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Tiltakshaver: Vestfold fylkeskommune 
Adresse: Svend Foynsgate 9 
 3126 Tønsberg 
Registrering 
utført: 

23/6-2009 Ved: Christer Tonning og Maria Westrum Solem 

Rapport utført:  Ved:  
  
Undersøkelsestype Maskinell sjakting   
 Overflateregistrering X  
 Prøvestikking   
 Metallsøk   
  
 Fornminnetype Askeladden id. 
Autom. fredete kulturminner i 
området: 

Bosetning/Aktivitet-
sområde 

ID 139075 

 Gårdstun (fredning 
opphevet) 

ID 86490 

   
   
   
   
   
Nyere tids kulturminner i 
området: 

Kullfremstillingsanlegg 
Kullfremstillingsanlegg 
Tjærebrenningsanlegg 
Forsvarsanlegg 

ID 141481 
ID 141482 
ID 141485 
ID 141486 

   
   
   
   
Naturvitenskapelige prøver (14C) 
 
 
Antall timesverk: 22,5* 
Merknader: *Befaringen ble avbrutt etter en dag i felt pga ekstremt tett 

vegetasjon i området. 
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Bakgrunn for undersøkelsen 

 

I forbindelse med Riksantikvarens fredningsopphevelse av Heierstadstua (ID 
86490) under vilkår om  en arkeologisk undersøkelse av området under /og 
rundt husbygningen, ble det den 18/8-2010 i tillegg gjennomført en arkeologisk 
befaring i nærområdet rundt gårdstunet. Hensikten med befaringen var å få en 
bedre kartlegging av om det fantes uregistrerte automatiske fredete 
kulturminner (ihht Kulturminneloven av 1978), samt også en kartlegging av 
eventuelle nyere tids kulturminner som tunet på Heierstad kunne inngått i.  

 

Bilde 1 Fotomontasje, bakgrunnsbilde viser Heierstadstua før nedtaking, nederst til venstre 
demonteres stuen. Arkitekt Ole Christian Thorkildsen som var ansvarlig for nedtakningen står midt i 
bilde. Nederst til høyre er i tidlig i utgravningen, til venstre sitter feltassistent Morten Faanes og til 
venstre feltassistent Tom Baevferfeldt. Alle foto Anitra Fossum ©Kulturarv, Vestfold fylkeskommune

Bortsett fra selve stuebygningen som ble tatt ned sommeren 2009 av Kulturarv 
Vestfold fylkeskommune, og det underliggende bosetningslag funnet under 
utgravningen (ID 139075) samt loftet på tunet (dendrokronologisk datert til 
1405-07), som ble tatt ned og flyttet til sin nåværende plassering på 
Slottsfjellmuseet, er det ikke registrert ytterligere automatisk fredete 
kulturminner i nærområdet. 

 

Tidsrom og bemanning 

Befaringen ble gjennomført av arkeologene Maria Westrum Solem og Christer 
Tonning den 18/8-2009. Befaringen var opprinnelig stipulert til 3 dager i felt for 
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to personer, men ble avbrutt etter første dag, på grunn av svært vanskelige 
undervegetasjonsforhold rundt tunet, samt ned i vest mot Bergesvannet. 
Tidsbruk i felt var derfor 15 timer og rapportid 7,5 timer, totalt 22,5 timer. 

Områdebeskrivelse 

Gården Heierstad (gbnr 18/1) ligger idyllisk plassert på østsiden av Bergsvannet 
i Hof kommune, Vestfold. Tunet på Heierstad bestod av 5 bygninger inntil 
sommeren 2009 når den avfredete stuebygningen ble demontert og flyttet. 120 
meter nordvest for tunet og nord for fylkesveien ligger et hyttefelt, samt noe 
spredt hus/fritidsbebyggelse sør for veien. Sør for tunet og Fv 808 er det dyrket 
mark, hvor det på befaringstidspunktet var dyrket korn. Denne åkeren strekker 
seg fra fylkesveien ned mot Bergsvannet. Langsmed Bergsvannet og sør for 
dyrket mark var det svært tett buskas og tildels våtmark. Øst og nord for veien 
er det primært skog og relativt kupert terreng. Det primære landskapsrommet 
fra tunet på Heierstad ligger orientert mot Bergsvannet i sørlig retning med vidt 
utsyn mot selve vannet og Bjerkøya. Heierstadgården sett fra vestsiden av 
Bergsvannet ligger nærmest skjult av Bjerkøya og neset som stikker ut i 
Bergsvannet nordvestover fra Bjerkegården. 

 

Søkeområde 

Nærområdet rundt gårdstunet på Heierstad ble delt i tre deler. 1) 100-150 rundt 
selve gårdstunet 2) Området nær Bergsvannet i sørvest 3) Skogsområdene nord 
for gårdstunet. 

