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R A P P O RT  F R A A R K E O L O G I S K  

B E FA R I N G / R E G I S T R E R I N G  
 

  

Kommune: Mandal 

Gårdsnavn: 

Gårdsnummer: 

Greipsland, Vik, Sandnes, Ime 

47,48,125 

Bruksnummer: Div 

  

Tiltakshaver: Hellevik Hus AS 

Adresse: Jærveien 1250, 4375 Hellvik 

Navn på sak:  Mandal kommune – områdeplan – gnr. 47/2 mfl. – Sandnesheia B2, 

Sandnesheia boligområde. 

Saksnummer: 15/08676 

  

Registrering utført:  17.04-09.05.2018 Ved: Lars Jølle Berge 

For- og etterarbeid: 16.04-08.06.2018 Ved: Rune A. Fredriksen og Lars Jølle 

Berge 

Rapport sluttført: 9.11.18 Ved: Lars Jølle Berge 

  

  Registreringsnummer 

Autom. fredete kulturminner i området:   Torvmyra 1, 2 og 3 

Svånes 1 og 2 

240004, 240008, 

240013, 240125, 

240127 

Nyere tids kulturminner i området: Tufter, steingjerder, 

heller 

 

   

  

Fotodokumentasjon (APS-nummer):  

  

 

Faglige konklusjoner:  

 

  Planen er ikke i konflikt med kulturminner. 

 

 Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner 

 X Planen er i konflikt  X Planen er i konflikt 

  Ingen synlige, potensial under bakken  Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves 

  Ikke vurdert  Ikke vurdert 

 

Merknader:  

Sammendrag: Autom. Fredede: Tre stk aktivitetsområder/boplasser fra steinalder, samt to 

stk eldre dyrkings-lokaliteter.  

Nyere tids: Hele planområdet er oppstykket av steinmurer. I tillegg fem tufter 

og en heller brukt i jakt. 
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen 

 

Vest-Agder fylkeskommune mottok oppstartsmelding fra Mandal kommune 26/10-2015. 

Saken gjelder melding om oppstart av områderegulering med tilhørende konsekvensutredning 

for Sandnesheia Boligområde. Planområdet omfatter området B2 i kommuneplanen for 

Mandal, og ligger mellom Holumsveien i vest og E-39 i øst, og ca 3 km. fra Mandal 

sentrum og ca 1,8 km langs Holumsveien fra Ime til Vik. Området er ca 575 daa. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for senere detaljregulering 

og utbygging av området til boligformål. 

 

Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor fylkeskommunen 

er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med 

hensynet til automatisk fredede fornminner.  

 

Registreringene ble foretatt i perioden 17.04-09.05.2018  

Rapporten ble ferdiggjort den 8.11.2018 

 

Området som skulle undersøkes var på ca. 575 000 m². Til sammen ble det gravd 63 

prøvestikk. Det ble ikke gravd noen sjakter. 

Natur- og kulturmiljø i området 

Naturmiljø 

Geografisk er planområdet avgrenset mot vest av Holumsveien og bebyggelsen mot 

Mandalselva. Mot sør stopper planområdet i de bratte fjellsidene ned mot åkrene på Myran. 

Planområdet er videre avgrenset mot øst av den store sørgående bekken som kommer fra 

Aurebekkvatnet. Plangrensen mot nord skråner fra Torvmyra og opp mot husene på gnr. 

125/8.  

 

Naturlandskapet i planområdet består av et kuppert og urlendt heielandskap bevokst dels av 

blandingsskog, dels bjørkeskog og med granplantefelt imellom. Undervegetasjon av lyng, 

mose og gress, foruten ymse buskvegetasjon. Myrer er det mange av, dessuten 

gjennomgående bekkefar.  

 

Berggrunnen består i den sørlige delen av planområdet av båndgneis, stedvis migmatittisk, 

amfibolitt og biotittgneis i bånding med lys gneis, stedvis granat-sillimanitt-cordieritt-

biotittgneis og tynne lag av kvartsitt. Går vi nordover i planområdet finner vi øyegneis, 

vesentlig omdannede porfyriske granitter og granodioritter med store krystaller (1-20 cm) av 

alkalifeltspat. Kvartærgeologisk er det en del bart fjell og fjell med tynt 

humusdekke/torvdekke. Det finnes spredt større torvdekker, som i Koppermyra og Torvmyra. 

