygdeborgene, som en del av det kontekstuelle kulturminnemiljøet. 
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Figur 34. Tanum kirke i Brunlanes, Larvik med JA-graver, sett fra Løkås' platå. Løkås og Korpås har sikt til 

kirken, som ligger henholdsvis 1,2 km og 880 meter unna. 

 

 

 
Figur 35. Bygdeborger med sikt til MA-kirker. 

 

Skarpere avgrensede dateringer 

Selv om de fleste kulturminnegrupper og gjenstander dateres til det generelle JA, kan noen 

lokaliteters arkeologiske miljø dateres til mer spesifikke perioder på bakgrunn av typologi og 

C14. Gjenstandsfunn og kulturminner i nærheten gir disse dateringene: EBA (Hjertås), YBA 

(Aker, Kjellås, Oksås), FRJA (Hjertås, Kjellås, og Gåserud), RT (Frestiåsen, Gåserud, 



 

65 

 

Haugeneåsen, Kjellås, Tyvenborgåsen) FVT (Aker, Frestiåsen, Tyvenborgåsen), MVT 

(Frøsås, Storås i Tønsberg), VT (Aker, Frøsås, Høgås, Korpås, Løkås). 

5.4 Lokalitetsnavn og stedsnavn 

 
Navnetradisjoner og gårdsnavn er deler av bygdeborgenes arkeologiske og kulturhistoriske 

miljø. Sagn og stedsnavn knytter bygdeborger mentalt som fysisk til landskapet (Aannestad 

2004:41) og nyere tids ØK-registreringer gir grunnlag for å knytte enkelte arkeologiske 

kategorier til navnegrupper på gårder (Hov 1993:126). I det gjeldende materialet tar jeg 

utgangspunkt i gårdene som bygdeborgene ligger under8, og anleggenes egennavn. Sammen 

med studier av arkeologisk materiale og kulturlandskap, kan stedsnavn belyse hvordan et 

landskap har vært oppfattet, benyttet og forandret (Helleland 2005:349; Lock 2003:176; Lund 

2009:60). Bygdeborgene og tilhørende gårders navnemateriale er vurderte med utgangspunkt 

i Ryghs Norske Gaardnavne (1898-1907) og Norsk stadnamnleksikon (Sandnes og 

Stemshaug 1997). Appendiks 4.1 og 4.2 omtaler alle lokaliteters navnemateriale. 

Navn kan altså belyse mulige dateringer og bruksområder for bygdeborgene. I tidlig 

topografisk virksomhet ble steders opprinnelseshistorie og navn tett knyttet til hverandre, og 

en antok at navnet var det opprinnelige (Eriksen 2007:44-50). Trolig har flere navn forandret 

seg gjennom tidene, og det er kildekritiske fallgruver ved å utlede karakteristika basert på 

stedsnavn (men se Helleland 1995; jf. Øye 2002:241). Meningsinnhold eller metaforiske 

dimensjoner i navnematerialet kan forsvinne dersom de ikke holdes i hevd (jf. Hastrup 

1999:176). Ikke minst er navnegransking som grunnlag for å datere gårder kritisert som 

metode, fordi den speiler en særskilt arv i norsk bosetningshistorisk forskning som går tilbake 

til nasjonsbyggingen (se Gjerpe 2014, 2017; Pilø 2005). Materialet har antagelig begrenset 

arkeologisk vitenskapelig verdi. Det er ikke nødvendigvis direkte kobling mellom gårders 

brukstid og bygdeborgers alder; men navn kan uttrykke hvordan landskapet rundt gården ble 

oppfattet, og om eierforhold eller aktiviteter i inn- og utmark avtegnes i navnematerialet. 

Høydene som lokalitetene ligger på har dessuten sett like ut siden isen forsvant, dermed 

skiller de seg vesentlig fra et gårdstuns omflytning. Stedsnavn kan ofte ikke observeres 

direkte, som fysiske egenskaper ved murer eller gravrøyser, men de vanligste bygdeborgnavn 

er de med minst én beskrivende del som tar for seg topografi. Navnevalget speiler stedets 

                                                           
8
 Aannestad (1999:86) mener nabogårder bør vurderes opp mot hovedgård/største eiendom, ettersom det 

opprinnelige gårdsnavnet og gårdens utbredelse kan være forandret siden anlegget ble til. Av plasshensyn har 

det kun vært mulig å undersøke eiendommenes gårdsnavn, ikke bruksnavn, og heller ikke tilstøtende 

eiendommer med andre navn.  
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egenskaper, slik at assosiasjonene virker som adresse (Helleland 2005:346). Andre navn kan 

for samtiden virke vilkårlige (jf. Hofseth 2000:153; Rowlands 1993:142), men bunner ofte i 

fortellinger om et sted og hendelser som manifesteres i folks hukommelse. Forestillingene 

videreformidles, og slik oppstår navnet (Bradley 2000:157-158). Med andre kulturminner blir 

stedsnavn en del av landskapsinnredningen (Keller 1995:54-55). Navn kan ha opphav i 

mytiske (sakrale) eller profane hendelser, men begge har oppstått i folkedypet (Aannestad 

1999b:81). Når slike navn bevares over flere århundrer, kan de omtales som «fossile» 

(Hofseth 2000:153, 171).  

5.4.1 Bygdeborgenes navn 

Lokalitetsnavn deles i syv klasser: Beskrivende, Borg-navn, Gårdsnavn, Historiske sagn, 

Mytiske sagn, Kommunikative, og Nøytrale. 

 

 

Figur 36. Navneklassefordeling for Vestfolds bygdeborger. 

 

Flest bygdeborger har beskrivende navn som med noen unntak tar utgangspunkt i naturgitte 

egenskaper. Ti lokalitetsnavn har navnet til gården de ligger på, og ti anlegg har Historiske 

sagn-navn, det Aannestad (1999b:61; 2004:34-35) kaller for lokalhistoriske røversagn. Seks 

bygdeborger har nøytrale navn som er vanskelige å tidfeste eller å forstå meningen bak. 

Bygdeborger flest har slike navn (Aannestad 2004:34). Anlegg med navn avledet av mytiske 

sagn (teofore) teller fire. Slike sagn er hovedsakelige naturmytiske (Aannestad 1999b:60-61). 

De to første tilfeller er Kjempås (kjempe/jette) og Ulspipa (her tolket som Huldra eller Ula). 

Frestiåsen og Frøsås kan på sin side knyttes til Frøy eller Frøyakult og norrøn religion 
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(Skjelsvik 1960:232; Steinsland 2005:143-163). Fire lokaliteter har kommunikative navn som 

viser til vete- eller vardebruk (som Signalen), og to lokaliteter har Borg-navn i bestemt form 

(Borgaren og Børjan). Spredning etter lokalitetsnavn vises under i fig. 37. Lokaliteter med 

beskrivende navn ligger stort sett nærme Raet, i snitt 7,3 km, og 6,5 km fra kysten.  

Historiske/Røver-anlegg er mest perifere. Disse ligger gjennomsnittlig 16 km fra Raet og 

10,4 km fra kysten, med noen unntak som nr. 33, Leirfjell/Tjuvåsen. Anlegg med 

mytiske/teofore navn ligger i snitt 5,4 km fra Raet. Anlegg med kommunikative navn ligger 

nærmest kysten og Raet. 
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Figur 37. Lokalitetene distribuert etter navnekategorier. Lokalitetene Vetan og Signalen ligger så tett opp til 

hverandre at de her vises som ett anlegg, under nr. 18. 

 

5.4.2 Gårdsnavn 

Gårdsnavn er bostedsnavn (Helleland 2005:347) og kan være aldersindikerende. Navnene er 

her inndelt i åtte klasser: Heim, Rud, Stad, Tveit, Naturnavn, Kulturnavn, Natur og 
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kulturnavn, og Usikker. Heim, Rud, Stad, og Tveit-navn regnes som kulturnavn, som i større 

grad knyttes til spesifikke perioder i forhistorien: Heim til JA, Rud, Stad til YJA-MA og 

Tveit noe eldre, til VT. Bygdeborger med tilknytning til -land og -stad-endelser er relativt 

unge gårder, i periferien av rikdomsindikatorer som glass, betalingsringer av gull og 

storhauger (Stylegar 2001:54-55 med henvisninger). Nes- og Berg-navn er klasser av 

gårdnavn som her vurderes under naturnavn. Slike naturnavn, usammensatte og sammensatte, 

kan vise til de eldste bosetningene eller gårder, og det er foreslått at -berg-ledd i f eks Solberg 

kan knyttes til fruktbarhetskult i BA (Kaliff 1997:110 med henv.).  

Som beskrivende lokalitetsnavn har de fleste gårder naturnavn, altså overveiende 

topografiske navn. Deretter følger gårder med kultur- og naturnavn. Den største 

gårdsnavnklassen i Vestfold er Rud-navn, der forholdet er 60 % rud-gårder mot 10 % heim-

gårder (Solberg 2003:145). I Vestfold har imidlertid like mange bygdeborggårder -heim som 

-rud-navn, seks av hver, se fig. 38. På kartet i fig. 39 ligger heim-gårder stort sett utenfor 

Raet, mens rud-gårder ligger mer spredt, til dels i periferien. Fire kulturnavn-gårder ligger 

alle nær Raet og i gode dyrkningsområder (Rastad, Tinghaugen, Freste søndre og Aker). Tre 

gårder har usikre navneopphav som Fon og Gon. Navnet kan være fra nyere tid, ukjente på 

Ryghs tid eller med ukjent opphav. De kan være omskrivninger av -vin-navn (Fávin og 

Govin) – en gårdsnavneklasse som ellers ikke finnes blant bygdeborg-gårdene. De fire siste 

gårdene er to -stad-gårder og to -tveit-gårder. Blant gårdsnavnene er det flere gårder med 

prefiks som kan være gamle mannsnavn fra MA, som Gåserud og Vaggestad (se appendiks 

1). 
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Figur 38. Forholdet mellom gårdsnavn i Vestfold (etter Solberg 2003:145, fig. 42), og gårder i tilknytning til 

bygdeborger. 
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Figur 39. Lokaliteter under gårder med aldersindikerende kulturnavneledd. Samtlige er sammensatte gårdsnavn, 

med unntak av Rud vestre (4, Vesle-Munken). Heim/um regnes som de eldste gårdsnavnene etter denne 

klassifiseringen, med antatt datering til tiden mellom Kr. fødsel og FVT. 
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Figur 40. Lokaliteter under gårder med natur og/eller kulturnavn samt gårdsnavn med usikkert opphav, som Gon 

(52, Hummerberget). Gårder med kulturnavn ligger nærme eller på utsiden av Raet, kultur- og naturnavngårder 

ligger stort sett på utsiden av Raet. Lokaliteter under rene naturnavngårder ligger mer spredt. Disse ligger stort 

sett i Vestfolds innland, men også ved kysten, som Kråkerø (34, Bustangen) og Fetja (38, Frøsås). 
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Teofore lokalitetsnavn 

Teofore stedsnavn er henvisninger til kultutøvelse og gudedyrkning (Steinsland 2005:272). 

Enkelte gårds- og lokalitetsnavn kan settes i en slik sammenheng. Vanegudene Frøy eller 

Frøya kan være representert gjennom Frestiåsen (Skjelsvik 1960:232) og Frøsås. Frøsås’ 

nærhet til bruket Elgestad («helligplass») like nord for lokaliteten kan styrke sannsynligheten 

for at navnet har en eller annen bakgrunn i norrøn kultus. Som representanter for fruktbarhet 

kan gudenavnene blitt gitt lokalitetene (og omlandet?) i håp om gode avlinger (Steinsland 

2005:144). Tybergkollen kan være en beskrivelse av et sted til ære for retts- og krigerguden 

Ty, eller Týr, en mytologisk skikkelse forbundet med eldre norrøn religionsutøvelse 

(Steinsland 2005:243).  Navnet kan også være avledet av tyvebergkollen, eller som en 

beskrivelse av en todelt høyde, tvidelt (Sandnes og Stemshaug 1997:467-468). Den siste 

forklaringen virker mer sannsynlig: Bygdeborgplatået ligger sør på Undrumsåsen, der flere 

høyder avløser hverandre, slik at det dannes en «pukkelvirkning», ut fra hvor man observerer 

åsen. Lokaliteten kalles også Høgåsgamla.  

Det siste lokalitetsnavnet som kan tolkes teofort, er Ulspipa i Andebu, Sandefjord. Det 

kan være snakk om Ull eller Ullin, en i VT nokså glemt gud, men som kan være opphavet til 

stedsnavn som Ullern og Ullensaker. I likhet med Ty, som vurderes som viktigere i EJA, er 

Ull forbundet med rettsordningen. Ull var også den beste skiløper og bueskytter, og bodde i 

Ydal, barlinddalen. Barlind er den tresorten som lager de beste buene (Steinsland 2005:245).  

Slike etymologiske forklaringer er avhengig av at den som betrakter disse lokalitetene, 

kan «fange» fortidens assosiasjoner som har ført til navngivningen. Ulspipa har antagelig en 

etymologisk bakgrunn nærere i tid. På andebumål kalles huldra for ul, ula (Bråvoll 

1964:235). Forestillinger om overnaturlige men folkelige vesener som huldre ble gjenskapt i 

former som minner om eventyr, men som gjennom lokal geografisk tilknytning virket mer 

sann, og virkelig (Aannestad 1999b:60 med henvisninger).  

Av fire steder med mulige kultiske navn, tror jeg at kun Fresti og Frøsås bør vurderes 

som mulig teofore navn, men at lokaliteter som Ulspipa (og Kjempås og Vesle-Munken) kan 

ha overlapp mellom beskrivende topografiske forklaringer og forklaringer som bunner i 

folketro. De andre lokalitetsnavnene møter til dels for sterk konkurranse i andre etymologiske 

forklaringer til at disse kan vurderes som teofore. 
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5.4.3 Sammendrag 

Særlig kystkommunene Larvik, Sandefjord og Tønsberg har mange kulturminner, både faste 

og løse. Enkeltstående graver og gravfelt er den vanligste kulturminnekategorien, med totalt 

444 graver fra BA til YJA. Bare 5-8 % av alle gravminner kan dateres til mer avgrensede 

perioder enn JA, blant annet ved hjelp av gjenstander. Elleve bygdeborger ligger ved 

funnsteder som er graver, og gjenstandene er som oftest fra YJA og MA. Videre har mange 

funn innkommet ved metalldetektorisme de senere årene. Strukturer som stolpehull, 

kokegroper og rydningsrøyser opptrer på 68 lokaliteter innenfor 1 km radius fra anleggene. 

Som med gravminnene er dateringene igjen mer generelle, der størsteparten anses å være fra 

BA-JA, men med noen skarpere dateringer til EJA og YJA-MA. Sammen med MA-kirker, 

steinsetninger og bergristninger er disse utfyllende indikatorer på landskapsbruken. Til sist 

ble lokalitetsnavn og gårdsnavn behandlet: gårdnavn med beskrivende topografiske navn er 

vanligst, men tre navnekategorier foreslår dateringer for 14 gårder, og således et forlag til når 

gårdenes bygdeborger kan ha vært i bruk. Hva gjelder bygdeborgenes navn er også de først 

og fremst deskriptive og topografiske, men noen speiler gårdenes bruksområder, perifer 

beliggenhet (tyveborger) og et lite antall nær Raet og kysten indikerer kultsteder eller 

tradisjonslokaliteter.  
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6 Analyse 

De tre overordnede variabler i analysen er en komparativ analyse satt opp mot andre daterte 

anlegg i Norge, lokalisering og anleggenes arkeologiske miljø. Først settes materialet opp 

mot et komparativt typologisk-kronologisk rammeverk. Neste trinn behandler materialet 

gjennom lokaliseringsanalyse, der formålet er å kalibrere resultatet fra den komparative 

analysen. Resultatene fra dette trinnet ender i en inndeling av anleggene der mulige 

bruksområder presenteres. Det siste analysetrinnet trekker inn andre arkeologiske og 

kulturhistoriske kategorier, deriblant stedsnavn, for om mulig utdype og belyse 

bygdeborgenes miljø og plass i landskapet. Hvert analysetrinn trekker veksler på det 

foregående analysetrinnet. Samlet utgjør variablene en kontekstuell kilde. 

Lokalitetens morfologiske trekk behandles til dels i det komparative leddet, der 

størrelse på platå og landskapsbeliggenhet er de to viktigste elementene. Likhetstrekk i 

morfologi og lokalisering er forsøkt sammenstilt i en funksjonstabell (appendiks 3). 

Funksjonstabellen er ikke en utfyllende kvalitativ vurdering av en lokalitet, men er et samlet 

inntrykk av lokalitetenes egenskaper. Slike kvaliteter kan ikke alltid måles, fremstillingen bør 

også ses som en til dels subjektiv inndeling (jf. kap 4.2).  

 

6.1 Komparativ analyse: areal og beliggenhet som utgangspunkt 

for dateringer 

Her evalueres Vestfold-materialet i et typologisk-kronologisk rammeverk ut fra dateringer av 

anlegg i særlig Midt-Norge og Sunnhordland (tabell 4). Data for Vestfoldlokalitetenes 

arealmål og lokalisering er beregnet ved hjelp av kart i et GIS, i et «fugleperspektiv». Både 

for det komparative og eget materiale er areal omtrentlig anslått, det samme gjelder 

landskapsplassering (se kap.5). Det tas ikke hensyn til murkonstruksjoner. I noen tilfeller 

vurderes inn- og utmark annerledes enn Ystgaard (2014:202-203 jf. diskusjon). 
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Tabell 4. Komparative lokaliteter: C14-daterte anlegg fra andre deler av landet.  Anlegg under 4000 m2 i 

vanskelig terreng antas anlagte i YRT/FVT. Anlegg over 8000 m2 som ligger lett tilgjengelige antas anlagte i 

FRJA. Vestfolds anlegg vurderes opp mot dette materialet. 

 

6.1.1 Anlegg med mulige FRJA-dateringer 

Ut fra kriterier i tabell 4 kan det skilles ut 32 Vestfoldanlegg med et flatemål over 8000 m2. 

Ingen er C14-daterte, derfor gjøres videre vurderinger på bakgrunn av landskapsbeliggenhet. 

Utmarkslokalitetene Holm-Tjuvberget, Lærum nordre og Tovenborg/Tjuvborja sløyfes som 

mulige FRJA-anlegg, alle andre ligger i innmark. Flere, som Kjempås, Rånerødkollen, 

Steingardåsen og Tyvenborgåsen, vurderes som marginalt mer perifere eller utilgjengelige, 

men likevel sentrale i jordbrukslandskap. Elleve lokaliteter, der fire ligger på Nøtterøy og 

Tjøme (Færder kommune), plasserer seg øst for Raet, i gode jordbruksområder (fig. 41). 

Derfor kan 29 anlegg, ut fra landskapsplassering og størrelse, foreslås daterte til FRJA eller 

tidligere. De siste 18 anlegg ligger i skog- og jordbrukslandskaper, hvor lokalitetene Goksjø-

Røvern og Klavenes ligger ved Goksjø, to anlegg ligger i Lågens elvedalslandskap 

(Tyvenborgåsen og Osåsen), mens fem anlegg (Rånerødkollen, Lundskollen, Steingardåsen, 

Klepperås og Juliusåsen) ligger på høyder rundt Ramnessletta. 
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Tabell 5. Mulige 29 lokaliteter fra FRJA eller tidligere perioder basert på tabell 4. Kursiverte faller her utenfor 

FRJA-datering. Se kap. 5.2.6 for inndeling av landskapstyper. 

 

6.1.2 Anlegg med mulige YRT/FVT-dateringer 

Hvilke anlegg kan ha vært anlagte i YRT/FVT? Tabell 6 viser ti anlegg som ved første 

inntrykk faller inn under kriterier angitt i tabell 4. Vetan, en lokalitet med marginalt større 

areal tas med i vurderingen, grunnet nokså vanskelig adkomst. Fire anlegg ligger i skog og er 

utmarkslokaliteter. Deres perifere beliggenhet og størrelse ser ut til å stemme overens med 

det komparative materialet. Imidlertid bryter YRT/FVT-daterte Frestiåsen og FRJA/RT-

daterte Kjellås med denne fremstillingen ved å ligge sentralt i slette- og jordbrukslandskap. 

Kjellås’ størrelse avviker fra FRJA-typologi som foreslås i tabell 4. Snaue halvparten av 

anleggene oppfyller lokaliserings- og arealfaktoren, mens resten er nokså tilgjengelige, med 

unntak av Gåserud og Vetan som ligger noe mer skjult og mindre tilgjengelig i terrenget. 

Tinghaugen er eneste anlegg utenfor Raet, og derfor i presumptivt bedre jordbruksområder, 

2,7 km fra dagens kystlinje ved Lågens elvemunning. Anlegget mangler nesten murer, og 

størrelsen svarer til VT-dateringer i tabell 4. I kommende analyseledd argumenterer jeg for at 

Tinghaugen kan dateres til YJA. Kjellås behandles som eldre enn FVT i denne omgangen. 
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Tabell 6. Mulige YRT/FVT-anlegg basert på komparative lokaliteter i tabell 4. Kursiverte faller utenfor FVT-

datering. 

 

 

Slik kartet i fig. 41 viser ligger ca. halvparten av lokalitetene i de indre delene av fylket, i 

skog og jordbrukslandskap, til dels langt fra kysten. Tre anlegg ser ut til å ligge med relativ 

nærhet til Lågen (Tjubørje, Berg nedre og Gåserud) mens ett ligger i slette og åkerlandskap 

(Frestiåsen). Tentative YRT/FVT-dateringer settes for samtlige, bortsett fra Tinghaugen og 

Kjellås. 

6.1.3 Anlegg utenfor FRJA og YRT/FVT-datering 

Det er skilt ut anlegg med tentative FRJA og YRT/FVT-dateringer. Det gjenstår en gruppe på 

16 anlegg, der 11 tilsynelatende faller utenfor etter kriteriene i tabell 4. Disse har flatemål på 

mellom 4000 m2 og 8000 m2. I det komparative materialet tilsvarer slike anlegg Aslaksteinen 

og Gullset, som ligger mellom inn- og utmark9. Lokalitetene har store dateringsspenn: 

Aslaksteinen dateres til FRJA og VT (Ringstad 1991:193), og Gullset fra YBA til MA, der 

eldste datering er svært sikker (Ystgaard 1998:67). For nå vil disse 11 anleggene ikke 

vurderes videre inn i det typologisk-kronologiske rammeverket. Uten direkte dateringer fra 

anleggene må det arkeologiske miljøet rundt anleggene trekkes inn som indirekte datering, 

ved hjelp av den arkeologiske og kulturhistoriske konteksten til bygdeborgene. Fem anlegg 

(Tovenborg, Lærum nordre, Holm-Tjuvberget, Kjellås, Tinghaugen) gis en vurdering, til 

tross for at de stikker seg ut fra det gjeldende typologisk-kronologiske rammeverket. 

Vurderingen av disse fem og de andre 11 anleggene gjøres på bakgrunn av andre analytiske 

faktorer. 

På bakgrunn av komparativt materiale ble 37 anlegg inndelt i en tentativ kronologi og 

typologi, der 29 lokaliteter har flatemål på over 8000 m2 og beliggenhet som tilsier at de kan 

ha vært anlagte i FRJA eller tidligere. Åtte anlegg har et flatemål på under 4000 m2 og en 

                                                           
9
 Ystgaard (2014:203) vurderer Aslaksteinen som utmark. Jeg vurderer Aslaksteinen som innmark, utfra 

kriterier i kapittel 4.1.4. 
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landskapsplassering som gjør at disse foreslås å være fra YRT/FVT. For 16 anlegg kunne det 

ikke fastslås typologi-kronologi. Etter sammenligning med det komparative materialet viser 

det seg at også FRJA-anlegg i Vestfold stort sett ligger sentralt i landskapet, mens YRT 

/FVT-anleggene virker mindre tilgjengelige. I neste analytiske ledd undersøkes anleggenes 

landskapsplassering gjennom lokaliseringsanalyse. 

 

Figur 41. Anlegg med mulige FRJA og YRT/FVT-dateringer. 
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6.2 Lokaliseringsanalyse 
 

Lokalisering vurderes på bakgrunn av nærhet til ferdselsårer, forholdet til landskapsrommet 

og sikt mellom bygdeborger. Analyseleddet tar utgangspunkt i feltbefaring og egne 

fotografier av landskapsrommet rundt lokalitetene, i tillegg til jordsmonnkvalitet. Funnene er 

siden testet i ArcGIS og variablene sammenstilt i Excels pivottabell. 

Materialgjennomgangen i kap. 5.2 viste at anleggene er tilgjengelige og beliggende i 

jordbrukslandskap. Den komparative analysen styrker dette inntrykket. Ti anlegg er 

«hemmelige» for omverden uten innsyn til platåene. Bare 13 lokaliteter ligger på høyder som 

skjuler beliggenheten, de andre er utadvendte. Hele 40 bygdeborger har intervisibilitet, 

synskontakt, til andre anlegg. Dette gjelder særlig anlegg nær Raet. Utmarksanleggene 

mangler teoretisk siktlinje til andre bygdeborger, disse ligger da også noe lengre fra 

hverandre, og lengre inn i fylket. Her sammenstilles de ulike faktorene for ytterligere å kunne 

skille ut egenskaper. 

6.2.1 Nærhet til ferdselsårer 

Nærhet til ferdselsårer analyseres for å definere anleggenes tilgjengelighet i landskapet. Hva 

som er ideell lokalisering, styres av anleggenes funksjon eller behov. Ferdselsårer defineres 

her som kystlinjen, Raet (Grieg 1943:27), hulveisystemer og store farbare elver (her: Lågen). 

Jo flere ferdselselementer som ligger nærme en lokalitet, jo mer tilgjengelige er den. På 

utsiden av Raet er jordbruksforholdene gode, noe som her betegnes som særlig ideelt. 

Avstand til Raet er beregnet for samtlige anlegg, men først og fremst anlegg som ligger i den 

sørlige halvdelen av fylket, fra grensen til Grenlandsområdene og Brunlanes i sørvest omtrent 

opp til Horten, kan knyttes til Raet, ettersom Raet ender her. Nærhet til Lågen er relevant 

først og fremst for lokaliteter i Larvik kommune. Jeg deler nærhet til ferdselsårer i tre 

klasser
10

:  

 anlegg innenfor henholdsvis 5 km til kyst og Raet, godt tilgjengelige,  

 fra over 5 til 10 km til kyst og Raet, middels godt tilgjengelige 

 og fra over 10 til over 30 km fra kyst og Raet, mindre tilgjengelige.  

 

                                                           
10

 Det ble forsøkt lagt inn variabel fra 10 – 20 km. Bare Fonshøgås og Tjuvberget (Solberg) falt innunder disse 

rammene.  
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Innenfor fem kilometer har kun Tinghaugen nærhet til kysten, Raet, Lågen, og med hulvei i 

kulturminnemiljøet. Om kriteriet beliggenhet ved elv utelates, har 11 anlegg kombinasjonen 

god tilgjengelighet til Raet og kysten og med hulveier i kulturminnemiljøet:  

Godt tilgjengelige lokaliteter innen 
5 km fra kyst/Raet, m/hulveier Komparativ datering 

Adalsborgen FRJA 

Aker FRJA 

Brekk(e)åsen Usikker 

Børjan Usikker 

Haugeneåsen FRJA 

Herre-Unneberg Usikker 

Korpås Usikker 

Løkås Usikker 

Skånevetan Usikker 

Smørbergåsen FRJA 

Tinghaugen Usikker - YJA 

 

 

 

 

 

 

Totalt 14 anlegg har god beliggenhet til kyst og Raet, der 11 har hulveier i 

kulturminnemiljøet. I den komparative analysen ble halvparten daterte til FRJA, halvparten 

har usikre dateringer, Mellom 5 til 10 km, middels godt tilgjengelige, finnes det ikke anlegg 

som svarer til de satte kriteriene, verken med eller uten hulveier. Først når vi ser på anlegg 

med beliggenhet mellom over 10 til over 30 km, mindre tilgjengelige, der ingen har 

hulveier, får vi frem en gruppe på åtte anlegg: 

Lokalitet fra over 10 til over 30 km fra kyst/Ra 
Komparativ 
datering 

Berg nedre YRT/FVT 

Fonshøgås FRJA 

Gåserud YRT/FVT 

Osåsen FRJA 

Tjubørje YRT/FVT 

Tjuvberget (Solberg) YRT/FVT 

Tjuvbergåsen Usikker 

Tyvenborgåsen FRJA 

 

Fem av disse innen fem kilometer fra Lågen, mens Tjuvbergåsen, Tjuvberget og Fonshøgås 

ligger nærmere ti og 12 kilometer fra Lågen. To av lokalitetene, Osåsen og Tyvenborgåsen, 

ligger rett ved Lågen. Totalt 22 er lokaliteter vurdert innunder kriteriet nærhet til ferdselsårer. 

Middels godt tilgjengelige 
lokaliteter innen 5 km fra 
kyst/Raet, 
uten hulveier Komparativ datering 

Frøsås FRJA 

Hjertås FRJA 

Hummerberget FRJA 
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Godt tilgjengelige anlegg sammenfaller med eldste komparative dateringer. I denne gruppen 

finnes ti av i alt 20 hulveiløp, med unntak av Adalsborgen og Skånevetan ligger alle utenfor 

Raet. De åtte anlegg med lengst avstand til Raet og kysten, mindre tilgjengelige, har 

komparative dateringer som plasserer delvis i den eldre, delvis i den yngre fasen av EJA. 

Disse anleggene ligger nærmere en annen trafikkåre, nemlig Lågen. Anleggene på Nøtterøy 

og Tjøme, i Sande, rundt Ramnessletta/Re, i Holmestrand og i Andebu (nordre Sandefjord) 

faller utenfor kriteriene, men ligger ikke nødvendigvis utilgjengelig til. Lokaliteter på 

Nøtterøy ligger nære kysten og lokalitetene rundt Ramnessletta ligger i kort avstand til 

Bispeveien som passerer tvers over sletta, med nærhet til Aulielva. Lokalitetene har, som jeg 

har vist, ligget nærmere små fjordarmer da havet sto høyere (kap. 5.2.3). Sukkertoppen og 

Hagtvet-Røvern, med Bjørnåsen, ligger relativt nære Raet og Lågen, og Oksås har svært 

sentral plass ved kysten, og nokså kort vei til Raet. Tilgangen til effektive passasjer i 

landskapet regnes likevel som større for de 14 lokalitetene, mens de åtte lokalitetene med 
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tilgang til Lågen er prisgitt god vannførsel i sommerhalvåret, og isfri ferdsel om vinteren. 

 

Figur 42. Lokalisering i forhold til ferdselsveiene kysten, Raet, Lågen og hulveier. 
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6.2.2 Forholdet til landskapsrommet: Åpne og lukkede anlegg 

Her vurderes det hvor åpne eller lukkede lokaliteter fremstår, fra platået og ut i landskapet, og 

fra landskapet og mot lokaliteten. Parametere her er henvendelse og eksponering. 

Henvendelse defineres av begrepsparene Innadvendt/utadvendt og Offentlig/privat. (se 

metodekapittelet 2.1.2.). Eksponering viser til utsynet til landskapet, og innsynet til 

lokaliteten. Hver lokalitet er egenartet, men for å kunne generalisere, er det nødvendig å 

identifisere trekk som letter en kategorisering. Grad av åpenhet og lukkethet defineres utfra 

hvor utadvendte eller innadvendte, mer skjulte de totalt sett fremstår, og rangeres utfra 

overstående kriterier etter kvalitetene: åpne og lukkede. Det er en glidende overgang mellom 

motpolene: i alt kan lokalitetene plasseres i seks klasser fra Åpen ->Lukket (se fig. 46 for 

distribusjon):  

Åpne anlegg (klasse 1) fremstår som utadvendte (markante) i landskapet, offentlige 

(lett identifiserbar lokalitet fra nærmeste omland) og med innsyn til platået.  Hele 25 

lokaliteter kan rangeres i klasse 1. Fire åpne anlegg (klasse 2) har ikke innsyn til platået: 

Kjellås, Oksås, Rånerødkollen og Skånevetan. Ti anlegg (klasse 3) fremstår som tydelige 

borganlegg i landskapet, men har ikke innsyn til platået (Private, men utadvendte). En gruppe 

på 11 lokaliteter er delvis åpne, delvis lukkede (klasse 4), i det de er innadvendte, men med 

innsyn til platået. Lokalitetene fremstår som utydelige i landskapet. Topografien avslører ikke 

umiddelbart en bygdeborglokalitet. Eksempler på slike lokaliteter er Leirfjell, Lærum nordre 

og Tinghaugen.  

Ingen lokaliteter fremstår som fullstendig lukkede (klasse 7). Disse ligger på åser som 

kamuflerer lokaliteten (innadvendte), de fremstår som private (skjulte også på nært hold) uten 

innsyn platåarealet. Bare Lundskollen (klasse 6) fremstår som innadvendt, privat, men har 

innsyn til platået. Lokaliteten Klavenes (klasse 5) regnes også som såpass skjult fordi den 

ligger midt på en åsrygg, der bare en liten del av åsryggen er arealet til bygdeborgen. I 

motsetning til Lundskollen fremstår den likevel som offentlig, fordi selve arealet der 

lokaliteten ligger er synlig fra landskapsrom rundt åsen, inkludert fra Goksjø.  
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Figur 43. Lukket lokalitet i klasse 5: Klavenes sett mot Ø. Gul linje markerer omtrentlig yttergrense for 

lokaliteten. Lokaliteten stikker seg ikke videre ut fra resten av åskammen den ligger på, og det er ikke innsyn til 

platået. Likevel henvender åsen seg til det omkringliggende landskapet i flere himmelretninger, og fremstår 

derfor som offentlig. Illustrasjon fra Google Maps, bearbeidet av forfatteren. 

 
 

 
Figur 44. Lukket lokalitet i klasse 6: Lundskollen sett mot Ø. Det er innsyn til platået, men lokalitetens 

begrensede henvendelse til det nærmeste landskapsrommet gjør at det fremstår som privat og innadvendt. Dette 

er den mest lukkede av fylkets lokaliteter etter disse kriteriene. Illustrasjon fra Google Maps, bearbeidet av 

forfatteren. 
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Figur 45. Lundskollen i horisonten, en lukket lokalitet i klasse 6, sett mot ØSØ fra Rånerødkollen, en åpen 

lokalitet i klasse 2. 

 

 

Figur 46. Åpen lokalitet i klasse 1: Frøsås, sett mot SSØ. Utadvendt og markant landskapsfremtoning , med 

innsyn til platået. BA-røys helt i sør på lokaliteten. 
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Det kan være store forskjeller innad i klassene. For eksempel er Tinghaugen tett opp til 

jordbrukslandskap og ferdselsårer og Lærum nordre langt til skogs. Disse to deler likevel 

fellestrekk i at de fremstår med utydelig henvendelse eksponering. 

Klavenes er eneste anlegg som er innadvendt samt offentlig, men uten innsyn til platået. 

Rundt 39 anlegg kan klassifiseres som helt til delvis åpne, og at 14 er delvis eller så 

godt som lukkede fra det omkringliggende landskapet. Dette sammenfaller med vurderingen 

at fylkets lokaliteter er lett tilgjengelige, for det meste beliggende sentralt i dagens 

jordbrukslandskap og at de sjelden ligger langt fra store ferdselsårer. Sorteringen deler 

anleggene til en viss grad inn i ulike egenskaper som kan ha vært styrende for hva de ble 

anvendt til (kap 6.4). Hvert anlegg er fra før klassifisert etter landskapstype. Av 25 helt åpne 

lokaliteter, ligger 21 av disse i jordbruks og slettelandskap. Hele 23 av disse 39 lokalitetene 

har sammenfallende komparative dateringer til FRJA, tre får sammenfall med YRT/FVT, 

mens resten faller utenom den typologisk-kronologiske modellen. Fem av de lukkede 

lokalitetene har sammenfallende komparative dateringer til YRT/FVT, mens seks har 

sammenfall med FRJA. Med andre ord er det et større samsvar mellom det komparative 

materialets FRJA-anlegg og åpne anlegg, enn det er for lukkede 
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lokaliteter.

 

Figur 47. Fordelingen av åpne og lukkede lokaliteter. 
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6.2.3 Siktlinje mellom bygdeborger 

Sikt mellom lokalitetene analyseres for å vurdere om lokalitetene kan ha vært deler i en 

overordnet plan eller om de var lokale tiltak (Mitlid 2004a:89), og om noen lokaliteter kan ha 

fungert som kommunikasjonsinstrument i landskapet, kanskje ved hjelp av varder eller veter 

(Bernt 2012b jf.; Hougen 1984). Som det fremgår av materialkapittelet, har 40 lokaliteter 

teoretisk siktlinje til andre bygdeborger, fra ett til minst 14 lokaliteter. Siktlinjene danner et 

nettverk på tvers av 

fylket. 

Figur 48. Siktlinjer mellom 

bygdeborger.  Lokaliteter 

med flest siktlinjer ligger 

tett opp mot Raet og i 

Brunlanes/Tjølling. 

 

 

Det er hovedsakelig 

sentralt i fylket, langs 

Raet, forbundet av 

Storåstoppen i Stokke 

(Sandefjord) at det 

dannes lengst siktlinjer. 

