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Kommune: 

 

Kristiansand 

Gårdsnavn:  

 

Gårdsnummer: 

Støleheia, Dale 

 

M.FL. 

Bruksnummer: M.FL. 

  

Tiltakshaver: Kristiansand kommune 

Adresse: Postboks 4. 4685 Nodeland 

Navn på sak: Energifornying, Støleheia vest 

Saksnummer: 20/24918 

Registrering utført:  07-08.05, 14.06. 16-

18.06, 21-28.06, 21-

22.07, 27.07, 04.08 

Ved: Theodor Lothe Bruun, Marita 

Fleseland, Emma Norbakk, Joakim 

Wintervoll.  

For- og etterarbeid: 30.04, 29.06, 09.07, 12-

13.07, 14.07, 26.07, 

28.07, 29.07, 10.08, 

11.08, 17.08, 26.10, 

27.10, 29.01, 12.11, 25.11 

Ved: Theodor Lothe Bruun  

    

Saksbehandler: Ann Monica Bueklev 

Totale timer brukt Forarbeid: 27,5 Feltarbeid: 217,5 Etterarbeid: 91,6 

Innenfor registreringsområde: Askeladden ID: 

Automatisk fredete kulturminner: 131973-1, 214878-2-4, 216191-1, 216248-1, 216325-1, 

237422-0, 278857, 279016, 279018-1, 281727 og 

281728 
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Ikke fredete kulturminner: 131973-1, 105099-1, 156705-1, 156706, 156725-1, 

156726-1, 156727-1, 156780-1, 156781-1, 29181-1, 

105043-3, 214721-1, 214726-1, 214878, 216136-1, 

216149-1, 216159-1, 216162-1, 216163-1, 216167-1, 

216169-1, 216170-1, 216171-1, 216172-1, 216173-1, 

216191-1, 216193-1, 216200-1, 216205-1, 216209-1, 

216210-1, 216211-1, 216254-1, 216255-1, 216325-1, 

216325-12, 216325-13, 216325-14, 216325-15, 216325-

16, 216325-17, 216325-18, 216325-19, 216325-20, 

216325-21, 216325-23, 216325-24, 216346-1, 216355-

1, 216378-1, 216378-3, 216378-5, 216378-6, 216378-7, 

216378-8, 216378-9, 216378-10, 216398, 216401-1, 

216403-1, 216405-1, 216415-1, 216416-1, 216417-1, 

216430-1, 216431-1, 216433-1, 216437-1, 216438-1, 

237415, 237422, 237429, 237430, 237431, 237432, 

237433, 237434, 237610, 263709, 276427, 278164, 

278857, 278858, 278964, 278860, 278862, 278875, 

278876, 278877, 278884, 278889, 278890, 278891, 

278892, 278900, 278939, 278940, 278941, 278943, 

278954, 278956, 278957, 278958, 278959, 278966, 

278967, 278960, 278961, 278962, 278968, 279016, 

279017, 279018-1, 279018-2, 279018-3, 279018-4, 

279019, 279023, 279213,  

 

Foto-dokumentasjon: 

 

[URL til fylkeskonservatorens fotoweb skal inn her. 

https://fylkeskonservatoren.agderfk.no/fotoweb/archives

/5001-Fotoarkiv-Arkeologi/  tar deg til den offentlige 

siden hvor alle bilden som du har lagt inn FotoStation 

blir publisert. Skriv inn saksnummeret (alle bilder i 

FotoStation skal ha saksnummer) i søkelinja til 

fotoarkivet > kopier url-banen som kommer øverst i 

nettleseren > lim inn den url-banen inn i denne ruta] 

Merknader:  

Sammendrag: Det ble funnet flere nyere tids strukturer i Støleheia/Bruliheia i Kristiansand 

kommune. Vi har sendt inn kullprøver som daterer veifaret over Bruliheia til 

Folkevandringstid.  

 

https://fylkeskonservatoren.agderfk.no/fotoweb/archives/5001-Fotoarkiv-Arkeologi/
https://fylkeskonservatoren.agderfk.no/fotoweb/archives/5001-Fotoarkiv-Arkeologi/
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1 Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen 

 

Agder fylkeskommune ble i et brev datert den 26.08.2020, informert om oppstart av 

områderegulering for Støleheia, Dale i Kristiansand Kommune. Tiltakshaver er 

Kristiansand kommune og hensikten med reguleringsplanen er undersøkelser av 

utmarks kulturminner, samt vassdrag for funn av automatisk fredete kulturminner. I 

forbindelse med planer om å etablere en datalagring anlegg på Støleheia i Vennesla 

kommune foretok Fylkeskonservatorens stab en arkeologisk registrering av området i 

2015. Det ble også foretatt en undersøkelse av enkelte av funnene i 2019.  

 

Undersøkelsene i 2015 og 2019 viste at det lå en rekke steinsettinger, varder, 

grensesteiner, likhviler, brudler, fangstmannsgraver, steinstrenger av ulik størrelse og 

art på heiene. I tillegg går det flere ferdselsårer gjennom terrenget. I 2019 ble flere av 

disse undersøkt på nytt ved at man gravde seg ned til steril grunn og tok ut prøver til 

datering der det var mulig. Dateringen falt i tre bolker, en høymiddelalder (11/1200-

tallet), fire prøver ble datert til seinmiddelalder (14 -1500-tallet) og to til nyere tid 

(mellom 17-1800-tallet). Basert på askeladden ser det ut til at det er potensiale for at 

disse kulturminnene også finnes i planområdet på Kristiansandsiden av Støleheia.  

 

Hovedfokus for undesøkelsen vil være om det er flere liknende strukturer på 

Kristiansandsiden av kommunegrensen. Det vil bli gjort undersøkelser for å se om vi 

kan finne noe daterbart materiale, enten ved gjenstandsfunn eller trekull for 14C 

datering. Dette for å se om det er et tidsmessig sammenfall, og om strukturene likner 

hverandre i utforming, plassering og orientering i terreng. Dette kan indikere at de er 

en del av samme tradisjon eller tankegods, uten at vi helt har fått tak i hva dette er 

enda. En undersøkelse over et større området kan være med på å belyse dette, og 

må etter hvert sees i sammenheng med liknede strukturer som vi finner spredt rundt i 

fylket.  

 

Langsmed vann er det potensiale for funn av steinalder bosetning. På nordvestre 

side av Eptevann er det registrert funn av flint. Det kan være potensiale for flere slike 

funnsteder innen planområdet. Det går flere veistrekk av ulik alder innen 

planområdet, disse vil bli dokumentert, målt inn og om mulig vil det bli tatt ut prøve 
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for datering. 