Gamle breelvavsetninger er lokalisert sør på Torvmyra, og sør i planområdet ved 

Sandnesveien på Nedre Ime.  
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Kulturmiljø 

Kulturmiljøet omfatter for en stor del gammel utmark tilhørende gårdene Greipsland, Vik og 

Sandnes. Heiene innenfor planområdet er benyttet som beiter, myrer er dels drenerte og slått, 

evt. dyrket, og det finnes en god del driftsveier som forteller om hogst i landskapet. Stedvis på 

Torvmyra, Vik, og rundt Sandnesveien er det oppdyrkede åkre.  

  

Gnr. 125 Greipsland 

Nord i planområdet kommer noe av gnr 125 innenfor plangrensa. Dette er den ytterste gården 

i Holum på østsida av Mandalselva. Navnet kommer muligens av mannsnavnet Greipr. I og 

med at det er en land-gård er det god sjanse for at den ble ryddet i jernalderen. Tunet til 

hovedgården ligger ca. 1 km fra elva og den er omgitt av lave gressbakker. Tålig men kold 

jordart tilsier at noen god kvalitet på dyrket mark var det ikke før. Ellers er det en del skog og 

slåttemyrer tilhørende gården. Alt i 1661 hadde gården egen bekkekvern. Ved Mandalselva lå 

det to plasser tilhørende gården, Grebslandsø og Grebslandsstø. Det må også føyes til at på 

1600 tallet var gården proprietærgods fordi den ble eid av rike godseiere på Sandnes. På den 

tiden var det leilendinger som drev på gården (Slettan 1977: 391) 

 

Gnr 48 Vik 

Gården Vik befinner seg innenfor planområdet. På Vik er det store åpne jordvidder som 

strekker seg fra Mandalselva og mot nordøst. Gården har gamle utslåtter, som Slåttekjerr, 

foruten noe skog. Det er også en del bekkefar og vann som sannsynligvis har vært utnyttet av 

gården. Om stedets kulturhistoriske alder kan man få et inntrykk av gjennom de arkeologiske 

registreringene som er utført (Loktu 2010). På Gnr 48/1,2 er det registrert 2 aktivitetsområder 

rett utenfor plangrensen ID139674 og ID 139673. Det er bosetningsspor fra vikingetid og 

eldre jernalder. Mellom Svånes sørvest i Aurebekkvatnet og Vikebakken ved Holumveien går 

en middelaldergrense mellom gnr 47 og 48 i rett linje øst vest. I Vikebakken ligger det en 

feltspatgruve. 

  

Gnr 47 Sandnes  
Gården er nevnt i gamle diplomer i Diplomatarium Norvegicum, bla. bd 6 brev 707. Dette er 

brev som omhandler et salg av en del av gården. Sandnes eller formen Sandnæs er også nevnt 

i flere 16- og 1700 talls kilder. Gården ser ut i fra kilder å ha vært et sted med aktivitet i 

middelalderen, og det har nok vært litt jord der mot elva, samt tilhørende skog og utslåtter. 

Våningshuset på Gnr 47/2 er årringsdatert til 1648 og er et av de eldste i Mandal (ID 156246). 

Det er funnet et ildsted ikke langt fra huset, samt gjenstander fra forhistorisk tid, blant annet 

steinøkser, nålebryne og flintavslag (ID 139675). På Torvmyra kuttet folk torv, og rett til å 

skjære torv der hadde alle tre brukene på gården i 1840. Torvskjæring foregikk helt frem til 

1900 tallet. Støa ligger på heia mellom Koppermyra og Gloppegra. Der var det støl, en 

melkeplass hvor kuene ble samlet til melking om kvelden. På stedet er det en sommerflor. 

Heistøa ligger på toppen av Beiderdalen. Der var det en støl, en melkeplass for buskapen.  