Dersom bygdeborgene 

har vært «forbundet» i 

et siktlinjesystem, så 

har systemet på det 

lengste dekket rundt 

31 km i en NØ-SV-

løpende akse, fra 

Skånevetan i Horten 

og ned til Oksås i 

Sandefjord. Fra Ø – V 

har siktlinjene kunnet 

dekke omtrent 17 km, 

fra Vardås på Nøtterøy (Færder) til Kjempås i Kodal (Sandefjord). Ikke overraskende er det 

tvers av og på langs med det lavereliggende leirslettelandskapet langs Raet at det finnes flest 

siktlinjer: Av 40 lokaliteter ligger 27 innenfor fem km fra Raet. I Brunlanes og over fjorden 
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til Tjølling er det sikt mellom fire anlegg som hver ser de andre tre. Om intervisibilitet var en 

faktor i et overordnet system og opp mot funksjon som kontroll og varslingspunkter, antyder 

dette at disse delene av Vestfold kan ha inngått i et slikt system.  

 

Siktlinjer og det komparative materialet 

Anlegg med flest siktlinjer tilhører eldste fasen FRJA. Av 23 anlegg med sikt til mellom 3 og 

14 lokaliteter, faller 15 innenfor FRJA, fem sorteres under usikre, og bare tre til YRT/FVT.  

Blant 30 anlegg som ser færrest fra ingen til ett og to anlegg, faller imidlertid bare fem 

innunder YRT/FVT-dateringen, mens 14 har dateringer til FRJA. De resterende 11 har usikre 

komparative dateringer. Stufsrud-Tjuvberget, Bustangen og Leirfjell komparativt under 

FRJA-datering er uten siktlinje til andre anlegg. Aker er eksempel på en FRJA-datert lokalitet 

med sikt til bare ett annet anlegg, nemlig Smørbergåsen. Disse to kan teknisk sett ha inngått i 

et mindre system, der Smørbergåsen på sin side har vært del av et større system, med videre 

sikt til tre andre lokaliteter. 

 

6.3 Arkeologisk og kulturhistorisk kontekst 

6.3.1 Graver og andre kulturminner 

Utbredelsen i fig. 49 og 50 viser hovedsakelig antatt eldste og yngste dateringer. Det vil si at 

kulturminner med Askeladden-dateringer til BA, BA-JA og EJA grupperes i eldst, mens 

Askeladden-dateringer til JA, YJA, JA-MA og MA grupperes i yngst. Det oppstår noen 

distribusjonsmønstre som kan legges til grunn for videre vurderinger: Det er særlig på 

yttersiden av Raet at bygdeborger har størst kompleksitet i den arkeologiske konteksten, med 

hulveier, funn fra diverse perioder, at vi finner særlige skatter, og strukturer på lokalitetene.  

Noen lokaliteter har særlig tetthet av kulturminner i sine omgivelser. Med tetthet menes antall 

kategorier som finnes i nærheten, her sammenfallet med graver, funn, strukturer, og hulveier. 

Tre lokaliteter Oksås, Haugeneåsen og Aker kan vise til eldste dateringer i kategoriene 

graver, funn og strukturer, men bare de to siste har hulveier. Deres komparative dateringer 

sammenfaller med FRJA. Oksås ligger ved røys med daterende funn til YBA. Haugeneåsen 

har flere lokaliteter mot Ø daterte til RT, og nær Aker er kokegroper og andre strukturer 

daterte til BA. Tilsvarende kan syv lokaliteter vise til yngste dateringer i alle kategorier: 

Aker, Brekk(e)åsen, Frøsås (ingen hulvei), Haugeneåsen, Løkås og Vardås (ingen hulvei). 

Aker og Haugeneåsen representerer altså både den eldste og yngste fasen, med tyngdepunkt i 

den eldste. I den komparative analysen er disse to anleggene klassifiserte som FRJA-anlegg. 
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Begge ligger nære til ferdselsårer, og deler minst to funksjoner, som kult og kontrollanlegg. 

På den andre siden er morfologiske forskjeller i murlengder og platå. Haugeneåsen er omtrent 

dobbelt så stor, med doble i stedet for en enkelt mur, med blokker i tillegg til bruddstein. 

Haugeneåsen er en åpen lokalitet, mens Aker delvis er skjult. Haugeneåsen har sikt til tre 

andre lokaliteter, Aker til én. Aker ligger i jordsmonn som er klassifisert som noe bedre enn 

Haugeneåsens. Det kan se ut til at like mange elementer skiller som sammenføyer de to 

bygdeborgene. Haugeneåsen ligger midt i et nokså flatt jordbrukslandskap med visuell 

kontroll over store deler av Brunlanes, Akers mer tilbaketrukne karakter og beskjedne 

murlengder gjør at den kan tolkes som kultisk (jf. Fett 1993), men også som et sted for 

tilflukt og kontroll med ressursuttak fra myren like ved.  

I Lardal og Lågendalen er det to lokaliteter som utmerker blant de ellers funnfattige 

anleggene. Tyvenborgåsen og Gåserud og ligger begge med sikt mot Lågen lokalitetene, 

Dateringen av gjenstandene fra lokalitetene vekter materialet mot EJA. I motsetning til 

Tyvenborgåsens og Fossnes’ sjeldne importgjenstander fra Romerriket (Aannestad 2012:99) 

fremstår Gåseruds funn fra FRJA som mer hjemlig og hverdagslig gods. Funnet er gjort i en 

gravhaug like ved dagens Lågendalveien. I primærgrav lå det et keramisk kar eller urne, 

lignende Bøe, fig 15, med brente bein og bålmørje. Dateringen hensetter gjenstanden til 

FRJA. I sekundærgravleggingen ble to kar typologisk datert til YRT, tilsvarende Bøe, fig. 48-

51 og 61. Funnet på Gåserud kan i følge Rødsrud (2012:240) vise en økende tendens i 

gravlegging der beholdere ble brukt i mat og drikkeoffer. Flere har argumentert for at 

Lågendalen kulturhistorisk kan settes i sammenheng med sentrale VTs handelsplasser som 

Kaupang (Aannestad 2011 med videre henvisninger; Forseth 2003:56). Selv om det indre 

nordvestre Vestfold ikke har mange funn fra VT, kan det skilles ut en del tentative maktsentre 

langs med og i distrikter nær Lågen, deriblant i Lardal (Forseth 2003:48-52). Jeg vil nå se om 

slike mulige senterdannelser i fylket sammenfaller med bygdeborgenes utbredelse. 
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Figur 49. Kartet viser at lokaliteter med flest gravminner i omkrets ligger sentralt og tett opp til kyst og Raet. 

Røde og gule prikker angir høy tetthet. Dateringene spenner fra BA til YJA, og gjelder alle former for 

gravminner. 
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Figur 50. Som for graver (figur 48) er det langs Raet vi finner flest funn knyttet til bygdeborger. 

 

6.3.2 Bygdeborgene og mulige sentrumssteder 

De angitte områdene bør ikke ses som «sentralplasser» eller ‘composite places’ som Kaupang 

og Borre, komplekse handelssteder med haller, produksjon, båtgraver og våpengraver, m.m. 

(Brink 1996; Hedeager 2002:7), for å nevne noen aspekter ved sentralplasser. Her defineres 

senter eller sentrumsplasser ut fra stedsnavn som kan knyttes til gudenavn, helligsteder og 

tingsteder, middelalderske kirkesteder (Brendalsmo 1994b:32, figur 32), og arkeologiske 

kulturminner og funnsteder (Forseth 2003:51-52; Skre og Stylegar 2004:7, fig. 79) med 

særlig viktige funn. Det er lettere «å få øye på» den yngre delen av jernalderens mulige makt- 

eller sentrumssteder, fordi materialtilfanget er størst fra denne perioden, noe den ovenfor 

refererte litteraturen reflektere. Den eldre jernalderens mulige sentra knyttes gjerne til de 
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søndre delene av Vestfolds-Numedalslågen, i Hedrum og (Rødsrud 2012:44-46) og 

Brunlanes (Hougen 1924; 1929:95). 

Ettersom det ikke finnes noen fullstendig oversikt over hvilke gårder i fylket som kan 

kalles «storgård», definerer jeg dette på bakgrunn av det eldste gårdsnavnematerialet, gårder 

med sannsynlig etablering i EJA samt med tilhørende kirkested fra MA, og utbredelsen av 

faste og løse kulturminner. Samlet kan MA-kirke og de eldste navnekategoriene heim- og vin-

vise til en viss alder. Sikt til kirke, og derfor storgård, er avgjørende for denne vurderingen 

(kap. 5.3.5). Brendalsmo (1994a) ser noen utvalgte MA-kirkers plassering som indikatorer på 

storgårder. Dette gjelder Nøtterøy kirke, Skjee kirke og Tønsbergs MA-kirker. Disse kirkene 

er synlige fra totalt syv bygdeborger: Vardås, Høgås, Brekk(åsen), Frøsås, 

Høgåsgamla/Tybergkollen, Storås (Sandefjord) og Smørbergåsen. Fig. 53 viser omtrentlig 

plassering av mulige sentrumssteder (sirkel med gudenavn, hellig-navn og tingsteder, m.m), 

plassering av MA-kirker med visuell sikt til bygdeborger. Det varierer hvor mange 

senterindikerende elementer hvert senter har. Noen bygdeborger ligger innenfor sentersteder 

med flere, andre har færre. Imidlertid kan hele 31 bygdeborger plasseres innenfor periferien 

av mulige sentre, som i størst grad plasserer seg lang Raet fra typiske sentersteder som Borre 

i NØ til Mølen i SV, i Hedrum langs Lågen, og i Sandar, på fylkesgrensen mellom Vestfold 

og Buskerud. Flere av disse stedene kan ha hatt lignende funksjon eller viktighet lengre 

tilbake i tid enn YJA, som sentrumssteder, da med storgården som tydeligste indikator (jf. 

Finmark 2009; Lie 2000:44-47). Storgårder kan identifiseres ved hjelp av rike funn (se f eks 

Mitlid 2004a). Videre kan kirkebygg fra tidlig middelalder indikere gårdstun på rike og 

viktige gårder, der det var storbonden, og etter hvert adel og konge som beordret oppføringen 

(Brendalsmo 1994a:105-107; Pilø 2005:37). 

 I tillegg kan gull og sølvdepoter indikere viktige steder (Fabech og Ringtvedt 1995). 

Fon og Våle og Linnestad peker seg ut som sentrumsindikatorer (Marstrander 1959; figur 79 i 

Skre og Stylegar 2004) – minst ett funnsted, gården Ofegstad, ligger nokså nære både Våle 

prestegård og Nykirke (med Skånevetan). Linnestadskatten (C30166) er funnet på gården 

Linnestad søndre. I mellom 3,5 og 2,5 km radius fra gården ligger det bygdeborger i så å si 

alle himmelretninger (Fresti, Rånerødkollen, Juliusåsen, Signalen og Vetan, m.fl). 
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Figur 51. Gull som senterindikator. Til venstre: Halsring av gull fra gården Ofegstad i Re (C1632), type R.299. 

Til høyre: Betalingsringer av gull (C10301), funnet ved Aker gård, Tønsberg. Fotos: Eirik Irgens Johnsen, KHM. 

 

 

 

 
Figur 52. Skre og Stylegars (2004:7, fig 79) oversikt over kultiske navn og helligsteder i Vestfold. 
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Figur 53. Utbredelse av mulige (makt-)sentra i Vestfold. Senterindikatorene baserer seg hovedsakelig på 

Brendalsmo (1994), Forseth (2001) og Skre og Stylegar (2004). Av 53 anlegg ligger 31 i tilknytning til 

sentradannelser, der gravrikdom, spesielle metallfunn og navnemateriale indikerer områdets viktighet. 
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Figur 54. Middelalderkirker sett fra Fonshøgås. Til venstre ligger Fon kirke, 1,1 km fra platået. Til høyre: Våle 

kirke, 5 km fra platået. Foto: Halvard Holtung, bearbeidet av forfatteren. 

 

6.3.3 Lokalitets- og gårdsnavn 

 

I materialkapittelet presenterte jeg stedsnavn knyttet til bygdeborgene og gårdene disse ligger 

på, som kan indikere landskapsbruk og alder. Stedsnavnet belyser mulige oppfattelser av 

landskapet og hvordan stedet, eller gården, har vært benyttet. Tidligere har jeg redegjort for at 

navn kan ha vært forandret, og gjennomgått store endringer, slik at navnet i sin nåværende 

form ikke trenger å fylle opprinnelig mening. Ti lokaliteter har navn etter gården de ligger på 

og fire av disse gårdene har naturnavn. Det er derfor ikke utenkelig at gården er oppkalt etter 

bygdeborgen eller topografiske trekk (Hov 1993:131). Fire-fem ligger såpass tett opp til 

hovedgården, med navneledd som heim og rud. Det tyder på at bruken minst kan settes 

tilbake til MA.  I Vestfold kan jeg bare identifisere to teofore lokalitetsnavn som viser til 

religion og kultutøvelse gjennom leddet Frøy eller Frøya (Frestiåsen og Frøsås). Lokalitetene 

har ellers attributter som gjør det trolig at de skulle kunne vært navngitt på bakgrunn av myter 

og sagn, både ved monumentalitet i landskapet og beliggenhet i gode jordbruksarealer. En 

gruppe på seks borger har, med ett unntak (Fonshøgås), navn knyttet til ulike dyr. Disse 

omtaler Aannestad (2004:34) som nøytrale. Her sorteres slike på lik måte, men gårdsnavnene 

som knytter seg til disse borgene kan være langt eldre, selv om de nåværende benevningene 

nok er av nyere tids opprinnelse. For eksempel er det er mulig at Hummerbergets og 

Fonshøgås’ gårder Gon og Fon opprinnelig ble skrevet med -vin-endelse (se appendiks 4.1 og 
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4.2). Et anlegg ligger under en gård med heim-endelse (Tanum), og to anlegg (Oksås og 

Bjørnåsen) ligger under -nes gårdene Slenes og Gjone. Bare to anlegg benevnes ene og alene 

med borg-former. Samlet sett er det først og fremst de alderindikerende gårdsnavnene, de 

nevnte teofore navnene og lokaliteter med klare historiske sagn-navn som kan belyse andre 

arkeologiske forhold. 

6.4 Mulige funksjoner 

Her vil jeg gjøre en inndeling av lokalitetene etter funksjon. Vurderingen gjøres på bakgrunn 

av særlig Finmarks (2009) arbeid og inndelinger, men også etter ulike forskeres syn på bruk 

(se kap 2.1.3 og 2.3). Inndelingen må leses som forsiktige forslag. Jeg vektlegger ikke mulig 

primærfunksjon ved det enkelte anlegg (jf. Finmark 2011), selv om enkelte funksjoner er mer 

sannsynlige fremfor andre: 

 Boplass: Nokså sentrale beliggende ved ferdselsveier, store platåer med «romvirkning» 

som er lett tilgjengelige, nærhet til dyrket mark. Platåer bør være jevne med mulighet for 

dyrking. 

 Ressursanlegg: Hovedsaklig perifere lokaliteter, i skog eller på grensen mellom skog og 

innmarksområder. Ligger ofte et stykke fra større ferdselsveier. Ressursanlegg skiller seg 

fra innmarksanlegg ved at disse kan ha kontrollert næringsveier som jakt, fiske, 

myrmalmuttak, skogs- og seterdrift. 

 Tollanlegg: Lokaliteter med strategisk plassering tett ved ferdselsveier for kontroll med 

varer og last 

 Forsvarsanlegg: Lokaliteter som deler flere trekk med tollanlegg. Identifiseres ved 

kraftige murer, og bør være vanskelige å innta fra flere hold. 

 Tilfluktsanlegg: Lokaliseringen er mindre synlig, det bør være vann på platået. 

Tilbaketrukket med lett tilgjengelig til fots. 

 Kultanlegg: Kultanlegg kan defineres ut fra 1) skjulte rituelle steder eller 2) «offentlige 

steder». De første kan ligge langt til skogs med kraftige murer, mens offentlige ligger mer 

åpent i landskapet med mindre imponerende murer. Det kan være stort overkapp mellom 

forsvarsanlegg, boplassanlegg og kultanlegg. 
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 Kontroll-strategianlegg: Kontroll med ferdsel, bevegelse i landskapet, sentralt i 

jordbrukslandskap så vel som i utmarksområder, har et stort overlapp med særlig toll- og 

forsvarsanlegg. 

Fig. 54 viser fordelingen av funksjoner som fylkets anlegg kan ha fylt.  Lokalitetene flest har 

trekk som passer kontroll eller strategi, noe som faller seg naturlig, ettersom de stort sett 

ligger sentralt til, med god oversikt over både det omkringliggende umiddelbare og mer 

fjerne landskapsrommet. Det gjelder både ut- og innmarkslokaliteter. I noen grad kan dette 

sammenlignes med Mitlids funn (2004b:11, tabell II) for Skien, Øvre Eiker og Foll, der svært 

mange faller innunder en slik inndeling. Kun tre Vestfoldlokaliteter uten særlig god utsikt går 

så vidt klar av denne kategorien. Jeg mistenker at det er lett å vurdere bygdeborg innunder 

lignende overordnede funksjoner, kontroll-strategi vektlegges derfor ikke videre, med mindre 

denne funksjonen taler spesielt for eller mot andre tolkninger. 

 
Figur 55. Enkeltfunksjoner fordelt på antall anlegg. Flest lokaliteter knyttes til det overordnede kontroll-strategi 

 

Ingen av lokalitetene har hatt kun én funksjon. Alle har minst hatt to oppgaver, vanligst er at 

anleggene har hatt mellom tre og fem funksjoner. Klepperås er den eneste lokaliteten som 

kan ha hatt seks funksjoner. Med så mange variabler, kan jeg bare her behandle to mulige 

grupper. Hver av gruppene er lokaliteter med tre enkeltefunksjoner i kombinasjon:  

 

Boplass-, tilflukt- og kultanlegg er Vardås, Stufsrud-Tjuvberget, Goksjø-Røvern, Klepperås, 

Adalsborgen, Storås i Tønsberg og Børjan. Disse er lokalisert nære Raet, og ved innsjøer, 

med lange og store murer, og de ligger nokså lavt i terrenget. Samtlige må karakterises som 
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åpne. De har stort sett komparativ datering til FRJA. Av arkeologisk kontekst er det Vardås, 

Storås og Børjan som har de rikeste funnene. På Stufsrud-Tjuvberget er det funnet en 

kvernstein som kan tyde på import av romerske skikker, og på Adalsborgen og Goksjøn-

Røvern er det indikasjoner på elementer som kan knyttes til hustufter. 

 

Forsvars- tilflukt og tollanlegg er Høgås, Hagtvet-Røvern, Osåsen, Borgaren, Klepperås og 

Solberg-Tjuvberget. Her får Klepperås en forsvarsfunksjon. Ellers spriker det litt mer innad i 

denne grupperingen: Lokaliseringen kan delvis være tilbaketrukket og utilgjengelig (Hagtvet-

Røvern, Solberg-Tjuvberget) eller sentralt i bygda (Osåsen, Borgaren). Komparativ dateres 

de til FRJA, med et par unntak. Platåkilde og grad av tilgjenglighet har vært to viktige 

faktorer for å vurdere tilfluktsfunksjon. Bare 15 av de i alt 30 lokaliteter med 

tilfluktsfunksjon har platåkilder, mens 14 er beliggende ved vann, insjø og myr. 

 

Det er vanskelig å snaut avgrense anlegg etter bruk, og den ovenstående inndelingen er kun 

tenkt som grunnlag for videre hypotesebygging i senere undersøkelser. 

6.5 Oppsummering av analysen 

Den komparative analysen grovinndelte lokalitetene i periodene FRJA og RT/FVT, som hva 

gjelder størrelse og landskapslokalisering kan sammenlignes med andre daterte bygdeborger. 

Lokaliseringsanalysen satte sammenheng mellom bygdeborger og 

jordbruksforhold/jordsmonnskvalitet, nærhet til ferdselsårer, hvordan lokalitetene forholder 

seg til landskapsrommet og hvor åpne eller lukkede disse fremstår samt sikt mellom 

lokaliteter. 

Omtrent alle lokaliteter befinner seg ved det beste jordsmonnet (78 %), bare seks 

ligger uten tilknytning til dyrkbar mark. Ingen ligger i dårligste sortering jordsmonn.  

To daterte lokaliteter kan ikke bekrefte tendenser i det komparative materialet. Bare 

Frestiåsen stemmer overens med størrelse og datering, men landskapslokaliseringen bryter 

med inntrykket av RT/FVT-anlegg som avsidesliggende. Dette alene er likevel ikke grunn til 

å hevde at Vestfoldslandskapets bygdeborger skiller seg fra andre regioner, som 

Sunnhordland og Midt-Norge, fordi forskjellene innad mellom lokaliteter i disse regionene 

også er mangefasetterte.  

Det ble analysert hvilke anlegg som ligger nærmest ferdselsårer, der 14 lokaliteter 

utmerker seg ved nærhet til kystlinjen og lokaliserte på utsiden av Raet, flere med hulveiløp. 

En gruppe på åtte anlegg ligger lengre vekk fra kysten og Raet, men fem ligger i tilknytning 
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eller relativ nærhet til Lågen. For syv av de 14 mest tilgjengelige lokalitetene, samsvarer den 

typologisk-kronologiske modellen, også hva gjelder størrelse. For de åtte mindre tilgjengelige 

lokalitetene, samsvarer den typologisk-kronologiske modellen for fire med størrelse og 

beliggenhet, mens to lokaliteter, Osåsen og Tyvenborgåsen, samsvarer til FRJA. Fonshøgås 

er perifer i denne sammenhengen, med lang avstand til kyst, Raet og Lågen. Den typologisk-

kronologiske modellen kan derfor delvis bekreftes når anleggene analyseres utfra lokalisering 

ut fra ferdselsårer. En gruppe på 31 faller utenfor avgrensningen, men har andre 

landskapsmessige tilknytninger eller har gjort seg særlig bruk av andre 

kommunikasjonslinjer. Tinghaugen (Hygen 1982:63), Frestiåsen, Høgåsgamla, Vetan, 

Signalen, Storås (Tønsberg), Børjan, Vardås, Leirfjell, Bustangen, Oksås, Frøsås, 

Brekk(e)åsen og Hummerberget var i BA – EJA enten nærmere lokalisert elveløp eller var 

tilnærmet strandbundne, da havet sto opp mot 10-15 meter høyere. Noen større lokaliteter ved 

kysten har trekk som gjør at jeg mener at disse kan knyttes til tidligere perioders bruk, 

kanskje tilbake til BA. Dette gjelder særlig Oksås, Hummerberget og Frøsås. Anlegg lengre 

opp i fylket, som Fonshøgås og Solberg-Tjuvberget har i samme perioder ligget nærmere 

kystlinjen. 

Med utgangspunkt i begrepsparene innadvendt/utadvendt og offentlig/privat, ble det 

undersøkt om lokalitetene forholder seg åpent eller lukket for omverden. Samlet sett fremstår 

39 anlegg som fra helt åpne til åpne, men uten innsyn, og 14 anlegg som lukkede. Av de 39 

har 23 komparative dateringer til FRJA. Av de lukkede har fem dateringer til YRT/FVT, seks 

til YRT/FVT. Samtlige lokaliteter ble så sammenstilte for å skille ut anlegg med 

kombinasjonen gravminner, gjenstandsfunn, strukturer (med hulveier) i en eldre og yngre 

fase. Den «arkeologiske tettheten», altså et mangefasettert kulturhistorisk landskap, førte til at 

jeg grovt kunne sortere noen lokaliteter i en eldre og yngre bolk: Lokaliteter som komparativt 

vurderes til FRJA-fasen, har delvis sammenfallende eldre arkeologisk miljø (bl.a, Frøsås, 

Hummerberget, Oksås). Ingen lokaliteter for YRT/FVT-fasen har sammenfallende yngre 

arkeologisk miljø, men flere av lokalitetene for den eldre fasen har tilknytning til yngre 

graver, strukturer og funn.  

Når analyseleddene sammenføyes bekreftes inntrykket fra materialpresentasjonen, at 

flest anlegg faktisk har en sentral plass i landskapet heller enn en perifer og bortgjemt en, 

bekreftes gjennom disse analyseleddene. De aller fleste, både store og små anlegg i eldre eller 

yngre arkeologiske omgivelser, ligger relativt sentralt i landskapet. Det er også stort overlapp 

av anlegg som ligger sentralt, og anlegg som faller innunder definerte mulige sentre. Så godt 
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som samtlige av lokalitetene utøver en slags form for «kontroll» eller kan være anlegg som 

skaffer oversikt over det det omkringliggende landskapet. 
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7 Vestfolds anlegg som regionale og lokale uttrykk 

 

Innledningsvis stilte jeg spørsmålet hva som karakteriserer Vestfolds bygdeborger, og 

eventuelt hva som sidestiller disse med lokaliteter i andre deler av landet. Anleggene i 

Vestfold er til dels store bygdeborger. Særlig de største anleggene er mye større enn de 

største i det komparative materialet. Dersom en gjøres oppmerksom på høydene der 

lokalitetene ligger, er de aller fleste både synlige og nokså tilgjengelige til fots. De mest 

monumentale anleggene utmerker seg med karakteristiske høyder mot himmelen i landskapet 

og dagens horisonter av jordbruksarealer. Andre lokaliteter virker bortgjemte, liggende lavt i 

terrenget, enten i tilknytning til jordbruksområder eller langt til skogs. Disse er likevel i et 

fåtall. Det er et stort spenn innad i materialet, både i utforming (åsen med de innrammende 

murene), men også det enkelte anleggs lokalisering som uløselig knyttet til landskapet 

(Bradley 2000; Wall 2003). Grovt inndelt finnes de virkelig store, fra over 30 000 til den 

største på 81 000 nærmere kysten og Vestfoldraet.  De mindre anleggene finnes i de indre 

delene av fylket og nærmere Lågendalen og rundt og på Sandesletta, men også kystnære, som 

naboer til de større lokalitetene. De aller fleste er tomme, mens noen få har strukturer som 

først og fremst er tolket som graver. Et lite antall av disse er sikre åsrøyser fra BA. Et par 

lokaliteter har også spor etter det som kan være hustufter, og det er spor etter steinstrenger og 

såkalte skytestillinger.  

Resultatene fra analysen indikerer at det kan skjelnes ut minst tre typer lokaliteter: 

Åsteder for symbolske og sosio-religiøse handlinger, som uttrykk for en skikk som 

hovedsakelig ble til på bakgrunn av romerske impulser, og åsteder for ulike bruksområder 

som i tid nærmest kan knyttes til sen RT og FVT. Eksempler på det er de store anleggene ved 

kysten og Raet, som Adalsborgen, Frøsås, Haugeneåsen og Oksås. Anlegg med trekk som 

kan være tegn på en romersk importert skikk er Stufsrud-Tjuvberget, Goksjø-Røvern, Oksås 

og Frøsås. Den siste gruppen er den som grovt sett kan sorteres under RT og FVT. Her 

identifiserer jeg lokaliteter som Frestiåsen, Lærum nordre, Høgås, Leirfjell og Aker. 

Sistnevnte kan ha inngått som anlegg for kontroll og forsvar, som ressursanlegg og 

mysteriekultsteder. 

Typebetegnelsene kan ikke båssettes i tid, da det mangler kvalitetssikre dateringer fra 

så godt som alle lokalitetene, om en ser bort fra Kjellås og Frestiåsen. Anleggene må heller 

sees som steder i landskapet, ut fra lokalisering. Den første gruppen er anlegg som i dag 

virker perifere og som kan, der de virkelig avsidesliggende lokalitetene er Lærum nordre og 
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Løvallbørjen, knyttes til utmarksbruk og mulig kontroll med transportårer. Imidlertid har det 

vist seg vanskelig klart å definere bruksområdet, langt mindre å gi forang til en av flere 

funksjoner, slik som tidligere er gjort (Finmark 2009). De tre overordnede typer lokaliteter 

rommer antagelig antagelig et langt mer komplekst livsløp med varierende bruk over mange 

århundrer. I perioder kan de ha blitt forlatt totalt. «[…] culture is practice rather than a system 

of meaning.» (Nilsson Stutz 2006:91).  

I likhet med en del forskere som har fremhevet bygdeborger som steder som er blitt 

gjenbrukt gjennom flere perioder (Carlsson 2001), ser også jeg muligheten for at enkelte 

lokaliteter kan ha inngått i en slik bruk. Åsa Wall (2003:64) bruker begrepet «diskontinuerlig 

tradisjon». Det å bygge fornborger og bygdeborger kan for virke som uttrykk for det samme, 

men at det fra internt hold i en gruppe oppfattes som ganske annerledes enn andre gruppers 

motiver, eller foregående generasjoners motiver. I BA-EJA oppføres bygdeborg type X, i 

EJA type Y. Mennesker i EJA oppfatter bygdeborgen X som det samme som Y, men tillegger 

denne typen annen mening enn hva som var den opprinnelige (Wall 2003:64). Sen RT-FVT 

var annerledes enn de foregående og etterfølgende periodene (Olausson 2009:37). Tovenborg 

og Hummerberget har antagelig spilt andre roller eller virket som symboler på ulikt vis fra 

YBA til FVT.   

7.1 Arkeologisk og kulturhistorisk kontekst 

I undersøkningen av lokalitetsnavnene og gårdsnavnmaterialet, viser det seg at lokaliteter 

under gårder med de antatt eldste navn ligger nære Raet og kysten, mens lokaliteter under 

gårder med yngre navneformer ligger lengre inn i fylket.  I noen tilfeller korresponderer 

navneformer på bygdeborger og gårdsnavn, som tjuv-navn/historiske navn med den yngre 

navneformen på gårdsnavnet. Eldre gårdsnavn kan i noen tilfeller knyttes opp til lokaliteter 

som ellers ut fra det arkeologiske fremstår ligger i den eldre fasen, etter det komparative 

materialet. Tilsvarende lokaliseres anlegg med historiske sagn-navn, tjuv-navn, langt inn i 

fylket eller i mindre sentrale deler av landskapet, til dels langt fra ferdselsårer (kap. 6.2.1). 

Tinghaugen og Aker er to lokaliteter som ligner hverandre i lokalisering og i 

gårdsnavnsopphav, med kulturnavn. Tinghaugen ligger i et kulturlandskap der graver og 

gjenstandsfunn dateres til i det lengste dateres YJA. En VT-skatt er funnet like ved. Et 

kokegropfelt og bergristninger utdyper tidlig horisont noe. Lokaliteten er ikke spesielt stor, 

og de ytterst beskjedne murene gjør at det er vanskelig å knytte noe mer opp mot stedet. Aker 

på sin side har også bergristninger, men også det for EJA karakteristiske gullnedeggelsene, 

funnet nære myra ved Akersvannet. Felles for dem er det store antallet graver og hulveier. 
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Begge ligger dessuten i det som jeg antar har vært viktige maktsentre i Vestfold, særlig i FVT 

og overgangen til YJA. I kap 6.3.2 viser fig. 52 at anlegg langs Raet delvis faller innunder det 

som er angitt som senterdannelser av Forseth (2003), Brendalsmo (1994a); Myhre (1987) og 

Skre og Stylegar (2004). Indikatorene bygger på hovedsakelig kilder fra YJA, men viss 

kontinuitet tilbake i tid kan regnes med. Jeg har i kapittel 5.4 redegjort for feilkilder og 

svakheter datering av eldre forhold på bakgrunn av yngre perioder. Tilstedeværelse av 

kulturminnegrupper og dateringer av enkelte strukturer som er eldre enn YJA, viser etter mitt 

syn at det er mulig å vurdere anleggene langs Raet, slik de komparative analysene viser, til 

FRJA - år 0 i tid. 

 

7.2 Et spørsmål om datering 

Lar det seg gjøre å datere bygdeborgene? Og i hvilken grad svarer materialet til den 

komparative modellen når en sammenstiller morfologi, lokalisering og den arkeologiske 

konteksten? Jeg tror at Ystgaards modell til en viss grad stemmer for de store anleggene langs 

kysten, og enkelte større anlegg i det indre fylket, selv for anlegg uten den helt rike 

arkeologiske konteksten, som Stufsrud-Tjuvberget.  Grovt sett har jeg skilt ut store anlegg fra 

små anlegg, der de ti største deler flere funksjoner, inkludert forsvar og kontroll. Deres 

monumentalitet, deres beliggenhet nære kysten og Raet og deres tilknytning til graver som 

sannsynligvis er eldre enn EJA, som gjør at de kan sees i en tidligere tradisjon, og vurderes 

som annerledes enn de mindre lokalitetene lengre vekk fra kysten og Raet. Røysene på 

Hummerberget og Frøsås taler for at lokalitetene først benyttet i BA, som sfærer for de døde, 

jf. Carlsson (2005:168). Dette er lokaliteter med strukturer, de er derfor ikke tomme (Wall 

2003). Tomme anlegg som Løkås og Skånevetan hadde andre roller, kanskje som oppsyn 

med ferdselslinjer og hulveier i landskapet. De kan også ha tjent som utendørs kultiske steder. 

På grunn av nærhet til MA-kirker og mulige storgårder, kan deres tilstedeværelse innskrives i 

et rituelt landskap. Jeg tolker særlig kystlokalitetene Hummerberget, Bustangen, Oksås og 

Frøsås som mulige BA-anlegg. Dette baserer seg på den kystbundne tilknytningen (Carlsson 

2001:57-61; Runesson 2014:105-115; Sollund 1996), og deres samlede arkeologiske kontekst 

med røyser og funn og størrelse (særlig Predikstolen, jf.  Olausson 1995:160-165).  De to 

daterte anleggene vi har i fylket ellers passer heller ikke inn i Ystgaards modell. Det er ikke 

her mulig å utlede noen flere dateringer vedrørende Vestfolds bygdeborger, annet enn at jeg 

tror murene på Frøsås, Bustangen, Hummerberget og Oksås i alle tilfeller kan være 

tilkommet etter at stedene ble tatt i bruk. At Frestiåsen og Kjellås heller ikke ser ut til å passe 
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til det komparative materialet, kan kanskje indikere at vi har å gøre med en annen type 

anlegg, bygget for andre formål. I noen deler av det lange tidsrom som denne oppgaven 

dekker, var forhandlinger om stabilitet i samfunnet et tilbakevendende element i hverdagen. 

De viktigste steder for disse forhandlingene er av flere blitt identifisert som hjemmet, hallen 

og tingstedene (Hedeager 2004:171), ikke minst i landskapet (Andrén 2004). En del 

lokaliteter har trekk som gjør at jeg mener de kan ha fungert som utendørs rituelle steder. 

Tovenborg er et slikt sted, Frøsås et annet. 

 

7.3 Den usynlige bruken av utmarken 

Utmarksanlegget Tovenborg i Sande ligger i nærheten av flere røyser fra BA og BA-JA, på 

terskelen mellom utsynet mot Sandeslettene og våtmarksområdene som kranses inn av 

høyder rundt Åsvannet. Beliggenheten over havet (337 moh) tilsier at dette anlegget aldri kan 

ha vært i nærheten av kysten selv da vannet sto høyere. BA-graver knyttes ofte til ferdselsårer 

og bosetning (Groseth 2001), men det er vanskelig å se for seg Tovenborgs umiddelbare 

nærhet som sammenlignbart med kystlokaliteter som Frøsås. Det kan likevel dreie seg om 

kontroll av utmark og ferdsel over vannet. Tovenborg er synlig fra røysene, og det kan derfor 

tenkes at stedet har fått fornyet mening i FRJA.  

Det vil alltid være lettere å si noe «fornuftig» om lokaliteter som kan knyttes til flere 

elementer, enn til de lokalitetene som her fremstår i en «fattig kontekst» - som 

utmarksanleggene. Skillet mellom hva som er symbolsk og hva som er praktisk kan være 

vanskelig nok å spore i et arkeologisk materiale som gir fra seg få indikasjoner. Med 

Tovenborg som eneste unntak, er det etter kriteriene ingen kulturminner å spore. Når en skal 

gjøre seg opp en mening om mulig symbolikk, skikk og bruk må derfor det samlede 

inntrykket få trekke opp noen hypoteser vedrørende symbolikk, skikk og bruk. Tovenborg er 

en lokalitet under et relativt ungt rud-navn og med et egennavn som indikerere en yngre fase. 

BA-gravene og murene på sin side viser til et eldre arkeologisk miljø, og beliggenheten på 

terskelen til våtmark gjør at det er besnærende å tenke seg Tovenborg som et kultisk sted. 