 

Begrunnelsen for undersøkelsene er også 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. Det er også, som 

nevnt over, stort potensiale for å finne kulturminner av typer som vi har få sikre 

dateringer av. Dermed kan undersøkelsene i området bidra til å utvide forståelsen av 

kulturminner som likkviler og brudler. Disse inngår i et større kulturlandskap, som 

ikke bare forteller om de enkelte kulturminnene, men også fortidens mennesker og 

intrasjon over avstand, dalfører og heier i Agder. Likkviler og Brudler er også 

kulturminner som har størst nasjonal utbredelse på sørlandet, med en hovedvekt i 

Agder. Dette er dermed et relativt unikt kulturminne, med lite tidligere 

forskningsmaterialet. Dermed ansees det som viktig å undersøke dem, samt skaffe 

mer daterbart materiale for videre forskning.  

 

I tillegg er det blitt funnet et løsfunn av flint ved Eptevannet, noe som tyder på 

potensiale for mer steinalder kulturminner i området rundt. Støleheia ligger i et 

mellomsjikt mellom høyfjell og kystlandskap, over marin grense, og er dermed et 

kulturmiljø som krever nærmere undersøkelser i henhold til Steinalder. Det er klart at 

det har vært ferdsel mellom innlandet og kysten tilbake til steinalderen, men hvor 

mye området mellom høyfjell og kyst har blitt brukt er noe mer ukjent. Derfor er det 

viktig å undersøke områder langs elver og vann for å få mer kunnskap om denne 

perioden i forbindelse med denne type landskap.  

 

Registreringene ble foretatt 07-08.05, 14.06. 16-18.06, 21-28.06, 21-22.07, 27.07, 

04.08. Av arkeologene Theodor Lothe Bruun, Joakim Wintervoll, Marita Flesland og 

Emma Norbakk. Metoden som ble brukt for registreringen var visuell 

overflateregistreringer og prøvestikking.  

 

Rapporten ble skrevet den 30.04, 29.06, 09.07, 12-13.07, 14.07, 26.07, 28.07, 29.07, 

10.08, 11.08, 17.08, 26.10, 27.10, 29.01, 12.11 og 25.11 2021 og fullført den 

25.11.2021 av Theodor Lothe Bruun.  

Da rapporten ble skrevet var det ikke kommet svar på Kullprøvene enda. Da de kom 
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så vi behov for å skrive om deler av rapporten. Det ble gjort 04.01.2022.  

 

Området som skulle undersøkes var på ca. 4,5 km². Det ble gravd 41 prøvestikk 

innenfor området og av disse var ingen funnførende. Da området ble gått over, ble 

det funnet 70 sikre strukturer som var synlige i overflaten.  

 

Fra før var det 60 kjente kulturminner innenfor registreringsområdet (Se vedlegg 2.). 

Det ble registrert 57 nye lokaliteter innenfor området, samt 13 som ble omdefinert 

eller oppdatert (Div. ask. Nr.) 

 

Før vi fikk svar på kullprøvene, var det kun 216191-1 som er klassifisert som 

automatisk fredet kulturminne. Etter vi fikk svar på kullprøvenene ser vi at veifarene 

131973-1, 214878-2-4, 216248-1, 216325-1, 237422-0, 278857, 279016, 279018-1, 

281727 og 281728 
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2 Område og kulturmiljøet 

 

2.1 Områdebeskrivelse 

 

Området består for det meste av lyngbevokst furuskoger fordelt på heier, med 

forskjellige daldrag med myr. I nordvestre del av planområdet ligger Eptevann. Rundt 

vannet er det flere lette furuskogsområder med mye myrdrag.   

 

Hovedsakelig ligger planområdet mellom to nord-sørgående dalganger. Til øst ligger 

Lolandsdalen, til vest går skaret hvor dagens Setesdalsveien går. Totalt var 

planområdet på ca. 4,5 km². Nordøst i planområde ligger Støleheia avfallsanlegg.  

Vest i område ligger Dale med Aslaksdalen som fører opp mot Bruliheia. Dette 

området har flere mindre, tørre hellere som det ble vurdert som potensiale for funn. I 

søndre del av planområde er det et heiområde som ligger geografisk ulendt til i 

forhold til naturlige ferdselsårer i landskapet. Her er det mye myrer avløst av bart fjell 

med stup og bratte sider. Dette området ansees som mindre potensielt for 

kulturminner.  
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Figur 1. Oversiktskart over planområde i relasjon til Kristiansand 
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Figur 2. Oversiktskart av planområde 
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Figur 3. Oversikten sørover fra midten av planområde, i traseen for den nye 
høyspentledningen. 

 

Figur 4. Nordøstre del av planområde sett sør fra. Planområde varierer mellom heier og 
myrdrag 
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Figur 5. Utsikt over Eptevann 
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2.2 Kulturmiljø 

 

 

Figur 6. Utsnitt fra askeladdens om viser tidligere registrerte kulturminner i planområde før 
registreringen startet. 

 

Det er tidligere registrert flere kulturminner i planområde. Dette inkluderer 

husmannsplassen og gården Bruliheia, med kulturminner tilknyttet den, Brudler, 

likkviler og veifar.  

 

Gården Bruliheia (156706) har vært bosatt i to perioder. Første gang fra 1719 frem til 

1781, og andre gang fra 1877 til 1920- årene og somrene på 1930-tallet. 

Bygdeboken for Oddernes kan fortelle at Bruliheia ble ryddet i 1719 og var utleid for 

2 rd. Årlig leie. Det er usikkert hvor stort område som ble drevet av gården i de 

forskjellige periodene (Rundjord, 1968, s. 429).  
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Ved Eptevann er det tidligere blitt funnet et flintavslag med tosidig retusjen på tre 

sidekanter, på nordsiden av vannet. Ikke langt herfra er det to likkviler, samt et veifar 

som går nord mot Lona.  

 

I øst finner vi rester etter Austre fjellmansvei. Denne veien går oppover Lolandsdalen 

og gjennom dagens renovasjonsanlegg. Fra denne veien opp mot Bruliheia er det 

flere større og mindre veifar.  

 

I forbindelse med planer om å etablere en datalagring anlegg på Støleheia i 

Vennesla kommune foretok Fylkeskonservatorens stab en arkeologisk registrering av 

området i 2015. Det ble også foretatt en undersøkelse av enkelte av funnene i 2019.  

Undersøkelsene i 2015 og 2019 viste at det lå en rekke steinsettinger, varder, 

grensesteiner, likhviler, brudler, fangstmannsgraver, steinstrenger av ulik størrelse og 

art på heiene. I tillegg går det flere ferdselsårer gjennom terrenget. I 2019 ble flere av 

disse undersøkt på nytt ved at man gravde seg ned til steril grunn og tok ut prøver til 

datering der det var mulig. Dateringen falt i tre bolker, en høymiddelalder (11/1200-

tallet), fire prøver ble datert til seinmiddelalder (14 -1500-tallet) og to til nyere tid 

(mellom 17-1800-tallet).  