 

Gnr 40 Ime 

En flik av planområdet i sør går gjennom gnr. 40 på Nedre Ime. Planen der omfatter 

eksisterende vei Sandnesveien. Ime gårdens store åkerlandskap nord for Jåbekk snor seg som 

to kraftige armer mot vest på hver side av Langåsen. Mot nordvest ligger Kanten, et oppbrudt 

småkuppert landskap. Der bukter åkrene seg via Myra vestover til Mandalselva. I sør følger 

åkerne Langåsen mot vest før de kommer til Mandalselva. I det hele tatt må Ime sies å være et 

rikt og tilstedeværende åkerlandskap i Mandal bys nærområde. Ime-navnet har vært diskutert 

og det er et argument for støv/sand som blir mest fremhevet. 
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Gården er rik på kulturminner. Spesielt må nevnes Imehornet: Det er registrert som ID 9689 

Imehaugen, Langkjerka eller Jøshaven. Sagnet om Imehornet (en variant av vallerhaugsagnet) 

er knyttet til denne lokaliteten. 

 

Det er ellers funn fra de fleste tidsperioder på gården, fra eldre steinalder til middelalder, samt 

historisk tid.  

 

Tidligere registrerte kulturminner i planområdet 

Det er ikke tidligere registrert kulturminner innenfor selve planområdets avgrensning.  

 

 
Figur 13 Kart over tidligere registrerte kulturminner i nærheten av planområdet 
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Undersøkelsesmetoder 

 

Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av visuell 

overflateregistrering. En slik befaring innebærer at man registrer kulturminner som kan sees i 

naturen med det blotte øyet. Eksempler på slike kulturminner er; rydningsrøyser, 

fangstgroper, steingjerder, hustufter, bautasteiner, gravhauger, kullmiler, tjæremiler, rester 

etter jernvinner etc.  

Prøvestikking innebærer at det graves mindre prøveruter på ca 40x40 cm. Rutene har 

varierende dybde der regelen er at man graver seg ned til berg eller steril undergrunnsmasse 

som for eksempel leire. Massen i prøverutene ble vannsollet/tørrsollet.  
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Resultat av registreringen 

Sammendrag 

Det ble i hovedsak prøvestukket i den østlige delen av planområdet. Det ble funnet tre 

kulturminner-lokaliteter i form av aktivitetsområder/boplasser fra steinalderen, samt to 

dyrkingslokaliteter. Det ble også gjennomført overflateregistrering, da i hele planområdet. 

Kulturminner fra nyere tid i form av steingjerder og tufter, samt en heller ble funnet under 

overflateregistreringen. Det ble ikke benyttet gravemasking under registreringene. 

 
Figur 14 Alle innmålinger fra registreringene 

 

Steinalder-lokaliteter ved Torvmyra 

Den østlige delen av planområdet er Torvmyra som er ei flat og drenert myr. Det antas at 

Torvmyra ble drenert på midten av 1900 tallet i forbindelse med planting av granskog. Før 

dreneringene ble gravd ville hele det flate østlige området vært fuktig våtmark. I dag fanges 

det meste av vannet opp i dreneringsgrøftene og fører vannet østover og ut i en elv som går 

sørover fra Aurebekkvannet i nordøst. Vegetasjonen i selve Torvmyra besår av diverse løvtre 

og kratt, og fremstår ganske ufremkommelig. På sidene av Torvmyra, hvor grunnforholdene 

er tørrere er det gran og furuskog som er den rådende vegetasjonen. 

I en periode som strekker seg over flere tusen år i overgangen mellom eldre og yngre 

steinalder sto havnivået her i området omtrent 7 m høyere enn i dag. Dette medfører at 

Torvmyra i den perioden ville vært en del av havet. Den langstrakte myrsletta ville vært et 

grunnt havområde klemt inne mellom berga i planområdet i vest og Bergåsen i øst. Mot sør 

ville smale skar i terrenget fungert som sund ut mot Berge. Det området som i dag er 

Torvmyra ville i steinalderen fremstått som en skjermet lagune. 
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Det ble en del utfordringer i prosessen med innmåling av lokalitetene. Prøvestikk ble 

målt inn fortløpende med håndholdt GPS, mens lokalitetene ble målt inn med CPOS. Det er 

kraftig vegetasjon i området, og både CPOS og GPS sleit veldig med å possisjonere seg riktig. 