Lærum nordre i Sande har som fremste synlige egenskaper at den ligger utilgjengelig til, i et 

landskap som først og fremst bør betegnes som utmark, liggende på en høyde mellom myrer 

og bekkeløp. Det er først og fremst natur, foruten om noen nedlagte setere, som preger 

landskapet. Lærum nordres størrelse, plassering i forhold til det forrevnede landskapet, 

gårdsnavnematerialets mulige gamle opphav og funn av stokkebåter, gjør at det kan trekkes 

paralleller til lignende lokaliteter. Et mulig funn av en stokkebåt i nærheten av Lærum nordre 
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(se appendiks 1) har sin parallell med innsjøen Junger i Øvre Eiker, i nærheten av fire 

utmarksbygdeborger. Også her er det funnet to stokkebåter, som i dag oppbevares lokalt 

(Bernt 2012a:86-89). Jungerbåtene er nylig daterte til VT (Johannessen 2015). Lignende 

parallell kan trekkes til Siljan og funnet av en stokkebåt (ID121050) i vannet Lauv (fig. 4 i 

Nymoen 2005:66; Ystgaard 2004b:3-4), like ved bygdeborgen Gorningen (ID88226), 

undersøkt i 2004 (Ystgaard 2004b). I Lilla borgviken, Runsasborgen «havn», ble det funnet 

en stokkebåt i 1973. Den dateres til MVT. Vestfoldmuseene og RA bekrefter at det er 

innkommet en stokkebåt fra Sande i 1962, og sannsynligvis den båten som det skrives om i 

Top.ark. I litteraturen står det å lese om et eksemplar fra Sande, fra Ulvemyrtjernet (Nymoen 

2013:7), som ligger omtrent 3,7 km SSØ for Lærum nordre. Funnet er datert til 1000-1100 e. 

Kr., noe som stemmer overens med de generelle dateringer for det norske materialet 

(Christensen 2005:362). Jeg mener dette gir grunnlag for å tenke seg Lærum nordre som en 

utpost anlagt for ressursinnhenting, som anleggene fra Øvre Eiker. Stokkebåten for at 

landskapet rundt Lærum nordre var transportårer, og at det kanskje ble hentet ut tømmer eller 

andre råemner.  

Lardalslokalitetene Berg nedre og Tjubørjes perifere beliggenhet tolker jeg i samme 

retning. Plasseringen deres kan ha hatt betydning for utmarksbeite og vakthold av disse, eller 

som kontrollposter for småskala utvinning av og foredling av metaller (jf. eksempel fra 

Jämtland i Ystgaard 2014:149), slik som kan ha vært tilfelle for lokaliteter i Øvre Eiker 

(Bernt 2012a). Selv om det bare kjennes omtrent fem-seks jernfremstillingsanlegg i Vestfold, 

ligger noen av disse nettopp i Lardal, i det som kalles for «De store myrene» NNV i 

kommunen (Larsen 2009:152-154). I luftlinje er det omtrent seks km til Fossnes ved 

Tyvenborgåsen og Numedalslågen, og omtrent åtte km til Tjubørje fra disse 

jernvinnelokalitetene. Fra disse plassene kan jernproduktet ha blitt fraktet ned til Lågen via 

som renner ned mot Lågen. Dette eksempelet baserer seg på faktisk registrerte jernvinner. De 

nedlagte Herlandssetrene, ca. 700 m nord for jernfremstillingsanleggene, dateres med 

oppstart rundt år 200 e.Kr. (Pettersson 2011:21,36). Slagget fra jernfremstillingsanleggene er 

datert til både EJA og YJA (Larsen 2009:153; Pettersson 2011:25). Selv om denne delen av 

Østlandet har få registrerte jernfremstillingsanlegg, er det ikke utenkelig at Lågendalen var 

frakt- og handelsvei av jern og annet, som mellom Møsstrond i Telemark og kyststrøkene i 

VT (Aannestad 2011:130-131; jf. Martens 1987). Vannveiene var transportårer, og det er 

mye som tyder på at stokkebåter kan ha vært brukt i transport av jern og brynesteiner (jf. 

Nymoen 2008:10). 
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Figur 56. Stokkebåt fra Sande (VFS 1485). L: 220 cm, b: 36 cm. Foto: Haakon Livland, Slottfjellsmuseet 

 

7.4 Utvidelse av empirien, og veien videre 
 

Det er neppe mulig å få økt kunnskap om bygdeborgene uten å gjøre flere undersøkelser av 

både selve lokalitetene og deres landskapsmessige tilknytning. Om det i fremtiden skulle bli 

aktuelt med et forskningsprosjekt knyttet til bygdeborger, tror jeg det er klokt å følge 

erfaringer som er gjort, bl a i Øvre Eiker og i Midt-Norge, ikke minst i nabolandet.  I 

undersøkelsesområdet jeg har behandlet, er mulighetene mange. Noen lokaliteter egner seg 

for undersøkelsesmetodikk som prøveruter. På Frøsås er det allerede er en del aktivitet med 

skogsmaskiner, og til dels tykt jordsmonn. Faren for å påføre lokalitetene uopprettelig skade i 

større grad enn maskinbruken som allerede foregår (jf. Ystgaard 1998:49), er liten. Prøveruter 

og bruk av metalldetektor er billige metoder. Å ta ut pollensøyler er heller ikke metodisk 

krevende. Bruk av jordborr for forsiktig datering av mulige graver på platåer (som på 

Sukkertoppen) vil kunne gi innsikt i bruk av lokalitetene kanskje over en lang periode. En bør 

også måle opp eventuelle hustufter og voller på Oksås og Goksjø-Røvern. 

Viktigst i første omgang er imidlertid å dokumentere murene så godt som mulig, 

kanskje ved hjelp av fotogrammetri. Slik kan man i forkant av et forskningsprosjekt skille ut 

anlegg med murer som egner seg for undersøkelser og prøvetagning. Kan hende det blir både 

tid- og kostnadsbesparende. Flybåren laserskanning (LIDAR) er en relativt lite utprøvd 

metode for å oppdage bygdeborger. Det er gjort et forsøk ved Halsstein i Levanger (Forseth 

2011), og forslås i økende grad å benyttes på kulturminner med markante topografiske trekk 

(Skare 2011:111). Det er en stund igjen til kartlegging ved hjelp av LIDAR kan brukes 

tilfredsstillende, men en kombinasjon av fotogrammetri og laserskanning bør testes på 

utvalgte lokaliteter for å danne klare bilder av konstruksjoner av murer og mulige strukturer 
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som det er vanskelig å se uten en totalutgraving. Mindre undersøkelser har vist seg svært 

effektive i kunnskapsproduksjonen (jf. Hemmendorff og Smedstad 1997:119). Det bør gjøres 

små fremstøt, «metodeutvikling» bør testes ut i felt. Jeg er optimistisk med tanken hva 

pollenanalyser fra myrer kan tilføre av ny kunnskap om bygdeborger og landskapsbruk 

(Bernt 2012a; Høeg 2012). Det bør supplementeres med undersøkelser i nærliggende myrer 

og vann for pollendiagrammer og gjenstandsfunn. Runsas havn ble undersøkt med stort hell 

(Hansson 2014; Risberg 2014), og har vært med på å utvide kunnskapen om Runsa som 

lokalitet, og som et av flere elementer i kulturminnelandskapet gjennom flere perioder.  

 

7.5 Konklusjon og avsluttende betraktninger  

I denne oppgaven har jeg ved å sammenstille landskapslokalisering og lokalitetenes 

kontekstuelle arkeologiske miljø kommet frem til at fylkets bygdeborger kan puttes tre 

hovedkategorier: Som åsteder for symbolske og sosio-religiøse handlinger der særlig BA-

røyser på kystnære og nær strandbundne monumentale lokaliteter, som uttrykk for en skikk 

som hovedsakelig ble til på bakgrunn av impulser fra kontinentet, antagelig romerske, og som 

åsteder for ulike bruksområder som i tid nærmest kan knyttes til sen RT og FVT. I likhet med 

en del forskere som har fremhevet bygdeborger som steder som er blitt gjenbrukt gjennom 

flere perioder, ser også jeg muligheten for at enkelte lokaliteter kan ha inngått i en slik bruk, - 

og det har antagelig vært snakk om det Åsa Wall har kalt en diskontinuerlig tradisjon. Det 

kan delvis ha vært overlapp mellom representasjon og symbolikk, skikk eller praksis og bruk. 

Anleggene ble benyttet, forlatt og så tatt i bruk på nytt, enten kontinuerlig eller i faser. Et 

fellestrekk for Vestfolds bygdeborger er at flesteparten ligger i jordbrukslandskap. 

Tilknytning til jordbrukskultur er et viktig trekk for fylkets lokaliteter og kanskje den fremste 

karakteristikken. Slik skiller anleggene i Vestfold seg fra særlig perifere anlegg i Midt-Norge. 

Det er likevel lokaliteter som «oppfyller» klassiske trekk som bortgjemte utmarkssteder. Det 

arkeologiske kildetilfanget er på alle vis magert, likevel har det latt seg gjøre å utlede noen 

trekk på bakgrunn av lokalisering og stedsnavn. Utmarksplassering og navnetradisjoner ga 

delvis informasjon om steder som kan ha vært anlagte i EJA, som ressursanlegg i tilknytning 

til gårder nærmere sentersteder (Sandsvær og Sande). Enkelte av disse kan de ikke gis noen 

skikkelig beskrivelser av. Dette skyldes først og fremst at slike kulturminner svært sjelden 

kommer i veien for store tiltak som krever undersøkelser. Derfor er det ironisk at begge 

faktiske undersøkte anlegg i Vestfold, til og med undersøkte som en nødgravninger, ikke 

egentlig tilførte så mye ny kunnskap om konstruksjon og bruk, annet enn at stedene antagelig 
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var benyttet under kortere opphold. Kanskje er det ikke så viktig å finne nøyaktig ut av hva 

lokalitetene har vært brukt til, men å fremheve verdien av lokalitetene i seg selv, at dette var 

steder der det har vært av verdi å stoppe, utføre handlinger, forlate, og besøke på nytt. 

Murene i seg selv, hva de enn kan ha vært oppførte for, tyder på vilje til å legge opp stein i 

terreng der det øyensynlig ikke er annet. 

Enn så lenge virker det som om den i hovedsak sentrale lokaliseringen av lokaliteter 

speiler det øvrige arkeologiske materialet. Den største tettheten av bygdeborger sammenfaller 

med størst tetthet av kulturminner, og de anlegg som lettest kan beskrives ligger da også 

langs med Vestfoldraet og ved kysten. Inntrykket kan imidlertid veltes av nyoppdagelser av 

bygdeborger i indre deler av fylket og tilsvarende arkeologiske utgravninger i mindre typiske 

deler av Vestfold. 
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Appendiks 1: Katalog over Vestfolds bygdeborger 
Katalogen er ordnet alfabetisk etter kommune, lokalitetsnavn og ID etter opplysninger i Askeladden. Gårdsnavn står slik de er 

oppførte under hver enkelt lokalitet i Askeladden. Kart-ID viser til nummerering på kart i denne avhandlingen, fra nord til sør. 

Vurderingene av lokalitetene baseres på opplysninger i Askeladden, utfyllende opplysninger fra Top.ark (angitt med 

årstall), egne vurderinger i felt og annen litteratur, som rapporter fra KHM eller fylkeskommunen. Opplysninger om funnsteder og 

lokaliteter med tilhørighet til lokalitetene er stort sett hentet fra Askeladden, universitetsmuseenes gjenstandsdatabase Unimus og 

VO (Grieg 1943).  

Nevnte arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander er hovedsakelig fra innen én kilometers radius fra den 

enkelte lokaliteten. Dokumentasjon fra Top.ark kan lastes ned som zip-fil: 

https://www.dropbox.com/s/0454k2fbgae2kft/Top.ark.7z?dl=0  

 

HOLMESTRAND 

 

Børjen el. Løvallbørjen – på ØK: Øyeborgen 80373. Kart-ID: 6 
Gård: Nes 33/1 

 

Vurdering av borgområdet: Arealet er på 3800 m2. Lokaliteten har et av fylkets lengste bevarte murer på 190 meter, av 

bruddstein og blokker. Murverket er dobbelt. Platåets høyde er gjennomsnittlig 28 meter over dalgangene som skiller kollen fra 

andre topper. Lokaliteten orienteres NNV-SSØ.  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering Anlegget ligger nokså utilgjengelig til i utmark, 1,5 km fra nærmeste gård i et vidt 

forrevet skogsterreng (type A). I dag løper kraftledninger NØ-SV knappe 100 meter vest for lokaliteten. Det vurderes som at 

lokaliteten har utsikt til alle kanter, men som begrenses til omkringliggende topper og at landskapsrommet som borgen er en del 

av blir å regne for et nærområde. Det er innsyn til platået fra høyereliggende åser i sør og vest. Ingen sikt til andre lokaliteter. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: En Ø-V-gående kavlebru datert til MA ligger omtrent 320 meter øst 

for anlegget (ID78204). Kavlebruene er stokker lagt på tvers, slik at de skaper et veifundament og en kunne ta seg tørrskodd over 

våte steder. Kavlebruer dateres på bakgrunn av undersøkelser i Midt-Norge til MA, og av og til VT (Smedstad 1988; Stenvik 

2005b). Flere nedlagte setre N og Ø for lokaliteten. 

 

Funksjoner og attributter: Tilflukt og kontrollborg (?), men med innsyn. Sted for kontroll av utmarksressurser, mulig tollborg. 

Kavlebruen vitner om ferdsel i terrenget mot anlegget. Om navnematerialet Lastevoll, ladevoll har noe for seg, kan det tenkes at 

en tok toll i lasten forbipasserende hadde med seg. Den perifere beliggenheten og de massive murene åpner for kultusfunksjon. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Gården Nes er et naturnavn i ubest. form m., usammensatt, betyr fremstikkende 

terrengformasjon, og regnes blant de eldste naturnavn på gårder (Sandnes og Stemshaug 1997:34,327). Ubestemt og usammensatt 

form av naturnavn regnes som eldre enn best. sammensatt (Sandnes og Stemshaug 1997:33-34). Lokalitetsnavnet benevnes på tre 

vis: Børjen er selvforklarende. I VO kalles lokaliteten for «Røvarborgen». Kombinasjonen med Løvall eller Løvald kommer av 

Lǫðuvellir, ladevoll/volden (Rygh 1907:70), Ladevollborgen, et sted som forbindes med å laste noe. Kanskje av sen-MA eller 

nyere tids opprinnelse, jf. Laberg eller Lade (Sandnes og Stemshaug 1997:278). Opphavet til Øyeborgen er ukjent.  

 

Litteratur: Grieg (1943:146); Skjelsvik (1960:209) 

 

Tjuvberget (Stufsrud) 41600. Kart-ID: 5 

Gård: Stufsrud 106/6 

 

Vurdering av borgområdet: Arealet er på 25 000 m2. Platået er lett undulerende, nokså plant, med terrassevirkning på vei mot 

sydspissen. Berg i dagen flere steder, men noe tykkere jordsmonn sørover fra platåets høyeste punkt. Fem murer av bruddstei, 

blokker og rundkamp, total lengde på 243 meter, nordligste er svært utrast. Etter Skjelsvik (1960:209) er det tredoble murer sør på 

platået. Graaruds skisse gir inntrykk av at mur to og tre sett fra sør skal regnes som separate (Graarud 1927-31:485), mens 

Skjelsvik tolket de til å være en og samme murlengde. Jeg ser dette som to separate murlengder. Dermed er denne borgen den 

eneste med firedobbelt murverk. Det er lett å ta seg opp på platået fra sør; hellingen er nokså slak. Også i nord lar det seg gjøre å 

ta seg opp, men her merkes høydeforskjellen. Mellom Foksetjern (62 m o h) og høyeste topp (146 m o h) er det hele 84 m, med 

betydelige bratte partier. Fra Ø og V er det meget vanskelig å ta seg opp. Lokaliteten er orientert N-S. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Godt utsyn i alle himmelretninger fra denne innmarkslokaliteten. Fra Foksetjern vil det 

la seg gjøre å se opp på borgen. Like nord for Foksetjern ligger Ravnåskollen på 171 m, derfra vil det være fin sikt opp på platået. 

Fra Odderudveien øst for anlegget, rundt 800 m i luftlinje, er det sikt opp på platået. Et vegetasjonsfritt platå har innsyn. Kommer 

en sydfra på stien, er det ikke direkte sikt opp forbi murene. SV for anlegget (i Hof k.) rundt 660 m i luftlinje, ligger en kolle på 

https://www.dropbox.com/s/0454k2fbgae2kft/Top.ark.7z?dl=0
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rundt 244 m med utsyn mot anlegget, gitt at vegetasjonen på borgen var fjernet. Vest for anlegget (780 m i Hof k.)  ligger 

Presthøgås med 249 m, derfra er det tilsvarende godt innsyn. Mot Ø dagens E-18 med Hvittingen, Holmestrands høyeste topp på 

404 m i bakgrunnen. I forgrunnen gården Auerød. Mot N-NV, V, SV og S utsikt mot Foksetjern og omkringliggende 

høyereliggende koller. Mot N-NV er det utsikt mot gården Oppsal, like under Ravnåskollen. Ingen sikt til andre lokaliteter. 

 

Strukturer: En struktur like nord for fjerde mur, trekantformet med 1,5 m l av rundkamp tilsvarende fra muren. Har vært tolket 

av informant Einar Sundby som et «vakthus». Kan være resultat av hærverk eller omflytting av steinmasser, eller gjenbruk av mur 

til bygging av gravrøys (jf. Hegardt 1991a:46; Johansen 1997:126). 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Innenfor 3-4 km fra anlegget er det gjort registreringer fra alle 

arkeologiske perioder, men få som kan vurderes opp mot Tjuvberget. Det er nylig funnet en underligger til en kvernstein på 

platået, antagelig nær søndre sperremur (se appendiks 13 i Ystgaard 2014 for lignende funn). Funnkontekst har ikke latt seg fastslå. 

Verdt å nevne er funnstedet 230 m N for hjørnet av våningshuset på gården Oppsal, nord for Foksetjern; der ble det 

funnet en øks av typen R10, typologisk datert til BA (C24992). Ellers kan nevnes gravfeltene på Haugestad (ID41593 og ID41596) 

(Grieg 1943:121), 2,6 km VSV for Tjuvberget, på den andre siden av Presthøgås og Vikevannet nevnes, og funnstedet 

Husarodden (ID11874) 1,1 km nord for Haugestad, ved Vikevannets bredd. Her ble det gjort funn av bl.a. fem nøstvetøkser 

(C26825-c) ved lav vannstand. På høyeste del av en hogstflate som i VSV grenser inntil NNØ-foten av "Tjuvberget" finnes en 

kullmile, markert med grøft med rette sider, denne avbrutt med flere broer. Dekket og delvis skjult av kvist. Antatt d over 20m.  

 

Funksjoner og attributter: Det firedoblede murverket gjør denne lokaliteten til en viktig lokalitet. Størrelsen tilsier at den kan ha 

vært en boplass, det samme indikerer funn av kvernsteinunderliggeren. Den kan ha hatt en kultisk funksjon av offentlig karakter, 

men fremstår som privat, med indirekte innsyn til platået. Navnematerialet støtter dette til en viss grad.  Det er lett adkomst til 

platået. Den kan derfor også ha fungert som tilfluktsborg. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Navnematerialet knytter lokaliteten til røversagn: Det bodde tre røvere på Tjuvberget. 

De røvet en jente på Stufsrød, men hun hadde med seg noen erter som hun strødde etter seg mens de gikk oppover til borgen. 

Dette resulterte i at røverne ble fakket. Den ene av de tre hoppet utfor berget og ned i Foksetjern. Merket etter helene hans skal 

enda stå i fjellet på borgen. Ved fullmåne skal det inne på borgområdet dukke opp et pengeskrin med en hånd liggende over lokket 

(Aannestad 1999b:73,77). Gårdsnavnet Stufsrud viser til en rød/rud-gård med førsteleddet Stúfr, som i følge Rygh har vært et 

mannsnavn, også kjent fra 1100-tallets Island (Rygh 1907:77) 

 

Litteratur: Aannestad (1999b:73); Graarud (1927-31); Grieg (1943:146-147); Rygh (1882:48); Schirmer (1908:116); Skjelsvik 

(1960:207-209). 

 

Tjuvberget (Holm) 21830. Kart-ID: 7 

Gård: Holm 89/2 

 

Vurdering av borgområdet: Arealmessig er anlegget stort (8200 m2), men platået er smalt, med stupbratte styrtninger ned mot 

Holmsvannet/Revovannet i Ø. Mot V er det nokså bratt ned mot Korssjøen. Ved adkomst til platået fra nord tar man seg igjennom 

et smalt pass. Her er det ikke spor etter sperremurer. Muren på rundt 45 m ligger helt sør på lokaliteten, svært forrøyset, men 

enkelte steder fortsatt pent oppmurt.  Det er lett adgang til toppen, både fra nord, og fra det slakeste sør, der murene ligger. Passet 

i nord er merkelig nok ikke sperret med hverken murer eller blokker. Mot øst og ned mot Holmsvann er det stupbratt. Toppunktet 

av platået troner 172 meter over de to vannene; mest imponerende er det å se kollen fra Holmsvannsiden. Vannspeilet ligger her 

46 moh., mens Korssjøen ligger på 105 moh. NNV-SSØ-orientering. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Den N-S-vendte utmarkslokaliteten ligger på en markant åsrygg mellom de to vannene 

Korssjøen i vest og Holmsvann/Revovann i øst. Det er spesielt godt utsyn over Holmsvann og gårder med åkre som strekker seg 

mot vannet. Lokaliteten nås fra fylkesveien (Langeliveien) via en gammel seter som ligger 360-400 meter nordenfor. Tjuvberget 

på Holm regnes som tilgjengelig, til tross for utmarksplassering, i skog, med nærhet til myr og innsjøene. Meget lett tilgjengelig 

fra nord via den nedlagte seteren. Godt utsyn over bygden på andre siden av Holmsvannet.  I vestlig retning finnes det flere topper 

på høyde med Tjuvberget som så vidt sperre for utsyn over disse; i NV, N og VØ og sørlig retning er det lengre sikt. Sikten rett 

østover fra høyeste punkt sperres av en rekke høydedrag snaue 2 km unna. Innenfor dette landskapsrommet finnes flere gårder og 

et større myrområde. Høy beliggenhet over landskapet hindrer innsyn. Ingen sikt til andre lokaliteter. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Ingen forhistoriske lokaliteter i en radius av 1 km. Først med 1,5 km 

radius finner man gravfelt ved Sjue vestre, på østsiden av Holmsvann. Gravfeltene rundt Holmsvann og sørøstover ved er tatt med 

i en omkrets av 2 til 3 km fra lokaliteten, alt ettersom hvor langt en kan se. Spesielt Karihøyda (ID51848) bør nevnes; et gravfelt 

med minst 11 rundhauger. Det er totalt åtte gravfelt innenfor dette landskapsrommet, flere er godt synlige fra toppen av 

Holmsborgen. Arkeologer ved Vestfold fk mener Holms-Tjuvberget var samtidig med gårdene rundt Holmsvann og Revåvann, og 

at disse gårdene har sin opprinnelse i JA. Veiene som i dag leder mellom de ulike gårdene, kan være like gamle som de 

opprinnelige (http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Kulturarv/Vestfoldhistorie-artikkel/Regionalt-viktige-

kulturmiljo/Holmsvannet-og-Revavannet/). Gårdsnavn som Gjøgri og Hvam tolkes som svært gamle (Skjelsvik 1960:230), og 

betegner landskapsformasjonene som disse gårdene inngikk i. Dette er gårder som ligger svært nær Holms-Tjuvberget  

 

http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Kulturarv/Vestfoldhistorie-artikkel/Regionalt-viktige-kulturmiljo/Holmsvannet-og-Revavannet/
http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Kulturarv/Vestfoldhistorie-artikkel/Regionalt-viktige-kulturmiljo/Holmsvannet-og-Revavannet/
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Funksjoner og attributter: Kultisk og tilflukt? Perifer men likevel sentral. Ikke vanskelig adgang til platået fra sør. Innelukket, 

men utadvendt, kan ha hatt kontroll og oppsyn med Holmsvannsgårdene. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Lokalitetsnavnet føyer seg inn i navnetradisjoner knyttet til sagn om bygdeborger som 

tilholdssted for tyver og fredløse (Aannestad 1999b, 2004), og sorteres under historiske sagn. Gårdsnavnet Holm betyr noe som 

skiller seg fra det omkringliggende, som en holme i sjøen (Rygh 1898b:56; Sandnes og Stemshaug 1997:219), og er et 

usammensatt naturnavn, som Vik, ubest. form (Sandnes og Stemshaug 1997:33). I dette tilfellet viser navnet til høyden som ligger 

mellom Revåvannet og Korssjøen (Rygh 1907:75), altså der bygdeborgen ligger. 

 

Litteratur: Grieg (1943:145); Skjelsvik (1960:209, 230) 

 

HORTEN KOMMUNE 

 

Adalsborgen/Borgåsen 61834. Kart-ID: 10 
Gård: Viulsrød 48/1 

 

Vurdering av borgområdet: Anlegget på 20 000 m2 ligger på en ås som strekker seg rundt 1,3 km i retningen N-S, med høyeste 

punkt i nordlig del, her ligger selve platået. Området faller bratt av mot V-N-Ø til små åkerteiger. I S flater terrenget ut til 

lavereliggende skogsterreng. Tre koller reiser seg på selve platået der lokaliteten ligger, hver med murverk i sørlig del, de 

kraftigste og sterkt utraste restene finnes i sørvestlig del, samlet murlengde på 124 m. Det er derfor ikke snakk om ett stort platå, 

men flere små «rom», delt opp av kollene og passasjene mellom disse.  Under besiktingen var det omtrent 1-2 cm snø, som ikke 

vanskeliggjorde adkomsten opp til anleggets indre rom, men som sikkert kunne forverret adkomsten ved dypere snø. Det vurderes 

som at de i dag to østligste murrester kan ha vært del av samme konstruksjon, men at det er hentet ut stein til bygging av 

jernbanen (Grieg 1943:203). Det vurderes derfor som at denne konstruksjonen telles som én, slik at det derfor er én ytre mur langs 

sydsiden, slik Marstranders skisse i Top.ark (1933) antyder. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Ettersom anlegget ligger på åsens høyeste del, er det svært begrenset med sikt inn på det 

kuperte og oppdelte platået. Utsikt mot Oslofjorden og Horten i NØ samt åkerlandskapet rundt og mot V. Sikt til bygdeborgen 

Skånevetan i N. 

 

Strukturer: I en kløft på østre side av anlegget skal det være uthugget trappetrinn (Grieg 1943:204), disse kan ha tjent som en 

rask oppgang til nordligste delen av anlegget, stedet med best utsikt. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: På Viulsrød 570 m mot NNØ for nordspissen av Adalsborgen er det 

avdekket fire sikre kokegroper og opptil 21 mulige stolpehull/andre strukturer (ID91721). Vurderes som bosetningsspor fra JA. 

430 m mot NØ ligger det en hulvei fra førreformatorisk tid (ID91723), denne løper omtrent 100 m NNV-SSØ.  

Under bygging av riksvei 19 ble det avdekket det som fremsto som bunnen av en kokegrop (ID93831). Denne lå 615 m 

mot NV for Adalsborgen, og ble C14-datert til BA (mellom 1390 og 1000 år f.Kr., overgang EBA-YBA). Omtrent 980 m mot 

VNV like ved avkjørselen til dagens E18 ved Stenbjørnrød er det registrert to hulveier, generelt daterte til JA-MA (ID75634 og 

ID75635). Disse omtales som vanskelige å skjelne i terrenget. I juni 2017 ble det registrert et jernvinneanlegg (Raaen, ID229532) 

rundt 160 m SV for Adalsborgen, foreløpig ikke datert. Anlegget er det eneste av sitt slag som til nå er funnet i denne delen av 

Vestfold. 

 

Funksjoner og attributter: Boplass? Kontroll og toll. Mulig kultisk, begrenset innsyn. Kan derfor ha fungert som tilfluktsted, 

nokså lett adgang til det indre rommet. Like ved bosetningsspor, like ved kommunikasjonslinje. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Adal, betyr «hoved», etter Adaledalen, «hoveddalen» (Rygh 1907:110; Sandnes og 

Stemshaug 1997:65) -borg-leddet som kjent form for nettopp bygdeborg, eller høyde (Sandnes og Stemshaug 1997:100). 

Gårdsnavnet Viulsrød tolkes som mannsnavnet Vifill (Rygh 1907:17), «[…] der i den senere MA. ikke var sjeldent paa Vestfold.» 

(Rygh 1909:312). Kan komme av Viðihol, pil eller vidjehull (Sandnes og Stemshaug 1997:497), et sted der det vokser vidjer. 

 

Litteratur: Grieg (1943:202-204); Hougen (1928); Jakobsen (1990); Marstrander (1959); Rygh (1882); Top.ark (1924, 1925, 

1932, 1933, 1936, 1971) 

 

Skånevetan 3369. Kart-ID: 9 
Gård: Skåne søndre 70/3 

 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten på 5500 m2 har svært bratte sider mot alle himmelretninger, men med oppgang i et 

smalt pass fra ØNØ der utraste bruddsteinmasser og blokker vitner om hvor forskansningen har vært. Også mulighet for oppgang 

fra SØ. Massene er antagelig hentet fra kantene langs kollen, bruddstein ligger også helt NNV nedenfor platået, og flere steder 

like ved. Ingen egentlige murer finnes i dag, alt er utrast. Eventuelt er det snakk om kollapsede sperremurer, total lengde måler i 
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dag 30 m. Kollen er delt i omtrent to like store svaberg med et NNØ-SSV søkk mellom. Platået er meget kupert og bratt. 

Skånevetan er turterreng, og har etter opplysninger i Askeladden vært et yndet sted for bålbrenning. Uvettig bruk eller hærverk har 

ført til betydelige skader på berget, evt. fortidige kullforekomster under murene er antagelig forurenset av nyere tids ildtenning. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Kollen er godt synlig fra SV og mot NV i landskapet rundt. Platået er såpass nakent og 

uten de store forsenkninger slik at det er sikt opp på platået fra Skåneveien og Falkenstensveien som leder inn mot Horten by. Vidt 

utsyn i alle retninger, høyeste topp i området. Frebergsvik like N for lokaliteten. Sikt til Adalsborgen i S. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Som ved Adalsborgen er det få funn fra BA og JA i radius av 1 km; for 

det meste registrerte STA-lokaliteter. Det finnes noen gravminner fra BA-JA: 320 m mot NV ligger Skånehaugen med en 

rundrøys fra BA-JA (ID80299). Rundt 1 km mot VSV, 25 m mot NV fra MA-kirken på Nykirke ligger en gravhaug i en hage, 

datert til JA (ID79077). Ellers finnes et hulveiløp 320 m mot NV (ID54974). Tre gjenstander er dessuten på gårdene Skåne og 

Skåne nordre omtrent 300-550 m mot NV for Skånevetan (gnr.103 og 104): En beltestein/ildstein av lyskvartsitt (C23219) og en 

amulett/fallos av kleberstein (C23218). Begge antas å være fra EJA (Grieg 1943:207). De siste gjenstandene som nylig er funnet 

består av et spinnehjul av bly, datert til YJA-MA, like ved Skånehaugen (ID216143), vektes her til YJA; Nål til ringspenne 

(ID221721) 240 m mot NNV og bronsekile (ID221719) 550 m mot V, begge dateres til førreformatorisk tid, her satt til MA. 

 

Funksjoner og attributter: Kontrollborg og kultborg? Ikke innsyn. Kanskje tilflukt, men bratt opp på platået. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Tradisjon, knyttet til brenning av veter (Broe og Trøim 1997; Jakobsen 1990; Tollnes 

1989). Vetan-leddet tyder på en tidlig variant av varde/vetesystemet (Skre 2005c). Gårdsnavnet Skåne kommer antagelig fra 

Skánøyrr, lik det svenske landskapet Skåne. Et MA-navn som antagelig speiler et flatt landskap (Rygh 1907:122-123; Sandnes og 

Stemshaug 1997:410). 

 

Litteratur: Broe og Trøim (1997); Jakobsen (1990); Tollnes (1989) 

 

LARDAL KOMMUNE (nå Larvik k.) 
 

Berg nedre 79862. Kart-ID: 14 

Gård: Berg nedre 54/1 
 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten måler 2000 m2, orienteres N-S og har 37 m mur av bruddstein. Området ble besøkt, men 

grunnet dårlige mottaksforhold for GPS er det usikkert om riktig kolle ble besøkt. Vurderingen av selv borgområdet gjøres derfor 

primært på bakgrunn av opplysninger fra Oscar Sik m fl. i Top.ark. Jeg kom over en (utrast?) mur like NV for kollen, men denne 

samsvarer dårlig med de foto og illustrasjoner som foreligger i Top.ark. Et brev fra Lars O. Berg til Sik datert til 8/8-1931 nevner 

en oppmurt smal «vei» opp fjellskråningen. Berg bemerker i brevet at dette er besynderlig, «fordi ingen hadde bruk for denne vei 

verken for kjøring eller beite». Dette kan være lik den samme muren som ble observert under befaringen. Den tilsynelatende 

disparate beskrivelsen er vanskelig å forstå; Sik (1974) gir uttrykk for at murene ligger oppe på selve platået. Berg beskriver i sitt 

brev til Sik en hule på sørvestre side av lokaliteten. Etter Siks beskrivelser skal dette dreie seg om et utoverhengende berg, lik en 

heller. Denne helleren skal ha hatt plass til flere personer, med et plant «gulv», men ble ikke observert på besiktingen.  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Avstanden inn i skogsterrenget, og mangel på slående former gjør at Berg nedre ikke er 

lett å se. Fra høyde like øst for platået skal det være mulig å få innsyn på borgen. Terrenget rundt er delvis i samme høyde som 

platået. Begrenset utsyn, men mot V er det sikt over til åsene på den andre siden av Lågendalen. Utsikt mot Kroken, Skrim og 

Otterstad i VNV-N og åsene nedover dalen til Styrvoll i VSV.  De andre himmelretningene sperrer andre koller og tett skog for 

utsikt. Ingen sikt til andre lokaliteter. 

 

Funksjoner og attributter: Kontrollborg og anlegg for utmarksressurser? Mulig tilfluktborg, perifer beliggenhet og nokså lett 

inntagelig. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Navnet på gården har antagelig gitt lokaliteten navnet. Berg er et naturnavn i ubest. form 

m., usammensatt, og betyr høyde. Ubestemt og usammensatt form av naturnavn regnes som eldre enn best. Sammensatt (Sandnes 

og Stemshaug 1997:34,88). 

 

Litteratur: Top.ark (1931, 1974) 

 

Gåserud 76330. Kart-ID: 15 

Gård: Gåserud 60/8 

 

Vurdering av borgområdet: Lokalitetens areal er på 3500 m2, og orienteres N-S. Platået er lite, rundt 630 m2. Murene skal ha 

vært to meter i høyden i tiden før 1930-årene. I ettertid er de blitt utsatt for hærverk, opplyser kjentmann Johan Finnerud i 

avisartikkel fra Top.ark. Murene ligger langsmed SØ-SV, et godt stykke nedover skråningene fra topplatået. I nord ligger noe 

rundkamp og bruddstein i det som kan oppfattes som en passasje opp på platået, dette kan ha utgjort en mur. Totalt er det tilbake 
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35 m mur. Sørvestsiden og nordøstsiden er spesielt bratte, med et fall på rundt 20 til 50 meter fra topplatået.  

 
Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Ligger i randsone av Lågenelvedalen, skogkledd ås rett ved dyrket mark. Borgområdet 

fremstår som skjult fra sør og sørøst, med dagens vegetasjon. Bartrær hindrer til dels også utsikt.  Fra vest og nordover er det 

høyereliggende topper hvorfra det er sikt inn på platået. Det er også mulig å se platået fra dalsidene på østsiden av Lågen. Utsyn 

mot Ø og SØ mot Lågen med omkringliggende landskap, jordbruk og skog. Fra S-spissen er spiret på Styrvoll MA-kirke synlig. 

Lågen er synlig ved mindre vegetasjon. Ingen sikt til andre lokaliteter. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: EJA-funn fra Gåserud (C34549 a-q, ID76336), med en rekke 

diagnostisk keramikk. Nedgravningen inneholdt også nyere tids funn. Keramikkfunnene tilsvarer Bøe, fig. 15, 48-50 og 61, eller 

R361 (Bøe fig 50) (Bøe 1931:19,50-51,56; Rygh [1885]1999). Funn a-i ble funnet som primærgravlegging (grav I). Karet 

tilsvarende Bøe, 15 er funnet i grav I, inneholdt brente bein og bålmørje og er datert til 2250 BP. ± 90 ved hjelp av C14. Dette 

plasserer funnet i FRJA, det eneste kjente fra perioden med så mange kar funnet i samme struktur (Rødsrud 2012:240). I 

gravleggingen ble det også funnet ti klør fra bjørn. Et kullag separerer denne nedgravningen fra grav II. I sekundærgravleggingen 

skåret ned i røysa (grav II) kan to kar dateres til YRT. Det er også tre nedskjæringer eller forstyrrede lag (n-q) med nyere eller 

udaterte funn. En rekke brente bein i grav II, men disse var ikke i karene. Alle funn gjelder kjernerøys i gravhaug nr. 1 (ID76336) 

under Gåserud (gnr. 60) nevnt i VO (Grieg 1943:720).  

Ved søk på C-nummer blir gjenstandene sortert under en helt annen gård, Grini. Dette må være feil; det vektlegges i 

opplysningene at Ellen Høigård Hofseth ledet utgravningen på nettopp Gåserud, initiert grunnet omlegging av vei.  Gravhaugen 

ligger omtrent der dagens riksvei passerer, 750 m Ø for borgen. 
Det nevnes i Grieg (1943:720) at det på østsiden for gården Gåserud skal ha gått en gammel vei opp i åsen som det 

fortsatt er spor etter, og sagnet forteller at det var åsted for et slag. Ellers skal det ha vært en rund gravhaug av viss størrelse ved 

postveien ned mot Lågenveien. 