 

I de gravminneliknende strukturene som ble undersøkt ble det observert lag med 

trekull, det ble ikke gjort noen gjenstandsfunn i noen av strukturene som ble 

undersøkt. Dateringene har gitt resultat som viser at vi er godt inn i kristen tid, 

kremasjonsgraver på heia er derfor lite sannsynlig. Likhviler har nok hatt funksjonen 

som ligger i ordet, som et hvilested hvor man plasserte kisten på vei fra 

stølen/gården og til kirken (Andreassen, 2019) 

  

Det er flere forskjellige kulturminner som det er forventet å finne i planområdet. Dette 

være seg vanlige kulturminner som veifar og hellere, til mer spesielle og lokale 

kulturminner som bruddler og piksteiner. Det følger her en liten beskrivelse av de 

forventede kulturminnene i området og hva som kjennetegner dem  
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2.2.1 Brudler 

Brudler eller brudeleder knyttes til tradisjon rundt bryllup før i tiden. Dette 

kulturminnet består av en rekke steiner satt opp på berg. Ifølge historier skal disse 

kulturminnene ha blitt satt opp av brudefølger på vei enten til eller fra kirken, eller 

mellom gårdene for brudgom og brud. Steinene i rekken er som regel mulig å løfte 

på, men kan også ha blitt rullet på plass. Det pleier som regel å være en eller to 

større steiner som tolkes til å symbolisere selve bruden og brudefølget. Disse store 

steinene ligger som regel i enden av rekken. Dette er et kulturminne som er typisk for 

Sør-Vestlandet. Det ser ut til at brudler oftest ligger ved eller parallelt med et veifar, 

men den høyeste prioriteringen ved lokasjonen ser ut til at de skal være 

iøynefallende og synlig fra dette veifaret (Hageland, 2010, s. 8 og 9). Det er uviss 

datering på brudler, men basert på sagn og tradisjoner kan det antas at de er fra 

både før og etter reformasjonen (Hageland, 2010, s. 13). 

 

 

Figur 7. Brudlen på Støleheia 
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2.2.2 Pikksteiner 

Pikksteiner er lange steiner, mellom en halv meter til en manshøyde, stilt på høykant. 

De har tradisjonelt blitt tolket som fallos steiner i nærheten av brudler. På grunn av 

denne fallos tolkningen er det flere av disse steinene som har blitt veltet og ligger i 

dag på siden (Hageland, 2010, s. 16 og 17). En annen tolkning er at dette dreier seg 

om grensemarkører hvor to eller flere gårdsgrenser har truffet hverandre.  

 

2.2.3 Knyllinger/Veivisersteiner.  

Knyllinger er også kjent som veivisersteiner og finnes i forbindelse med gamle veifar. 

Det er spesielt vanlig å finne dem på snaufjell og berg hvor jordsmonnen er skrall og 

stier er mindre synlige. Knyllinger består som regel av en eller noen få steiner lagt 

oppå større naturlige steinblokker eller berg (Hageland, 2010, s. 17). Ofte er det 

mulig å se fra den ene knylingen til den andre.  

 

 

Figur 8. en Knylling/Veiviserstein langs vestre Fjellmansvei 
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2.2.4 Likkviler 

Kommer man over en U eller O dannet steinkjede på berg eller hei, kan det dreie seg 

om en likkvile. Dette er som navnet tyder på et sted man satte kisten eller la et lik 

ned mens bærerne hvilte. Dette er ikke gravplasser, men mellomstasjoner for likets 

ferd til gravplassen og dets endelige kvile. Selve likvilene er bygd opp av mindre 

stein som er lagt i et skjede med stor nok plass inni til at et lik kan ligge der. Formen 

er som nevnt enten U med åpning, eller O, Gjerne ovalt til firkantet. Det er ofte en 

hodestein som lå i enden hodet til den døde lå. Denne steinen kan være like stor 

som andre steiner, men er også ofte større naturlige steiner som likkvilen er bygd ut 

fra. Hvis terrenget heller ligger hodesteinen øverst (Hageland, 2010, s. 19). Oftest 

finner man kun en likkvile på hver hvileplass. Dette tyder på at likkviler ble gjenbrukt 

(ibid). De fleste likkvilene er åpne innvendig, men i de midtre bygdene i Agder finner 

vi også fylte likkviler. Her har man fylt hele rommet mellom steinkjeden med andre 

steiner, noe som gjør at det blir et lite platå eller seng for liket å ligge på. Det er 

vanskelig å datere likkviler, da de, som brudler, stort sett består av stein på snaufjell 

og dermed ikke har organisk datert materiale.  

 

 

Figur 9. Den nyoppdagete Likkvilen på Rebeåsen. 
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2.2.5 Veifar 

Veifar er en bred kategori som inkluderer alt fra mindre stier til oppbygde veier. Felles 

for dem er at de gjør det lettere for en person å gå gjennom landskapet. Når veifar 

ikke er tydelig bygd opp kan de være vanskelig å identifisere. Det er derfor viktig å se 

etter kulturminner som knylinger/veivisersteiner, brudler, ildsteder og likkviler. Dette 

er kulturminner man kan finne i tilknytting til veifar. Det er også viktig å benytte 

grundig landskapsanalyse for å identifisere veifar. Ved landskapsanalyser er det 

viktig å huske hvordan landskapet har forandret seg. Et gjengrodd landskap i dag 

betyr ikke at landskapet alltid har vært igjengrodd. Alt etter hvilken tidsperiode som 

studeres kan landskapet ha vært mer eller mindre åpent enn i dag.  

Veifar vil gå der det er lettest å gå i et landskap, dog ser det ut til at veifar fra tiden før 

kjøreveiene har søkt etter markante punkt i landskapet, som utsiktspunkt og fulgt 

ledelinjer i landskapet som gir veiene utsyn og oversikt  (Jacobsen & Follum, 2008, s. 

S. 234). Veifar, og da spesielt eldre veifar, vil følge landskapet og søke mot bart berg 

hvor det ikke vil være mulig å se veifaret. Videre er det ikke logisk at veifar går over 

myrer og andre våte landskapstyper, krysser dalskår og går opp og ned ekstremt 

bratte bakker. Myrer kan bli krysset, men dette kun når det ikke er andre alternativer. 

Noen veifar har også fungert som dyretråkk. Dette gjør det tidvis utfordrerne å skille 

dyretråkk fra veifar skapt av menneske. Det er derfor viktig å huske at dyr og 

mennesker har forskjellige krav og tilpasninger til landskapet. Det er også viktig å 

følge med på om veifaret fremstår som ryddet eller om det kun fremstår som avtrykk i 

naturen. Dette kan påvirke tolkningen. Dyretråkk vil også ofte lede til steder 

mennesker ikke kan gå. 