I etterarbeidsfasen har lokalitetsavgrensingene blitt laget i en kombinasjon mellom 

GPSpunkter, CPOSinnmålinger og topografiske elementer. Det må derfor forventes at 

innmålingene kan fravike noe ifra de faktiske lokalitetsarealene. 

 
Figur 15 Strandlinjekurver for Vest-Agder. Null-punktet på x-aksen markerer dagens havnivå. Grønn 

linje symboliserer fluktuasjoner i havnivåer i Mandals-regionen fra istiden og fremover. BP=Before 

Present (1950). masl=meters above sea level 
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Figur 16 Steinalder-lokalitetene Torvmyra 1, 2 og 3 

 

Lokalitet Torvmyra 1 

GBNR 47/2 

Askeladden id 240002 

Lokalitetsstørrelse 91 kvm 

 

Torvmyra 1 befinner seg innerst i det som tidligere har vært en vik i den nordvestre delen av 

Torvmyra. Høyden over havet som lokaliteten befinner seg på indikerer at den ligger på det 

som den gang var ei øy, eventuelt ei tidevannsøy. Lokaliteten ligger 9-10 moh. 

På nordsiden av lokaliteten går en gammel traktorvei som i dag fungerer som gangsti 

mellom Sandnes Camping og Svånes. Mellom denne veien og lokaliteten er det gravd ei 
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dreneringsgrøft. Sør for lokaliteten er det også en eldre kjerrevei. Disse to veiene møtes og 

danner et kryss rett vest for lokaliteten. Det går dreneringsgrøfter på begge sidene av den 

sistnevnte veien. 

 
Figur 17 Oversikt over prøvestikk gjort i og rundt lokalitetene Torvmyra 1 og 2 

Det er gravd to positive prøvestikk i lokalititeten. Fire negative prøvestikk er gjort for å 

avgrense lokaliteten. Disse bekrefter den topografiske avgrensingen som allerede var antatt.  
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Figur 18 Torvmyra 1. Blå piler viser positive prøvestikk. Bilde tatt mot vest 

 
Figur 19 Torvmyra 1. Blå piler viser positive prøvestikk. Bilde tatt mot nordøst 

I prøvestikket P28 ble det funnet ett brunt kvartsittavslag. Det vites ikke hvilken dybde dette 

ble funnet på. P30 ble gravd og såldet strategrafisk. Under torva i P30 finner vi et 10 cm tykt 
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grått sandlag. Under dette er det rødbrunt utfellingslag som går over i hard leire omtrent 50 cm 

ned i stikket. 

 
Figur 20 P30 (tv) og P28 (th) 

 

 

 
Figur 21 P28 Kvartsittavslag   

 
Figur 22 P30, funn fra grå sand, primæravslag i flint 
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Figur 23 P30, funn fra øvre del av utfellingslag, to flintavslag 

 
Figur 24 P30, funn fra nedre del av utfellingslag rett over leire, to flintavslag 

 

Lokalitet Torvmyra 2 

GBNR 47/2 

Askeladden id 240008 

Lokalitetsstørrelse 94 kvm 

 

Torvmyra 2 ligger bare 33 meter vest for Torvmyra 1. Likevell antas det at Torvmyra 2 hører 

til en periode av steinalderen som er en god del eldre enn Torvymra 1. Torvmyra 2 ligger 13 

moh. Denne høydemeteren passer dårlig inn med vannstanden under tapes maksimum som var 

rundt 7 meter. Funnmengden, funntypen og høydemeteren gjør at en datering til en tidlig fase 

av eldre steinalder foreslås.  

 Ved en vannstand på rundt 10-11 meter høyere enn i dag ville Torvmyra 2 befunnet seg 

på et lite nes innerst i en vik. Terrenget består av steinrøys hvor selve lokalitetsflata kan være 

en ryddet flate. Rett nord for lokaliteten går en gammel traktorvei som i dag benyttes som sti. 

Konstruksjonen av denne veien vil mest sannsynlig ha fjernet en del av lokaliteten.  