 

Funksjoner og attributter: Kontrollborg mellom utmark og transportåren Lågen, med mulig tollfunksjon Beskjedne murrester, 

men det er mulig at de har vært høyere. Kontroll med mulig utmarksressurser. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Sisteleddet -rud tilhører en klasse av gårdsnavn (rød/ruð) med tilknytning til slutten av 

VT, med hovedtyngde i MA. Kommer av rydning, igjen tyder på ekspansjon av småbruk der det tidligere var beite eller 

utmarksdrift. Spesielt mange av disse gårdene finnes på Østlandet (Sandnes og Stemshaug 1997:35-36). Førsteleddet Gåse- er 

antagelig utledet av Gási, et nokså sjeldent mannsnavn fra MA, men som gjenfinnes i flere stedsnavn (Rygh 1907:34) 

 

Litteratur: Larsen (1974); Top.ark (1970, 1974) 

 

Tjubørje 70075. Kart-ID:13 
Gård: Roso 59/4 

 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten måler 3500 m2. Oppgangen finnes på åsens S-SØ-side gjennom et temmelig bratt, trangt, 

lite pass. Et nokså plant platå, med murer i N, som strekker seg rundt brinken samt i S brink. Øverst og N-ligst i dette ligger en 

mengde stein veltet på hver side. De danner en hel mur, bestående av løftestein eller større. Oscar Sik mener at deler av det nå 65 

meter lange murverket kan ha vært opp mot to meter høyt (Grieg 1943:719).  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Marginalt høyere topper like SSV og NØ for platået gir ved lite vegetasjon mulighet for 

innsyn på platået. Vid utsikt mot N, V og S, i N over hele Hem sogn, i V Kroken og i S-V Svarstad sogn. Alle ferdselsveier 

gjennom dalen har man fritt utsyn til. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Ingen registrerte kulturminner eller funn innen 1 km omkrets. På 

gården Røsbekk en drøy km mot SV ligger det en gravhaug og rester etter det som kan ha vært to gravhauger eller groplokaliteter. 

 

Funksjoner og attributter: Kontrollborg, tilflukt, kultisk? Synskontakt med Tyvenborgåsen, strategisk bruk? Kontroll med 

utmarksressurser, kanskje i tilknytning til jernvinne NV i Lardal (De store Myrene) (Larsen 2009:152-154). 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Gårdsnavnet Roso forstås av Rygh å skulle komme fra et bekkeløp (ryssja, rysja, drysse, 

strømme ned) (Rygh 1907:382), spesielt den som skaper en slags grense mellom Hem og Svarstad sogn, Rosoelven. Ellers er 

lokalitetstetsnavnet innunder røver/tilfluktsteds/myter-kategorien. 

 

Litteratur: Grieg (1943:717-719); Top.ark (1931). 

 

Tyvenborgåsen 51320. Kart-ID: 8 
Gård: Otterstad 1/1 
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Vurdering av borgområdet: Et nokså flatt og smalt platå som følger hele åsens rygg med N-S orientering, sparsommelig bevokst 

med furu, løvtrær og små busker, mose og lyng. God sikt inn mot midten av platået fra alle sider av borgen. Platåets høyeste punkt 

er blankskurt svaberg. Noe brattere i N og S, men tilgjengelig her fra. I Ø er det svært bratt. I V er det relativt bratt, men ikke 

umulig å ta seg opp. Anleggets murer må sies å være blant fylkets mest komplette, med murer i nesten alle himmelretninger. 

Murene danner nærmest en krans omkring det indre borgområdet på 22 000 m2, total lengde 99 m. Den sydligste og vestligste 

muren ligger noe lavere i terrenget ift topplatået. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Ligger parallelt med Lågen, så vidt i innmark. Kollen er den sydligste del av 

Brubakkåsen som løper over til Buskerud og Kongsberg kommune 170 meter nord for lokaliteten. Aannestad (2012:99-100) 

mener at Otterstadborgens plassering i nærheten av Lågen styrker dens mulige bruksform som strategisk punkt i landskapet, langs 

den viktige kommunikasjonsåren Lågen. Utsyn mot Lågen i Ø og SØ, gården Fossnes på den andre siden av Lågen. Hvittingfoss 

kan ses i NØ. Det er også utsyn mot F865, gården Ødegården og bakenforliggende gård Horntvedt i SSV. 

 

Strukturer: Dr. Augestad tror at murrester på mindre strategiske plasser må være hauger med kasteskyts (Augestad 1904:304). 

Det er riktig nok en del slike enkeltstående strukturer oppe på borgen som ikke har form av mur, men disse kan være resultater av 

omflytting og hærverk. Informant Finnerud melder at det i 1930-årene ble gjort forsøk på å finne verdisaker der. Dessuten har 

barn benyttet platået som lekeplass. Det kan trekkes en parallell til en lignende usikker struktur på Stufsrud-Tjuvberget i Hillestad 

(ID41600), der det kan være snakk om gjenbruk av mur til bygging av gravrøys (jf. Hegardt 1991a:46; Johansen 1997:126). Ifølge 

VO skal det ha blitt gravet ved inngangen, men det er usikkert om det menes det nordre eller søndre inngangen (Grieg 1943:706). 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Det ble funnet to pilspisser av jern midt på fjellet, antatt å være fra MA. 

Disse knyttes til jakt av elg eller rein (Augestad 1904:304; Grieg 1943:706). Det finnes ikke opplysninger om dette i 

gjenstandsdatabasen. På Fossnes gård på andre siden av lågen i Kongsberg kommune i Buskerud, er det gjort flere funn fra 

RT/RT-FVT i tre hauger samt en steinsetning, som ble ramponert og kjørt vekk i femtiåra (ID80597); en del regnes også som 

importgjenstander (Aannestad 2012). Gravfeltet ligger omtrent 950 Ø for bygdeborgen. Hemmoorkar benyttet som urne C959a, 

Vestlandskjele C961, også denne med bein, en bronseskål med ukjent bruksområde C960, og dessuten to keramikk-kar som også 

ble benyttet gravurner (C962 og C963). En kule av bly skal være tapt. Like ved dette gravfeltet er det registrert minst fire 

kullgroper med datering til førreformatorisk tid, omtrent like mange utenfor den gitte omkrets av 1 km fra Tyvenborgåsen. Dette 

kan ha vært kullproduksjon for jernfremstilling. 

 

Funksjoner og attributter: Kultisk bruk, forsvar (kasteskyts), kontroll og toll: plasseringen langs Lågen og landeveier, med 

utsikt til åser i vest og jordbrukslandskapet med kulturminner i øst, NØ og sør-sørvestover, mulig fangst. Mulig tilknytning til 

utmarksressurser (jernvinna ved De Store Myrene) NV-over i kommunen 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Gårdsnavnet Otterstad kommer av Óttarsstaðir, etter mannsnavnet (Rygh 1907:368-369), 

regnes som noe yngre enn rene Stad-navn, som for øvrig antagelig har opphav i en periode fra overgangen EJA til YJA (Sandnes 

og Stemshaug 1997:421-422).  Lokalitetsnavnet i kategorien historiske sagn (tyveborger). 

 

Litteratur: Aannestad (2012); Augestad (1904); Grieg (1943:705-706,719); Rygh (1882) 

 

LARVIK KOMMUNE 
 

Bjørnåsen 90963. Kart-ID:46 
Gård: Gjone store 2098/3 

 

Vurdering av borgområdet: Selve platået avgrenses av bratte sider mot V-N-Ø, mens den sørlige delen er lettere tilgjengelig via 

en 30 graders berghelling. Det skal la seg gjøre å ta seg opp fra nord eller vest, men her ligger det ingen forskansning i dag. Det 

indre området (1900 m2) avgrenses derfor av brattsidene, og en mur av lokal bruddstein sør på platået, 24 meter. Denne starter på 

et SV-lig stup, og løper over mot østsiden i mer eller mindre utrast form. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Utmarkslokalitet. Det vurderes som at det er mulig å se ned på platået fra høyere koller i 

SV, S og Ø-SØ. Særlig markant er høydeforskjellen til høydedraget Storhaug i sør. Fra kollen vil man ha et begrenset utsyn, fordi 

toppen generelt er lavere enn de andre kollene. Det skal være god sikt mot NV og Heum gård. Således kontrollerer kollen 

småskala umiddelbart territorium. Som en avgrenset kolle i et skoglandskap, orientert omtrent i samme lengderetning som Lågen, 

1,5 km mot øst. Nokså lett tilgjengelig fra Lyseboveien som er en del av Farrisveiens skogsveier, forbundet med Lågendalsveien, 

gitt snøfattige forhold 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Med unntak av enkelte løsfunn fra STA er det gjort få registreringer av 

kulturminner i borgens nærhet. En del nedlagte setre, deriblant Storgjosetra rundt 70 m fra borgen mot NV (ID133527), i bruk 

frem til 1942. Korsformet spenne C20165 av R.247, korsformet spenne C20164 a (Grieg 1943:693) blant annet, funnet på Gjone-

gårdene omkring 2-2,5 km NNØ for lokaliteten. Andre funn fra disse gårdene og Gjonestranda omfatter RT, FVT og FRJA, som 

C19909, et leirkar (Grieg 1943:694): «Disse sager er f. i en liden røs paa Gjonestranden, Kvelde s., Hedrum pgd., Jarlsberg og 

Larviks amt. Lerkarret stod paa bunden midt i røsen, fyldt næsten til randen med brændte ben, mellem hvilke oldsagerne laa. Kul 
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saaes. Der havde været gravet i haugen før, hvorved "nogen grytegreier var slaaet isund". Graven tilhører La Téneperioden». Sett 

bort fra fravær av funn like ved, ligger Bjørnåsen i et av de rikeste EJA-funnområder i Vestfold. 

 

Funksjoner og attributter: Nokså liten utmarksborg, mulig kontrollborg av ressurser som «kontrollerer» det lille dalføret 

mellom Lågendalen og Farrisvannet. Meget bratt, med unntak av sør. Kan ha vært en tilfluktborg. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Nyere tids natur/kulturnavn, gitt grunnet funksjon som bjørnestilling i nyere tid, etter 

opplysninger i Top.ark/ØK-kartregistrering, gitt av postmester Kolbjørn Slettsjø i Kvelde. Gårdsnavnet Gjone er antagelig det 

samme som Gjønnes, en gård i Hedrum (Rygh 1907:341). Det spekuleres i om Gjone kan være et elvenavn (Rygh 1907:355), 

noen endelig avklaring gis ikke. Overveiende sannsynlighet for at navnet er et naturnavn. 

 

Litteratur: Pedersen (1978) 

 

Haugeneåsen 22882. Kart-ID: 53 
Gård: Haugene østre 4024/2 
 

Vurdering av borgområdet: Det indre arealet er på 21 000 m2. Det vurderes som at det er en indre mur som løper oppstykket 

langs N-siden på lokaliteten, og en ytre hindringsmur på NØ-siden (Bjerck 1979). Samlet er murens lengde 86 m. Platået er nokså 

kupert, men flatere på det sydligste platået, lett tilgjengelig fra nord Antatt datering i Askeladden til EJA. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Tilnærmet panoramautsyn ut over deler Brunlanes, 180 grader fra sydligste platå: 

Larviksfjorden, Skagerak og gårdene Katrineborg, Torsrød og Fredriksvern. På Ø-siden av Larviksfjorden i NNØ bygdeborgen på 

Gon (Hummerberget) i Tjølling og Viksfjorden. I synsranden i NØ Kjerringberget i Tjølling. Fra S-del Skagerak og gårdene 

Bøvre, Brekke, og Nalum. Fra NV del Aske, Haugene og åsene N for raet. Nordover er sikten sperret av den midterste kollen. 

Flatt jordbrukslandskap med oppstikkende knauser, der Haugeneåsen er høyeste punkt. Mot nord sikt til Løkås og Korpås. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Haugeneåsen ligger i et rikt kulturlandskap med mange funn fra JA, og 

noen fra BA. Her er det bare anledning til å nevne de nærmest beliggende. 275 m mot NØ ligger Brunla (ID42687) med rundhaug 

datert til JA. 690 meter NØ for borgen, også på Brunla, ble det funnet et spinnehjul av bly, typologisk datert til VT-MA 

(ID214472) (sortert til YJA). Katrineborg gravfelt med to røyser datert til BA-JA (ID42703), 860 m mot NØ. Kokegrop 790 m 

mot SSØ (ID95031) typologisk datert til BA-JA. På Tanum prestegård (ID3392): to gravhauger fra JA og en hulvei som passerer 

midt mellom disse to hauger. Løper rundt 150 m i S-lig retning. I VO er det angitt at disse haugene tilhører et gravfelt under 

Haugene østre (gnr 24 bnr 7), og at det i tillegg skal ha vært 11 andre gravminner av varierende størrelse, en del riktig store 

gravhauger (Grieg 1943:549-550). Ikke angitt i Askeladden.  

På Katrineborg har utgravning av en frigitt haug ført til funn fra EJA (C34692 a-y), blant annet masse fragmenter av 

keramiske kar, totalt 950 gr. brente bein, perler, kvartsbryne og harpiks antagelig benyttet som tetningsmiddel til tre eller barkekar. 

Katrineborg med bosetningsspor i form av stolpehull, et par kokegroper og noen nedgravninger (ID220766) med dateringer til RT 

990 m mot Ø. Katrineborg (ID220784) 900 m mot Ø, strukturer fra JA, og kokegropfelt Katrineborg (ID220782) 915 m mot Ø, 

datert til RT og JA. Ved Haugene østre, rundt 4-500 N for bygdeborgen ble det gjort funn i to branngraver (C31290 a-f) med 

generell datering til JA. Funn inkluderer leirkarskår, brente bein, trekarkitt og jernslagg. I VO angis det flere funn fra Foldvik-

gårdene (Grieg 1943:551-553), men det er uvisst hvilket gårds- og bruksnummer disse funnene sorteres under. Antagelig ligger 

funnstedene vest for fylkesvei 58, og utenfor 1km radius fra Haugeneåsen, de summeres derfor ikke inn her. Disse gravfunnene 

omfatter for det meste funn fra EJA, deriblant gravfunn fra FVT (C10322-30/C10582-85). Blant disse gjenstandene ble det funnet 

et helt bevart glassbeger av type R335. Det skal nevnes at det på Hunderåsen omtrent 150 meter nord for Katrineborg ligger et 

gravfelt med 60 gravminner datert til JA. Disse ligger utenfor radius på 1 km. fra Haugeneåsen.  

 

Funksjoner og attributter: Kontrollborg, godt utsyn, kontakt med flere andre borger, hulvei, forsvarsanlegg? Selv om selve 

borgen ikke er datert, ligger den i et kulturlandskap som har potensielle kulturminner fra FVT, urolige tider. Kan den ha vært 

kultisk? Likhet med Ravneberget på Hunn. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Både kulturnavn og naturnavntolkning er her mulig. Gårdsnavnet Haugene østre kan 

bety at gården er omgitt av gravhauger (Sandnes og Stemshaug 1997:199), slik nevnt ovenfor. Det kollete landskapet gir mange 

naturlige hauger (Rygh 1898b:53).  Jeg tolker det som mest sannsynlig at det er terrengformene som gir lokalitetsnavn og 

gårdsnavn. Haug-stedsnavn i bestemt form entall er noe yngre enn tilsvarende i ubest. form (Sandnes og Stemshaug 1997:33). 

 

Litteratur: Bjerck (1979) 

 

Hummerberget 39153. Kart-ID: 52 
Gård: Gon 1001/1 

 

Vurdering av borgområdet: Stort knausete svaberg, også kalt Gonsfjellet, gjennomskåret av kløfter. Lokaliteten måler 9500 m2. 

Murrestene er bygget av rundkamp, og er til dels ramponerte. Dette skyldes at folk på femtitallet tok stein til hyttebyggingen. Det 
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er derfor vanskelig å si hvordan muren så ut før den tid. Murrestene (32 m) er for øvrig der det er mest naturlig adkomst til platået, 

nemlig i NV. Antas datert til EJA i Askeladden. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Utsyn mot Svenner fyr, Larviksfjorden, mot Stavern og Brunlanes. Kontrollerer 

innseiling mot Viksfjorden, som leder inn til Kaupang. Sikt til Korpås, Løkås og Haugeneåsen i Brunlanes. 

 

Strukturer: En større åsrøys ID39153-2 (Grieg 1943:452; Sollund 1996:52,80,99) på platåets høyeste punkt som er svært utkastet. 

Vurderes anlagt i BA-JA, til tross for Askeladdens sortering under JA. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: To registrerte kulturminner fra BA-JA: Gravrøys 850 m mot NØ på 

Gurineåsen (ID19106), og gravrøys på Ettermiddagsåsen 500 meter mot ØNØ (ID19105). Skjelsvik melder i Top.ark datert til 

1950 at det ble funnet et spinnehjul og en kljåstein, kleberstein med hull på jordene like ved. Spinnehjulet er tapt og klebersteinen 

har jeg ikke kunnet finne igjen i museumsdatabasen. 

 

Funksjoner og attributter: Beliggenheten tilsier godt oppsyn med fjordene, opp mot Lågens munning, Kaupang, og utover 

Oslofjorden. Kontroll og tollfunksjon er derfor sannsynlig. Mulig kultisk; kontinuitet på stedet som gravplass med tanke på røysen. 

Forsvarsfunksjon er mindre sannsynlig, det er ikke vanskelig å ta seg opp på platået. Det kan imidlertid tenkes at det har vært 

murer på andre siden av kløften, og at denne delen av Hummerberget har vært en del av et forsvarsverk. Slik ville oppgangen til 

platået vært dekket og mindre lett å bestige. I tilfelle militære grunner ville stedet kanskje heller fungert som varsling for de andre 

borgene som har sikt Hummerberget. Dessuten er stedet ikke så godt egnet for offensivt forsvar. Angrep på fiendtlige skip må i 

slike tilfeller ha foregått med pil og bue, noe som ikke kan utelukkes.  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Lokalitetsnavnet anses å tilhøre en nøytral navnegruppe (Aannestad 2004:34), men det 

er naturlig å tenke seg at Hummer-leddet kommer av hummerfiske, evt. at det har betydd hammer, som i berghammer. Gon/Goen-

gårdsnavnets mening forblir uløst (Rygh 1907:258-259, 289), men jeg mener at det kan ha vært et -vin-ledd, Govin, slik som det 

foreslås for Fon. 

 

Litteratur: Grieg (1943:452); Melheim (2006b); Sollund (1996); Top.ark (1918, 1935, 1950, 1957) 

 

Korpås 3283. Kart-ID: 50 
Gård: Tanum 4002/9 
 

Vurdering av borgområdet: En 17 meter lang struktur vurderes som en utrast sperremur av grov rundkamp, og ligger i den 

eneste naturlige adkomsten opp på platået, i en ravinelignende smal brem. Adkomsten er i NØ og lettes av en stålwire som er 

festet i ravinens østside.  Formmessig er Korpås lik Løkås, det er omtrent like bratt opp til platået. Disse to lokaliteter bærer 

karakter av å være tvillingborger. Lokaliteten har et indre mål på 7800 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Godt utsyn i alle himmelretninger, Løkås sees mot SV. Godt utsyn mot kysten, Stavern 

og Brunlanes. Platået har innsyn fra omkringliggende høyder, som Bordbergåsen og Løkås. Akkurat på utsiden av randsonen for 

Raet, i jordbrukslandskap med plassering mellom indre og ytre morene. Det er sikt til Løkås, Haugeneåsen og Hummerberget. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Se Gansum (2002:40-41) for en vurdering av et hulveiløp mellom 

Tanum kirke og Uleberg, omtrent 850 meter mot ØSØ for Korpås. Her er det i hvert fall fire ulike hulveiløp, kanskje flere. 

Gravrøys fra BA-JA (ID70897) på Tanumåsen, 600 m mot SØ. Gravhaug fra JA (ID42742) 430 m mot SSØ, og JA-gravhaug 750 

mot SØ (ID22860). På Ullebergåsen ligger en gravrøys (ID105821) med datering til BA, 990 m mot ØSØ, samt en gravhaug inne 

på Tanum kirkegård 870 m mot SSØ (ID52465). På Tanum prestegård står det en bauta som tidligere ble ansett som tvilsom, men 

som vurderes som sikker av fylkeskommunens arkeologer i dag (ID32711). Nylig er det gjort gjenstandsfunn på jordene i 

nærheten av bygdeborgen og Tanum kirke: Femti meter syd for sydspissen av Korpås er det funnet en glassperle, som dateres til 

VT (YJA). 930 meter SSØ for Korpås, på jordene syd for Steinsholt gård og SSV for Løkåsborgen, er det funnet en annen 

glassperle (ID214562), som dateres til YJA. Rundt 60 meter N for dette funnstedet er det funnet en blyplate med korsdekor, datert 

til MA (ID215018). 660 m mot SSØ, dirhemklipp i to biter (ID222636) fra VT, 620 meter mot SSØ et dyrehode i bly (ID222638), 

VT-MA, vektes til MA. 

 

Funksjoner og attributter: Like ved ferdselsåre, utsikt over store deler av Brunlanes. Kontroll og toll, forsvar. Bør sees i 

sammenheng med Løkås som ligger 830 meter unna.  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Ifølge Rygh tyder navnet Korpås på slektskap til Ravneberget, et sted der (ravne)fugler 

holdt til. Korpdalsberget i Sparbu, Nord-Trøndelag (Ystgaard 1999). Lokalitetsnavnet anses å tilhøre en nøytral navnegruppe 

(Aannestad 2004:34) 

 

Litteratur: Top.ark (1989) 

 

Løkås 13080. Kart-ID: 51 
Gård: Steinsholt nedre 4001/5 
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Vurdering av borgområdet: Løkås (6400 m2) kan beskrives som en knoll, med et nokså lite og åpent topplatå, med bare en bratt, 

sjaktlignende revne ned mot omkringliggende jorder i nord. Det ble observert en god del rundkamp på vei opp mot platået, som er 

via adkomstvei i NØ-VNV, omkring 125-meterkoten. Muren strekker seg fra vestbrinken i 15 meters lengde, frem til kløftens 

høyeste beliggende del, der det er en «inngang». Derfra strekker muren seg til NNØ-siden i 50 meters lengde. Muren er i det hele 

tatt svært utrast, nøyaktig beskrivelser og oppmåling har vært vanskelig. Total lengde på muren beregnes til 65 meter. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Akkurat på utsiden av randsonen for moreneryggen Raet, omkring 150 meter syd for 

moreneløsmassene, i jordbrukslandskap. Plassering mellom jordbrukslandskap og potensielle utmarksressurser på innsiden av raet. 

Like ved ferdselsåre, utsikt over store deler av Brunlanes. Det er sikt til Korpås, Haugeneåsen og Hummerberget. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Se Gansum (2002:40-41) for en vurdering av tilknytningen til 

hulveiløp rundt Tanum kirke, omtrent 1,1 km ØSØ for Løkås, omkring 950 meter SSØ for Korpås. Videre er det hos Gansum 

antydet hulveiløp ved Hvattumskjeet (Gansum 2002:39), 800 meter SSØ for Løkås. Minst ett av hulveiløpene som ligger innunder 

Korpås kan telles med for Løkås, totalt 2 hulveiløp for Løkås. Disse løpene har ikke ID i Askeladden, men ligger omtrent ved 

flatmarksgrav med ID70769 og gravfeltet Hvattum østre (ID52459). En av hulveiene er dekket med en gravhaug (fig 12 i Gansum 

2002:39-40). Flatmarksgraven kan på bakgrunn av gjenstandsfunn dateres til EJA (C37546 a-e): sterkt ødelagt brent korsformet 

spenne, randskår av gråbrunt leirkar, deler av en brent beinkam, flintfragmenter og 337 gr. brente bein fra ungt voksent menneske. 

Graven var omkranset av en steinring, og lå like ved gravfeltet Hvattum østre, som har 21 gravhauger datert til JA. Disse 

gravminnene ligger 780 m S for Løkås.  

En kullmile omtrent halvveis mellom bygdeborgen og gravfeltet (ID52461), med anslagsvis datering til JA-MA. 930 m 

mot Ø ligger en gravhaug fra JA (ID42742). En bautastein datert til JA-MA står inne i tett granskog 830 m SSØ for tuppen av 

Løkås (ID39694). Denne vurderes her som fra YJA. Funnsted fra MA (ID215018) 450 m mot SØ for Løkås: blyplate med 

korsdekor, like ved, 60 m S, funn av en glassperle datert til YJA (ID214562), og en glassperle fra VT (YJA) (ID214910) 915 m 

ØNØ for tuppen av Løkås, rett ved Korpås. Mot ØSØ 940 m: dirhemklipp i to biter (ID222636) fra VT, 880 meter mot ØSØ et 

dyrehode i bly (ID222638), VT-MA. Dennee vektes til MA. Like ved Hvattumskjeet ligger gravene Hvatum østre (ID42796, som 

ikke må forveksles med ID52459) der det også er en boplass fra STA. Gravene er daterte som førreformatoriske, men det er ellers 

lite informasjon om disse. I Melheim (2006a:90, 94, 180) omtales fragmenter av harpiks og leirkar, fra sikker flatmarksgrav på 

Hvatum østre, med bjørneklør i samme kontekst, som usikre BA-dateringer. 

 

Funksjoner og attributter: Kontroll og toll, forsvar. Bør sees i sammenheng med Korpås 830 meter unna.  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Etter Rygh bør Løkås ledes ut fra Laukr, at det vokser eller har vokst ville løkarter på 

åsen (Rygh 1898b:64). Det kan og tenkes at kollens form, lik en løk, har gitt stedet navnet Løkås. Gårdnsnavnet Steinsholt kan, 

som Steinsvoll i Hedrum (Sukkertoppen) vise til mannsnavnet Stein (Rygh 1907:309). -holt-leddet viser til liten skog eller lund, 

med opphav i det tyske Holz (Sandnes og Stemshaug 1997:220). 

 

Litteratur: Gansum (2002)NG, 

 

Osåsen 52702. Kart-ID: 45 
Gård: Nes 2081/12 
 

Vurdering av borgområdet: Åsryggen er noenlunde slak i sør, og det er her det finnes tydelige murer. Kupert med senkninger på 

vestsiden, frodig vegetasjon avslører at det kan samle seg vann. I Askeladden nevnes det at NV på borgområdet også har noe som 

kan tolkes som en jordvoll samt sperreblokker NV. Det er imidlertid vanskelig å avgjøre hvor disse skal ligge. Dette anlegget bør 

sees som bygget med én indre og én ytre mur, samlet lengde 44 m. Lokaliteten er rundt regnet delt i to: den østre delen ligger noe 

høyere enn vestre del, og er mer i dagen. Vestre del ligger noe lavere i forhold til elven. Her er det til dels plass nok til mindre 

bygninger, som kan ha ligget godt i le av den høyere fjellknatten. Samlet areal måler 14 500 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Elvedalstype med dyrket mark og skog, parallelt med Lågens krumning. Fra 

Hedrumveien som passerer like Ø for lokaliteten lar det seg ikke gjøre å se inn på platået. Høyder like mot Ø har innsyn. Høyden 

er synlig fra andre siden av Lågendalselven, fra gårdene Nordkvelde og Furulund. Det er uvisst hvor mye av selve platået man ser, 

men trolig svært lite. Derifra er lokaliteten nokså skjult til tross for god beliggenhet. God sikt til Lågendalen og Kvelde både nord, 

og mot vest og sørover til Kvelde kirkested der det opprinnelig sto en MA-kirke. Ingen sikt til andre bygdeborger. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Rikt jordbrukslandskap med mange funn på omsluttende gårder fra 

særlig YJA. Her nevnes særlig gravminner og funn som er registrert innen 1 km radius: 650 m NNV for Osåsen ligger et gravfelt 

med to hauger datert til JA (ID91061). Omtrent en drøy kilometer mot S og V ligger flere gravfelt og hauger som har vært 

undersøkt av Nicolaysen (Grieg 1943:668), dette gjelder spesielt gårdene Nes og Farmen. Nicolaysens undersøkelser i 1885 førte 

til funn av 44 gjenstander fra VT (Grieg 1943:61). Mellom Lågen og ryggens V-fot går et stifar, som regnes som gammelt 

(Skjelsvik i Top.ark 1989). 
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Funksjoner og attributter: Kontroll og toll, mulig boplass, kultisk, tilflukt og forsvar. Strategisk beliggenhet mellom dyrket 

mark, ferdselsårer (Lågen og landeveier), god nok plass på vestsiden av lokaliteten for bygninger. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Naturnavn av moderne opprinnelse, grunnet elveoset Farmenelva som renner ut i Lågen 

fra øst (jf. Rygh 1898b:69), like nord for åsen, dermed Osåsen. Gården Nes er et naturnavn i ubest. form m., usammensatt, og 

betyr fremstikkende terrengformasjon. Ubestemt og usammensatt form av naturnavn regnes som eldre enn best. sammensatt 

(Sandnes og Stemshaug 1997:34,327). Også kalt Husåskollen. 

 

Litteratur: Top.ark (1989) 

 

Røvern/Hagtvet-Røvern 91181. Kart-ID: 47 
Gård: Hagtvet 2052/5 
 

Vurdering av borgområdet: Også kalt Hagtvet-Røvern. Avgrenset av svært bratte klipper, med et smalt topplatå, lokalitetens 

utstrekning måler 5600 m2. Det er adkomst kun fra NV og NØ, via stier fra lavereliggende platåer ved jordene rundt. To murer på 

lokalitetens NV side. Ut fra beskrivelser i Top.ark (Edv.Bull og ØK-registrering), er det vanskelig å si hvor murene ligger i 

forhold til hverandre. Det som virker sikkert er at det er snakk om dobbelt «brystvern». Totalt måler murene av bruddstein og 

rundkamp 105 m. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Man vil ikke kunne se hele topplatået fra de umiddelbare omgivelser. Kollen er den 

høyeste i området. Sikt til Sukkertoppen mot sør. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Gravfeltet Bjørneberget (ID91172) ligger 780 m mot SV, her er det 17 

gravhauger, 16 rundhauger og 1 langhaug. Sikt dit. 950 m mot VSV ligger det en annen gravhaug (ID90845). Disse gravminner er 

ikke datert mer spesifikt enn til JA. Funn av spydspiss (C19675) fra VT på Hagtvedt (gnr 2052) av typen R531 (Grieg 1943:654). 

Ble funnet i en nå utgravet haug, og kan ha ligget omtrent 5-700 m SSV for Røvern, men nøyaktig sted er ikke angitt. Kun 

funnstedet er summert inn. Et hulveiløp langs Eskedalsveien (ID219560) ligger 760 m mot SV. 

 

Funksjoner og attributter: Utadvendt, men privat: ikke innsyn til platået, men kollen ruver i landskapet. Sagn og 

navnematerialet antyder at kollen har vært tilfluktssted. Kan ha hatt en kultisk funksjon. Sikt til gravfeltet, vanskelig tilgjengelig, 

men god utsikt. Kan ha fungert som forsvarsverk, kontroll og tollborg. Eskedalsveien snor seg rett nedenfor, og er en viktig vei til 

bygdene langs Lågen. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: En kone på en gård i nærheten fortalte Arne Gallis (1976:25) om et sagn om en røver 

som holdt til på østsiden av kollen. Gårdsnavnet har sisteleddet -tvedt, omskrivning av -tveit. Tveit-navn har antagelig opprinnelse 

i VT, og er et kulturnavn som betyr «rydning» eller «mindre jordstykke», antagelig noe eldre enn -rud-navneklassen (Sandnes og 

Stemshaug 1997:35, 466-467). Hagtvedt betyr antagelig «inngjerdet rydning». 

 

Litteratur: Gallis (1976); Grieg (1943:654); Top.ark (1930, 1978) 

 

Sukkertoppen 42947. Kart-ID: 48 
Gård: Steinsvoll 2049/5 

 
Vurdering av borgområdet: Ligger NVV-SSØ plassert ved siden av en annen kolletopp kalt Skjerperødås samt Vardås som er 

noe høyere. En smal dalgang skiller disse koller, det er bratte klipper ned mot denne dalgangen fra Sukkertoppens østre side. 

Lettere kupert, bratt opp til platået fra alle himmelretninger. Mulig oppgang og adkomst langs en hylle i NNV, her er det masse 

utrast stein. Det er mulig å få opp krøtter helt i NNØ (Top.ark 1995). Det vurderes som at anlegget kun har en ytre mur, som er 

NNØ-SSV orientert nord på anlegget. Den fortsetter som utrast mur SØ, og danner mellom 110 og 115-meterskoten en ytre 

forskansning.  Lokaliteten avgrenses tilsynelatende i sør i en bratt helling ned mot en dal, omtrent 47 meter og SV for toppunktet. 

Muren her er sperreblokker og mindre stein. Totalt 40 m mur. Liten tørr slette NV på platået skjermet av knauser. Lokalitetens 

utstrekning måler 6700 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Synlig fra åsen i NØ (Skjerperødåsen) og ØSØ (Vardås). Godt utsyn mot N, mot 

Hedrum MA-kirke i V og S. 

 

Strukturer: Grav ID42947-1, vurderes som usikker. Skjelsvik skriver i Top.ark at «2-3m N for trig punktet finnes en rundaktig 

senkning i det nakne berget. Her vokser en regelmessig, frodig einerklynge. Ellers er senkningen dekket med litt lav. Jorden synes 

å være steinfri, men den er svart og sterkt trekullblandet. Tvm 2m, h 0m.  Kan også tenkes å være spor av vardebrenning. I den 

forbindelse bør en merke seg navnet på åsen SØ for Sukkertoppen, nemlig Vardås på 2041/3.» 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Rødbøl-lokaliteter under 2,5 km avgårde mot S, ellers rike funn i 

bygda fra EJA og JA. Her skal nevnes et funn (C20133) som stammer fra fire ulike graver. De ulike gravene kommer fra gården 

Bergan nedre (gnr 2051, bnr 51), funnkontekst er usikker, men de er tatt direkte fra gravhauger «av ukyndige hender». 
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Gjenstandene stammer fra VT, bla. spydspiss, skjoldbule, bissel og hestebrodder, vektlodd av bly, flere pilspisser, snellehjul og 

skiferbryner. Mennesketenner ble også funnet. Det har ikke latt seg fastslå om disse gravminnene er innenfor 1 km radius av 

Sukkertoppen, og er dermed utelatt fra summeringen. Et hulveiløp langs Eskedalsveien (ID219560) ligger 800 m NV. 

 

Funksjoner og attributter: Minner om foregående Hagtvedt-Røvern: ganske lite platå, men med innsyn. Den usikre strukturen 

tolket som en grav, kan indikere en kultisk bruk. Sikt til MA-kirken, og beliggenhet ved samme naturlige kommunikasjonslinjer i 

landskapet som Røvern (Eskedalsveien/Ringdalsveien, på vei til Lågen eller mot Raet), gjør at man kan tenke seg anlegget som en 

kontrollborg, tollborg og kanskje forsvarsanlegg. Grunnet innsyn og til dels vanskelig tilgjengelighet passer ikke anlegget som 

tilfluktsted. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Nyere tids navngivning som faller innunder naturnavn/deskriptive navn. Steinsvoll kan 

enten komme av terrengformasjoner skapt av stein, eller koller, eller det kan vise til mannsnavnet Stein. Voll-leddet viser til slette 

(Rygh 1907:345-346; Sandnes og Stemshaug 1997:498). Steinsvoll vil derfor bety noe sånt som Steins slette, evt. slette under et 

bergparti. 

 

Litteratur: Top.ark (1976, 1989, 1995)  

 

Tinghaugen 15344. Kart-ID: 49 
Gård: Tinghaugen 2032/1 

 
Vurdering av borgområdet: En liten lokalitet (2800 m2) med svært lite bevarte murer, omtrent 6 meter. Det er kun S på 

lokaliteten at det er rester etter murverk. I dag er platået nokså begrodd. Det er kupert, men med flatere partier.  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Nokså åpent og lett buktende jordbrukslandskap i nærheten av Lågens utløp, med noe 

bar og løvskog.: i granskog beliggende like ved åker, i dag delvis åpen utsikt mot nord og mot Lågen, mer tett mot øst. Selve 

lokaliteten ligger som en liten øy ute i det flate jordbrukslandskapet i det som er et av Lågendalens og fylkets rikeste 

kulturminneområder. Man vil kunne se over til andre siden av Lågen fra platåets nordligste punkt.  