 

Det er mulig å datere veifar ut fra c-14 datering ved å hente ut kullrester fra bunnen 

av veifaret. Dette kullet kan være rester etter bål nær veifaret eller skogbrann som 

har skjedd kort tid etter at veien nådde den angitte dybden. Dette er derfor ikke en 

absolutt datering, men forteller når veifaret var i bruk. Viktig her er å merke seg 

hvordan kullaget følger veifaret. Følger den kurven i landskapet som indikerer veien 

eller går den rett over/under veifarskurven? En kull linse som følger veifarets kurve vil 

være med på å identifisere en tid veien var i bruk, så lenge det er spor etter bruk av 

veifaret over kull linsen.  
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Ofte er veifarene som kan identifiseres i landskapet sommerveier, da undergrunnen 

er myk nok til at spor blir satt.  



 
Arkeologisk registrering – [20/24918] 

22 

3 Historisk tidslinje og dateringsmetoder 

 

   Hovedperioder Underperioder Datering 

(Kalibrert) 

 

Eldre steinalder 

(mesolitikum)  

Tidligmesolitikum  Fosnafasen  9500-8250 f.Kr.  

Mellommesolitikum  Tørkopfasen  8250-6350 f.Kr.  

Senmesolitikum  Nøstvetfasen  6350-4650 f.Kr.  

Kjeøyfasen  4650-3800 f.Kr.  

Yngre steinalder 

(neolitikum)  

Tidligneolitikum  TN  

(Traktbegerfase) 

3800-3300 f.Kr.  

Mellomneolitikum  MNa  

(Gropkeramiskfase) 

3300-2700 f.Kr.  

MNb 

(Stridsøksfase) 

2700-2350 f.Kr.  

Senneolitikum  SN  

(Nordisk dolktid) 

2350-1700 f. Kr.  

Bronsealder  Eldre bronsealder  Periode I-III  1700-1100 f.Kr.  

Yngre bronsealder  Periode IV-VI  1100-500 f.Kr.  

Jernalder  Eldre jernalder  Førromersk jernalder  500 f.Kr. - Kr.F.  

Eldre romertid  Kr.F. - 200 e.Kr.  

Yngre romertid  200-410 e.Kr.  

Folkevandringstid  410-570 e.Kr.  

Yngre jernalder  Merovingertid  570-793 e.Kr.  

Vikingtid  793-1066 e.Kr.  

Middelalder  Tidlig middelalder   
 

1066-1130 e.Kr.  

Høymiddelalderen  1130-1350 e.Kr 

Senmiddelalderen  1350-1537 e.Kr 

Nyere tid    Etter-reformatorisk tid Moderne tid   1537 e.Kr. - nåtid  

Figur 10. Tabell over de generelle forhistoriske og historiske tidsperiodene som brukes i 
Norge, med underperioder og spesifikke arkeologisk underperioder.  
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Med arkeologisk datering menes tidfesting av gjenstand, struktur eller kulturminne. 

En slik tidfesting kan enten gis i årstall, såkalt absolutt datering, eller ved å 

spesifisere hvorvidt det som dateres er yngre eller eldre enn noe annet, såkalt relativ 

datering (Bang-Andersen, 2005, s. 75). Det finnes mange forskjellige metoder for å 

aldersbestemme et kulturminne. De metodene som oftest brukes ved 

aldersbestemmelse av arkeologisk materiale i Norge er typologisk datering, 

radiokarbondatering (AMS) og strandlinjedatering.  

 

3.1 Typologisk datering 

I dag kjenner man til et mangfold av forskjellige materielle levn fra forskjellige 

perioder av forhistorien, hvilket gjør at man har utarbeidet relativt velutviklede 

typologiske serier for forskjellige gjenstandsgrupper og strukturer. Derfor er det i 

noen tilfeller tilstrekkelig å sammenligne den strukturen eller gjenstanden man vil 

aldersbestemme med andre kjente strukturer eller gjenstander. 

 

Det kan gjøres med gjenstander som mynter, større keramikkbiter, flintverktøy, 

smykker, etc. hvor man har en omfattende oversikt over bruksperioden og utviklingen 

av disse igjennom historien. Gjenstander som disse omtales som «diagnostiske», 

siden de unike for perioden de var i bruk. Enkelte gjenstander har en relativt kort 

bruksperiode på under hundre år, men andre ikke har endret seg på flere hundre år. 

Hvis gjenstander som disse finnes i en sikker relasjon med andre strukturer, gir de en 

indikasjon på hvilken periode strukturene kan dateres til.  

 

3.2 Karbondatering (C14) 

Radiokarbondatering (karbon-14, AMS-metoden) metoden forutsetter at kulturminnet 

inneholder organisk materiale, eksempelvis kull (relativt små mengder er nødvendig), 

som gjennom en naturvitenskapelig analyse vil kunne angi en rimelig nøyaktig 

datering i kalenderår for når det organiske materialet var sist levende. 

  

Karbon-14 er en isotop av karbonatomet (C-12), som dannes gjennom kosmisk 

stråling i jordens stratosfære. Alle levende organismer tar til seg karbon-14, gjennom 

diet for dyr og gjennom CO2 for planter, i tilsvarende konsentrasjon som atmosfæren. 

Dette opphører selvsagt når organismen dør. Karbon-14 har en halveringstid på 

5730 år, eller tiden det tar halvparten av karbon-14 mengden i en organisme til å 

reduseres til karbon-13. Siden man har en oversikt over konsentrasjonen av karbon-

14 i forskjellig perioder, gjennom årringanalyser av trær fra forskjellige perioder, kan 

man kalibrerer for den varierende konsentrasjonen gjennom tiden og regne ut når det 

organiske materialet sluttet å ta til seg karbon-14. Denne metoden gjør at man kan 

datere organisk materiale så langt tilbake som 50 000 – 80 000 år tilbake i tid 

(Riddervold, 2021).  

 

For dateringer av strukturer, betyr dette at man nødvendigvis ikke daterer når en 



 
Arkeologisk registrering – [20/24918] 

24 

struktur eller gjenstand var i bruk, men heller når den ble laget. Datere man for 

eksempel et stolpehull, datere man egentlig når treet for å lage den stolpen ble kuttet 

ned og ikke nødvendigvis alderen på huset den ble laget for.  

Ukalibrerte dateringer, hvor man ikke har tatt hensyn til varierende mengde C14 i 

atmosfæren, regnes ut ifra BP (Before Present) som i den vanlige kalenderen er året 

1950. Resultatet av den første kommersielle karbondateringen ble ferdig i desember 

1949 og siden den gang regnes året 1950, for enkelthets skyld, som utgangspunktet 

for alle karbondateringer.  