Det er gjort negative prøvestikk øst og sør for lokaliteten. Mot nord avgrenses den av 

moderne vei/sti, og mot vest avgrenses den topografisk av brattere terreng. 
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Figur 13 Torvmyra 2 med omtrentlig markering. Bilde tatt mot vest 

 
Figur 14 Deler av Torvmyra 2. Blå pil nærmest kamera er P100. Blå pil lengst vekk er P101. Gul pil i 

bakgrunnen viser lokaliteten Torvmyra 1. P300 blir til venstre for fotografen 

Lokaliteten består av tre positive prøvestikk. I P100 ble dett funnet et opptil 5 cm tykt lag med 

rent trekull i store biter (opptil noen centimeter store). Over dette er et tynt sandlag. Under 
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trekullaget er også sand. I sålda herfra ble det også funnet to brente flintfragmenter fra ukjent 

dybde. Det samme trekullaget ble funnet i mer beskjeden mengde i P101. I P101 er det ikke 

funnet steinmateriale. I P300 ble det funnet en mikroflekke av flint. I P300 finner vi et svart 

blandingslag med trekullstøv og sand over et rødbrunt utfellingslag. Mikroflekka er funnet i 

den rødbrune utfellingslaget. 

 
Figur 15 P100 

 
Figur 16 P300 

 

 
Figur 17 Begge sider av mikroflekke i flint funnet i P300 
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Figur 18 Brente flintfragment funnet i P100 

 

Lokalitet Torvmyra 3 

GBNR 47/1 

Askeladden id 240013 

Lokalitetsstørrelse 162 kvm 

 

Lokalitet Torvmyra 3 er en relativt stereotypisk steinalderlokalitetet. På det høyeste ligger den 

11 moh, altså maksimum 4 meter over den daværende vannstanden. Selv om den ligger i et 

noen mer åpent og eksponert landskap, ligger den i ly for alle vindretninger bortsett fra 

østavinden. Den ligger på et eide med en lun vik i vest og den mer eksponerte grunnen mot øst 

og sør. Høyden over havet tilsier en bruksperiode innunder perioden med tapes maksimum. Den 

vertikale funnfrekvensen tyder på at lokaliteten kan ha vært brukt i over lang tid. Funnmaterialet 

viser konklusivt at lokaliteten var i bruk i eldre steinalder. 
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Figur 19 Lokalitet Torvmyra 3 

Selv om lokaliteten befinner seg på et eide, er det gjort prøvestikk i alle retninger for å avgrense. 

Alle retninger er avgrenset med prøvestikk utenom mot sør hvor den avgrenses topografisk av 

berg. Mot nord avgrenses den av både topografi og av prøvestikk. 
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Figur 20 Torvmyra 3. Blå piler markerer positive prøvestikk. Bilde tatt mot SSØ 

Det er gjort fire positive prøvestikk. P200 er gjort i det som antas å være "hjertet" av lokaliteten 

for å avklare den vertikale funnfordelingen. Dette prøvestikket er gravd i mekaniske lag av 10 

cm. Samtlige prøvestikk har et grått sandlag over et rødbrunt utfellingslag. I P200 er det i tillegg 

funnet ei linse av mørk sand med mye trekull på en dybde mellom 40 og 50 cm ned i stikket. 

Det er tatt prøve fra denne linsen. Dette materialet er sendt inn til vedartsanalyse og c14-

datering.  
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Figur 21 P106 (tv) og P105 (th) 

 
Figur 22 P200 
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Figur 23 Funn fra P106 (tv) og P105 (th) 

 
Figur 24 Funn fra P201 

 
Figur 25 Funn fra P200 20-30 cm (tv). Funn fra P200 30-40 cm (th) 

 
Figur 26 Funn fra P200 40-50 cm (tv). Funn fra P200 50-60 cm (th). Merk redskap med retusj helt til 

høyre. 



Gårdsnavn og kommune – arkeologisk rapport  Vest-Agder fylkeskommune 

 
 

23 

 

Siden P200 ble gravd mekanisk kan det virke som at dybden 20-30 cm er et resultat av en isolert 

hendelse. Avslagene fra 20-30 cm virker homogene i størrelsen, selv om noen av dem er brent 

og noen ikke. Det kan virke som at alle disse er av flint. 

 På dybden 30-40 cm finner vi en mikroflekkekjerne av meget fin kvarts, nesten på 

grensen til å kunne defineres som bergkrystall. Mikroflekkekjerner er en funnkategori som 

hører til eldre steinalder. 