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Helleristningsfelt (ID9291): Ute i dyrket mark på et N-S-gående 

bergskjær: Helleristningsfelt bestående av fem skipsfigurer og 12 skålgroper (Grieg 1943:458-459). Dette feltet ligger omtrent 800 

m NNØ for lokaliteten. I en kilometers radius er det totalt fem gravfelt fra JA, og totalt antall gravminner er 69 med frittstående 

gravminner: To bautaer (under ID19109), gravfeltet Rauan nedre (ID48718) med 33 rundhauger og seks langhauger fra JA 690 m 

mot NØ. Haugane gravfelt (ID75060), 830 m mot NNØ: Hulvei, spissoval steinlegning, seks gravhauger. Gravfelt Rauan øvre 

(ID91168) med tre rundhauger fra JA, 870 m mot NNØ; Gravfelt Rauan øvre (IDI75062) med fire gravhauger fra JA 565 m mot 

NNØ. Gravfelt Hågan (ID19112) 580 m mot NNØ, 11 gravhauger fra JA. Gravhaug Kjelleråsen (ID68427) fra JA 770 m mot NØ; 

Rundhaug Kjelleråsen 790 m mot NØ fra JA (ID77364); Kamperhaug (ID77361), rundhaug fra JA 775 m mot NNV; Rundhaug 

Rauan øvre (ID48717) 795 m mot NNØ fra JA; Rundrøys Rauan øvre (ID75061) 835 m mot NNØ, fra JA; Rauan øvre (ID75063), 

rundhaug fra JA, 540 m mot NØ 

Et hulveisystem (ID107150) 660 m mot NØ (Gansum 2002:39-40) og et kokegropsfelt inngår også i Tinghaugens 

umiddelbare nærhet. Gjenstandsfunn fra utgravde hauger antyder at gravminnene kan dateres til YJA. Et særskilt flott VT-funn 

ble gjort rundt St. Hans i 1905 (C21824): seks halsringer av sølv etter Ryghs type 703 og 706, én håndleddsring i sølv av typen 

Rygh 711 og en sølvhåndleddsring av typen Rygh 712 (Grieg 1943:463). Total vekt 960 gr. Funnkonteksten var «i et grustak en 

god halv alen under jordoverflaten 4-500 alen i SV for vaaningshuset under en liten fjeldknaus. De store ringer laa pent oplagt paa 

hverandre, de to smaa imellem. Ved findestedet var jorden litt mørkere end ellers». C14571 markerer et funn av syv glassperler 

fra VT, funnet i en gravhaug, men videre funnomstendigheter er ikke kjent. Til sist er det i en gravhaug på Rauan blitt funnet bl.a 

en rangle av jern lik R462-463 (C4323) og en øks tilsvarende R559 (C4322), sammen med en del andre redskaper som er gått tapt. 

Datering til VT (Grieg 1943:463). Nylig har en rekke løsfunn innkommet som følge av detektorvirksomhet: 850 m mot NØ: 

beltespenne/hengsel fra VT-MT (ID222442); to spinnehjul i bly (ID 222443/222444) sannsynligvis fra VT 900 m mot NØ; 

torshammer i bly fra VT (ID221839) 740 m mot NNØ. 

 

Funksjoner og attributter: To km nordover ligger det som antagelig er landets største kokegropskonsentrasjon, Bommestad 2 

(ID112756) med 550 kokegroper og ildsteder m.m, daterte til eldre RT, med ytterpunkter til BA og FVT (Samdal og Bukkemoen 

2008:262). Kokegropfeltene settes i sammenheng med store offentlige ritualer, kanskje har de vært forløpere for YJAs tingsteder 

(Samdal og Bukkemoen 2008:262; Ødegaard 2015:312). Navnet Tinghaugen antyder bruksområder knyttet til nettopp forsamling 

eller tingvirksomhet. Det er vanskelig å sette noen klar alder på Tinghaugen ut fra kulturminner rundt, og funn, men et 

tyngdepunkt i VT virker ikke urimelig. Nærheten til Lågen, som i EJA ville ligget rundt 250 meter unna, gjør at man kan tenke 

seg Tinghaugen som en del av de kommunikative elementene i landskapet. Kontroll/tollfunksjon virker derfor plausibelt 

(Ødegaard 2015:317). Kullmiler og fiske i Lågen er nære ressurser i tillegg til jordbruk. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Tinghaugen er et nokså moderne navn gitt til gården, men bunner nok i det faktum at 

selve lokaliteten ligger noe hevet over det omkringliggende landskapet. Nærhet til steder som Hovland, Bommestad og Tjølling 

indikerer at Tinghaugen har hatt betydning som sentralt sted, kanskje for rettslige oppgjør eller som sted for politisk utøvelse. 
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(Bugge 1918:30). Rygh skriver om Bommestad, Bundingsstaðir, at det må være et sted opprinnelig kalt «Bóndþingstaðir, "Sted, 

hvor der holdes Ting af Bønderne"» (Rygh 1907:342). Nærheten til stedsnavnet Bommestad, som språklig må være eldre, gjør at 

det sannsynligvis var flere viktige steder ute i landskapet der Tinghaugen ligger (Ødegaard 2015:317-318), noe de rike 

kulturminnene eller indikerer. 

 

Litteratur: Ødegaard (2015:317-318) 

 

 

NØTTERØY (nå Færder k) 
 

Høgås 31420. Kart-ID: 32 
Gård: Skauen 82/1 

 
Vurdering av borgområdet: Skogkledd åsrygg i nær tilknytning til dyrket mark. Sterkt «beskåret» av pukkverk langs vest, 

spesielt i sørvest. En stor del av åsens SV-del er fjernet, så anleggets areal har vært langt større, anslagsvis opp mot 17 000 m2.  I 

dag måler lokaliteten 10 200 m2. Bratte sider ned mot riksveien i Ø og S. Det er slakest i NV og N, her går det en sti opp mot det 

svært kuperte platået. Det har i eldre tider vært sump rundt lokaliteten, men i dag er det en nokså leirete og fuktig flate.  I dag er 

det bare murrester å finne i N og NNØ, der ligger det en liten sperremur. Innberetninger i Top.ark forteller om en mur som skal gå 

langs nordsiden i Ø-V retning. Denne skal så løpe langs vestsiden av kollen i 150-200 meter, sør den ender i SV. Underbefaring 

var det ikke spor av denne, og det er heller ikke gjort oppmålinger av mur av slik størrelse under kontrollregistrering i 2010. 

Derimot fikk murdelene i N egen geometri, som viser at muren er femti meter lang, og delt i tre deler. Det er trolig at muren som 

det rapporteres om fra 1966-67 er blitt ytterligere ramponert av turgåere og/eller pukkverket. Det kan derfor ikke utelukkes at det 

har vært langt kraftigere murer på lokaliteten. I dag gjenstår omtrent 230 m mur. Det vurderes som sannsynlig at lokaliteten derfor 

har et sett ytre mur (sperremur) og en indre.  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Vidt utsyn til landskapet rundt, innover i fylket i 180 grader omtrent fra vestsiden av 

platået vendt mot dagens steinbrudd. Utsikt også til NØ (Vardås) nordover innover mot Nøtterøy, og til Oksås og Storås-

lokalitetene i Sandefjord. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Mot NNØ 710 m til gravrøys fra JA (ID79678). Omtrent 150 m ØSØ 

for sydspissen av Høgås ble det avdekket en ujevn avlang struktur (grop) i utkanten av gamle dyrkningslag, foreløpig datert til JA-

MA. Det ble funnet en bit flint i bunnen (ID146497, har også ID-nummer 146089-7). I samme sjakt ble det avdekket to ildsteder, 

der to kullprøver fra samme struktur (ID146089-1) ga kalibrerte dateringer på AD770-900 og AD920-50. Den andre (ID146089-2) 

ble derfor antatt datert til VT. Tre separat innmålte strukturer som delvis glir over i hverandre fikk generell datering til JA-MA, 

hvorav en struktur hadde ardspor (ID146089-4/6).  Sjakten ble åpnet grunnet legging av vannledning. Lokaliteten ligger tett opp 

til Kirkeveien (riksveien), utstrekningen er antagelig langt større. 

 

Funksjoner og attributter: Kontroll, toll, tilflukt, forsvar? Strategisk plassering langs det som er dagens Kirkeveien N-S på 

Nøtterøy mot Vrengensundet og Tjøme. Vrengensundet kan etter havnivået i EJA ha ligget omtrent 850 meter unna lokaliteten, 

rundt 500 m nærmere enn i dag. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Et beskrivende naturnavn. En markant høyde som reiser seg ganske bratt fra det 

omkringliggende landskapet. Gårdsnavnet Skauen er en nokså ny måte å skrive Skogen på, der dialekt spiller inn (Rygh 1898b:75; 

1907:242). Lik Skog under Tjuvbergåsen i Andebu, kan gårdsnavnet kanskje ha vært et gammelt bygdenavn, men da i et nyere 

opphav, jf. den best. formen. 

 

Litteratur: Top.ark (1966, 1967); Snekkestad (2010) 

 

Leirfjell/Tjuvåsen 61995. Kart-ID: 33 
Gård: Bjønnes 25/6 

 

Vurdering av borgområdet: Total lengde murer er anslått til omtrent 45 meter, men det hevdes i innberetning fra Richard 

Pettersen 1965 (Top.ark) at den samlede lengden på nordre hovedmuren har vært på 150 meter, mens en hindringsmur nedenfor 

skal ha vært på 25 meter. Det er snakk om nokså slak stigning opp mot platået fra N og S, i øst og vest er det derimot stupbratt, og 

verre å ta seg opp. På vestsiden er det dessuten mindre murarmer i skar, steder det har vært mulig å ta seg opp. Naturlig 

opphopning av masser fra istiden kan være en forklaring på stein som ligger rundt foten av kollen, men i S er dette like gjerne 

utraste masser fra mur, ifølge Fredrik Gaustads innberetning av 1966. Pettersen mener stein ved foten av lokaliteten i SØ er 

forhindringsmurer, men her mener Gaustad at det er snakk om naturlig ansamlinger fra eldre strandlinje. Alt i alt vurderes det som 

at det er snakk om i hovedsak enkeltmurer både i nord og sør, noe innmåling i den senere tid også viser. Lokaliteten måler 9800 

m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Noe begrenset utsyn, men til Strengsdalsvannet og jordbruksområdene like ved åsryggen, 

og sørover mot Vrengensundet skal det være noe sikt. Lokaliteten ligger omtrent på samme høyde som en kolle like NNV, også 
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kalt Leirfjell. Ellers er det noen høyere topper fra hvilke man burde kunne se inn på platået. Kollen er ikke så lett å skjelne fra 

Leirfjell og åsene ellers. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Under Buberglia, mellom 8-900 m SØ for bygdeborgen har det 

fremkommet uornerte randskår fra leirkar, brente bein og noe trekull, alt dette i en røys som ble oppdaget under bygging av en 

hytte (C29902). Alt var meget brent. Dateringen anslås til EJA. 730 m mot SØ på Buberg: gravrøys fra BA-JA (ID11673). 920 m 

mot NV på Skrafskjær: gravrøys fra JA (ID79678). 

 

Funksjoner og attributter: Størrelsen og nærhet til dagens veier (Leirfjellveien, Strengsdalsveien og Oserødveien) gjør at jeg 

plasserer anlegget under kontroll, forsvars- og tilfluktsfunksjoner. Platået er nokså lett tilgjengelig via N eller S fra 

omkringliggende gårder. Fredrik Gaustad (1966) la spesielt vekt på borgens beskaffenhet som tilfluktsområde. Lignende 

konklusjoner rundt forsvar og tilflukt finner en hos Snekkestad (2010:10), som fremhever Leirfjells noe perifere, og derfor mulige 

posisjon i et utmarksressursområde. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Lokaliteten er kjent som Leirfjell pga beliggenhet ved høyden ved samme navn, som 

igjen speiler egenskapen som høyde, og trolig jordsmonnet. For mange er Leirfjell kjent som Tjuvåsen/Tjuvkollen, Nøtterøy 

Historielag ønsket derfor å gå helt over til denne formen (Asplin 1993). Gårdsnavnet Bjønnes består av førsteleddet býr/bær eller 

bjár, av gammelnorsk opphav, og betyr gård, eller bø. Bjárnes har antagelig vært gammel form, altså en gård som ligger på et nes 

(Rygh 1907:236; Sandnes og Stemshaug 1997:93) 

 

Litteratur: Gaustad (1966), Snekkestad (2010); udatert innberetning i Top.ark 

 

Vardås 80308. Kart-ID: 31 
Gård: Bjønnes 25/14 

 
Vurdering av borgområdet: Lokaliteten måler 34 000 m2. Lett adgang til topplatået fra N og S. Opprinnelig har det nok vært 

verre å nå platået fra S. Invasjonsmaktens bygging av kanonbatteri sommer-høst 1944 og vinter-vår 1945 førte imidlertid til mye 

sprengning av fjell for å få bygget rom og ganger i åsens sør-ende (Dyrhaug 1993/94:16), terrenget ble derfor drastisk forandret. 

En sti leder opp mot radar og sendetårn på sør-sentrale platået fra sør, forbi batteristillingen. Selve platået må sies å være nokså 

plant, uten vegetasjon ville man hatt god oversikt over hele lokaliteten. Det opplyses i Askeladden at åsen er slakest mot sør. Det 

skal tilføyes at det heller ikke er noe problem å ta seg opp i nord, selv om helningen er noe brattere. Antydning til blokker langs sti 

opp på platået i nord, men dette er antagelig bragt dit av isen. Derfor er det kun i sør at det finnes murrester, disse er skjemmet av 

et gjerde. Samlet lengde på murrester er i dag 40 m. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Kollen er en tydelig geologisk formasjon på Nøtterøy, det er god sikt opp på platået fra 

andre høyder, som fra Høgås. Særdeles god utsikt over store og sentrale deler av Nøtterøy, skjærgården og innover i fastlands-

Vestfold. Teoretisk sikt til fem bygdeborger. 

 

Strukturer: Gravrøys (ID80308-2) fra JA (Grieg 1943:353). Den er i dag sterkt overgrodd. Omtrent 30-40 m mot SSV for 

gravrøysen finnes det en samling med bruddstein, maks. høyde 20-30 cm, 2-2,5 m i bredden. Ikke merket av på kart. Kan være 

restene av fundament for varde, men kan også være stein som er samlet opp i nyere tid. Denne usikre strukturen er ikke summert 

inn under gravminner eller andre strukturer. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: C13521: jernøks fra YJA, lik R555. Denne ble funnet på gården 

Natvall omtrent 950 m mot NV sammen med noen andre gjenstander som er tapt (Grieg 1943:346). 890 m mot VNV ligger 

gravfeltet Skjerve øvre med syv rundhauger, datert til JA (ID21541). I en av disse skal det rundt 1900 ha blitt funnet blant annet et 

sverdhjalt og en øks, men det foreligger ikke ytterligere opplysninger om gjenstandene. Like sør for dette gravfeltet ble det 

avdekket tre kokegroper fra BA-JA. I strukturene ble det funnet en flintskraper og brente bein (ID145701). Tett i tett med disse 

strukturer: dyrkningslag datert til JA-MA (ID145698). Like sør for dette ble det avdekket et kulturlag datert til JA-MA og en 

kokegrop datert til JA (ID146453).  

Vest for Skjervefeltet ligger to hauger fra JA. Det skal ifølge informant ha vært gravet i den ene haugen, og 

vedkommende skal ha støtt på bein og kullrester under en steinhelle. Den ble siden dekket til (ID51144). Også i samme området 

ligger Meumåsen (ID58461) med en røys og en gravhaug. Datering av røysen er satt til BA-JA. Haugen vurderes som 

førreformatorisk. 930 m mot NV på toppen av Semsåsen ligger en gravrøys fra BA-JA (ID21546). 760 m rett N for Vardås ble det 

avdekket totalt fem strukturer, hvor tre var kokegroper og to av udefinerbart slag. To av kokegropene ble C14-daterte til sen MA 

(AD 1430-1520), den siste ble typologisk satt til BA-JA. De to siste strukturene fikk datering BA-JA (ID138916). 965 m N for 

lokaliteten er det funnet en fragmentert nøkkel datert til MA (ID214406). Nylig er det funnet en dirhem (fra VT med 

innskripsjonen 906 e. Kr, ID222423) 640 m mot SØ.  

 

Funksjoner og attributter: Tilfluktfunksjon, kontrollfunksjon og mulig kultisk funksjon. Oversikten over kystlandskapet og 

videre innover mot fastlandet i Ø samt vardenavnet tilsier at denne funksjonen må vurderes. Tilflukt kan ikke utelukkes, et stort 
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nok og lett tilgjengelig platå med vann. Røysen på platået kan vitne om at stedet hadde betydning i kultisk øyemed. Platået er stort 

nok til at det kan ha vært bygninger her, selv om lokaliteten mangler romvirkning som for eksempel på Goksjø-Røvern. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Gårdsnavnet Bjønnes består av førsteleddet býr/bær eller bjár, av gammelnorsk opphav, 

og betyr gård, eller bø. Bjárnes har antagelig vært gammel form, altså en gård som ligger på et nes (Rygh 1907:236; Sandnes og 

Stemshaug 1997:93). Vardenavnet tilsier at høyden kan ha vært oppfattet som et kommunikasjonspunkt, et sted for å tenne varder 

(Rygh 1898a). 

 

Litteratur: Dyrhaug (1993/94); Snekkestad (2010) 

 

RE KOMMUNE 

 

Fonshøgås 70704. Kart-ID: 11 
Gård: Fon 338/1 

 
Vurdering av borgområdet: Lokaliteten måler 27 000 m2. Platået har vært benyttet til skogsdrift, til granplanting. Det er 

antagelig skjemmende skader på dette kulturminnet, i form av ødelagte murer, som i dag beregnes til å bestå av 175 m. 

Jordvendingsmaskiner som er benyttet ved granplanting har flere steder ødelagt evt. gamle dyrkningsflater eller kulturlag. Det skal 

etter opplysninger i Askeladden være en tydelig port i den nordre muren. Etter ØK-kartets påvisning av sti opp på platået fastslås 

denne porten til å være omtrentlig der stien kommer inn. Ellers kan ikke denne lokaliteten beskrives nærmere, annet enn fra utsyn 

og kartdata. Opplysningene i Askeladden og Top.ark er basert på informants gjengivelse av lokaliteten, og den er ikke arkeologisk 

befart. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Kanten av platået er synlig fra Fonsbygda i øst om jorder like under lokaliteten. Godt 

overblikk over bygda nedenfor med Fon MA-kirke og 180 graders retning N-Ø-S og sørover mot Tjuvberget (Solberg). 

Lokaliteten deler samme høydedrag som Tjuvberget. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Foruten om nedlagte setre av etterreformatorisk art er det ingen 

automatisk fredete kulturminner eller funn innen 1 km radius. I NØ omkring 1,1 km ligger Fon kirkested med gravfelt fra JA og 

en hulvei. 

 

Funksjoner og attributter: Kontroll, kult, tilflukt, kanskje forsvar. I periferien til Røssdalen mot V og med oversikt over 

landskapet ut mot Oslofjorden i Ø, N og S-over, er det naturlig å tenke seg stedet som en kontrollborg. Samtidig er stedet skjult, 

da det ikke er innsyn til hele platået. Kultisk bruk samt tilflukt er derfor potensielle bruksområder. Det kuperte platået gjør det 

mindre trolig at det har vært boplass her, selv om noe tykkere jordsmonn på platået gjør at det kan ha vært beite eller 

dyrkningsflater her. Fordi anlegget ligger såpass tett på Tjuvberget, kan det tenkes at lokalitetene har inngått i et system, av enten 

forsvarsmessig karakter eller strategisk oppsyn med bygda. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Lokalitetsnavnet anses å tilhøre en nøytral navnegruppe (Aannestad 2004:34). 

Utgangspunktet, Fon gård, er vanskelig å tolke. Lokalitetsnavnet betyr en høy ås i Fon, men gårdsnavnet er mer mystisk. Det er en 

mulig likhet med Fen, som da er Fávin, med vin-leddet som betyr naturlig eng, men der første delen ikke er entydig tolket. Det 

kan bety «myr», Fávin vil da bety «naturlig eng og myr». Fon er kanskje Fen i omlyd. Fon tolkes også som fra et sted «der fe 

fødes» (Rygh 1907:148; Sandnes og Stemshaug 1997:142,154). Begge forklaringer er plausible, førstnevnte er da et naturnavn, 

mens det siste viser til gårdsdrift, et kulturnavn. 

 

Litteratur: Bjerkø (1993) 

 

Høgåsgamla/Tybergkollen 51822. Kart-ID: 20 
Gård: Undrum mellom ¼ 

 
Vurdering av borgområdet: Skogkledt N-S åsrygg inntil jordbrukslandskap, lokaliteten måler 7500 m2. Stupbratt i S, men 

slakere helninger mot vest og nord inn på platået. I SV går en kraftledning over lokaliteten, på det meste om lag 50 meter innenfor 

vernesonen, men utenfor området der det finnes murer. Ut fra opplysninger i Askeladden og Gudve Gjellestad i Top.ark, er det 

snakk om i hvert fall to separate murstrekninger, der den lengste og kraftigste omslutter hele sørvestsiden av lokalitetens topplatå. 

Platået er kupert. Skissen må sees som nokså omtrentlig. En mindre mur på mellom 10 og 12 meter finnes mot N-NØ, og kan sees 

som en forskansning fra stier inn fra der hvor det i dag går en kraftledning i NNV-SSØ retning. Således tolkes dette anlegget å ha 

dobbelt murverk. Terrenget rundt lokaliteten er til dels meget bratt, og det er sannsynlig at mye murmasse har rast ut. Samlet 

lengde på murverket er 137 m.  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Fra topplatået er det sikt i nær alle himmelretninger: til Slottsfjellet, Sem MA-kirke mot 

S, Re prestegård i VNV, Skjee MA-kirke i Stokke kommune mot SSV og NØ mot Undrumsdalen og Undrumsåsen. Sikt til 

tvillinglokalitetene Signalen og Vetan nordover, og mot Storås i syd. 
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Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Det er registrert totalt åtte hulveiløp i en radius på én km fra 

Høgåsgamla. 170 m mot VSV ligger en røys (Stueåsen ID32098) med datering til BA-JA. Denne ligger noen titalls meter fra et 

gammelt veifar som leder over Tybergkollen og gjennom Trengsla eller Tybergpasset, tett opp til bygdeborgen. Dette passet 

munner ut på østsiden av åsen, ved Undrumgårdene (Unneberg 1970:94). En groplokalitet med tre strukturer 290 like Ø for 

borgen, i skråningene ned mot Undrumgårdene (ID62493). To registrerte gravminner fra JA: en steinlegning 670 m mot NV på 

Hundestuen (ID62492) og en gravrøys (ID10587) på samme gård. 

 

Funksjoner og attributter: Lokaliteten har godt utsyn over et landskap med mange kulturminner og spesielt mange hulveier og 

ferdselstraseer. Skjelsvik (1960:210) vurderer det som sannsynlig at dette anlegget kan ha hatt strategisk funksjon. En gammel vei 

ender ved foten av lokaliteten, denne skal ha gått mellom Sem og Undrumsdal. Beliggenhet til ferdselsårer mellom Sem og 

Undrumsdal, og Arendal og Ramnes. Kontroll og tollfunksjon er derfor nærliggende egenskaper. Doble murer kan tyde på at 

anlegget har fungert i en videre militær funksjon. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Tybergkollen kan være avledet av gudenavnet Ty, som en beskrivelse av et sted til ære 

for retts- og krigerguden Ty, eller Týr, en mytologisk skikkelse forbundet med eldre norrøn religionsutøvelse (Steinsland 

2005:243). Sammenligningsgrunnlaget er stedsnavn i Danmark med klare indikasjoner på Ty-kultus, som Tissø. I Norge har vi 

stedsnavnet Tysnes (Sandnes og Stemshaug 1997:468-469; Steinsland 2005:243). Kanskje det heller betyr tyvebergkollen, eller 

beskriver en høyde som er todelt, tvidelt (jf. Tvisteinen og Tyholmen, Sandnes og Stemshaug 1997:467-468). Den siste 

forklaringen virker mer sannsynlig, snarere enn en teofor. Bygdeborgplatået ligger sør på Undrumsåsen, der flere kollers høyder 

avløser hverandre, slik at det dannes en «pukkelvirkning», ut fra hvor man observerer åsen. Lokaliteten kalles også Høgåsgamla. 

Som med Vesle-Munken i Sande, der forklaringen bak navnet er utseendemessig likhet med en munk, er navnet kanskje gitt på 

bakgrunn av likhet med en kvinneskikkelse. Der noen ser pukler, ser andre kanskje silhuetten av en kjempe eller jotunkvinne. 

Gårdsnavnet Undrums førsteledd tolkes å bety lavereliggende (Sandnes og Stemshaug 1997:473-474). Um-endinga er en omlyd 

av heimr, og vurderes som eldre enn VT, kan hende fra første halvdel av vår tidsregning (Sandnes og Stemshaug 1997:34). 

 

Litteratur: Skjelsvik (1960:210); Top.ark (1957); Unneberg (1970:94) 

 

Juliusåsen/Venåsborgen 22225. Kart-ID: 17 
Gård: Langemyr 207/1 
 

Vurdering av borgområdet: Den N-S-vendte lokaliteten (14 800m2) har murer så å si på alle steder der det stupbratte terrenget 

ikke sperrer Dette gjelder NV, nedover langs topplatået, med små lengder mur enkelte steder. Fortsetter helt SV-S og mot NØ før 

terrenget selv virker avgrensende. Murer dukker opp igjen etter rundt 100 meter nordover. Muren består av bruddstein, blokker og 

rundkamp, total lengde 173 m. Port i sør, der det går en N-S vendt sti. Platået er gjennomskåret av kløfter. Muren må sies å være 

av enkel forskansning. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Høyst sannsynlig begrenset innsyn, da Venås og Juliusåsen er blant de høyeste kollene i 

området. Dette bekreftes av det forhold at man har vidt utsyn i stort sett alle himmelretninger. 600 syd for lokaliteten ligger 

Stamnås, som ligger litt høyere i terrenget, herfra ville man nok kunne se inn på platået ved lite vegetasjon. Gitt mindre vegetasjon 

ville man kunne se store deler av de omkringliggende åkre og gårder samt ferdselsveier. Vipper mellom høydeforskjeller på 110 

meter på landskapet som møter kollen fra Ø, til en høydeforskjell på rundt 60 i forhold til landskapet som møter åsen fra V. Ligger 

NS-orientert midt i et skogsområde, går i ett med kollene rundt. Det er beregnet at en fra Juliusåsen kan se minst seks andre 

bygdeborger (Adalsborgen, Fonshøgås, Tjuvberget (Solberg), Lundskollen, Rånerødkollen og Steingardåsen). 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: 40 meter lokaliteten på vestsiden en kullmile av usikker datering på 

109 meters høyde (ID32077) samt en kullmile 110 meter SSV for anlegget (ID22227) på 103 meters høyde, også denne av usikker 

datering. Like nord og NNV for Juliusåsen, henholdsvis 13 meter (ID32076) og 57 meter (ID76815) fra lokaliteten, to gravrøyser 

med antatt datering BA-JA. De ligger på omtrent 115 og 110 meter, i dagens skogsterreng. Den siste ligger på en knaus med utsyn 

mot nord. 980 meter til vest ligger fire hulveiløp (felles ID110089) orientert i hovedsakelig N-S gående retning, med antatt 

datering til førreformatorisk tid. Et annet hulveisystem, Skjeggestad (ID110090) ligger 900 meter mot SSV, og består av åtte 

hulveier, også orientert i N-S retning.  

 

Funksjoner og attributter: Platået er kupert og nokså gjemt. Nærheten til de NS-gående hulveiene, kullmilene og røyser gjør at 

jeg vurderer Juliusåsen som tilfluktssted, kontrollborg, og mulig kultisk anlegg. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Langemyr beskriver myrdannelsen like ved, den lange myren. Det opplyses også om at 

myra kalles Kalvemyra, navnet kommer av at en kalv druknet der. Gården ligger formodentlig på dårlig drenert grunn. Venås er et 

navn på en av bruksgårdene under Langemyr, og det er som Venåsborgen at dette anlegget opprinnelig ble kjent. Venås antyder 

vináss (Rygh 1907:130), vin, naturlig eng, et naturnavneledd som regnes for eldre enn VT (Sandnes og Stemshaug 1997:34). 

Navnet er derfor beskrivende for åsens beliggenhet, ved en eng. Navnet Juliusåsen har jeg ikke klart å finne noen historikk på, 

men det er sannsynligvis moderne, kanskje etter en gårdbruker, og settes i så måte i nøytral kategori. Her vektes navnet under 
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naturnavn, fordi anlegget også er kjent som Venåsborgen. 

 

Litteratur: Bjerkø (1977) 

 

Klepperås 10786. Kart-ID: 23 
Gård: Klepperås 265/1 

 
Vurdering av borgområdet: Lokaliteten (41 800m2) dekker hele åsen som reiser seg omtrent 40-50 meter over og mellom det 

omkringliggende jordbrukslandskapet.. Grei ankomst til anleggets SØ side fra Ramnesveien, som leder opp mot topplatået og 

bolighus bygget innenfor kulturminnets areal, rundt 50 meter stigning over 500 meter. Neppe uinntagelig fra noe hold, men svært 

urete og bratte partier i V. Sørsiden er svært bratt, men kort vei rundt på østsiden. Østsiden har jorder liggende helt inntil 

lokaliteten. Murer finnes på N og Ø-sidene, totalt 215 meter mur finnes bevart. Det dreier seg antagelig om enkel forskansning, 

delvis er den bygget på naturlig ur, og enkelte steder gir registrator uttrykk for at det er usikkert om noe av steinen er naturlig. 

Platået er nokså plant. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Ikke innsyn. God sikt i alle himmelretninger, forutsatt mindre vegetasjon. Det er sikt til 

Rånerødkollen. 

 

Strukturer: Hulvei på anlegget uten egen ID, etter opplysninger i Askeladden. Ellers tre ulike usikre strukturer som ikke kan 

tidfestes, blant annet en steinstreng. Ett av disse fornminnene (ID78353) regnes som en planert vei av bruddstein, fra 

etterrefomatorisk tid. ID58889 markerer tre groper som registrant mener kan være forårsaket av dyr.  

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: To hulveiløp mot NØ (130412) og ØNØ (ID130411). Disse kan sies å 

forbinde Klepperås med Frestiåsen bygdeborg mot Ø. En hulvei like NNØ for Klepperås (35 m, ID10787) er ikke summert inn da 

den er angitt med uviss tid. 

 

Funksjoner og attributter: Platået er så stort at det har vært plass til bygninger. Det foreligger ikke opplysninger om vannkilde 

på platået, men det renner en bekk nede ved Ramnesveien. Størrelsen rommer altså mulighet for at lokaliteten kan ha vært en 

boplass. Hulveien indikerer en viss tykkelse på jordsmonnet på platået. Borgen ligger tett inntil Ramnesveien, så oppsyn med og 

kontroll av denne ferdselsåren gjør at lokaliteten egner seg som kontroll og tollborg. Det er ikke innsyn til platået og nokså lett 

adkomst langs den slake veien opp mot platået fra SØ. Det er derfor mulig at borgen har fungert som tilfluktssted og forsvarsborg. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Klepperås gård har gitt navn til lokaliteten. Klepp er et annet ord for fremspring, 

fjellknatt eller klump, men kan også vise til det gammelnorske mannsnavnet Kleppr (Rygh 1898b:60; Sandnes og Stemshaug 

1997:50, 258-259). Ut fra hvordan terrenget ser ut er det mer sannsynlig at det er snakk om en topografisk beskrivelse, altså 

knattåsen (Rygh 1907:136). 

 

Litteratur: Bjerkø (1996) 

 

Lundskollen 51835. Kart-ID: 24 
Gård: Kamfjord 271/1 

 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten (11 000 m2) ligger på høyeste topp på et høydedrag som strekker seg fra Kamfjord i N 

og S-over mot Askedal. Det er til dels slake skråninger i NV og S. Ø og V er bratte, N og S lettere tilgjengelige. I Askeladden 

beskrives fire separate murer, men geometrien som finnes for den sørøstligste murdelen (ID51835-2) tilsier at det dreier seg om 

totalt fem murlengder, hvorav to er et indre og ytre, som ligger i en del av en kløft som deler borgplatået i to. Muren er kraftigst i 

S. Totalt måler den 126 m. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Innsyn fra Rånerødkollen og Langgrindåsen i ØNØ, fra høydedraget ved Aslaksrød og 

Bjørnåsen i nærheten av Steingardåsen i SØ-SSØ, og fra Hoksrødåsen i SV. Utsyn mot Re- i NNØ mot Kamfjord, NNV for denne 

bygdeborgen på Rånerødkollen. Noe begrenset utsyn sørover, men sikt innover Askedalen ned mot Steingardåsen. Sikt til 

Rånerødkollen og Juliusåsen. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Jernøks (C14405), av type R554-555 fra VT (I KHMs 

gjenstandsdatabase er denne kategorisert som øks fra MA) funnet på Kamfjord (gnr. 271) (Grieg 1943:216).  840 m mot NNØ 

ligger gravfeltet Ås, med seks jordblanda røyser og to hauger, disse er datert til JA (ID51825). 200 m rett Ø for gravfeltet ligger en 

rundhaug med datering til JA (ID51836). 

 

Funksjoner og attributter: Lundskollen ligner noe på Juliusåsen/Venåsborgen hva gjelder plassering i landskap, størrelse og 

høyde over terreng, og tilgjengelighet. Den kamufleres, som Venåsborgen, litt av høydedraget den er en del av. Lundskollens 

plassering nær til Steingardåsen og Rånerødkollen gjør at jeg velger å kategorisere lokaliteten som strategisk: kontrollborg, 

tilfluktssted, og på grunn av doble murer, forsvar. 
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Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Kamfjord er samme gård som under Rånerødkollen, og er forklart der. Lundskollen 

viser til en høyde bevokst med en liten skog, en lund. 

 

Litteratur: Bjerkø (1994); Sanner (1960:36); Skjelsvik (1960:210); Unneberg (1970:523); Top.ark (1957) 

 

Rånerødkollen 32104 . Kart-ID: 25 

Gård: Kamfjord 271/1 

 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten (38 000m2) er lang og smal, som en egg. Nokså dyp kløft som gir ly for vind, men ikke 

bred nok for en større bygning. Lengden fra nord til sør er omtrent en kilometer. Det er stupbratt ned mot jordene på østsiden, med 

en høydeforskjell på mellom 110 og 130 meter, nest høyest av alle Vestfolds lokaliteter. Under befaring kunne jeg ikke finne igjen 

murverk som nevnt i Askeladden. Disse beskrives som relativt lette å se, dimensjonene som oppgis skulle også tyde på dette. 

Videre vurderinger baserer seg derfor på opplysningene i Askeladden. Plasseringen av murverket er derfor omtrentlig: alle langs 

med sti som løper midt på platået, og begge er nord for platåets midtpunkt. Anlegget tolkes som opprinnelig utstyrt med doble 

murer. I Top.ark (1957) nevner Gudve Gjellestad at «muren er ca. 60 meter i sydkant», men at den virker ødelagt. Det er ikke 

mulig å vite om det er snakk om den sydligste av nordsidens murer, eller om han mener at det også syd på anlegget var murverk. I 

1970 skriver Unneberg (side 534) at anlegget virker «påbegynt». Det er derfor trolig at murverket er fjernet ved vandalisme. 

Nederste mur (nordligste) er åtte meter fra Ø-V, øverste og innerste måler 17 meter fra Ø-V, samlet 25 m.  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Rånerødkollen er en majestetisk høyde, en av de høyeste i distriktet. Man vil kunne se 

opp på platåets østside fra landskapet under, og fra Gullås NV for lokaliteten. Svært god utsikt til store deler av det sentrale 

Vestfold: eksempelvis ser man Ø og S-over til Vallø utenfor Tønsberg, Nøtterøy, kystlinja samt utover Re-slettene og sørover mot 

Sandefjord. Utsikt N-over mot Ramnes’ romanske kirke fra MA. 

 

Strukturer: En blokk av lokal bergart ganske langt nord på åsryggen og nokså lavt i terrenget med slipt eller hugget spor, funnet 

under befaring. Ser ikke naturlig ut, kan være bruksspor etter tilhugging av blokker for mur. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: I Askeladden finnes følgende opplysning: I følge noen av bygdefolket 

skal birkebeinerne ha flyktet over kollen etter slaget på Re 1177. Fra anleggets nordlige side er det utsikt mot Linnestad-området 

der slaget påviselig fant sted, se Jacobsen (2013:41). Ellers er innenfor 1 km radius JA-gravfeltet på Ås med seks jordblanda 

røyser og to hauger (ID51825) og Knatten (ID42115). Foruten om disse er Jare søndre (ID42116) 850-1200 m vest for 

Rånerødkollen synlig fra østplatået. Sparsommelig med gjenstandsfunn, men: Jernøks (C14405), av type R554-555 fra VT (I 

KHMs gjenstandsdatabase er denne kategorisert som øks fra MA) funnet på Kamfjord (gnr. 271) (Grieg 1943:216).  

 

Funksjoner og attributter: Kontroll, tilflukt, forsvar. Utsikten og kontroll over landskapsrommet helt ut til kysten og 

Oslofjorden, og videre sørvestover og innover i Sandefjord gjør at lokaliteten må sees som et strategisk anlegg. Opplysningene om 

at birkebeinerne skal ha tatt seg over høyden etter slaget på Re i 1177 kan tyde på at Rånerødkollen i MA har hatt en viss funksjon 

som fluktkorridor. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Kamfjord-navnet på gården viser til en takkete åsrygg i horisonten (Rygh 1907:138), -

fjordleddet er litt mindre selvforklarende, men kan vise til jordbruksarealer som stikker som fjorder mellom det kollete og 

skogvokste landskapet. Rånerødkollen beskriver en kolle inn til en rød-gård, der leddet Råne kommer av «Ranaruð, af 

Mandsnavnet Rani (Hrani)». Rygh funderer over om det kan komme av rani som et ord for snute eller tryne, men at det ikke gir 

mening tatt beliggenhetene i betraktning (Rygh 1907:92,138). 