 

Det vil også være en usikkerhet rundt resultatet som normalt varierer på mellom 30-

60 år fram og tilbake i tid, avhengig av materialet. Dermed vil man aldri få en 

nøyaktig kalenderdato med en karbondatering. Denne usikkerheten på resultatet 

skrives vanligvis som f.eks. 3000±60 BP hvis dateringen er ukalibrert eller som 1110 

- 990 cal f.Kr. hvis den er kalibrert. 
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4 Undersøkelsesmetoder 

Det ble benyttet to hoved metoder for undersøkelsene, visuell overflateregistrering og 

prøvestikking.  

 

4.1 Visuell overflateregistrering 

Visuell overflateregistrering er en undersøkelsesmetode som blir brukt for å påvise 

kulturminner som er synlige over markoverflaten. Registreringen foregår ved at 

arkeologen søker systematisk gjennom registreringsområdet for å finne strukturer 

som er synlige med det blotte øyet, ofte ved hjelp av et jordbor. Eksempler på 

kulturminner man kan finne ved overflateregistrering er; rydningsrøyser, 

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

rester etter jernvinner etc.  

 

4.2 Prøvestikking 

Prøvestikking er en metode som vanligvis blir brukt for å påvise kulturminner som 

ikke er synlige over markoverflaten. I hovedsak gjelder dette spor etter aktivitet fra 

steinbrukende tid, men også andre typer kulturminner kan dukke opp gjennom 

prøvestikking. Metoden består i å grave kvadratiske hull på ca. 40 x 40 cm ned i 

markoverflaten. Under graving av prøvestikk blir det hovedsakelig gravd i grove 

mekaniske lag (ett mekanisk lag er omtrent 10 cm) med bruk av spade og graveskje. 

Prøvestikkene har varierende dybde, der regelen er at man graver seg ned til berg 

eller steril undergrunnmasse, som for eksempel leire. Massen i prøverutene blir 

vannsåldet eller tørrsåldet, hvor eventuelle funn dukker opp. Prøvestikkene blir 

dokumentert med beskrivelser, nummerering og kartfesting. Hensikten er at 

eventuelle funn kan relateres til spesifikke jordlag. Ved prøvestikking kan steinalder 

lokaliteter påvises med positive prøvestikk med funn og avgrenses med negative 

prøvestikk uten funn.  
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5 Resultat av registreringen 

 
Det ble ikke funnet noen kulturminner som definitivt kan tolkes som automatisk 
fredete kulturminner. Det ble derimot funnet flere veifar og kulturminner i forbindelse 
med gårdsdriften på heia. Videre ble de eksisterende kulturminnene kontrollregistrert 
og målt inn på nytt. Til sammen ble det undersøkt 70 strukturer, hvorav 57 
nyoppdagede kulturminner, og gravd 43 prøvestikk.  
Det ble også gjort nærmere undersøkelser av ferdselsårer over Støleheia. Det ble da 
sett nærmere på Austre og Vestre fjellmansvei. Det fremsto at den eksisterende 
tolkningen av dem var fra en relativt nyere fase og at den eldre veien har trolig gått 
andre steder enn tidligere antatt. Dette har vi kommet frem til ved å se på type 
kulturminner som finnes langs veifarene i sammenheng med hele strekket på 
veifaret.   
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5.1 Overflateregistrering 

Hovedparten av de arkeologiske undersøkelsene ble foretatt som Visuell 

overflateregistrering.  

 

 

5.1.1 Husmannsplassen Brulia (Ask. Id. 156706)  

 

Figur 11. Kart over innmarken på Bruliheia 

 

Gårdsdriften ved Bruliheia skjedde i to perioder. Første periode var 1719 til 1781 da 

den ble byttet ut mellom grunneierne i område. I denne perioden ble stedet drevet 

som husmannsplass. I den neste fasen fra 1877, startet med salg av gården til 

Kristian Kristensen. (Rundjord, 1968, s. 429). Husene vi ser på gården stammer trolig 

fra denne perioden.  

 

Askeladden oppføringen markerer kun innmarksområde for selve gården, men det er 

tydelig at selve gårdsdriften har tatt i bruk alle slåttemyrene og heiene rundt. Det ble 

ikke registrert noen nye kulturminner på innmarken i forbindelse med selve 

gårdsdriften, men det var tydelig at bruliveien gikk gjennom gården med minimalt 

hensyn til gården.  
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5.1.2 Gamle nedlagte grensesteiner 

rundt Bruliheia.  

 

Det ble funnet flere gamle grensesteiner i 

planområde. Disse tolkes som deler av 

eldre grenser på eiendommer som siden 

har blitt slått sammen.  

 

Ut fra Bygdeboken for Oddernes kan det 

tenkes at de nedlagte grensesteinene på 

hoved matrikkel 27, er i forbindelse med 

ryddingen på bosetningen på 

husmannsplassen Brulia i 1719. 

Bygdeboken forteller: «Bruleheia ved 

grensen mot Øverbø, ble ryddet omkring 

1719. Rydningsmenn budde her til sin død for 2 rd. Årlig leie. Plassen falt så tilbake 

til grunneierne, og ble i 1781 utbyttet mellom bøndene.» (Rundjord, 1968, s. 405). 

Dette gjelder da trolig for grensesteinene 278954, 278956, 278957, 278890, 278966 

og 278967. Dette kan derfor tolkes som en mulig nordgrense for Bruliheia 

husmannsplass. Dette passer overens med hvordan de mindre driftsvegene ut fra 

innmarken fører opp til flere slåttemarker. Vi har tatt utgangspunkt i utbredelsen av 

mindre veier fra de større veiene, samt topografi til å forsøke å definere en hypotetisk 

avgrense for 1700-tallets husmansplass.  

 

Figur 12. Eksempel på nedlagt 
Grensestien/Bytting på Bruliheia 
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Figur 13. Tolkning av mulige gårdsgrense på Brudliheia på 1700-tallet. 

 

Det er fremdeles flere andre grensesteiner uten matrikkel, men det har ikke vært 

mulig å identifisere hvilken grense disse har inngått i. Disse ukjente grensesteine 

ligger på nordsiden av Eptevann, vest for salen i Vennesla kommune, og sør ved 

kvartsbruddet (279023) se under. 