Av kulturminnetyper vi forventet å finne i område 1) Aktivitet knyttet til drift av 
gården fra middelalder og tidligere, herunder også mulighet for funn av 
gravhauger fra jernalder, samt hulveger/systemer av hulveger. Dette er et 
relativt begrenset område ettersom tunet i seg selv er relativt stort, eiendommen 
er avskjært av fylkesvei i sør, samt dyrket mark ligger sør og øst for 
eiendommen.  

i område 2) Funn av nausttufter som kan ha tilhørt gården, samt hulvegsystemer 
som leder fra Bergsvannet mot og forbi Heierstadgården. Dette var også et 
relativt avgrenset område med svært tett vegetasjon og ustabil undergrunn som 
delvis var utrygg å ferdes i.  

i område 3) I skogsområdene nord for gårdstunet hadde vi forventninger om 
funn av hulveger/tømmerveger og kulturminner knyttet til drift av skog og særlig 
kullgroper/kullmiler/tjærebrenningsanlegg. Dette området var derimot ikke 
særlig avgrenset. Terrenget her var tildels uoversiktlig på grunn av tett 
vegetasjon. Terrenget stiger mot nord fra gårdstunet, og faller bratt av mot øst 
som et stup/skrent som går ned til Heierstadbekken. Mot nord er terrenget mer 
preget av små koller og myrdrag. Mot vest avskjærer hyttefeltet eiendommen. 
For å få avgrenset søket, ble hovedstyrken i dette området lagt til å følge 
eksisterende gårdsvei mot nord rundt kollen og følge en sti rundt denne og 
tilbake mot vest og sør (se kart). Det viste seg at vegetasjonen i dette området 
enkelte steder var ugjennomtrengelig og gjorde innmåling med CPOS GPS svært 
vanskelig.  
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Kart 1 Oversiktskart Heierstad og aktuelle søkeområder for befaring. 
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Befaringens forløp og resultater 

Metoder 

Undersøkelsesområdene ble gått gjennom og visuelt overflateregistrert. Spor 
etter synlige kulturminner ble kartlagt og områdene systematisk gjennomgått.  

Forløp 

Det var strålende sol og varmt under registreringen, som forløp over en dag. 
Maria Westrum Solem og undertegnede undersøkte alle tre områder. I alle tre 
områdene slet vi med tett vegetasjon, som kanskje var særlig tett i deler av 
område 2 ned mot vannet og ikke minst nord i skogområdene i område 3. Alle 
kulturminner som ble funnet ble innmålt med Altus APS 3 CPOS GPS, som har 
nøyaktighet under en cm ved optimale forhold, det hadde ikke vi, og følgelig fikk 
vi en dårlig posisjonering av de registrerte kulturminnene. 

 

Resultater 

Det ble funnet totalt 3 nye lokaliteter under befaringen. Alle sammen er nyere 
tids kulturminner og ikke automatisk fredete kulturminner fra førreformatorisk 
tid (før 1537). Funnene ble gjort i områdene 1 og 3. I område 2 som vi hadde 
håp om funn av naustufter og/eller konstruksjoner nær vann, ble det ikke funnet 
nye kulturminner. I tillegg ble vi tipset om ytterligere en lokalitet nær tunet på 
Heierstad under utgravningene senere i sesongen. 

 

Funnbeskrivelse 

ID 141486 i område 1 ligger i det sydøstre hjørne av ovenfor antydet 
undersøkelsesområde 1, og omlag 70 meter SSØ for den avfredete og nedtatte 
Heierstadstuen. Tett inntil fylkesvei 880 i sør ligger en nyere tids 
bunkers/skytestilling. Denne er relativt moderne og sannsynligvis oppført etter 
andre verdenskrig. Muntlig kilde kunne bekrefte at forsvarsanlegget ble oppført 
under den kalde krigen og sannsynligvis så sent som på 1980-tallet. 
Forsvarsanlegget er sprengt i bergnabbe som går i en nord/sørlig retning, og 
oppmurte vegger mot øst. Forsvarsanlegget var delvis forseglet, en dør var brutt 
opp og endel søppel lå rundt døråpningen/luke. Luftepipe synlig på toppen av 
bunkers. Forsvarsanlegget er tett bevokst med undervegetasjon og trær, særlig 
mot nord og vest, hvor selve anlegget ikke kan sees. Øst fra anlegget går en 
relativt bratt skrent videre østover ned mot dyrket mark, og mot sør FV. 
Lokaliteten vises på kart 2. 

Kulturminnet er ikke automatisk fredet, men er lagt inn i Askeladden (den 
sentrale kulturminnebase for Norge) som en observasjon, (og er tilgjengelig via 
Kulturminnesok.no her: 
http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=141486 ) 
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ID 141482 ligger sentralt i område 3 og er en kulturminnelokalitet bestående av 
3 kullmiler. De tre kullmilene ligger tett inntil hverandre med tydelige spor av 
grøfting og uttak av kull i alle tre. Kullmilene ligger på en flate rett nord for en 
høyspentrase og er overvokst med primært granskog og endel tett 
undervegetasjon. Flaten er avskjært i vest og øst av lave bergskjær og tett skog. 
Mot nord synker terrenget noe og blir relativt fuktig undergrunn med vannspeil 
enkelte steder. 