 

Litteratur: Sanner (1960:36); Skjelsvik (1960:210); Top.ark (1957); Unneberg (1970:534) 

 

 

Tjuvberget (Solberg) 32065. Kart-ID: 12 
Gård: Solberg 331/1 

 

Vurdering av borgområdet: Et lite og plant borgplatå (3000 m2), sparsommelig bevokst, syd på åsrygg i Fon. Dateres til EJA i 

Askeladden. Bekk like nedenfor vestsiden av lokaliteten, som har sitt utspring i Røssdalsvannet. Murene finnes hovedsakelig i NV, 

langs med sidene ned mot Røssedal i V, og helt i SV, der det finnes noen oppmurte blokker og rester etter bruddstein samt en liten, 

knapt synlig murstump utenfor topplatået. Samlet sett måler murene 60 m. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Det er mulig å se inn på platået fra høyereliggende partier av åsen nordover. 

Vid utsikt fra N mot S, lokaliteten «kontrollerer» med dagens vegetasjon i alle fall 140 – 150 graders utsyn. Mot vest er sikt 

hindret av høydedrag i omtrent samme høyde som Tjuvberget (Grieg 1943:221). Foruten om dårlig sikt mot vest, fremheves den 

gode utsikten i alle himmelretninger (Top.ark 1956). Sikt til Våle MA-kirke. 
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Strukturer: Ingen utenom kjent murverk. En del av murverket i NV kan se ut som en røys, med en del utkastet materiale. Røysen 

flyter ut mot og nedover skråningen i SV retning, dette har vært en mur som nå er svært sammenrast. Rundt 120 meter nordover 

fra lokalitetens sikringssone fant jeg en samling med stein av samme type som murverket er bygget av. Kan se ut som utrast mur, 

men kan også være ur som har blitt fraktet dit med isen. På vestsiden av åsdraget som Tjuvberget og Fonshøgås ligger på, er det 

mye ur, kan være opphavet til murverket på anleggene. Dette materialet må ha vært forholdsvis enkelt å hugge til, slik at det 

passer i murene.   

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Ingen registrerte kulturminner i en omkrets av 1 km. 

 

Funksjoner og attributter: Kultisk, toll, forsvar, kontroll, tilflukt. Den store utkastede «røysen» kan være kollapsede murverk, 

derfor må muren mot N ha vært ganske kraftig. Todoble murer kan tyde på forsvar, kultplass, og tilfluktssted (Skjelsvik 1960:210) 

samt at høyden gir godt utsyn over bygden mot S, Ø og NØ mot Fon. Det kultiske aspektet forsterkes i vurderingen av anleggets 

navn. Nærhet til ferdselsveier som knytter Fon med Revetal, Høyjord og Vivestad gjør at anlegget kan ha hatt funksjon som 

kontroll og tollborg. Gudve Gjellestad melder i Top.ark (1932) at ryktet forteller om en sølvåre som skal ha vært oppdaget på 

Solberget, lenge før gruvene på Kongsberg. Denne åren skulle visstnok løpe helt ned dalen til Vestre Berg i Ramnes.  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Tjuvberget føyer seg inn i navnetradisjoner knyttet til sagn om bygdeborger som 

tilholdssted for tyver og fredløse (Aannestad 1999b). Solberg-gårder knyttes til høyereliggende gårder der man kan se solen gå 

ned, eller der solen lyser opp denne høyden (Rygh 1907:2, 147). Hofseth kan på bakgrunn av en gjennomgang av Solberggårder i 

Vestfold avkrefte at dette stemmer generelt for bergpartiene i slike åser, men at det faktisk er tilfelle for Tjuvberget bak 

Solberggården der (Hofseth 2000:159,168). Hofseth tar tak i en avvisning av Solberggårder som kultplasser for dyrkning av solen 

(V. Kiils hypoteser avviste i Sandnes og Stemshaug 1997:415) og diskuterer om det kan tenkes at –berg-leddet har betydd «å 

berge», og at bakgrunnen kan finnes i en gammel solkult, «å berge sola». For Hofseth virker Trygve Viks hypoteser om 

bakgrunnen for leddet ikke mindre søkte enn Ryghs forståelse av ordet. Hofseth undersøker andre Vestfold-gårder med sisteleddet 

–berg og finner Viks teorier tiltalende, som fossile sakrale navn (Hofseth 2000:168-171). 

 

Litteratur: Grieg (1943:51-52,219-221); Hofseth (2000:159, 168); Skjelsvik (1960:210); Top.ark (1932, 1947, 1956) 

 

SANDE KOMMUNE 
 

Kjellås 74911. Kart-ID: 1 
Gård: Eikeberg 87/48 

 

Datering: FRJA-RT (1995±10 BP, kalibrert 95 f.Kr. – 120 e. Kr. 

Vurdering av borgområdet: Lite platå på rundt 1300m2. Beliggende i slettelandskap med oppstikkende åsrygger og koller i 

hovedsakelig N-S-gående retning. Kjellås vurderes ut fra innberetning av P. Haavaldsen i Top.ark 1977 og Ole Grimsruds 

utgravingsrapport fra 1994. Det er noen avvik i beskrivelsene av anlegget i de to innberetningene, som følge av at lokaliteten 

gjennom årene har blitt slukt av kalkbruddet like ved. I Grimsruds rapport beskrives det gjenværende borgområdet som det platået 

som umiddelbart befinner seg sør og øst for murene/vollene. Anlegget var ved utgraving i 1994 betydelig ødelagt siden 

Haavaldsens innberetning i 1977. Størrelsesorden blir dermed svært vanskelig å angi. Man kan gå ut ifra at anlegget hadde minst 

en dobbel mur, som hovedsakelig dekket den nordlige og vestlige delen av lokaliteten. Det var dessuten et nokså tykt jordlag der, 

som vurderes som lite sannsynlig avsatt av moreneavsetning (Grimsrud 1994). Omtrentlig murlengde beregnes til 65 m. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Kollen har i sin fulle utstrekning, før gradvis destruksjon, tydelig markert seg over 

Sandesletta som en ås. Til tross for utstrakt kalkbrudd og nokså ny lagerbygning for PG Flow Solutions, er det fortsatt omriss av 

den delen av åsen der bygdeborgen lå. Selve det innhegnede området har vært synlig fra høyder like nord for lokaliteten, og fra 

Eikeberg i øst, gitt mindre vegetasjon. Ellers er det teoretisk sett innsyn fra Tovenborg på åsen på vestsiden av lokaliteten. Utsyn 

over Sandesletta samt åskammene mot nord, øst og vest. God oversikt over ferdselsårer over sletten. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Under utgravingen i 1994 ble det gjort funn av en brynestein av diabas, 

en hempe av jern, muligens ment som beslag til en eske, og det ble tatt ut en kullprøve (T-11629) (appendiks 13 i Ystgaard 

2014:395) (C38553a-c). Gjenstandene har på bakgrunn av funnomstendigheter fått datering til EJA. Det ble dessuten funnet en 

bronsespenne av brilletype (C31077) i 1963 som har likhetstrekk med Hamangspennen, C5093. Funnomstendigheter hentet fra 

gjenstandsdatabasen: «F. sommeren 1961 på Kjeldås (g.nr. 87, b.nr. 30), Sande s. og pgd., Vestfold, under utsprengning av en 

"storsalve" på 3000 m³ stein i Kjeldås Kalk og Pukkverk A/S. Ved sprengning ble spennen liggende i overkant av steinrøysen. 

Finneren antar at spennen har ligget i en jordsleppe i fjellet i en dybde av 1-2 m. Funnstedet heter "Kornbøleåsen" og ligger ca. 

300 m i østlig retning fra Riksveg 40, midt mellom Skoger st. og Galleberg st. - Ulf Bakke, Kløvstad, Skoger tok vare på funnet. 

Innkommet ved lærer Arne Risa, Skoger». Brillespennen dateres til YBA V, 9-700 fvt (Melheim 2006a:168), og var kanskje 

intensjonelt nedlagt (Johansen 1981:70). 

Kjellås ligger ellers i et rikt område for kulturminner, som spenner fra eldre STA til nyere tid. 370 m mot SV, på den 

andre siden av Gamle Sørlandske hovedvei ble det i en sjakt funnet to kokegroper som ble daterte til FRJA, 410-210 f.Kr. Beta-

256145 fra struktur 3 ble datert til 2310±40 BP (AMS).  Beta-256146 fra struktur 2 ble datert til 2270±40 BP (AMS) (ID117175). 

Disse sorteres under bosetningsspor EJA. 770 m mot SSV ble det under arkeologisk overvåkning av sjaktgraving funnet syv 

kokegroper, hvorav to ble datert: ID162207-1 til Cal BC 760 til 680 og Cal BC 670 til 410 – overgangen YBA – FRJA. 
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ID162207-7 kalibrert alder Cal AD 230 til 380 – RT. Den første sorteres under BA-JA, og den siste under EJA. De resterende fem 

som ikke ble daterte sorteres under BA-JA. På gården Gutu (gnr 89) 450 m mot NNV er det funnet flere gjenstander, blant annet 

en kniv (C19201b) fra YJA, og en nøkkel (C19144) fra MA (Grieg 1943:104), ukjente funnomstendigheter. På Rødløs (gnr 92) 

rundt 650 m mot SSØ er det gjort flere funn av gjenstander fra VT: Et enegget sverd, men ligner tveegget type R489 (C852), øks 

av type R553 (C106969), en hengelås av jern med kobberbelegg (C13717) og en kniv (C19200) (Grieg 1943:105). Et gravfunn fra 

MVT er gjort på Eikeberg (gnr 91). Gjenstandene teller blant annet et ljåblad, knivblad og en tyngde (C18315-17)(Grieg 

1943:104). 

 

Funksjoner og attributter: Med sentral plassering på sletten og nærhet til ferdselsårene er kontroll og tollborgfunksjonen 

nærliggende. I tider med behov for en eller annen form for militær støtte av bygden, ville Kjellås kunnet fungere som et 

forsvarsverk. Til tross for beskjeden størrelse på anlegget, er det angitt i utgravingsrapporten at det mot nord, ved vollen, er et flatt 

område på omtrent 12 x 20 meter (240 m2), med lett adkomst. Teknisk sett ville det kunne vært plass til en mindre bygning, jeg 

vurderer derfor Kjellås som mulig boplass. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Etter Grimsruds rapport skal Kjellås, eller Kjeldås-navnet komme av «kilde». Rygh 

støtter tolkningen med et eksempel fra Inderøy (Rygh 1903:180). Det var en naturlig vannkilde ved lokaliteten, men ingen på 

platået. Gårdnavnet Eikeberg er utbredt ved Oslofjorden, og viser til et høydedrag med eiketrær, jf. Ekeberg i Oslo (Rygh 1907:38; 

Sandnes og Stemshaug 1997:132). Både gårds- og lokalitetsnavn regnes som naturnavn. 

 

Litteratur: Grimsrud (1994); Gustafson (1906); Melheim (2006a); Top.ark (1971, 1972, 1993, 1994); Ystgaard (2014:147, 395) 

 

 

 

Lærum nordre 49042. Kart-ID: 3 
Gård: Lærum nordre 94/3 

 
Vurdering av borgområdet: Utmarksanlegg (11 500 m2) i et dalstrøk nord for Suluvann, på høydedrag i skogsterreng, myr og 

våtmark, orienteres mot NNV-SSØ. Skogsområdet ligger merkbart høyere enn slettene som ellers dominerer sentrale Sande, med 

en høydeforskjell på rundt 150-200 meter. Nokså slak adkomst fra nord, stupbratt langs østsiden mot Briskemyrene, bratt og urete 

mot vest og Fossetjernbekken. Bratt med fullt mulig adkomst fra sør. Murrestene SØ og SV på borgen er skrinne og ganske 

utraste. I dag gjenstår det omtrent 102 m mur. Med dagens vegetasjon ser man ikke så godt ut fra midten av platået; det er på 

kantene det er utsikt. Nokså plant platå, men gjennomskåret av et par kløfter der særlig en er dyp. I SØ delen av denne kløfta går 

det et smalt pass ned mot østsiden og myrområdene. Her er det en del bruddstein som kan være sperremur. Kløften vurderes som 

dyp nok for ly, og kanskje det ville latt seg gjøre å sette opp et telt der. Det er lite som trekker oppmerksomheten mot platået, det 

fremstår som nokså flatt, uten særlige arkitektoniske trekk, bortsett fra de nevnte kløftene.  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Lærumborgen skiller seg fra fylkets anlegg ellers ved at den ligger langt til skogs og 

vekk fra større ferdselsårer, slik infoskiltet på lokaliteten også vektlegger. Ankomsten dit er ved feltarbeidet gjort fra grusveien 

som leder fra fylkesveien nede ved Selvik, og det er omtrent 7,5 km opp til lokaliteten. Visuell kontakt med anlegget fordrer 

derfor at man er i kollens umiddelbare nærhet, og man må kjenne til dets beliggenhet. Den stikker seg ikke ut sammenlignet med 

andre koller i nærheten. Utsikten mot nord er i dag ikke-eksisterende, men når man stiger opp mot åsryggens toppunkt får man 

gradvis bedre sikt utover mot det omkringliggende skogkledte landskapet. Landskapsrommene som åpenbarer seg, er sterkt 

begrenset i og med at kollene stenger for utsyn i noe særlig mer en kilometer ut fra nordøst og østsiden. I stedet føres kontroll fra 

denne siden mot de lavereliggende myrområdene samt nabokollene. Det er ikke sikt til andre bygdeborger. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Ingen førreformatoriske kulturminner er registrert innen 1 km radius 

fra Lærum nordre. Likevel velger jeg å trekke frem en ett, muligens to funn av en stokkebåt, funnet i området: Charlotte 

Blindheims befaringsrapport av 19. september 1966 nevner besøk til funnsted av en stokkebåt funnet ved et tjern ved Suluvann, 

som visstnok skulle være i Vestfoldmuseenes hender. Haakon Livland ved Slottsfjellmuseet og Jens Rytter ved RA bekrefter i e-

post datert til 22.05.2014 at det i 1962 ble gitt en stokkebåt i gave av Per Hoen, Sande. Denne er i dag ved museet, og måler 220 

cm l, 36 cm bredde. Livland og Rytter er begge sikre på at dette må være båten som nevnes i Blindheims befaringsrapport. 

Informant Arne Risa melder i brev til Oldsakssamlingen av 6.juli 1976 om en stokkebåt funnet ved Toreselva ved Briskemyrene 

like ved lokaliteten, men har ikke latt seg gjøre å finne ut om det er snakk om samme båt. I det senest daterte brevet nevnes det at 

båtrestene fortsatt er in situ, det kan derfor være snakk om en annen båt. I Ulvemyrtjernet omtrent 3,7 km mot SSØ er det funnet 

en stokkebåt med datering til år 1000-1100 (Nymoen 2013). Det er ellers gjort få kulturhistoriske registreringer i området som har 

resultert i funn. Det er også 2,3 kilometer til områder med sammenhengende gode jordtyper egnet for dyrkning så lokaliteten 

ligger i et «goldt» område. Det er rester av seterdrift 0,5 km nord og nordøst for lokaliteten. Disse var melkesetre, liggende 

mellom 1-2 km fra nærmeste gård, trolig ble de forlatt før 1850 (Pettersson 2011:20,61). Områdene rundt Lærum nordre har trolig 

hatt betydning for skogsdriften og dyrehold i nyere tid. 
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Funksjoner og attributter: Kontrollborg for utmarksressurser. Borgen ligger langt fra store ferdselsårer, men kan ha fungert som 

tilfluktssted og kultisk møteplass ute i landskapet. At platået har kunnet fungere som innhegning i forbindelse med sauehold i 

utmark jf. de nå nedlagte setrer, eller jakt, bør tas med i den samlede vurderingen av lokaliteten. De nevnte funn av stokkebåter 

kan indikere ferdsel på de beskjedne elvene i skogene omkring Lærum nordre og på vannene.  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Etter gårdsnavnet Lærum, Lærheimr. –um-endingen er en omlyd av heimr, og vurderes 

som eldre enn VT, kan hende fra første halvdel av vår tidsregning (Sandnes og Stemshaug 1997:34). Leddet Lær betyr Leira, etter 

Leirelva. Navnet viser til at bunnen i elveløpet er leiret. (Rygh 1907:38-39). Dette er en sideelv i Sandevassdraget som renner inn i 

elven Bremsa, som munner ut i Sandebukta. Lærum betyr gården ved elven Leir. Navnet forteller lite om selve borgen. 

 

Litteratur: Top.ark (1974, 1975, 1976, 1992) 

 

Tovenborg/Tjuvborja 77220. Kart-ID: 2 
Gård: Dalsrud 41/9 

 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten (17 000 m2) ligger ved Åsdammen, i et skogområde som kalles Vestskogen. Et nokså 

stort og flatt platå av glatte knauser med utsikt over de nordøstlige delene av Åsdammen med en gjennomsnittlig høydeforskjell 

fra skog og våtmarklandskapet rundt på 30 meter. En del skar gjennomskjærer lokaliteten på vestsiden. Murene (total lengde 137 

m) finnes på de steder der det er lettest å ta seg opp: i sørvest, langsmed vestsiden mot Åsvannet, og deler av nordvestdelen av 

platået.  Østsiden er stupbratt. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Stedet ligger på grensen mellom et myr- og vannområde beliggende på rundt 310 moh. 

Like øst for lokaliteten, mot Fleskedal og ned mot Tollerudelva faller terrenget ganske kraftig av. Det er innsyn fra en høyde kalt 

Røysa til Tovenborgs platå, og fra Søndre Fjellskar N for Tovenborg. Fra lokaliteten er det sikt mot Sande, og det er teoretisk 

siktlinje til Kjellås. Lokaliteten kontrollerer altså et landskapsrom i umiddelbar nærhet: det omkringliggende terrenget ved 

Åsdammen og myr og skogsterrenget, fra sør helt mot nordvest. Sikt østover og nedover åssidene mot Sandelslettene, og videre ut 

mot Oslofjorden. Mot nord er det teoretisk siktlinje over mot Skoger, og helt til Konnerud ved Drammen. Lokaliteten har dermed 

plassering slik at den kontrollerer småskala landskapsrom med Åsdammen og omegn, og store deler av landskapet fra Oslofjorden, 

Sandebukta og opp mot Drammensfjorden. Bassenget som dannes av disse våtmarkene gjør at åstoppene rundt oppfattes som 

grenseområder. De to røysene nord og sør for lokaliteten danner til sammen en grense mellom terrenget som faller av mot 

Sandeslettene og myrområdet med Åsdammen på innsiden. Høyder rundt myrene blir siktepunkter som avgrenser 

landskapsrommet innover. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Åsrøysene Søndre Fjellskar (ID49040) og Røysa (ID39017), se 

Sollund (1996:105) og VO (Grieg 1943:119-120). Fjellskar ligger 305 m rett N for Tovenborgs NØ hjørne, og dateres typologisk 

til BA-JA. Røysa består av to røyser fra BA, og ligger 535 m S for borgens SØ hjørne. 

 

Funksjoner og attributter: Kontrollborg, kultisk bruk, tilflukt. Størrelsen og det flate platået skulle tilsi plass til bygninger, men 

beliggenheten er litt for perifer, og platået uten særlig jordsmonn. Utsikten over Sandesletten og kontroll med skogen og utmarken 

gjør at flere typer strategisk bruk er tenkelig, i et varselsystem eller kontroll med utmarksressurser. Navnetradisjonen og sagnet 

nevnt nedenfor åpner for muligheten for tilflukttradisjon. Nærhet til våtmarker og myrer bør vurderes som en viktig faktor. Nærhet 

til myr, vann og et par graver gjør at jeg vurderer muligheten for lokaliteten som kultplass. En myr 150 m mot SØ er merket som 

Tjuvborgmyra på kartmaterialet. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Knyttet til et sagn om en røverbande som tok en liten jente til fange. Hun la på rømmen 

og fortalte folket i bygda om banden, og hvor de holdt til. Borgen ble beleiret, og til sist måtte tyvene gi opp. Før dette hadde 

banden sendt avgårde en skatt med plyndret gods over Åsvannet på en flåte, men denne sank i innsjøen. Den skal aldri ha blitt 

funnet, og skal fortsatt befinne seg på bunnen. Gårdsnavnet Dalsrud tilhører en klasse av navn (rød/ruð) fra slutten av VT, med 

hovedtyngde i MA. Antyder utvidelse av småbruk der det tidligere var beite eller utmarksdrift (Sandnes og Stemshaug 1997:35-

36). Sammensatt med Dal-, betydningen er antagelig «rydning i dal» 

 

Litteratur: Gjessing (1970 [1939]:41); Grieg (1943:50); Risa (1993); Rygh (1882:47-48); Schirmer (1908:116) 

 

Vesle-Munken 22894. Kart-ID: 4  

Gård: Rud vestre 29/3 

 

Vurdering av borgområdet: Vesle-Munken ligger på et platå som stikker frem fra åssiden av en N-S-gående rygg. Selve 

lokaliteten (6000 m2) er orientert Ø-V. Bratt stigning med en høydeforskjell fra platået til skogsveien like nedenfor på over 100 

meter. To stier går inn på platået fra N-NV-NØ fra den samme skogsveien som snor seg oppover åssiden. Det er mulig å ta seg inn 

på platået i S, via en fjellhylle som kommer inn fra V, sperret med murrester av rundkamp og blokker (Hernæs 1983). Videre 

nordover fra lokaliteten stiger terrenget ytterligere. Vesle-Munken kan ses som en skråningslokalitet, eller platålokalitet. Selve 

lokaliteten kamufleres derfor av skråningen den ligger i, slik at den ikke utmerker seg spesielt i terrenget. Murrestene gir inntrykk 

av doble murer, med en steinblandet jordvoll på 7 meter ved inngangen som erstatter den innerste muren av rundkamp og blokker. 

Her kommer sti inn på platået. Vollkonstruksjonen er et unntak ved Vestfolds anlegg. Ut fra Hernæs’ skisser er det snakk om 
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omtrent 150-170 meter murverk. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Utsikten fra lokaliteten er meget god, med utsyn til store deler av Sandeslettene, og ut 

Sandebukta mot Holmestrand, Jeløya i Moss, og Horten. Lokaliteten kontrollerer et fjernområde, med god sikt nedover fra øst og 

sørover skråningene mot gårder. Høyere koller som Knatten hindrer utsyn mot nord. Like nordvest for lokaliteten hever høyden 

Munken seg (476 m o h). Sikten er omtrent 150 grader fra Ø-S samt langsmed åsene SV, forbi Kaldmovannet 

 

Strukturer: Kastesteinsrøys på to diameter N for V-lig murstump, nevnt i befaringen Hernæs (1983). 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Som Lærum nordre kan Vesle-Munken sies å ligge i et nokså fattig 

område etter antallet kulturminner å regne, men betydelig mer tilgjengelig med tanke på skogsveien som snor seg rundt lokaliteten. 

Avstand til dagens gårder og hus er også nær halvparten sammenlignet med Lærum. Det nærmeste kulturhistoriske minnet er en 

nedlagt seter (ID132026) 400 meter øst for lokaliteten (Pettersson 2011:61); ellers må man ned til Solberg 1,6 km ØSØ fra Vesle-

Munken for å finne forhistoriske kulturminner. Der ligger det en JA-grav (ID98426). 

 

Funksjoner og attributter: Kastesteinrøysa kan indikere at anlegget har tjent som forsvarsanlegg, og kontrollborg av 

utmarksressurser. Den doble forskansningen med jordvoll kan tyde på et behov for særlig sikring mot NV, der skogveien løper 

nedover. Det er usikkert når traseen ned langs åssiden har oppstått. Minst en av stiene inn på platået vurderes som moderne av 

Hernæs, men ellers er det ikke så lett å fastslå hvor veiene har gått.  Det er likevel sannsynlig at traseen for skogsveien ligger i et 

fra naturens side ferdig tilhugget «løp». 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Rud-gårdsnavnet (Høy-MA) og Bjørge søndre «en Gaard ved 

Bjerge eller med Grund, hvori der stikker Bjerg frem» (Rygh 1907:33). Munken; bergformasjon likt utseendet til en munk som 

velsigner en knelende kvinne (Rygh 1914:178), kan vise til gårders tilhørighet til klostervesenet i katolske tider (Sandnes og 

Stemshaug 1997:318). «Vesle-Munken» viser til en mindre variant av toppen nordvest for lokaliteten. Ikke langt unna ligger 

gården Solberg. Vesle-Munken nevnes i den forbindelse i Hofseth (2000:155). 

Litteratur: Hernæs (1983); Hofseth (2000:155); Top.ark (1991) 

 

SANDEFJORD KOMMUNE 

 

Kjempås 58432. Kart-ID: 44 
Gård: Sti 108/3 

 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten (10 000 m2) ligger på en bergkolle i et skogsområde i Kodal, på en rygg med dalfører på 

begge sider. Ryggen ligger mellom 50 og 100 m over bunnen av dalene. Platået er gjennomskåret av et pass som løper fra NV-SØ, 

altså er det snakk om to koller. En enkelt mur ligger i en svak uregelmessig bue fra Ø-V i NØ-hjørnet av lokaliteten (total lengde 

60 m), der det regnes som best å ta seg opp til platået. Ellers er det stupbratt til alle kanter. Først vurdert av Lorens Berg og Arnt 

Augestad, slik det kommer frem i Ab 1907. Blir beskrevet som et anlegg som, lik Røvern i Sandefjord «[…] viser samme 

udmerkede Udnyttelse af alle Terrainforhold som vi ellers ser ved disse endnu ikke opklarede Bygværker.» (Grieg 1943:242). 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: En høyde til V for lokaliteten har samme høyde, derfra går det å se inn. Ellers er 

Kjempås blant de høyeste kollene i traktene. Man kan se høyden fra Kodalveien RV305 mot NØ, like ved Stivannet. I Ø utsikt 

over Sti og Rismyr, Kodal sentrum og riksveien. Mot SØ over Sandefjord og raet. Mot V dalføret og toppene på andre siden av 

dalen. Kupert barskogterreng med bergkoller, mellom bergkollene fuktig mark og myr. Anlegget ligger midt mellom to dalfører 

(Grieg 1943:243). Sikt til Borgaren og Storås (Sandefjord), kanskje til Goksjø-Røvern 

 

Funksjoner og attributter: Kontroll og tollborg. Utadvendt og offentlig, ettersom det er mulig å se inn på platået. Ikke spesielt 

ruvende, men med oversikt over begge dalfører, sparsommelige murer. Utelukkes derfor her som kult/forsvarsanlegg, kupert platå 

utelukker bosetning. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: C25329, funn av fragmentert tynnvegget leirkar fra EJA på gården 

Bjørndal 1,5 km NNØ for Kjempås. Bjørndal og Holdal øvre har mange gravminner fra JA (Grieg 1943:243-245). Ellers kun ett 

arkeologisk kulturminne innen radius av 1 km: Kullfremstillingsanlegg 380 m mot Ø (ID171453), datert til YJA-MA. Sortert 

under struktur JA-MA. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Navnet kan peke mot den fysiske størrelsen på selve kollen, eller være en levning av 

mulige sagn om kjemper, jotner og troll (Aannestad 1999b:61,64,103). Gårdsnavnet Sti tyder på en henvisning til at gården ligger 

ved en stigning i terrenget (Rygh 1907:117), sammenlignbart med Steigen (Sandnes og Stemshaug 1997:425) som her leder til 

Kjempås og Stiåsen. 

 

Litteratur: Augestad (1907) Grieg (1943:242-243) Gallis (1927-31) 
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Tjuvbergåsen 79889. Kart-ID: 16 
Gård: Skog 87/2 

 

Vurdering av borgområdet: Relativt plant platå, sletteaktig med tynt jordlag. Lokaliteten måler rundt 6500 m2. Spredt 

vegetasjon, lyng og mose, furu- og bjerketrær. Uten vegetasjon ville det la seg gjøre å se fra den ene siden til den andre. Kraftig 

murverk av bruddstein Ø del, med hindringmur. En del utrast, men er svært godt bevart, samlet lengde 110 m. Muren over lager 

dobbel «forskansning», og løper langsmed en terrasse SV-NØ. Arne Gallis beskrev anlegget som «[…] den mest imponerende jeg 

har sett, både hva murens høyde og deres utstrekning angår, og det er et spørsmål om den ikke fortjente en nøyaktig undersøkelse 

av sakkyndige.» (Grieg 1943:240-242) 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Ikke mulig å se selve borgplatået, men murverket til hindringsmuren er lett synlig fra 

nedsiden av borgens østside, mot N-NØ. Selve åsen er synlig fra fv 306. God oversikt over omkringliggende landskap mot øst, 

nordøst og nordover. Sørover stenger delvis en høyere kolle for utsikten. Fra Askeladden: Utsikt i NØ mot Høyjord, i SSØ mot 

Spirås. Jordbrukslandskap tett opp til mindre skogområder. Ingen sikt til andre bygdeborger. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Ingen automatisk fredede kulturminner innen 1 km omkrets. Høyjord 

stavkirke (ID84703) ligger 2,3 km NNØ for anlegget. VNV for kirken ligger gravfeltet Høyjord vestre (ID79883), datert til JA. 

Gravfeltet Skog ved riksvei 306, rundt 1,1 km nord-nordøst for bygdeborgen, nå ødelagt (ID31636). Brøggers innberetning i 1931 

melder at av tre graver ble det i det ene funnet et kammer bestående av en takhelle, bunnhelle, to sideheller og en dekkhelle, med 

dimensjonene på bunnhellen 1m x0,6m, 10 cm tykk, slett og fin granitt. Kammerretning Ø-V-orientert, sidehellene i sydlig og 

nordlig vegg, rundt 50 cm høyde. I øst og vestvegg kampestein. Dekkhellen var 0,9 x 0,9 m og 4 cm tykk. Skjelettrester, mulige 

rygghvirvler fra menneske ble observert i strukturen (Grieg 1943:239-240). Fra Askeladden: «På brinken, der jordet heller mot Ø 

mot riksveien lå 3 gravhauger. Noen enkelte små til middels store rundkamp sees i dagen der gravhaugene har ligget.» Skal man 

forsøke seg på en typologisk datering kan innberetningen til Brøgger sammenfalle med Solberg (2003:135), til FVT. Slike 

kammergraver nevnes i Stylegar (2005:166) som et typisk trekk ved EJA, og i Hougen (1929:114-115) i forbindelse med et 

våpenfunn, datert til 300-tallet. Ellers flere uavklarte lokaliteter i landskapet rundt som vurderes som minst like usikre som 

ID31636. 

 

Funksjoner og attributter: Kultisk, tilfluktssted og forsvar? Nokså skjult, middels stort platå. Doble og nokså massive murer 

vitner om at det kan ha vært lagt ned en del innsats i byggingen av anlegget. Anlegget ligger i periferien, men likevel nokså 

nærme jordbruksområder. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Lokalitetsnavnet føyer seg inn i navnetradisjoner knyttet til sagn om bygdeborger som 

tilholdssted for tyver og fredløse (Aannestad 1999b, 2004), og sorteres under historiske sagn. Gårdsnavnet Skog er antagelig 

utledet av Skógr (Rygh 1898b:75) som på gammelnorsk kan ha vært et bygdenavn. 

 

Litteratur: Gallis (1927-31); Grieg (1943:240-242); Top.ark (1932) 
 

 

Ulspipa 58417. Kart-ID: 28 
Gård: Kjærås 20/5 

 

Vurdering av borgområdet: NØ-SV-gående markert bergkolle, med barskog og løvtrær. Berg i dagen flere steder. Lokaliteten 

måler 17 000 m2. Stedet er høytliggende over jordbrukslandskapet, med relativt bratt stigning. Uten truger eller ski er topplatået 

vanskelig tilgjengelig i snørike vintre. Når man først kommer opp på platået, er det lettere kupert, med to separate knatter.  

Murenes samlede lengde er rundt 65 m, og ligger på nordsiden av platået og mot vest, av bruddstein. Det er muligheter for 

oppsamling av vann på SØ/SV del av anlegget (Grieg 1943:235), ellers flere bekker rett i nærheten, som Bergselva, Kjæråsbekken 

og Døvlebekken. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Man ser ikke selve borgarealet fra sydlig del før man kommer opp til selve kollen 

gjennom en sti opp fra gården Moa, beliggende omtrent 150 m i luftlinje SV for anleggets sørlige avgrensning. Fra gårdsveien 

mellom Moa og Kjærås-gårdene rett syd for Vetankollen har man fra øst og nordøst innsyn til platået. Til dels godt utsyn til alle 

himmelretninger, hindret av furutrær en del steder. Gallis (1927-31:374) bemerker: «[…] Det er også av interesse at borgen 

behersker to dalfører, hvor der sikkert alltid må ha vært vei eller sti, nemlig dalførene for de to vassdrag, som løper sammen ved 

fjellets fot.» Ingen sikt til andre bygdeborger. 

 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Litt over én km fra Ulspipa, mot vest, rundt 130 m. nord for Bergselva, 

like S for FV307 og 40m NNV for Solhaug ungdomsskole ligger rester av en gravhaug fra JA (ID12273) på gården Berg (Grieg 

1943:235). 500 m SV for denne strukturen ligger en annen JA-rundhaug (ID 21666) på gården Haugberg (Grieg 1943:233). Fra 

Askeladden: På tunets høyeste punkt: Rundhaug, bygget av jord og stein. Bevokst med gress. Klart markert. I N-kant er det fjernet 

noe masse, ellers er haugen urørt. D 16m, h 1,5m. Ellers er det tre rundhauger på gården Våle (ID61773) en snau km NØ for 

Ulspipa (Grieg 1943:237). Strukturene er til dels er omrotet, eller har blitt utsatt for maskindrift. ID39174 fra JA. På toppen av 
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Vetankollen (ID80367) ligger det et par røyser, anslått til BA-JA, men utenfor satt radius av én km. 

 

Funksjoner og attributter: Kontroll og tollborg, kan hende kultisk. God oversikt over naturlige bevegelseslinjer i landskapet, 

men mangler sikt til andre anlegg. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Arne Gallis antyder at navnet kan ha med «pipa til Huldra» å gjøre (Gallis 1975:10-11).  

Ul er et vestfoldord for huldre (Bråvoll 1964:235). Derav kan kanskje stedet forbindes med huldra. Navnet kan trekkes mot guden 

Ull (Steinsland 2005:245), om man sammenligner med stedsnavn som Ullensaker, Ullensvang og Ullern (Sandnes og Stemshaug 

1997:471-472). Ul-leddet kan kanskje også være utledet av ur, som i steinansamlinger. Gårdsnavnet Kjærås kan bety en ås inntil 

en krattbevokst myr (Rygh 1914:71), evt så viser gårdsnavnet til at det ble drevet tjærefremstilling på gården (Rygh 1907:159), en 

sammenblanding av kultur- og naturnavn. Ås-leddet tyder på en ekspansjon i etter-reformatorisk tid (Helleland 2005:348) 

 

Litteratur: Gallis (1927-31); Grieg (1943:233-235)  

 

Borgaren 22196. Kart-ID: 35 
Gård: Hontvet mellom 128/2 
 

Vurdering av borgområdet: Platået orienterer seg svakt NNØ-SSV. Doble til dels svært fine murer på totalt 275 m dekker 

nesten hele nordlige siden av anlegget, den første innerste muren har mur av bruddstein, blokker og noe rundkamp, mens den 

ytterste muren for det meste består av rundkamp. Lokaliteten måler 15 500 m2. Det skal være en markert «port» eller åpning i 

innerste murverket mot øst. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Rund og høytliggende skogkledd åsdrag, omgitt av flat dyrket mark på innsiden av Raet. 

Selve platået er en del av Bastelinåsen og ligger lengst mot V-SV. Det reiser seg bratt fra de omkringliggende jorder, og har en 

rundaktig form. En marginalt høyere ås rett sør for lokaliteten vil kunne gi et visst innsyn på platået, forutsatt lite vegetasjon. Det 

poengteres i VO at dette anlegget ligger svært sentralt, med vidt utsyn over bygden. Vid utsikt i alle retninger. Sikt til Storås 

(Stokke) og Kjempås. 

 

Strukturer: På Gallis’ skisse (i Grieg 1943:290) er det i enden av den NNØ-SSV-gående stien i SSV markert en nærmest 

rektangulær struktur, som ikke blir videre forklart. Det er derfor ganske sikkert snakk om en moderne struktur. Den er ikke 

markert på oppdaterte ØK-kart, kan hende det er snakk om en bygning som siden er revet. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Innenfor en radius av 1 km er det registrert i alt elleve gravminner fra 

JA. Disse er fordelt slik: én enkeltgrav (ID61694) på Hontvedt øvre 830 m mot NV, der det i haugen også skal ha blitt funnet en 

sølvspenne og brynestein, som siden er tapt (Grieg 1943:289). Ti steinblandede rundhauger finnes på gravfeltet Anholt øvre 

(ID32053), som ligger 950 m mot ØSØ. Disse dateres til JA.  