 

 

5.1.3  Austre fjellmansvei/fjellmansveien i Lolandsdalen (Ask. Id. 105099-1, 

131973-1, 214878, 237415, 279016 og 279017) 

Austre Fjellmansvei består av flere forskjellige veistrekninger som er bevar på 

forskjellige steder. Under vil det først komme en beskrivelse av hele veiløpet opp til 

Hvermannsheia før det blir en gjennomgang av de forskjellige lokalitetene og mulige 

tolkninger.  
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Figur 14. Oversikt over veiene som tilhører Austre Fjellmansveien 
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Austre fjellmansvei følger Ravnåsveien opp fra Dalane og Møllervollen. Det skal ha 

vært en rasteplass (105099-1) på flaten før bakkene opp til Lolandsdalen. Opp 

bakkene har man trolig først fulgt hulveiene 279016-1 og -2, som gikk strake veien 

opp kleiva, og senere fulgt den slakere oppbygde rideveien 279017. Deretter må 

veien ha fulgt Ravnåsveien videre oppover frem til 131973-1. Her fortsetter veien på 

østsiden av bekken. Veifaret forlater bekken, går oppover en oppbygd veistrekning, 

langs en slåttemark, tilbake langs bekken til Prestefallet. Her er restene av 

Prestefallet bru (15678-1) som tyder på at det må ha vært et nyere veifar på 

vestsiden av bekken. Herifra fortsetter veifaret opp til Klumrehellaren. Her kuttes 

veifaret av en driftsveg som ser ut til å være yngre enn Austre fjellmansvei. Videre 

fortsetter veifaret opp på østsiden av en topp på sørøstsiden av Bjønningsmyr 

(214878-2). Når veifaret kommer til Bjønningsmyr går Austre Fjellmansvei inn under 

dagens Ravnåsvei.  

 

 

Figur 15. Rester etter Prestefallet bru (15678-1) 
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Tidligere var det tolket at Austre 

Fjellmansvei gikk vest her og på 

vestsiden av Bjønningsmyr, men dette 

ble avskrevet under årets 

undersøkelser da terrenget ikke tillot å 

gå opp denne veien. Veien har trolig 

fortsatt videre oppover mot Kjeksebekk 

og Ravnås Øygard. Før veien kom helt 

opp til avstikkeren til Ravnås Øygard 

har den krysset opp fra veien mot vest 

(214878-3) inn på et område som har 

blitt skadet i nyere tid. Gjennom våre 

undersøkelser fant vi flere deler av 

veifaret over den lille toppen nord for 

Bjønningsmyr (214878-4). Veifaret 

over her tolkes til eldre fase av 

Fjellmansveien. Senere har man trolig 

gått rundt og nord for denne toppen 

hvor det er spor etter et yngre veifar 

(214878-5). Dette fører til flaten ved 

Hvermansheia hvor veifaret splitter 

seg. Herifra fortsetter den tradisjonelle 

tolkningen av Austre Fjellmansvei 

videre opp Lolandsdalen (237415), mens Bruliveien går oppover Kattkleiva og videre 

nordvest. 

 

Rideveien 279017 er tydelig oppbygd på nedsiden av rideveien og går i en stor 

slynge før den klatrer opp i terrenget. Det er noe vanskelig å se hele veien, da 

området har blitt gjort til et plantefelt med grantrær. Det går en liten tydelig ryddet 

avstikker fra Rideveien bort en til kulp, men det går ikke noen vei videre herifra. Dette 

kan være et sted hvor hester og mennesker fikk noe vann før de tokk fatt i den bratte 

bakken. Dette er den sørligste delen av fjellmansveien som ble identifisert. Trolig er 

Ridevei 279017 yngre enn hulveien 279016 som ligger høyere i terrenget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Veifaret opp heia vest for Kjeksbekk. 
(214878-4) 
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Figur 17. Hulvei 279016 

Hulveiene 279016-1 og -2 fremstår som dype hulveier, ca. 1,5 m bred og rundt 50 cm 

dype. De ligger på et platå i landskapet som må ha vært godt beskyttet mot 

vannmasser som kommer ned Lolandsdalen. Hulveien ligger helt på grensen av 

planområde, det var allikevel mulig å snitte 279016-1 innfor planområde. Det var her 

tydelig i profilen at dette var en menneskeskapt og ikke naturlig struktur. Vi hadde et 

klart brent organisk lag i bunnen av strukturen som må ha blitt dannet etter at 

hulveien hadde blitt tatt i bruk. Vi tokk ut en kullprøvere (K.P.4) datert til 1460+/- 30 

BP fra bunnen av strukturen. Dette plasserer veifaret til tiden rundt år 540 e.Kr., altså 

til folkevandringstiden. Dermed blir veifaret automatisk fredet. Siden dateringen er fra 

bunnen av strukturen er den en tidlig bruksfase, men ikke en tidligst mulig bruktstid. 

Veifaret vil derfor være tatt i bruk før denne dateringen, men har også blitt brukt etter 

dette tidspunktet da det er den nederste laget som har dannet seg i veifaret. Dette 

tyder på en høy alder på veifaret.  
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Den neste seksjonen av Austre 

Fjellmansvei er 131973-1. Løpet ser ut til 

å ha gått på østsiden av bekken hele 

veien opp til Klumrehelaren. Til å 

begynne med følger veifaret bekken før 

den går opp en slak bakke hvor det er 

spor av oppbygging av veifaret. Herifra 

følger den kanten på en slåttemyr før den 

går litt ned igjen til bekken. Videre går 

veifaret tydelig langs bekken frem til 

Prestefallet. Denne strekningen er tydelig 

ryddet ved at steiner har blitt fjernet fra 

veifaret. Ved Prestefallet finner vi spor av 

en bro som har krysset bekken. Det skal 

her ha vært at en prest falt av hesten sin 

og visstnok druknet i bekken en dag med 

flom i bekken (Vennesla kommune , 

2017, s. 31). Uansett tyder denne broen 

på at det har vært flere løp og faser av 

veiene. Veifaret ble snittet (P.S. 39) og 

det ble tatt ut en kullprøve (K.P.2) fra et brent organisk lag fra bunnen av strukturen. 

Dette laget er nok ikke eldste fasen av veien, da dette laget ser ut til å følge terrenget 

ut fra veien. Det følger derimot konturen av veien og har spor av å være fra veiens 

bruksfase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Deler av veifar 131973-1. Vi ser her 
spor etter oppbygning av veien 
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Over heien nord for Bjønningsmyr og vest for Kjeksebekk er det funnet spor av eldre 

veifar. Dette veifaret er tydelig og lett å følge fra Hvermansheia og sørover, men går 

så inn i et ødelagt område av moderne aktivitet. Det ble tatt et snitt i veien på 

vestisden av heien og det ble tatt ut en kullprøve (K.P. 3) datert til 1450 +/-30 BP fra 

et organisk lag i bunnen av strukturen. Veifaret hadde skrå sider og en relativt flat 

bunn. Kullprøven herifra stammer også fra folkevandringstid, 550 e.Kr. Dette 

stemmer godt overens med dateringene fra K.P.4 i andre enden av veisystemet her.  