 På dybden 40-50 cm er det funnet ett avslag. I dette mekaniske laget er det også funnet 

et mørkt, trekullholdig materiale i profilveggen av prøvestikket som er sendt til datering. 

 På dybden 50-60 cm finner vi et objekt av finkornet hvit kvartsitt med retusj. Dette kan 

ha vært en del av et våpen, eller det kan ha vært en skraper.  

 På bakgrunn av funnmateriale og høydemeteren som lokaliteten befinner seg på, anslås 

en datering til senmesolittisk tid. 

 

Lokalitet Svånes 1 og 2 

GBNR 48/2 

Askeladden id 240125 (Svånes 1) og 240127 (Svånes 2) 

Lokalitetsstørrelse 36 kvm (Svånes 1) og 380 kvm (Svånes 2) 

 

Lokalitetene Svånes 1 og Svånes 2 er eldre dyrkingslokaliteter. Prøvestikkene på Svånes er 

gravd med fokus på steinaldermateriale. I denne prosessen ble det samtidig funnet eldre 

dyrkingslag.  

Svånes 1 defineres av ett enkelt prøvestikk ute på ei lita øy. Det er gravd totalt to 

prøvestikk ute på denne øya, og den reelle utstrekkinga av lokaliteten kan derfor godt mulig 

være både større og mindre enn de 36 kvadratmeterne som oppgis her. 

Svånes 2 defineres av tre prøvestikk. Negative prøvestikk brukes til avgrensing mot 

sørøst og nordvest. Mot sør og nord kan lokaliteten godt mulig ha større utstrekking enn det 

som angis her. 
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Figur 27 Dyrkingslokalitetene Svånes 1 og Svånes 2 
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Figur 28 Svånes 1 

 
Figur 29 Svånes 2 
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Figur 30 P22, Svånes 1 

 
Figur 31 P16 (tv), P17 (midten), P18 (th), Svånes 2 

Materialet i dyrkingslagene er ei feit, tilnærma svart-farga jord. Det er ikke synlig trekullbiter 

under graving, men det antas at det finnes trekull i materialet. Jordprøver er sendt til c-14 

datering fra begge lokalitetene.  

I lokalitet Svånes 1 skiller seg P22 seg fra det eldre dyrkingslaget som er funnet i Svånes 

2. I P22 finner vi en tynn trekullhorisont under det eldre dyrkingslaget. Denne horisonten er et 

rydningslag og representerer den første ryddingen av lokaliteten. I alle prøvestikkene i begge 

lokalitetene finner vi et sandlag oppå det eldre dyrkingslaget. 
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Nyere tids kulturminner 

Over hele planområdet finnes det utallige steingjerder. Disse følger i hovedsak 

eiendomsgrenser. I tillegg finnes det mange steingjerder som har fungert som stengsler ved 

tamdyrhold i nyere tid. Det er registrert fire tufter i planområdet. Disse dateres typologisk til 

1800-tallet, eventuelt starten av 1900-tallet. Det ble også funnet en heller med rom for en enkelt 

person. Denne har en oppmuring langs den ene siden samt en voll. Det antas at helleren har 

vært brukt som jaktpost i nyere tid. På oversiktskartet over registreringer er denne helleren den 

som ligger mest sentralt i planområdet. 

 
Figur 32 Nyere tids heller. Målestokken er 1 m 

 
Figur 33 Nyere tids tuft 
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Konklusjon 

Under de arkeologiske registreringene i Sandnesheia i Mandal ble det funnet fem automatisk 

fredede kulturminnelokaliteter. Tre av disse er aktivitetsområder og mulige boplasser fra 

steinalderen. En av disse (Torvmyra 2) kan tilhøre tidligste fase av eldre steinalder. En hører 

sannsynligvis til siste del av eldre steinalder (Torvmyra 3), og en tilhører sannsynligvis en 

tidlig fase av yngre steinalder (Torvmyra 1). I tillegg er det funnet to eldre dyrkings-

lokaliteter på Svånes. Disse er Svånes 1 og 2. 
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Vedlegg 

 
Vedlegg 1 Plankart Sandnesheia 
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Dateringer 
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