En svak antydning til vei går midt på flaten hvor milene ligger. Dette er 
sannsynligvis spor etter tømmerkjøring med hest.Lokaliteten vises på kart 3 

Kulturminnet er ikke automatisk fredet, men er lagt inn i Askeladden (den 
sentrale kulturminnebase for Norge) som en observasjon, (og er tilgjengelig via 
Kulturminnesok.no her: 

http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=141482 ) 

ID 141481 ligger lengst nordvest i område 3, og består av to kullmiler. 
Kullmilene ligger tett inntil hverandre og har begge spor etter grøfting rundt 
kanter og uttak av kull. Disse ligger på en relativt utilgjengelig flate nordvest i 
område 3. Vi fant lokaliteten idet vi ankom via sti/vei langsmed Heierstadbekken 
fra øst dreiende vest i det nordlige delen av område 3. Her deler vegfaret seg i i 
to, hvor vi da fulgte det sørligste løpet. Det er relativt bratt stigning opp fra 
Heierstadbekken som ligger ca 300 meter mot øst. Fin flate avgrenset i nord og 
sør av bergskjær og skog. Moderat tett bevokst med granskog og tett 
undervegetasjon. Lokaliteten vises på kart 4. 

Kulturminnet er ikke automatisk fredet, men er lagt inn i Askeladden (den 
sentrale kulturminnebase for Norge) som en observasjon, (og er tilgjengelig via 
Kulturminnesok.no her:  

http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=141481) 

 

Forøvrig ble det ikke gjort flere funn av kulturminner innenfor 
undersøkelsesområdene under befaringen, men et spesielt funn ble vi tipset om 
av beboer på gården Heierstad under de senere utgravningene som fant sted i 
Kulturarvs regi. 

ID 141485 7 meter nordøst for bolighuset (Bergsveien (FV880) 22, hvor Anny 
og Arne Vesterhagen bor, ble det vist oss en stor innrisset "figur" på en 
bergflate. Dette er spor etter tjærebrenning i gryte fra nyere tid. Primært var 
dette en metode som ble brukt til hjemmeproduksjon av tjære. Selve metoden er 
beskrevet slik;  

"  En stor jerngryte ble fylt med tyrispik på høykant. Den ble deretter plassert opp-ned 
på en steinhelle som sto litt på skrå, utstyrt med et hull eller en avløpsrenne. 
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Grytekanten ble tettet godt med leire. Rundt og over gryta ble det lagt ved som brant 
godt og som varmet opp gryta og tyrispikene. Som rest i terrenget fra en slik mile vil 
man finne skråttliggende steinhelle(r) over en oppmurt nedgravning der en beholder for 
oppsamling av tjæren var plassert. (Farbregd 1989) På Østlandet kan man se spor etter 
slik virksomhet i form av et tre som er ristet inn i bergflaten. Tjæren rant ned i treets 
"greiner" og samlet seg i "stammen". Fra nederst del av denne stammen rant tjæra ned i 
en bøtte"  (http://www.niku.no/fornminne/NomenRA.htm). 

 

Bilde 2 Viser tjæremileanlegget, eller rettere sagt avtapningen fra tjæremilen. Fra venstre eier Arne 
Vesterhagen, undertegnede Christer Tonning og prosjektleder på Heierstadutgravningen Susanne 
Petterson. Kjelen hvor tjæren ble utvunnet ville ha vært plassert under beina til Arne Vesterhagen 
og undertegnede. (Foto: Anitra Fossum ©Kulturarv, Vestfold fylkeskommune). 

 

Selve kulturminnet er altså fra nyere tid, men er et høyst severdig anlegg som 
også ble vist frem under åpen dag den 9. september 2009. Lokaliteten vises på 
kart 2. 

 

Kulturminnet er ikke automatisk fredet, men er lagt inn i Askeladden (den 
sentrale kulturminnebase for Norge) som en observasjon, (og er tilgjengelig via 
Kulturminnesok.no her:  

http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=141485) 
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Kart 2 Viser forsvarsanlegget ID 141486, tjæremilen ID141485 samt plasseringen av det 
automatisk fredete bosetningslaget ID139075. 
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Kart 3 Viser kullmilene på lokalitet ID 141482, samt dennes overordnete plassering i landskapet. 
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Kart 4 Viser kullmilene på lokaliteten ID 141481, samt dennes plassering i landskapet. 
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Kart 5 Viser alle nyregistrerte kulturminner gjort under befaring, samt ID 139075 som er 
autoamtisk fredete bosetningslag. 
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Konklusjon 

18. august 2009 ble det foretatt en arkeologisk befaring i forbindelse med 
Riksantikvarens fredningsopphevelse av Heierstadstua (ID 86490), under vilkår 
om  en arkeologisk undersøkelse av området under /og rundt husbygningen, ble 
det i tillegg gjennomført en arkeologisk befaring i nærområdet rundt gårdstunet.  
Det ble funnet totalt 3 nye lokaliteter under befaringen. Alle sammen er nyere 
tids kulturminner og ikke automatisk fredete kulturminner fra førreformatorisk 
tid (før 1537)Det ble ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner i 
området. 

 
 
 
 

Tønsberg, 26. januar 2010   
 
 

_____________________________ 
Christer Tonning 

Feltleder 
 