Utenfor radius skal nevnes gjenstandsfunn fra gården Gjerla (Gjerløv), 1,4 km mot VNV for lokaliteten, med rester av to 

graver (ID32114). Herfra stammer mange funn, bl. a spannformede kar (under C22475), der en del av funnene antas å komme fra 

en gravhaug fra FVT. Konteksten skal ha vært et gravkammer som lå på dyrket mark, men med fast grunn under. Det kan tyde på 

at det dreier seg om et gravminne i ytterkanten av et jorde, ikke langt fra svaberg. Funnomstendighetene er uklare ut fra 

litteraturen (Grieg 1943:288-289; Rødsrud 2012:39 med henv. til Straume 1987). Under samme C-nummer finnes et betydelig 

antall gjenstander som typologisk dateres til VT; men det er usikkert om dette stammer fra samme kontekst. Fig [] viser et 

spannformet kar av type R370, likt det som ble funnet på Gjerla (C22475a); et glassbeger av type R335 ble funnet fragmentert 

(C22475l), og dessuten en trefliket bronsespenne datert til VT (C22475ff), lik Jan Petersen, Vikingetidsstudier (Bergens Mus. Årb 

1918-19) fig 11. 

 

Funksjoner og attributter: Den gode plasseringen midt i det svakt bølgende jordbrukslandskapet gjør at det er teoretisk utsyn fra 

platået til alle dagens ferdselsårer. Om det skal bestemmes noen primærfunksjoner så må det bli kontroll og tollfunksjon. Forsvar 

og tilflukt er sannsynlige tilleggsfunksjoner, da platået er stort, tilgjengelig fra N, men ellers bratt til alle kanter. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Borgaren kalles også Børjærn, annet navn for «borg». Den geografiske benevnelsen er 

Bastelinåsen, navnet er en kulturhistorisk arv fra den tiden da tauverk ble laget av lindebast (Christensen og Hagelund 1979:20). 

Hontvet-navnets sisteledd er –tveit-klassen, som plasseres i VT (Sandnes og Stemshaug 1997:35). Hon-leddet er antagelig en 

omskriving av horn, og betyr krumning, da i betydningen av en elvs krumning (Rygh 1907:199). 

 

Litteratur: Christensen og Hagelund (1979:63); Grieg (1943:289-290) 

 

Brekk(e)åsen 51801. Kart-ID: 37 
Gård: Vadum øvre 15/2 
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Vurdering av borgområdet: NNØ-SSV-gående ås med stupbratte sider mot V, N og Ø. Fra S er den tilgjengelig men også her en 

bratt stigning. Mot Ø-kanten av åsen finnes en fjellknaus som er kollens høyeste punkt. Frodig vegetasjon med løv- og bartrær, i 

bunnsjiktet gress. Etter Olav Hagelunds beretning i Top.ark (1976) trer bergformasjonene dårlig frem når berget er dekket av skog. 

Platået er meget kupert. Murene er hovedsakelig på sørsiden der oppgangen fra veien nedenfor er. Det er snakk om en mur med 

port helt sør-SØ. Ifølge Blindheim og Heyerdahl-Larsens befaringsrapport følger muren en terrasse av dels naturlig dels 

oppbygget lokal bruddstein. De omtaler borgen som annerledes utformet enn Frestiåsen og Smørbergåsen. Utydelige murrester 

også litt lengre nordover fra sørøstre kant. Hagelunds skisse kan gi inntrykk av at det er snakk om forsterkende murer, men selv 

tolker han det dithen at dette er murer som har rast ut. På SV-og V-siden er det også mindre murrester i en kløft, og på Ø-siden 

lengre oppe i skråningen mot toppen skal det være en murrest, som kan ha fungert som en indre mur. Beregnet lengde på murene 

er 43 m, og totalt måler lokaliteten 7500 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Lokalisert i bølgende slette- og jordbrukslandskap ved Akersvannet, på utsiden av Raet 

med oppstikkende koller bevokst med skog. Det vil være innsyn fra Vadumåsen, like SØ for platået. Vid utsikt mot V og N over 

Akersvannet, Sembyen i N, mot Melsom, Melsomvik og Sandefjord i Ø og S. Det er sikt til Storås (Stokke) og Hjertås. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Innen en radius av én km er det registrert to hulveisystemer ved SØ-

enden av Akersvannet (Lågerødåsen ID72439, Kjetilstuåsen ID99449 og ID170646) (Gansum 2002:42-43), og to reiste stein samt 

38 graver datert til JA. Dette fordeles på seks gravfelt, fem enkeltgraver og én steinsetning. Den andre steinsetningen er datert til 

EJA. JA-gravene: Gile østre/Gileåsen (ID32041/32042) gravhaug 705 m mot NNØ, samt to gravhauger 980 m mot NØ; Råberg 

(ID32044) to gravhauger 940 m mot NØ; Tufte (ID42039) gravhaug 870 m mot NØ; Tufte gravfelt (ID76784) 14 gravhauger 960 

m mot NØ; Haslestad (ID51779) seks gravhauger 860 m mot VNV; Øvrebeite (ID61816) to gravhauger 840 m mot V; Under 

Vadumåsen (ID80276) gravhaug 280 m mot SØ; gravhaug (ID70626) 930 m mot ØSØ; Tufte, 610 m mot Ø (ID176523) åtte 

gravhauger og fotgrøfter og 12 mulig andre graver. Disse er ikke summert inn her. Andre strukturer: én rydningsrøys datert til 

EJA (ID157276) i dyrkningslag, og to dyrkningslag (ID157274/157275) 990 meter mot ØSØ, C14-daterte til EJA (262-530 e Kr., 

RT-FVT-MVT). Et dyrkningslag omtales som førreformatorisk, her sortert under JA (ID160902). Tre kokegroper er daterte til 

BA-JA (ID160903/160904). 

Grimestadskatten fra VT (C26387) er funnet 880 m mot SV (ID10381)., og består bl.a av halsringer, spenner, kufiske 

mynter og barrer av sølv (Grieg 1943:260-261; Skaare 1976:49) «Funnet sommeren 1936 i en potetåker på ovennevnte gård 

Grimestad. Under potethypning hørte finneren at det skranglet i hestehakken og opdaget så at der satt en sølvring på en av tennene. 

De øvrige saker fremkom så ved eftergravning. Sakene fantes i plogdybde i en åker som i manns minne har vært dyrket.» 54 av 

myntene innkom i 1936, de resterende 23 mynter ble funnet i årene etter og innkom i 1954 (Skaare 1976:138). 

På gården Vadum øvre (C22723a-o) ble det funnet en rekke gjenstander i båtgravkontekst fra VT, bl.a et økseblad av 

sverd og et kleberkar (Grieg 1943:258-259). Fra Unimus: «Dette funn ble gjort i august dette år ved rydning av en haug som 

ligger i innmark omtrent midtveis mellom gården og Akersvannet. Haugens tverrmål var ca. 10 m. Ved en etterundersøkelse 

foretatt av museumsassistent Bjørn Hougen fantes bare skjoldbulen (d) og en del av naglene. Imidlertid ble det brakt på det rene at 

båten må ha ligget omtrent N-S, med gravgodset samlet i den sydlige ende, men ellers kan intet sies om dettes fordeling for øvrig. 

Pannen og karet må ha ligget like ved hverandre, da et stykke av karet er fastrustet til et fragment av pannens skaft.» Selve 

funnstedet er ikke angitt som lokalitet i Askeladden. Nylig er det funnet en messinghest datert til MA (ID170502) ved Vadumåsen, 

690 m SØ for bygdeborgen. Rundt 700 m mot SSØ ble det funnet en halv flintsigd fra senneolitikum-BA (ID136013). 

 

Funksjoner og attributter: Nærheten til Akersvannet med myrer, det rike jordbruks- og kulturminnelandskapet med graver samt 

skattefunnet gjør at jeg vurderer Brekk(e)åsen som mulig kultisk. Den ligger sentralt i bygden og kan ha fungert som kontrollborg 

og forsvarsborg. Blindheim og Heyerdahl-Larsen omtaler som sagt anlegget som annerledes enn Frestiåsen og Smørberg. Jeg er 

enig i at anlegget ikke virker godt til tollfunksjon, da den ikke ser ut til å kontrollere noen flaskehals i landskapet. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: um-endelsen på gårdsnavnet Vadum peker mot VT-opprinnelse, altså Vaðeimr; Navnet 

er vel sms. med vað n., vadested. Gården ligger ved utløpet til Akersvannet (Rygh 1898b:84; 1907:182), ved et vadested. 

Brekk(e)åsen kan forklares som en «særlig stor bakke mellom ei lågare og ei høgare flate», fra gammelnorske brekka, «stor 

bakke» (Sandnes og Stemshaug 1997:104). Uten at jeg har klart å finne fullstendig ut av det, så tyder tvetydigheten i 

lokalitetsnavnets stavelse på at det er noe usikkert om det er snakk om Brekk eller Brekke, der den siste formen trolig er eldst. 

Den sammensatte formen Brekk- er vanligst. Navnet blir dermed en tautologisk beskrivelse. 

 

Litteratur: Blindheim (1976); Christensen og Hagelund (1979:63); Top.ark (1976) 

 

Frøsås 25690. Kart-ID: 38 
Gård: Fetja 40/1 
 

Vurdering av borgområdet: I jordbrukslandskap kystnært på utsiden av Raet ligger fylkets største lokalitet målt i indre areal 

(81 000 m2), med et stort og vidt platå. Oppe på platået er det i dag en mobilmast med sender. Platået er stort sett plant fra 

oppgangen i NØ, der murene ligger, til enden av stien som følger diagonalt over lokaliteten mot SV, rundt 225 meter. Murene 

ligger i NØ, der den lengste muren løper totalt rundt 70-80 meter SSØ, omtrent kant i kant med periferien for kulturminnet. Det er 

totalt tre murer, en ytre kortere helt mot nord, og en indre som er avbrutt i rundt 15-20 meter. Dette blir en slags portal eller større 

inngang, fra NØ. Murene ligger ganske langt nede i åssiden, mellom 60 og 65 meter-koten. Totalt måler de 167 m. På det bredeste 

er dette platået omtrent 130 meter. Åsen har vært benyttet som hogstfelt, og til dels dype skjemmende spor etter traktor har vært 
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med å legge stiens løp. Til dels tykt jordsmonn. Ved enden av stien skjærer en ravine inn i platået i NNØ gående retning, og et 

mindre pass følger mot SØ. Dette passet skaper en mindre kolle helt syd på lokaliteten, der terrenget faller nokså bratt av mot 

jorder og riksvei 303. Det er på denne kollen det finnes en åsrøys.  

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Like øst for Frøsås ligger Sundåsen, som har omtrent samme høyde. Det er sannsynlig at 

det er sikt inn på platået ved lite vegetasjon. Godt utsyn mot Sundåsen like øst for lokaliteten, og videre sørover mot Tjøme og 

Vrengensundet. NØ mot Nøtterøy, mot N mot Stokke kirke, og fra sørspissen ved røysa ser man mot VNV kontrolltårnet på Torp. 

Ellers godt utsyn mot alle nærliggende gårder og mot det småkollete landskapet mot sørover og innover i Sandefjord. Høyder med 

Herre-Unneberg og Hjertås-borgene skimtes. 

 

Strukturer: Åsrøys helt sør på lokaliteten, markert med punktgeometri under ID70628. I Ab. 1872 s. 128 beskriver Nicolaysen en 

rekke røyser funnet på åsene med tilknytning til gården Fetja (gnr 40), blant annet den på sydlige Frøsås. Han bemerker at alle 

disse ligger rett på svaberg, alltid syd på høydene, og at de er plassert der det like sør for røysa er brattest, men at adgangen til 

dem «er temmelig let ad stier fra nordsiderne.»(Grieg 1943:266-267; Sollund 1996:34). I dag bærer røysa preg av å være utkastet 

(Sollund 1996:108). Det ligger stein like nedenfor knausen som røysa ligger på. Det stilles i Askeladden spørsmål om røysa er 

moderne, men ut fra kontekst og kunnskapen om slike typer åsrøyser er det sannsynlig at den er fra BA-EJA (Melheim 2006b; 

Sollund 1996:34-35,68).  

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: 300 m mot NØ ligger en dyrkningsflate datert til VT (Klaastad 

ID160708-1). 145 m NNV for denne lokaliteten er det funnet en nedgravning som også er datert til VT, 783 - 973 e.Kr. (Klaastad 

ID160654-1). Omtrent 980 meter rett N er det registrert en nedgravning med datering til MVT, 582 - 649 e. Kr. (Fitja ID160715-

1). Ellers en del strukturer daterte til førreformatorisk tid. Med røysen som finnes på lokaliteten er det i alt ti gravrøyser i en radius 

av 1 km, der ni er daterte til BA-JA, blant annet ID12330 og ID70630 på Langøy. Rove (ID12326) 860 m V for Frøsås er et 

gravfelt bestående av to røyser. Ellers er de andre gravminnene enkeltstående. En utkastet gravrøys, anslagsvis en steinlegging 

(ID40097) 650 m mot SSV dateres til JA. Omkring 1,2 km mot nord på gården Fen søndre (gnr 39) ble det gjort et gravfunn fra 

FVT (C20154), med blant annet to korsformede spenner og et spannformet leirkar (Grieg 1943:265-266).  Like på sørspissen 

utenfor sikringssonen er det funnet en liten oval spenne (ID222228), av førreformatorisk form (MA). Ca 200 m SØ for tuppen av 

lokaliteten er det funnet et blyvektlodd og en boltlåsnøkkel (ID222481), begge dateres til JA. 440 m NNØ for tuppen av Frøsås er 

det funnet et vektlodd fra førreformatorisk tid (ID221698), her sortert til MA; 550 m mot NØ (ID222756) er det funnet et 

eidsborgbryne med mye slitespor. Vektes her til MA. 650 m mot NØ (ID221348) kobbermynt fra førreformatorisk tid (MA). 

 

Funksjoner og attributter: Boplassborg, kultisk, kontrollborg, tollborg. Størrelsen på det plane platået og den relative enkle 

adkomsten gjør at lokaliteten må vurderes som boplassborg. Det er mulig at det har vært beiting eller dyrking på platået, da 

enkelte steder har noe tykkere jordsmonn. BA-røysa sør på platået samt beliggenheten til kystleden med oversikt over fjorden gjør 

at Frøsås kan ha vært ansett som et hellig sted. Navnematerialet som gjennomgås nedenfor er med på å sannsynliggjøre Frøsås 

som viktig i JA. I BA kan stedet ha hatt en annen betydning, men likefult vært et viktig rituelt sted. Nærheten til kysten og oppsyn 

med vei mellom platået og Sundåsen i Ø gjør at lokaliteten kan sees som kontrollborg og tollborg. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Gårdsnavnet Fetja kan sammenlignes med stedsnavnet Fitjar, som igjen vurderes som 

stedsnavn gitt av gårdsnavnet. Flertallsform av det gammelnorske ordet fit, som betyr frodig eng ved vann (Sandnes og Stemshaug 

1997:146). Uttales Fekja (Grieg 1943:266). Lokalitetsnavnet kan ha sammenheng med gudenavnet Frøy (Sandnes og Stemshaug 

1997:160), Frøys’ ås (Christensen og Hagelund 1979:16; Skjelsvik 1960:232). Etymologisk ligner navnet på Frestiåsen. 

 

Litteratur: Top.ark (1996) 

 

 

Steingardåsen 32111. Kart-ID: 26 
Gård: Bratte-Kverne 151/1 
 

Vurdering av borgområdet: N-S-gående høyt fjelldrag som i V ligger inntil smal, langsgående myrsenkning. Skog og myr med 

høydedrag og små oppdyrkede flater mellom. Lokaliteten er helt i grenseland til å være en innmarksborg, men vurderes slik 

ettersom det er nokså kort avstand til gårdsbruk rundt. I Ø en lignende langsgående dal. S-lig avgrensning er flat dyrket mark. 

Like på grensen til Re kommune, et skar som i passerer like N og NØ for lokaliteten, kalt Skillelegda. V og Ø-sidene er de 

bratteste; fra Skillelegda som løper NV-SØ har man adgang opp på platået via det som kan se ut som trappetrinn av blokkstein. I 

sør er det delvis bratt. Lokaliteten har etter opplysninger i Askeladden fylkets lengste murlengde på 357 meter, antatt bestående av 

bruddstein. Platået er kupert. Denne stien følger over lokaliteten. Muren ligger sør på platået, den løper først en liten strekning 

langs V, før den svinger rett østover. Her brytes den av i 22 meter, som en port. Muren løper vider møt øst og de bratte 

styrtningene ned mot dalbunnen. Lokalitetens mål er på 63 000 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Begrenset innsyn fra høyereliggende Bjørnåsen like nord for lokaliteten, og fra høyde 

ØSØ, begge omkring 500 meter i luftlinje. Praktfull utsikt i alle retninger. Bygdeborgen Storåsen sees lengst i S. Arnadal kirke i 

SV og Tønsberg i ØSØ. 
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Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Det er ingen opplysninger om gjenstandsfunn knyttet til gårdene rundt 

lokaliteten. Ei heller har det latt seg fastslå andre registrerte kulturminner i nærheten bortsett fra bygdeborgene rundt Kamfjord i 

Re (Rånerødkollen og Lundskollen), og bygdeborgen Børjan 1,8 km møt SØ. Dette kan skyldes at lokaliteten ligger i et nokså 

ulendt høydedrag med skog og myr, og at det har vært få arkeologiske undersøkelser i området. 

 

Funksjoner og attributter: Tilfluktsborg, forsvar og kontrollborg 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Gården Bratte-Kverne har antagelig hett Kvernin, grunnet kvern for mølle eller sagbruk. 

Rygh mener å kunne påvise -vin-ledd i «kvernin». Bratt er tilføyet som terrengbeskrivelse (Rygh 1907:202). Steingardåsen er en 

beskrivelse av murene på sørsiden av åsen som har vært oppfattet som gjerder (Christensen og Hagelund 1979:63). Et anlegg med 

lignende navn finnes i Skien (ID42978). 

 

Litteratur: Christensen og Hagelund (1979:63-64) 

  

Storås (Stokke). Kart-ID: 36 
Gård: Rømmingen 113/1 
 

Vurdering av borgområdet: Som den nest største av fylkets lokaliteter er Storås et markant topografisk element i landskapet. 

NØ-SV-gående åsdrag som i N faller slakt av mot Gjennestadvannet, avbrutt av smal, N-S-gående åkerteig, fortsetter fjellknattene 

i SV-lig retning. I NV og SØ flat dyrket mark. Kollen som lokaliteten ligger på er den NV-ligste av tre sammenhengende høyder i 

det sentrale Sandefjord. Storås er den høyeste av disse med 162 meter over havet. Kollen består av tre åsrygger, omtrent parallelle, 

hver adskilt av NS-gående skar, der den sydligste er den høyeste. Lett tilgjengelig på merkede turløyper fra de omkringliggende 

jorder, stien opp på platået løper NØ-SV opp fra det NNV hjørnet. Slak stigning opp til toppen. Ellers er det svært bratt på alle 

sider, spesielt er høydeforskjellen stor i SV. Hva gjelder murer så er det noe sprikende informasjon om hvor mange befestninger 

det finnes. Ved befaring var det snø, og kun mulig å se murverk helt NØ-NV nedenfor selve platået, langs med stien opp fra 

turløypene. Ut fra Skjelsviks beskrivelser (fem murer) samt opplysninger i Askeladden (tre murer) så dreier det seg ganske sikkert 

om de samme murlengder, bare at de er slått sammen. Fra nord er det doble murer, med en avstand på omkring 120 meter. Skisse i 

Top.ark fra revisjonssjef C.L. Verde bekrefter dette.  Den sydligste av disse ligger på mellom 120 0g 125 meters høyde, med en 

omkring to meter bred «port» like før man kommer opp på det barkledte berget. Den siste muren ligger omtrent 85 meter NNV for 

trigonometripunktet. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Formodentlig lar det seg gjøre å se opp på den nordlige delen av platået, som 

arealmessig er den største flaten av lokaliteten. Fra sør er det ikke innsyn til platået, Storås er høyeste topp i området. God sikt fra 

hele åsen i alle himmelretninger. Storås er den lokaliteten med sikt til flest bygdeborger, 14 stykk. Sikt inn til Skrimfjellene i 

Buskerud, Skien, til Hvasser og Verdens Ende på Tjøme, og nordover i fylket.  

 

Strukturer: I Top.ark datert den 14. juni 1962 nevnes det en dyregrav ved en kløft NØ på lokaliteten. Skjelsvik mener at 

dyretrekket (hjortedyr) kommer opp mot toppen fra denne siden.  Opplysningen finnes ikke andre steder, er ikke nevnt i 

Askeladden og utelukkes da strukturen ved selvsyn ikke er observert.  

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Omkring 1 km mot ØSØ ligger lokaliteten Ospelunden (ID22212) med 

15 rundrøyser, typologisk datert til JA. Dette er de eneste andre kulturminner ved Storås som ligger innenfor en kilometers 

avstand. Rett ved Ospelunden ligger boplasslokaliteten Undelstvedt 38 (ID100326), med datering til mellom 530 og 980 AD, YJA. 

Et tveegget sverd av Petersens type 84 (C27490) er funnet på et jorde på gården Rørkoll søndre (gnr 64), 1,5 km SSV for Storås. 

Andre funn gjort på samme gård fra EJA og YJA i VO (Grieg 1943:270-271). Mot SSØ rundt 1,2 km fra Storås er det henholdsvis 

på gården Rørkoll nordre (ID100362) gjort en rekke dateringer fra YBA inn i EJA (FRJA/RT)(C57648/1-31), dette gjelder 

kokegroper samt mulig ovn. 1,2 km mot ØSØ på gården Steinsrød (ID104156) er det avdekket strukturer med spredning i datering 

fra YBA til FVT (C57653 og C57654). Funnkontekster var gravrøys, kokegroper og dyrkningslag.  Disse gårder er nevnt i VO 

(Grieg 1943:271-272), med flere funn fra EJA. 

 

Funksjoner og attributter: Kontroll, tilflukt, kultisk bruk, forsvar.  Under kontroll regner jeg og funksjoner som jakt. Selv om 

jeg velger å utelukke den nevnte dyregraven, kan høyden ha vært benyttet i fangstøyemed, da hjortedyr trekker mot høyder 

(Haraldsen 1982). Vid utsikt over de sentrale deler av fylket og kontrollerer et stort område. Platået har ikke noe naturlig ly eller 

steder hvor det ville vært plass til bygninger, og er derfor utelukket som boplass over lengre tid.  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Som bygdeborgen i Tønsberg er lokalitetsnavnet et beskrivende naturnavn. Gårdsnavnet 

Rømmingen er trolig enestående, og kan bety langstrakt forhøyning eller bergrygg. Opprinnelig kan navnet ha vært flertall av 

Rimingjar, der rimi betyr langstrakt forhøyning (Rygh 1907:197). Gårdens beliggenhet og utsyn til nettopp Storås gjør at det 

virker sannsynlig. 

 

Litteratur: Top.ark (1962) 
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Herre-Unneberg 30808. Kart-ID: 40 
Gård: Herre-Unneberg 52/5 
 

Vurdering av borgområdet: Skogkledt område som grenser opp til bølgende jordbrukslandskap. Dyrket mark i delvis dalfører. 

Lokaliteten er til dels stupbratt i øst og vest, med adkomst i NV, fra dagens lysløype. Her ligger en yttermur som kan følges i 12 

meter fra SV-NØ, langs en terrasse av foten av kollen. Delvis utrast er den der stien, markert turløype, opp mot platået passerer. 

Borgområdet er delt i to koller, et dalføre skiller de to an like mellom de murene. Den nordligste delen er den minste kollen, mer 

som et platå under hovedplatået, det er bare her man finner murer. Samlet lengde er 49 m. I dette dalføret ligger det to vannkilder, 

eller oller. 28 meter sør for den midterste ligger den tredje ollen, omtrent på 121 moh (ID2081-3, ID2081-4, ID2081-5). Platået er 

ellers kupert. Lokaliteten måler 6700 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Det er innsyn opp på platået fra omkringliggende høyereliggende topper i 

Unnebergskogen og Stangeskogen. Fra nabobygdeborgen Hjertås er det sikt inn på det sentrale borgområdet. Fra Askeladden: vid 

utsikt mot Ø-S-V. I Ø er det dyrket mark, skogsteiger ved Råstadgårdene. Lahellefjorden i SØ, Mefjorden i S, Hjertås i V. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Mjølløst gravfelt 785 m mot SØ teller ti gravhauger og en steinsetning 

(ID20434) daterte til JA. 120 m mot Ø for gravfeltet ligger en røys fra JA (ID58679), og mellom denne og gravfeltet en fjernet 

gravhaug (ID30387), der det ikke skal ha blitt gjort funn. 170 m V for Herre-Unneberg ligger det en JA-gravhaug (ID50441). 

Mellom 515 og 740 m NNV for bygdeborgen er den henholdsvis en gravhaug fra JA (ID31954), en gravrøys datert til BA-JA 

(ID79736) og en JA-steinsetning (ID31956). 275 m rett N ligger nok en steinsetning (ID69088), kalt Møllers ring. Hulvei 

(ID58676) 810 m mot SSØ: «Ved de øverste boligene på Unneberg, på vei mot bygdeborgen, går en flott hulvei langs et 

steingjerde i skogkanten» (Skarre 1999). 

 

Funksjoner og attributter: Kontrollborg i en vid betydning, gitt utsikten til landskapet. Murrestene teller bare 49 meter, men 

forskansningen mot NV er dobbel, med en ytre mur 25 m i avstand til den indre. Kan derfor ha fungert som forsvarsverk. Åsen er 

ikke videre fremtredende, og kan ha fungert som et skjulested.  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Gårdnavnet Herre-Unneberg er satt sammen av Herre som viser til at gården var en 

hovedgård (Rygh 1907:168,267-268). Sisteleddet Unneberg kan tolkes både som en preposisjon, under berget, fra undir bergi, 

men kan og vise til det gammelnorske kvinnenavnet Unnr eller Unna/Una (Rygh 1907:268; Sandnes og Stemshaug 1997:474). 

Det småkollete landskapet som gården og lokaliteten er en del av gjør preposisjonen under berget mest plausibel. 

 

Litteratur: Gansum (2002); Skarre (1999); Skjelsvik (1977) 

 

Hjertås 116494. Kart-ID: 41 
Gård: Lingelem nedre 32/1 

 
Vurdering av borgområdet: Lettere skogkledt ås som er forbundet med skogkledt NS gående åser mellom lett bølgende til 

flatere jordbrukslandskap på utsiden av Raet. Lokaliteten (33 000 m2) er en samling koller av ulike høyder som er delt opp av 

sprekker og juv, som når høyeste punkt på 148 moh. Det skal være en forsenkning midt på platået, omtrent midt i geometrien, der 

kan samles vann.  Anlegget har imponerende størrelse, og er høyeste punkt i distriktet. Hjertås er derfor en rekke avsatser og 

platåer som hver for seg er nokså jevne, men altså med små raviner som skiller dem av fra resten. Naturlige bratte og glatte 

svaberg fungerer som naturlig mur på flere hold. På vestsiden av platået er det små avsatser og terrasser som fungerer som stier, 

her skal en grunneier en gang ha utbedret den naturlige stien for å kunne drive opp husdyr på beite på kollen. Murene som ligger 

på denne kanten av lokaliteten kan derfor ha blitt flyttet noe i moderne tid. Det spekuleres også i om dette kan være anlagt allerede 

da borgen var i bruk. Ellers har Hjertås rester av murer helt i nord på lokaliteten, der disse er synlige som til dels utraste 

steinmengder av rundkamp. Steinen er nok lokal morenemasse. Det er noe usikkert om det er snakk om én enkelt planlagt mur 

rundt hele anlegget, eller om det er snakk om enkeltmurer her og der for å beskytte enkelte avsatser. I nord kan det ut fra 

plasseringen av murrester se ut som om det er doble murer; dette skyldes mest sannsynlig at murene har rast ut. De relativt 

beskjedne massene (124 m) tilsier at det nok ikke kan være snakk om annet enn enkelt murverk. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Deler av borgområdet er synlig fra utsiden. Åsen fremstår som nokså konisk fra utsiden, 

slik at man vil kunne se store deler av de skrånende sider fra ulike punker i landskapet rundt. Relativt tynt jordlag gjør at det i dag 

er sparsommelig med vegetasjon. Kontrollerer store deler av denne delen av fylket, med høy beliggenhet og utsikt mot indre deler 

av fylket samt kysten, med Vrengen og Nøtterøy, Tjøme, og de omkringliggende gårder og sletter. Gokstad med omkringliggende 

åkre. På godværsdager kan man se til Stavern. Nevnes i Lorens Bergs bygdebok som et punkt i landskapet med spesielt god utsikt 

(Klaveness 1918:57-58). Utsyn rett på Herre-Unneberg, videre er det sikt til Goksjø-Røvern, Klavenes, Oksås, Storås (Stokke), 

Brekk(e)åsen og Frøsås. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Hjertås ligger midt i et landskap med rike kulturminner. 2,9 km til 

SSØ ligger Oseberghaugen, men langt nærmere finnes flere gravminner fra BA og JA. Lokaliteten Åbol (ID21636) beliggende 
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mellom 820 og 1030 meter S for Hjertås en samling av gravminner, skålgroper og et dyrkningslag som totalt sett må sees under 

JA-datering. Her finnes syv langhauger, tolv rundhauger, to rundrøyser, to rydningsrøyser og en delvis skadet skålgropstein. 

Sistnevnte er typologisk datert til BA (ID21636-21). 210 m S for sydspissen av Hjertås ligger en røys fra BA-JA (ID12254). En 

del kulturminner ligger også under Herre-Unneberg, se Herre-Unneberg for spesifikasjon (ID50441, ID69088, 31956 og ID79736). 

På Unneberg vestre (ID79757) 500 m SSV for Hjertås ligger et skålgropfelt fra BA-JA, som ved registrering ble påvist med noen 

sikre og usikre skålgroper. Kokegropfelt på Hunsrødstubben 580 m mot NV (ID214478) datert til EBA, og 40 m nord for dette: 

nedgravning (ID215394) datert til FRJA. 

 

Funksjoner og attributter: Mulig kontrollfunksjon, med sitt overblikk over landskapet. De nokså utraste og spinkle restene av 

murer kan tyde på forsvarsfunksjon for deler av platået. Tilflukt for mennesker og dyr. Nærhet til gravminner og skålgroper gjør at 

jeg vurderer Hjertås som mulig kultisk sted. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Hjertås-navnet er sannsynligvis en terrengbeskrivelse i klassen sammenligningsnavn 

(Rygh 1898b:38-39). Hjertås, «en ås med form som et hjerte» (jf. Hjertnes i Rygh 1907:276; Sandnes og Stemshaug 1997:215). 

Gårdnavnet Lingelem er enestående i landet, trolig utledet fra Lingileimr med heim-endelse. Rygh mener å spore en 

diminutivdannelse av et ukjent ord, lingill, som kan komme av lyngplanten, «liten lyng» (Rygh 1907:265). 

 

Litteratur: Ingen 

 

Klavenes 61885. Kart-ID: 42 
Gård: Klavenes 9/8 

 
Vurdering av borgområdet: Kolle på Ø-bredden nær S-enden av Goksjø Bratt ned til sjøen i V, atskilt fra Høgås i N ved smal 

forsenkning mellom kollene. Kollen er lavest i SØ-delen der det er bøkeskog. Forøvrig spredt bevokst og med nakne knauser 

innimellom. Deler av borgområdet er skjemmet av at anleggsmaskiner har kjørt der, dette er tydelig på skråstilte ortofoto og 

opplysninger i Askeladden. En slik sti er avmerket på ØK-kartet, og skjærer tvers igjennom der det finnes lengre murrester i dag. 

Borgområdet er ellers avskåret fra omkringliggende landskap med bratte sider mot Goksjø i vest, noe slakere fra østsiden. NØ 

siden er knausete. Fra SØ er det naturlig adkomst. Det indre borgområdet måler omtrent 140 m N-S som er avstanden i luftlinje 

mellom nordligste og sørligste murrest. På det bredeste Ø-V anslås å være omtrent den samme lengden. Plasseringen av murene 

gjør at jeg tolker dette som doble murer både nord og sør på lokaliteten, anslagsvis har de minste vært sperremurer. Samlet lengde 

murer er i dag 60 m.Det finnes bare geometri for to murer i nord, men Askeladden opplyser om at det er tre. Trolig er noe ved 

første registering oppfattet som mur, men senere tolket som løsmasse. Ut fra opplysninger i geometrien og ut fra ØK-kart virker 

det som at lokaliteten har doble murverk, ikke tredobbelt. Platået fremstår som en samling små koller, i midten danner dette en 

skjermet flate. Lokaliteten måler 11 500m2. Likhetstrekk med Røvern (Sandefjord). 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Skogsområde omgitt av smale jordbruksområder, tett opp mot dyrket mark og skog. 

Platået er noe lavere enn nabokollen i N, omtrent 300 m i luftlinje. Utsikt over Goksjø. Grunnen og over til Vestre Holmen i V, 

Neshella og Nes i SV, mot Bø-gårdene i SSV. Høye åser i indre Vestfold sees i NØ. Sikt til Hjertås. 

 

Strukturer: Steinkrets (ID 61885-6): Stående stein, som måler 1x1m, rundt 0,8 m høy. Er i Askeladden tolket innunder 

samlebetegnelser Hendelse, tro og tradisjon, altså religiøst. Brønnpost (ID61885-7). 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Totalt er det registrert fem separate hulveisystemer ved Klavenes. 

Omtrent 500 meter sør for lokaliteten, blant annet ID69657, som er et felt bestående av flere N-S og NV-SØ gående hulveiløp 

samt noe usikre ID15342. Hulveiløp (ID54808) 650 m rett mot S, et mot 680 m mot SSØ (ID30850) og et 820 m mot SSØ 

(ID20939). 550 m mot S: en steinlegning fra JA (ID15341). 970 m SSØ for borgen ligger et røysfelt med tre røyser fra BA-JA 

under gården Skjelbred (ID39486). 

 

Funksjoner og attributter: Den skjermede flaten i midten kan minne om platået på Røvern, med mulighet for bygninger. Den 

stående steinen åpner for å tolke stedet som kultisk, med beliggenhet ved vann og myrer. Nærheten til hulveier orienterte mot 

Klavenes åpner for kontrollfunksjon for anlegget. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Borgen har fått navnet etter gården Klavenes, av klofi som betyr vinkel: «Aabning i 

Landskabet, der omsluttes af Høider,som begrænse den paa begge Sider og løbe sammen i en Vinkel» (Rygh 1907:84,262). 

Gårdsnavnet kommer nok av neset som stikker ut i Goksjø, der gården og bygdeborgen ligger. 

 

Litteratur: Skjelsvik (1977) 

 

Oksås 20181. Kart-ID: 39 
Gård: Slenes 80/3 

 

Vurdering av borgområdet: Bygdeborgen ligger sør på en N-S-gående ås delt av et lite pass. Oppdyrkede åkrer på marine 

avsetninger mellom N-S-gående bergkoller. Åsen er her på sitt høyeste, og troner mellom 40 og 50 meter over dagens 

jordbrukslandskap. Det er stort sett bratt opp til platået fra alle sider. På V-siden er det klatrebolter i fjellveggen. Fra NØ er det 
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slakere helling ned mot passet, her er den naturlige oppgangen mot borgens platå. Samtlige strukturer på dette kulturminnet er helt 

i den nordligste delen av lokaliteten. Murverket sperrer for N og NØ deler av lokaliteten. Denne delen er også den flateste av hele 

platået. Murverket måler 45 m. Lengre sør på lokaliteten er det N-S-gående kløfter, som til dels deler opp platået i isolerte koller 

med høydeforskjeller på opp til 10 meter. Skrint jordsmonn. Lokaliteten (32 000 m2) har vært tilnærmet strandbunden i BA, da 

havet sto mellom 10-15 meter høyere enn i dag. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: I kyst og jordbrukslandskap. Det er teoretisk sett mulig å se inn på platået fra enkelte 

koller som ligger rundt lokaliteten, som Hønnerødåsen mot NØ. Godt utsyn fra høyeste punkt i alle himmelretninger, med god 

oversikt over kysten ned mot Lahellefjorden i SSV. Sikt til Hjertås, Storås (Stokke), Herre-Unneberg og Frøsås. 

 

Strukturer: På platået er det registrert to andre strukturer, i tillegg til naturlig brønn (ID20181-6) og murverket: En liten 

rundaktig røys (ID20181-1), ved midten av og åtte m S for mur 2. Uklart markert og lite synlig i terrenget. Bevokst med lyng og 

mose. D 3m, h 0,2m. Vurderes til førreformatorisk tid. Videre skal det være en tuft der (ID20181-2) som beskrives følgende: 40m 

S for inngangen og med skjermet beliggenhet mellom noen knauser i N, SV og Ø: 5. En samling store stein som kan hende er 

restene etter rektangulær N-S-orientert tuft. Hjørnet i SV. Det indre er dekket av stein. N-sidens l 12m (ytre mål), br 5m. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Røysfelt med tre skadete røyser daterte til BA-JA på Nes østre 420 m 

S for sydspissen av Oksås (ID40250). Røysfelt 550 m mot SSØ med to røyser på Nes østre(ID30193), opplysninger i Askeladden 

om at det i en av disse røysene ble funnet en pil av bronse datert til BA (C5581): «Funnet i 1871 sammen med 2 dobbeltknapper 

og 1 pilespiss, alle av bronse. Bare den ene pilespissen er bevart. Dette funnet oppgis å være gjort i røys på en av de høyeste, øde 

fjelltopper V for Nes». Dette er nevnt i VO (Grieg 1943:403-404).  Melheim (2006a:95-96) opplyser om samme gravfunn at det er 

snakk om to lansetter og to dobbeltknapper funnet i et kammer, som tolkes som dobbelt gravgods. Røysa dateres som en sikker 

grav fra YBA 4-5 (Melheim 2006a:180). Ett funn fra EJA: et ødelagt tveegget sverd (C19828), funnet på gården Slenes (gnr 75). 