 

Figur 19. Snitt i veifar (214878-4). 

 

Fjellmansveiene (Austre og Vestre) skal ha vært i svært lang bruk. Før 

undersøkelsene i 2021 gikk man ut fra at veifaret var brukt tilbake til minst vikingtid 

da flere av gårdene langs veifaret var utskiftningsgårder i småkongetiden. Man var i 

alle fall sikker på at det må ha vært aktivitet langs veifaret tilbake til 1600-tallet og 

fremveksten av Kristiansand som by. Det ble da økt trafikk mellom 

Kristiansandsområde og Setesdal (Vennesla kommune , 2017, s. 31). Etter 

undersøkelsene og svaret på kullprøvene kan vi si at veifaret går tilbake til minst 

Folkevandringstid, dermed minst 300 år eldre enn tidligere antatt. Begge kullprøvene 

fra veifaret går tilbake til 450/460 tallet.  
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Figur 20. Veier tilknyttet Austre Fjellmansvei samt hypotetiske veier som knytter de enkelte 
veiene sammen 



 
Arkeologisk registrering – [20/24918] 

37 

 

Ut fra observasjoner i felt har vi tolket veifarene til to primærfaser. Når disse fasene 

var er usikkert, men fase A, er trolig den eldste, mens fase B er den yngste. 

Kulturminnene som tolkes til kun den eldste fasen (A) er: 279016-1 og 2, nedre del 

av 131973-1, 214878-4 og 237422. Disse delene av veien går tilbake til 

folkevandringstid og er derfor automatisk fredet.  

 

Kulturminnene som tolkes kun til den yngre fasen (B) er: 279017, 156781-1 og 

214878-5. Det er flere biter som tolkes både til den yngre og eldre fasen. Dette er 

214878-2 og -3, og øvre del av 131973-1. Vi tolker at den yngre fasen av Austre 

fjellmansvei har så fulgt Lolandsfalen videre nordover, mens den eldste fasen har 

gått opp i Bruliheia og er det som tradisjonelt har vært Bruliveien 

 

5.1.4 Brudlen på bruliheia 156705-1 

 

 

Figur 21. Brudlen på Bruliheia, samt veivisersteinen 216325-21 foran brudlen. 

 

Brudlen på Bruliheia er kjent fra tidligere. Den tolkes til å være gammel nok til å gi 

navn til Bruliheia, dette gjør den til eldre enn 1719. Brudlen består av en rekke med 

13 steiner hvorav de flere av steinene ligger to og to oppå hverandre. Den siste 

steinen lengst til øst består kun av en enkel stein satt på høykant. Det kan hende 

denne også har hatt en stein oppå seg, da det ligger en passende stein rett i 

nærheten som ser ut til å ha kunne hørt til her. Basert på utskillingen av 

Øverbø/Sangeslad fra Oddernes og Kristiansand sogn i 1704, er det trolig at brudlen 

er fra før det igjen. Vi vett at Oddernes kirke var hovedkirken for blant annet 

Vennesla og Sangesland/Øvrebø allerede i 1620 (Riksantikvaren, 2016, s. 4), noe 
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som kan peke mot etableringen av brudlen på denne tiden, men den kan også være 

eldre. Det er derfor mulig, men ikke sikkert, er før-reformatorisk.  

 

5.1.5 Veiviserstein 216325-21 

Ca. en og en halv meter sør for brudlen 159725-1 står det en veivsiserstein (Ask id. 

216325-21). Denne var før tolket som en mulig pikstein, men sett i sammenheng 

med veifaret som strekker seg over heia her er dette trolig en veiviserstein. 

Tolkningen er at dette er en veiviserstein som er eldre enn brudlen 156705-1. Dette 

gjør at veivisersteinen er eldre enn 1719, og trolig eldre enn 1704, se over, muligens 

førreformatorisk. Dette gjør i så fall Bruliveien svært gammel, muligens før-

reformatorisk.  

 

Figur 22. Veiviserstein 216325-21 foran brudlen 156705-1 på Bruliheia 
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5.1.6 Bruliveien (Nå Vestre fjellmansvei) 216325, 237422 og 216248 

 

 

Figur 23. Kart over Bruliveien/Fjellmansveien. 

 

Bruliveien var kjent fra før. Dog var det tidligere tolket veiløpet ikke helt korrekt. 

Tidligere var det antatt at Bruliveien gikk over Kattetjønnmyr. Etter forsøk på å krysse 

myren og følge det tidligere tolkete veiløpet ble det konkludert med at det må ha vært 

en for våt veifar. Det ble derfor søkt etter et alternativ løp. Det ble funnet gående en 

dal nord for Kattetjønnmyr, opp til myren vest for Rebåsen, for så å følge 

kommunegrensen ned mot østre deler av Kattetjønnmyr. Det var her mulig å spore et 

sammenhengende veifar helt fra Austre fjellmansvei i øst og opp til Brudlen 156705-

1. Bruliveien tolkes nå ut til å være en del av en eldre fase av Vestre Fjellmansveien 

(se diskusjon under 5.1.18).  

 

Fra Brudlen 156705-1 går veien videre nordover, over bruliheia og nord til 

Lolandstjønn over sadelen. Langs denne veien finner vi veivisersteinene 216325-4, -

5, -6, -7, -17, -18, -20, -21 og jordbru 216325-2, -23 og -24. Dette veifaret knyttes 

sammen med fjellmansveien opp Lelandsdalen, og ser ut til å være en del av veifaret 

som er datert til folkevandringstid. Det har ikke blitt tatt noen kullprøve fra veifaret 

oppå brulihea, da det ikke har vært nok jord og materiale for å ta prøve av veifaret.  



 
Arkeologisk registrering – [20/24918] 

40 

5.1.7 Veifaret på Rebåsen (279018) og noen 

kommentarer på mulig videre vei. 

 

Fra Kattetjønnmyras østre del er det mulig å 

spore et veifar (279018-4) nordover mot en liten 

myr før den svinger nordvest opp mot 

Rebbåsen. Langs det bare berget her er det tre 

veivisersteiner (279018-1, -2 og -3), samt en 

likkvile 279019, som tyder på et veifar. Dette 

berget går over i et tydelig veifar i nord, men 

man kan også ha fortsatt å følge det bare 

berget nordover. Dette veifaret er kun registrert 

i askeladden på området som mellom 

veivisersteinene og litt videre langs det tydelige 

veifaret. Dette veifaret ser ut til å være en del 

av det samme veisystemet som er datert til 

folkevandringstid, noe som har gjort at vi 

daterer dette veifaret også til 

folkevandringstid.  