Et felt med minst tre overpløyde gravhauger som avtegner seg som fotgrøfter er identifiserte på ortofoto, 60 m rett Ø for Oksås 

(ID224709), generell datering til JA. Rundt 150 m V for åsen ligger kullfremstillingsanleggene Solkollen med totalt seks 

kullgroper (ID230333/230335). ID230333 dateres til FRJA (366-192 f. Kr), de andre dateres til JA. 

Videre er det seks enkeltstående gravminner fra BA-JA: på Holåsen 980 m SV for Oksås (ID30816), på Honnerødåsen 

390 meter mot NØ fra lokaliteten (ID20186) (Grieg 1943:403; Sollund 1996:105). Flere røyser ligger under gården Nes østre, alle 

med typologisk datering til BA-JA (ID78449, ID40246,ID 50257, ID10898). På Honnerød ligger en gravhaug fra JA (ID78362), 

og ved foten av Oksåsborgen 100 mot Ø ligger en gravhaug fra JA (ID10781). På Bjerkelunden 870 m mot SV står en bautastein 

fra JA (ID30294), det er lange tradisjoner rundt denne bautaen som fruktbarhetssymbol. Skåren gravfelt med to gravhauger fra JA 

(ID40119) ligger 975 m mot ØNØ. 

 

Funksjoner og attributter: Mulig hustuft og gravrøys åpner for boplasstolkning og kultisk bruk av platået. Lokaliteten har ligget 

tilnærmet ved strandkanten i BA. Det er mulig at lokaliteten har fungert som en kontrollborg for kysten, og forsvarsverk.  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Lokalitetsnavnet anses å tilhøre en nøytral navnegruppe (Aannestad 2004:34); for øvrig 

er Oksen eller Oks- kjente fjellnavn. Sammenhengen kan være en hendelse knyttet til husdyrhold (Sandnes og Stemshaug 

1997:342). Slenes-navnet på gården inneholder leddet Sle, som kan komme av Sleð, et fiskeredskap (Rygh 1907:113-114, 271). -

nes-leddet er her sammensatt, og kanskje yngre enn f.eks Nes under Osåsen (Sandnes og Stemshaug 1997:34). 

 

Litteratur: Brøgger (1918); Grieg (1943:402-403); Melheim (2006a); Skjelsvik (1977); Sollund (1996).  

 

Røver’n 51645. Kart-ID: 43 
Gård: Vaggestad vestre 5/1 

 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten (25 000 m2) fremstår som et av de flotteste anlegg i Vestfold, med praktfull beliggenhet 

ved Goksjø. Det er den nordlige delen av denne åsen som har vært sterkest befestet, men hele kollen er i dag fredet som 

kulturminne. Oppstigningen til platået kan gjøres fra to naturlige steder: fra nord, langs det som i dag er myr og våtmark, i nær 

tilknytning til jorder. Her fra går det en bratt sti rett opp til østdelen, og derfra videre in på det sentrale borgområdet. Stien 

fortsetter rett sørover mot de slakere delene av lokaliteten, som ender i Goksjø. JS Munch (1957) mener den egentlige borgen må 

ha vært den nordvestligste delen. Den sydligste delen kan derfor regnes som en forborg til det egentlige befestede området, som er 

noenlunde panert mot vest, der det høyeste punktet ligger. Det har vært drevet tømmerhogst på platået, som skal ha ødelagt en del 

av de murer som er der, men driften ble stanset da man ble klar over kulturminnets viktighet. Munch skriver i sin befaringsrapport 

at man forsøkte å lete rett på en sagnomsust skatt her på platået (Aannestad 1999b:77; Munch 1957:2), men dette har nok ikke 

slått til. Flere dalganger og «rom» som gir ly, og delvis er det såpass med jord på platået at det nok vil kunne være kulturlag der.   

Anlegget ble oppmålt i løpet av en ukes tid i 1965 av Bjønni og Pedersen. Deres tegninger fremstår som svært grundige 

og gir et godt bilde på hvordan platået har vært avsperret og utnyttet. Det er den nordre delen av anlegget som er beskrevet, men 

det nevnes også at det er murrester helt syd på lokaliteten, utenfor kartet.  Det er i det lengste snakk om totalt tredobbelt murverk, 

selv om det kan være vanskelig å skjelne enkelte murdelers egentlige løp, da murene siden Bjønni og Pedersens tid har vært utsatt 

for hærverk, og folk på gårdene rundt har nyttiggjort seg steinmassene. I dag ligger det igjen rundt regnet 170 m mur. 
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Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Høy, skogkledd N-S-gående åsrygg som utgjør et nes på Ø-bredden av Goksjø, S for 

Storelvas utløp. Skilt ad fra Langkilåsen som ligger Ø og SØ fra lokaliteten. På landsida grenser kollen mot myr og skoglende i 

SØ og mot dyrket mark i NØ. Kollen er bevokst med blandingsskog. På topplatået i N og på V-sida ned til sjøen er det nakent fjell. 

Gran dominerer muligens i N-sida og nede i Ø-sida. Innenfor en radius av en kilometer finnes det høyere koller både like nord for 

Røvern, og på vestsiden av Goksjø. Det er visuell kontakt med det høyeste topplatået og vestsiden av Goksjø og sørover. Det vil 

likevel være begrenset med oversikt utenfra over borgområdet, fordi de ulike rom og dalganger er såpass dype. Praktfull utsikt 

over Goksjø og mot kupert skogsterreng. Sikt til Hjertås. 

 

Strukturer: Mulig hustuft etter J.S. Munchs (1957) beskrivelse, også nevnt i Bjønni (1985). Fotografert ved befaring. Avtegner 

seg som en streng av stein, noenlunde kvadratiske, orientert NNØ i kant med den sørlige delen av det østre «rommet» på anlegget. 

Summert inn som JA-struktur. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Vaggestad vestre er kjent som gård fra VT. Noen gravminner fra JA 

innen 1,5 kilometers omkrets i tilknytning til dagens jordbrukslandskap. Kun ett gravminne fra JA innen 1 km radius, på 

Fyllpåberget 840 m mot ØNØ ligger det en gravhaug (ID61883). 

 

Funksjoner og attributter: Mulig hustuft og flere egnede flater for bygninger. Tilfluktssted og kultisk plass. Det tredoble 

murverket tyder på viktigheten av å holde de indre rom avsperret, enten i et forsvarsmessig eller kultisk perspektiv. 

Kontrollfunksjon over Goksjø som markerer en grense mot bygdene på vestsiden av vannet, der dagens grenser mot Larvik og 

Sandefjord løper. Goksjø har ganske sikkert fungert som ferdselsvei, både med båt og på det islagte vannet på vinteren. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Lokalitetsnavnet føyer seg inn i navnetradisjoner knyttet til sagn om bygdeborger som 

tilholdssted for tyver og fredløse (Aannestad 1999b, 2004), og sorteres under historiske sagn. Tradisjon: 12 røvere skal i 7 år ha 

hatt permanent tilhold på bygdeborgen. Opplyst av Leif Heinskår, Gokstad (Aannestad 1999b:72; Berg 1918:172). Gårdsnavnet 

kan komme av Valgarðsstaðir, av mannsnavnet Valgarðr, et navn som nå ikke lengre finnes (Rygh 1907:261). 

 

Litteratur: Aannestad (1999b:72); Berg (1918:25-26,172-174); Bjønni (1985); Grieg (1943:52, 56, 359); Munch (1957); Møller 

(1980), skisser og tegninger av Ragnvald Bjønni og Magne Pedersen (1965) 

 

TJØME (Færder kommune) 

 

Bustangen 80994. Kart-ID: 34 
Gård: Kråkerø 11/5 

 

Vurdering av borgområdet: Tjømes eneste registrerte bygdeborg, med høyde på 29 moh. Dateres til EJA i Askeladden. 

Naturlige adgangspunkt er helt i nord og i sør, der åsryggen faller slakt av. Lokaliteten er dels avskåret med stup og bratte 

styrtninger i Ø og V. Selve lokaliteten (23 000 m2) er avskåret mot SØ av noen 8-15 m brede kløfter. Ellers plant platå, man kunne 

uten vegetasjon hatt god oversikt over hele borgen.  I vest på nedsiden av kollen, og helt i sør i periferien av kulturminnet ligger 

det steinrekker som nok er moderne. Kanskje er det benyttet stein fra de opprinnelige murene. I vest virker det som om det er 

snakk om konstruksjoner fra nyere tid; på det søndre platået påpekes det i Askeladden at det virker rart i moderne tid å bygge opp 

steingjerder på fjell. Det er derfor trolig at dette gjerdet delvis var en mur. Ligger inntil dagens eiendomsskille. I små skar opp mot 

kollen finnes det steinansamlinger. Det er usikkert om disse er antropogene eller naturlige strukturer. Jeg anser lokaliteten som 

befestet med ett enkelt murverk, samlet lengde 50 m. På nittitallet var det knyttet stor tvil til lokaliteten som et forhistorisk 

kulturminne (Vestfold fylkeskommunes Top.ark). Korrespondanse med kaptein A. Hostvedt førte til at anlegget ble ytterliggere 

befart av fylkeskommunens arkeolog. I 2009 ble det slått fast at steinmassene som danner gjerder og strenger på platået må være 

fra konstruksjonen av en bygdeborg, men at noen av gjerdene er moderne, med masser fra de opprinnelige murene. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Ligger ved kyst og i småkollet landskap med åkerteiger mellom. Mulig strandbundet 

lokalitet i EJA. Høyden som bygdeborgen ligger på utmerker seg ikke så veldig fra resten av Tjømelandskapet. Den er først og 

fremst mest fremtredende fra NV, der dagens Østveien (RV390) snor seg sørover. Fra vestsiden av Bustangbukta trer åsen frem 

som en lav rygg. Som en del av samme åsrygg er det innsyn fra trigonometrisk punkt som ligger på 39 meter, like SØ for 

lokaliteten. Godt utsyn N og NØ mot Vrengensundet, like mot vest ser man høyere koller og åkerteiger like nedenfor lokaliteten. 

På østsiden av lokaliteten har man godt utsyn mot skjærgården. Ingen sikt til andre bygdeborger. 

 

Strukturer: Røys fra BA-JA (ID 70954). Beskrivelse: Rest av gravrøys. Lagt direkte på fjell på en N-S-gående furukolle. Består 

av ett lag bruddstein, 0,3-0,5m i tvm. Noe stein er nylig fjernet fra røysa. D 6m, h 0,2m. 04.11.2009: kontrollregistrering. Røysa er 

5m i d. 3m fra røysa ligger en stor helle 1,5 x 1,5m. Denne er nok brukket i to deler og flyttet fra røysa. Det vokser to små furutrær 

ved hella, ellers ingen trær i røysa. L-formet mur helt nede i vest på platået er tolket som en skytestilling (ID80994-3) med samme 

datering (EJA). Steinstreng (mur?) på motsatt side av platået (ID80994-2) ligger rett på berget. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Gravfelt med to rundrøyser, én langrøys og steingjerder på Movik 

østre (ID41435) 980 mot ØNØ over Vrengensundet, på Nøtterøysiden. Steingjerdene tolkes som rituelle innhegninger for 

gravfeltet (Sollund 1996:81-85,112). Overordnet datert til BA-JA i Askeladden. 
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Funksjoner og attributter: Kultisk, kontrollborg, forsvar og tollborg. Bustangen deler en del trekk med Hummerberget i Larvik. 

Den er dobbelt så stor som Hummerberget. Det er lite jordsmonn på platået, men den er stor nok til å kunne romme bygninger. 

Muligheter for Bustangen som boplass er med andre ord til stede, dyrkning kan ha foregått på åkerteigene like syd for platået. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Det har ikke lyktes å finne opprinnelsen til stedsnavnet Bustangen, som har gitt navnet 

til bygdeborgen. Det kan ha noe med buskap og tangen å gjøre, muligens et sted der det beitet buskap ut mot sjøen, 

sammentrekning av buskaptangen? Kråkerø gårdsnavnet skal antagelig tolkes som fra krákureiðr, kråkeredet, fremfor kråke-øy 

eller med endelsen i –rud-form, og således slekter det på Reir-navnet (lokalitet tidl. tolket som en bygdeborg) i Borre (Rygh 

1907:253; Sandnes og Stemshaug 1997:268). 

 

Litteratur: Top.ark (1991, 1995) 

 

TØNSBERG KOMMUNE 
 

Aker 51800. Kart-ID: 29 
Gård: Aker 47/27 
 

Vurdering av borgområdet: Lokaliteten (11 000 m2) ligger på en N-S gående bergrygg, med høyeste punkt i V 

En rekke mindre kløfter skjærer gjennom knausen i Ø-V-retning. Barskog. I bunnsjiktet løvbusker og gress. Det går et par kløfter 

inn fra V som er fylt med jord.  Murene ligger N og V på lokaliteten, total lengde 97 m. I NV er det mulig oppgang på platået, 

eller er det nokså bratt i Ø, V og S. Stein har antagelig rast ned langs de eksisterende murlengder, slik at dimensjonene er noe 

mindre i dag. Høydeforskjellen mellom platået og landskapet under på østsiden er større, da terrenget er lavere i øst. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Aker har ikke spesielt høy beliggenhet. Både fra Hogsnesåsen i N og Fløyåsen i SØ 

burde det være mulig å se inn på platået, gitt mindre vegetasjon. Det skal ikke være særlig utsikt fra anlegget, men siktanalyser 

antyder visuell kontakt med Smørbergåsen. De umiddelbare omgivelser med åkerlapper og gårder knyttet til disse, og mulig utsyn 

mot Tønsbergfjorden mot SØ regnes som trolig. Lavereliggende jordbrukslandskap på utsiden av Raet med noe skogkledte 

hovedsakelig N-S-gående koller. Akersvannet i SØ, og våtmarksområde/myr i tilknytning til vannet. Sikt til Smørbergåsen. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Innen en radius av 1 km: totalt 41 gravminner fra JA fordelt på fem 

gravfelt (Firingen ID12366, Vear Søndre ID22187, Aker ID76817), en steinsetning med åtte blokker med trekantet eller 

rektangelformet tverrsnitt beliggende 575 m SØ for lokaliteten (Råstad søndre ID42043) og en gravrøys på Fløyåsen datert til BA-

JA, 390 m SØ for lokaliteten samt en førreformatorisk (ID22230). 420 m mot V: kokegropfelt der én kokegrop ble C14-datert til 

starten av YBA (ID162471-2), kokegroper og kulturlag datert til BA/BA-JA/JA (ID162484), og 600 m mot VSV: et skålgropfelt 

som typologisk tidfestes til BA (ID70443-1). Dette beliggende ved siden av gravfelt (ID70443) med ni graver, dateringen er 

typologisk satt til JA. Mellom 650 og 750 m mot NØ ligger to hulveisystemer (Øvre Hogsnes ID30038 og Øde Vear ID20036). 

950 m ØNØ for Smørberget (ID229143) fotgrøft, med generell datering JA. Dessuten angis det et hulveisystem like NNV for 

Aker knappe 30 meter fra periferien til kulturminnet, og et annet system av hulveier som strekker seg fra 50-100 meter vest for 

Akersborgen, og sørover i ulike løp forbi østsiden av Fløyåsen (Firingen ID212230) og mot SØ, totalt i en lengde av 5-600 meter 

(Gansum 2002:43-44, se fig. 20 for plassering). 

Gjenstandsfunn: Innberetning i Top.ark (1975) melder om funn av bl.a myrmalm i tilknytning til Akersvannet samt 

arkeologisk nedgravning omtrent 1,2 km til vest like ved myren der det ble funnet slagg og ubrent kalk. C52327 markerer et 

gravfunn liggende omtrent 750 m mot SSV datert til RT/FVT, med mye fragmentert leirkar, bl.a spannformede. Beliggenhet er 

angitt med koordinater i funnrapport i gjenstandsdatabasen, men det finnes ikke henvisninger til lokalitet i Askeladden. Rapporten 

knytter funnstedet til et gravfelt med totalt tre graver, men det finnes ingen utdypende opplysninger om de andre strukturene. På 

samme gård (Råstad søndre) er det gjort funn daterbare til VT. Et detektorfunn av to dirhemer (arabiske mynter) daterte til VT 

ligger 930 m V for Akerborgen (ID177588), like ved driftsbygningene til Aker gård. På gården Vear søndre 550 m mot SØ 

(ID60701) ble det i 1919 innrapportert funn av gjenstander etter en VT mannsgrav (Grieg 1943:254-255). Følgende funn ble gjort: 

a) Bruddstykker av tveegget sverd av typen Petersen fig. 59., med dekor i kobberlegering og sølv (C22403a), b) Økseblad av jern 

av typen Pedersens fig. 34 (C22403b), c) Stykker av hjelm eller skjoldbule, d) stykke av et belte. De to siste gjenstander er tapt. Et 

spyd datert til VT av type Petersen E-type (fig. 12) ble funnet utenfor kontekst av gravminne etter anleggsarbeid, like ved den 

ovenfor nevnte gården Vear søndre (C33558). Ellers skal nevnes at det under en bergvegg like på NV av Akersmyra på gården 

Løkberg ble det funnet to betalingsringer av gull på totalt 45,6 gr. (C10301), daterte til EJA (Grieg 1943:300-301). Dette er 

utenfor radius av borgen, men kan være en type nedleggelser av gull som ofte knyttes til FVT . 

 

Funksjoner og attributter: Tilfluktssted, kontrollborg, tollborg, kultsted. Plasseringen av anlegget er noe anonymt, nokså skjult 

mot andre høyder, men likevel såpass høyt plassert over landskapet at det er oversikt over nåtidens veier og datidens hulveier.  

Derfor kan Aker ha fungert som en tollborg. Nærheten til myrer og Akersvannet og de nevnte graver og skålgropsfelt, nedlagte 

gullgjenstand gjør at Aker vurderes som mulig kultborg. Kontroll med ressurser i tilknytning til jernuttak fra myrer  

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Aker-navnet faller innunder kulturnavn på steder indikerer antropogen påvirkning av 
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landskapet i bred betydning. Her er det klart åkerdriften som har gitt navnet, og gårdsnavnet er derfor et ikke-primært bostedsnavn, 

men som forteller om næringsveien til gården (Sandnes og Stemshaug 1997:33). 

 

Litteratur: Top.ark (1975, 1986); Gansum (2002) 

 

Børjan 42566. Kart-ID: 27 
Gård: Skollerød 36/2 
 

Vurdering av borgområdet: Veien opp til denne Ø-V-orienterte lokaliteten (4700 m2) er lett; skogsti opp fra dagens gård ved 

Andebuveien i sør. Lokaliteten er best befestet mot det slakere nordpartiet, men ingen murer ved SØ, der et voksent menneske lett 

kan ta seg opp.  Et hovedplatå av relativt plan karakter, med forborg eller utspring både mot vest og N. Disse avskilles av 

høydeforskjeller, glover, i terrenget, slik at det totalt sett er et ganske kupert platå. Bratte styrtninger ned mot jorder i V og SV. 

Murer finnes i NV, langs N-siden og på østsiden, disse er enkle forsterkninger, med enkelte åpninger, total lengde 198 m. Olav 

Hagelunds brev og skisse i Top.ark (1977) gir et nokså godt inntrykk av murlivet på kollen. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Fra den rundt ti meter høyere tvillingkollen mot NØ (der det finnes gravrøyser) er det 

teoretisk sett være mulig å se inn på anlegget. Ellers er det innsyn opp på kanten av borgens SSV platå fra skytebanen ved 

lokaliteten, og fra jordene ved gården Tveitan. Flott utsikt fra S, V og NV, vid utsikt mot SØ til NV: mot E18, S-over mot 

landskapet innover i Sandefjord. God oversikt over jorder somligger inntil lokaliteten samt skytebanen som ligger rett nedenfor 

SV-delen av borgen. Sikt til Storås (Stokke) og Steingardåsen. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Tre røysstrukturer fra BA-JA (ID21788), ligger på kollen rundt 85 

meter NØ for selve borglokaliteten (samme som Sollund 1996:109). Brekkeskauen (ID12396) 750 m VSV for Børjan har fem 

gravhauger fra JA. Et enegget sverd av Petersens type B ble funnet under pløyning på jordene mellom Kjerringhovet og Børjan, 

C29333. Funnet i 1944, ikke spor av grav eller haug. Ellers er det rundt 1,2 km mot ØSØ ved dagen E18 (Hesby nordre) i nyere 

tid gjort flere funn fra EJA og VT. 

 

Funksjoner og attributter: Har mulig spilt rolle som tilfluktssted og kultsted, med tanke på de tre gravrøysene fra BA-JA 

Beliggenhet med utsyn til Raet og dagens motorvei gjør at det er nærliggende å tenke seg borgen som mulig kontrollpost. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Et annet navn for «Borgen». Skollerød gård hører til –rud-gårdsnavnene. Førsteleddet 

Skolle kan bety rev, reverød, eller reverydningen. Skolli var og et gammelt mannsnavn (Rygh 1907:213). 

 

Litteratur: Top.ark (1977); Unneberg (1963:133) 

 

Frestiåsen 61847. Kart-ID: 22 
Gård: Freste søndre 20/11 

 

Datering: C14-alder 250-480 e. Kr., YRT-FVT (Østmo 1978) 

Vurdering av borgområdet: En nokså smal og bratt N-S-gående kolle med begrenset flate, der norddelen er slakest. Øst og 

vestsidene er stupbratte. Åsens virkelige murer er helt NV og SV på anlegget, som utraste røyser, men og delvis pent oppmurte. 

Åsens sørlige del har antagelig vært lengre, men er til dels sprengt vekk. Muren kan ha strukket seg lengre mot sør. Samlet 

murlengde er i dag 64 m. Lokalitetens utstrekning måler 3950 m2. Dateringen av Frestiåsen bygger på kull tatt ut av nordmuren. 

Øst på platået er det en revne som deler borgplatået i to, mellom 1,5 til 3 meter dyp og opp til 5 m bred, denne løper NNV-SSØ. 

Fylt med løsmasse blir dette en liten «slette». Her åpnet Østmo to sjakter i forbindelse med utgravingen, i disse ble det ikke gjort 

funn eller observasjoner av noe slag. På østsiden av platået skjærer det et bratt skar opp i NNV-SSØ-gående retning. I skaret 

ligger det flere store blokker. Østmo vurderte dem som naturens verk, da de er av slik størrelse at de neppe kan ha vært plassert 

der. Som Østmo vurderer jeg muligheten for at disse kampesteinene kan ha blitt kastet ned fra henget ovenfor. Naturlig kilde like 

sørvest for kollen. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Området er omgitt av flat dyrket mark. Synlig fra den høyere Åleborgåsen i Ø ved 

pukkverket. Flott utsikt i alle retninger unntatt Ø der Åleborgåsen sperrer. Like sør for lokaliteten har det vært et steinbrudd. Dette 

steinbruddet er fortsatt virksomt på Ø-siden av riksveien, som skiller de to åsene ad. I N sees Bjunesletta, i S utsikt til Semsbyen. 

Storelva renner 340 meter vest for lokaliteten, rundt en km sør for Fresti deler Storelva seg i Merkedamselva og Aulielva. I Ø-SØ 

fortsetter terrenget i mindre bergåser. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Hulveiløp 850 m mot VNV (ID130411), «forbinder» Frestiåsen med 

Klepperås. Røys (kanskje en tuft) (ID40143) fra BA-JA 660 m mot SV. På Toen gårdstun 650 m VNV for Frestiåsen, på den 

andre siden av Storelva, ble det funnet en spydspiss (C25767) som av Gro Anita Bårdseth dateres til MA. Funnstedet ligger i 

traseen Erling Skakke kan ha benyttet for å ta seg til Kloppsåsen ved Linnestad i forbindelse med det andre slaget på Re i 1177 

(Jacobsen og Bandlien 2013:137). Rundt 200 m N for Frestiåsen er det funnet et spinnehjul av bly (ID222455) og en blyterning 

med sirkler/prikker (ID222454). Antas å være fra VT-MA, her vektet til MA. 590 m NNØ funn av toppen av en boltlåsnøkkel 

etter detektorsøk (ID225121), dateres til VT-MA, her vektet til MA. 
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Funksjoner og attributter: Kult, kontroll og toll, forsvar. Platået beskrives som at det ville kunne vært plass til en mindre 

bygning der, men jeg vurderer dette som mindre trolig, til det er platået knausete. I et brev datert 16.10.71 til UO skriver Gudve 

Gjellestad at han tror Frestiåsen må sees i sammenheng med Trengsla (Høgåsgamla) og Rånerødkollen. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Etter Frøysteighi, fra rundt 1400-tallet, jf. Rygh (1898b:81). Førsteleddet kommer av 

gudenavnet Frøy, siste ledd viser til teig, avgrenset jord- eller skogstykke. Kan kanskje spores tilbake til et gudehov for Frøy 

(Rygh 1907:211; Sandnes og Stemshaug 1997:158). Se Frøsås for sammenligning. 

 

Litteratur: Jacobsen og Bandlien (2013); Top.ark (1971,1974,1975); Unneberg (1963:133); Østmo (1975, 1978) 

 

Signalen, Signalåsen 22204. Kart-ID: 18 
Gård: Undrum nordre 1/1 
 

Vurdering av borgområdet: Et relativt lett tilgjengelig platå via den slake skrenten i N, men med bratte avsatser og stup i S og Ø. 

Med imponerende 245 m bevart mur er den svært godt hegnet, med murer langs nord, øst og helt i sør med en dobbel mur. En 

markert rygg med berg markerer den sørlige delen av platået. Lokaliteten måler omtrent 15 000 m2. Sommeren 1997 anla Statnett 

fundamenter for en mast som skulle bedre radioforbindelsen til transformatorstasjonen på Tveiten, like på andre siden av 

Undrumsdal. Statnett kondemnerte disse betongfundamentene da myndighetene ble varslet om bruddet på kml (Top.ark 1997). En 

klove i NV kan fungere som brønn. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: N-S-gående vidt skogbevokst bergterreng V i Undrumsdalen med mange N-S-gående 

koller og rygger adskilt av trange skar. Avgrenset i Ø og SV av flat dyrket mark. Like sør for lokaliteten ligger en kolletopp på 

145 m o h, også kalt Signalen. Derfra vil det være innsyn på platået. Også fra naboborgen Vetan på 135 m o h vil det uten 

vegetasjon være innsyn ned på platået. Utsikt fra toppen i alle retninger. Horten by og Oslofjorden i Ø. Slottsfjellet i Tønsberg i 

SSØ. Det hevdes i Askeladden at man kan se Høgåsgamla i S. Bjunesletta i SSV og Ramnessletta i V. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: 290 meter til hulvei SØ for sydspissen av Signalen (ID108136), 

vurdert anlagt mellom YJA og MA. To andre hulveiløp 390-470 m SSØ for sydspissen (ID29968 og ID78116), med antatt 

datering til YJA-MA. Disse to siste ligger like øst for naboborgen Vetan. Alle ligger i skråningen opp mot Undrumåsen.  

 

Funksjoner og attributter: Forsvar og kontroll av Undrumsdalen og oppsyn med kysten. Strategisk beliggenhet.  Kan være 

tilfluktssted, gitt tilgangen til vann, og den til dels lett tilgjengelig. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Undrum og Vold gårder, indikasjon på både EJA og VT. Ellers typisk vardenavn, 

kommunikative navn. 

 

Litteratur: Unneberg (1963:133); Top.ark (1997) 

 

Smørbergåsen 42086. Kart-ID: 30 
Gård: Smørberg 50/1 

 
Vurdering av borgområdet: Lokaliteten er et ganske stort platå på en hovedsakelig N-S gående åsrygg, med orientering NNØ-

SSV. Det er slak adkomst fra N og NØ, S og V-sidene er bratte. Ø-siden er gjennomskåret av en kløft, noe som deler lokaliteten i 

to. Det er noe slakere ned mot sjøen fra denne siden. Hoveddelen oppleves som den vestre, dette platået er plant. Murene ligger i 

NØ og N-delen, og er en dobbeltmur, med en sti i N-S-gående retning gjennom. Murlengden er 195 m, og lokaliteten måler 

33 000 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Uten vegetasjon ville man hatt sikt til både Tønsbergfjorden i Ø Utsikt mot Slottsfjellet i 

Ø. Høytliggende, N-S-gående bergkolle. Barskog og endel løvtrær. Grenser i N og S til flat dyrket mark, i V til N-S-gående 

dalsenkning, i Ø faller terrenget av mot Byfjorden 

 

Strukturer: Mulig røys. Denne er svært utrast og tett opp til mur. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Mellom 215 og 350 m mot NV ligger to hulveisystemer (Øvre 

Hogsnes ID30038 og Øde Vear ID20036), disse er beskrevet i Gansum (2002:43-44) men tegnet inn som ett hulveisystem. På 

gården Vear søndre 770 m mot SV (ID60701) ble det i 1919 innrapportert funn av gjenstander etter en VT mannsgrav. Følgende 

funn ble gjort: a) Bruddstykker av tveegget sverd av typen Petersen fig. 59, med dekor i kobberlegering og sølv (C22403a), b) 

Økseblad av jern av typen Pedersens fig. 34 (C22403b), c) Stykker av hjelm eller skjoldbule, d) stykke av et belte. De to siste 

gjenstander er tapt. Et spyd datert til VT av type Petersen E-type (fig. 12) ble funnet utenfor kontekst av gravminne etter 

byggearbeid, like ved den ovenfor nevnte gården Vear søndre (C33558). 280 m mot S for denne gården gravfeltet Vear (Veer) 
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søndre med 21 gravminner, en del sterkt ødelagt eller borte (ID22187). 210 m NNV for Smørberget, fotgrøft(ID229143), med 

generell datering JA. 

 

Funksjoner og attributter: Kultisk lokalitet, mulig toll og kontrollborg.  Nærhet til ferdselsveier som fjorden og hulveier. 

Egenskaper som boplassborg, størrelsesmessig og lokaliseringen tatt i betraktning. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Gården Smørberg har gitt navn til bygdeborgen. Gårdnavnet antyder at det er gode 

beiteforhold, et sted som gir mye melk og dermed smør. Førsteleddet Smør- blir dermed et superlativ, i klassen rosende navn. Det 

kan også vise til at skyld og skatt ble betalt i smør, og noen mener å kunne lese av Smør-leddet at det minner om hedenske 

kultplasser (Rygh 1898b:39; Sandnes og Stemshaug 1997:412-413). Det er foreslått at –berg-leddet i navnet kan knyttes til 

fruktbarhetskult i BA (Kaliff 1997:110 med henv.) 

 

Litteratur: Gansum (2002:43-44); Nordeide (2005); Top.ark(); Ulriksen (2005:13) 

 

Storås (Tønsberg) 42105. Kart-ID: 21 
Gård: Rastad 8/9 

 
Vurdering av borgområdet: Stort platå med relativt slake N og S-sider, oppgang fra NØ via et pass som deler Storås fra 

Gullåsen. Sydplatået skjemmes av NØ-SV-gående kraftledning til Tveiten kraftstasjon, med et mastefundament gode 150 m inne 

på kulturminnet fra sikringssonen. To skar går igjennom platået, et fra SSØ-NNV på østsiden, og et N-S-orientert på vestsiden. 

Høydeforskjellen mellom topplatået og bunnen av skarene tilsier at disse fungerer som ly. Murlengder finnes ved den enkleste 

adkomsten opp på platået, og går fra Ø-V, avbrutt av sti som leder inn og opp på toppen. Dessuten er det nylig registrerte murer på 

østsiden av lokaliteten, hvor det skal være bratt men ikke umulig å ta seg opp (Fimreite 2018:74-76). Samlet sett har lokaliteten 

mellom70 og 100 meter mur, det indre arealet er beregnet til 35 000 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Åsparti i åkerlandskap orientert N-S omtrent 750 meter innenfor Raet. God sikt 

begrenses til de nærmeste jorder og omkringliggende høydedrag. Fra sørsiden der dagens kraftledning går har man fra SØ-S utsikt 

til de nærmeste gårdene (Ødegården). Fra nordsiden er det i teorien sikt til åser i Ramnes, som Fonshøgås. 

 

Strukturer: Røysaktig struktur på toppen av kollen (ID42105-6) og mulig bogastelle (ID42105-4) (Fimreite 2018:76). Røysa har 

generell datering til BA-JA, bogastellet til JA. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Utgravningene ved Gulli (her nevnes spesielt lokalitetene med 

ID113071 og ID13144) avdekket en rekke gravminner, blant disse åtte båtgraver, med funn hovedsakelig datert til YJA.17 har 

dateringer til VT/YJA, 16 til JA. 17 strukturer med datering til YJA hadde funn av ulike slag, tre strukturer hadde funn med 

datering til JA. Totalt ble det gjort funn av 118 redskaper datert til YJA, og 16 våpen fra samme periode. Det ble gjort funn av 

andre strukturer som kokegroper, dyrkningslag og stolpehull med datering til BA-JA, antageligvis med tyngdepunkt i EJA. Det 

kunne imidlertid ikke fastslås at noen av funnene hadde opprinnelse i enten BA eller EJA. Disse er derfor summert inn under BA-

JA strukturer/bosetningsspor. Stolpehullene tolkes som spor etter et kulthus (Gjerpe 2005:151) 

 

Funksjoner og attributter: Boplass, tilflukt, mulig kultisk. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Storås er et beskrivende naturnavn. Rastad komme antagelig av det gammelnorske rǫst, 

som kan bety vei, beitemark eller mil (Sandnes og Stemshaug 1997:357). Navnet er et kulturnavn, selv om det kanskje både er en 

forkortelse for utrǫst, som betyr utmark. Navnet skaper en motsats til innmarken, heimrǫst. Betydningen kan variere fra sted til 

sted (Rygh 1907:209). Navnet kan kanskje vise til den nære beliggenheten ved Raet? 

 

Litteratur: Fimreite (2018:74-81) 

 

Vetan 22203. Kart-ID: 19 
Gård: Undrum nordre 1/1 
 

Vurdering av borgområdet: En nokså smal åskam, nest høyeste punkt på Undrumsåsen. Meget steil og bratt i S, men ikke 

uinntagelig. Nokså flatt platå, med en avsats i sør som danner et eget «rom» eller hylle. Stupbratt mot V og Ø. Slakere mot N. 

Dobbelt murverk nord og sør på anlegget, total lengde 60 m. Lokaliteten måler 4300 m2. 

 

Landskapsbeliggenhet og lokalisering: Fjellterreng som består av en rekke mindre N-S-gående skogkledte rygger. Grenser i Ø 

og SV til flat dyrket mark. Ellers heller området mot lavereliggende vidt skogsområde. Mange små langsgående rygger med 

trange skar og U-formede dalsenkninger. Omtrentlig høydeforskjell til slette- og jordbrukslandskapet i Undrumsdalen er 100 

meter. Innsyn fra den omtrent 10 meter høyere Signalåsen 100 m mot NNV. Fra toppen er det vid utsikt i alle retninger. I Ø 

Oslofjorden, i S-SSØ Slottsfjellet i Tønsberg, i V-NV bygdeborgen på Signalen og i S sees bygdeborgen Høgåsgamla. 

 

Arkeologiske kulturminner, strukturer og gjenstander: Hulveiløp Ø for lokaliteten: 250 mot ØNØ (ID108136) og ØSØ 

(ID29968 og ID78116). 650 S for borgen ligger en N-S-orientert hulvei (ID78117), omtrent mellom Tybergkollen og Draghølåsen. 
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200 m mot ØSØ for denne ligger to andre hulveier (ID50022 og ID19966), disse ligger oppover i terrenget fra jordene på gårdene 

Undrum mellom og Undrum søndre. Hulveiløp ved Hundestuen (ID50021 og ID78115). JA-gravminne: ID10587 gravrøys, 

ID62492 Steinlegning, også på Hundestuen. Dessuten BA-JA gravfelt (ID108390) på Horn, snau km mot VSV og gravrøys fra 

BA-JA på Stueåsen (ID32098). 

 

Funksjoner og attributter: Naboborgen Signalen er forsvar og kontrollborg, og tilfluktssted. Trolig vil Vetan fungere som 

kontrollborg og forsvarsborg, som en slags forborg til Signalen. 

 

Vurdering av lokalitets- og gårdsnavn: Undrum og Vold gårder, indikasjon på både EJA og VT. Ellers typisk vardenavn, 

kommunikative navn. 

 

Litteratur: Top.ark (1957) 
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Appendiks 2: Lokaliseringstabell 
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Appendiks 3: Funksjonstabell 
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Appendiks 4.1: Lokalitets- og gårdsnavn 
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Appendiks 4.2: Lokalitets- og gårdsnavn 
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Appendiks 5: Kulturminne- og funntabell 

 