 

 

Figur 25. Kart over veifarene ved Rebbeåsen og mulige ferdselsveier mellom veifarene 

 

Figur 24. Veifar 279018 og likkvilen 279019 
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Som man ser fra kartet over er det et par 

alternativer for mulig veifar videre fra veifar 1. 

Det går et delvis oppbygd veifar (281728) fra 

grensesteinen på Rebbeåsen frem til et lite 

skar. Rett før dette skaret er veifaret klart 

oppbygd. Herifra er det noe uklart hvor 

veifaret går videre, men det må ha gått opp 

mot høyden hvor dagens kraftlinje står. 

Herifra er det et synlig veifar (281727) som 

går videre til veifar 278857 og tuftene etter en 

utløe 278862. Disse to sistnevnte 

kulturminnene bør sees i sammenheng med 

gårdsdriften på Bruliheia. Ut fra forholdene er 

veifar 281727 og 278857 trolig fortsettelsen 

for veifar 1. Veifar 278857 fører videre ned til 

veivisersteinene 278875 og 278876. På 

kartet over er denne veien markert som veifar 

2. Det er mulig at det går et veifar 3 fra 

Rebbeåsen, vestover over bare bergflater, 

ned mot myren. Ved en evt. Kavlebro her kan 

man komme over til veifar 216325-13 som knytter denne myren sammen med 

hovedveifaret på Bruliveien 216325-1. Det ble dog ikke observert noen bro eller 

rester etter dette.  

 

 

5.1.8 Likkvilen på 

Rebåsen 279019  

På Rebåsen ble det 

funnet en likkvile (279019) 

ved et veifar definert av 

flere veivisersteiner. 

Likkvilen var noe forstyret 

og dratt ut, men besto av 

to hoved konsentrasjoner 

med stein, med noe stein 

mellom. Steinene i 

likkvilen er ca. 40-50 cm i 

diameter. Totalt er 

likkvilen ca. 2,2x0,8m og 

har en kisteform. Videre 

er likkvilen noe overgrodd 

og ligger på bart berg. 

Figur 26. Veiviserstein279018-3 

Figur 27. Likkvilen på Rebbåsen 
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Dette er et solrikt område hvor det egner seg godt å ta en pust i bakken.  

 

5.1.9 Likkvilene ved Eptevannet (216200-1 og 216205-1) 

 

De to likkvilene ved Eptevannet 

ble kontrollregistrert, men anset 

til å stemme overens med 

tidligere beskrivelse. 216205-1 

var tidligere ubestemt type 

struktur, men ble under årets 

undersøkelse identifisert som 

en forstyrret likkvile. Dette ble 

tydeligere etter å ha identifisert 

av den gamle veien til 

Eptevannet gikk oppom 

likkvilene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Likkvile 216200-1 
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5.1.10 Eptevannveien (216378-1), veiviserstein (216378-6 til -10) og 

grensesteine (216378-3 og -5, 278943, 2789662 og 278968, 278960, 

278961 og 278962) 

 

 

Figur 29. Kart over Veifaret ved Eptevann, samt veiviser- og grensesteiner 

 

Figur 30. Panorama bilde fra dagens eptevannsvei. Ser oppover mot den eldste veitraseen 
og likkvilene 

 

Det ble under årets undersøkelser sett nærmere på veifaret inn til Eptevannet. 

Tidligere var dette veifaret tolket til å være anlagt i forbindelse med byggingen av 

stemmet ved Eptevannet på 1800-tallet. Det oppdaterte veifaret stemte i stor grad 

med den tidligere veifaret, med et enkelt unntak. Rett før man kommer til Eptevannet 
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er det en liten myr nedfor Likkvilene 216200-1 og 216205-1. I dag krysser veien 

denne myren, men etter å sett nærmere på terrenget rundt ble det funnet en 

veiviserstein (216378-8) et lite stykke nord for dagens sti. Denne tyder på at veifaret 

har gått litt lenger til nord noe som fører inn på en rekke bare berg opp til Likkvilene. 

Herifra er det lett, samt mest logisk, å gå ned til dagens sti. Dermed går man rundt 

den siste lille myren før Eptevannet. Sett i sammenheng med Veiviserstenene 

216378-6 og 216378-7 lenger nordvest langs Eptevannsveien og likkvilene tyder 

dette på at veien har en eldre alder enn først antatt, dog uvisst hvor høy.  

 

Veifaret ble undersøkt videre sørover. 

Vest for dagens hytte er det en liten bar 

topp. Her ble det funnet to 

veivisersteiner (216378-9 og 10) som 

orienterer seg mot et lite drag sørvest 

for denne toppen. Dette tyder på at 

veifaret til Eptevannet trolig har fortsatt 

her, da det i tillegg er en bar bergflate 

ned til dagens sti. Veifaret har derfor 

blitt trukket til å inkludere disse 

veivisersteiene. Det er også en nedlagt 

bytting (278962) her. Videre herifra ser 

det ut til at veifaret har fortsatt på det bare berget på den overnevnte ryggen, krysset 

bekkene som renner fra Eptevannet og 

fulgt åsyggen sørvest for Eptevann opp 

til dagens stier.  

 

Tidligere var 216378-3 og -5 tolket som 

veivisersteiner i forbindelse med veifar 

216378-1, men ved nærmere 

undersøkelse viser dette seg å være 

byttinger, eller grensesteiner som har 

blitt noe endret.  

 

278960 og 278961 er to byttinger som 

ligger på kommunegrensen mellom 

Kristiansand og Vennesla. De ligger rett ved dagens og fortidens Eptevannsveien og 

nært Eptevannet. De er noe ødelagt, men ser ut til å være ødelagt i forbindelse med 

etablering av fastpunkt.  

 

 

 

 

 

Figur 31. Veiviserstein 216378-10 

Figur 32. Nedlagt bytting 278962 
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5.1.11 Bergdrift øst (279023) og veivisersteinene 278900, 278939, 278940 og 

278941 

 

Figur 33. kart over Kvartsbruddet i øst i forhold til fjellmansveien 
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I heiområde vest for prestefallet på 

eiendom 27/1 ble det funnet et 

kvartsteinsbrudd. Det besto av et skjerp og 

et varp. Skjerpet er inn i fjellsiden, skapt 

ved brenning og ca. 5 meter høyt. Varpet 

er ca. 4 m. bredt og 2 m. høyt og ligger i en 

halvmåneforma foran skjerpet. Den 

bergarten som fremstår mest er hvit kvarts. 

Dermed velger vi å tolke bruddet som et 

kvartsbrudd.  

 

Rett øst for kvartsbrudet er det fire 

grensesteiner som ikke hører til noe 

matrikkel. De fremstår uforstyrret, og er 

ikke nedlagt. De tolkes til å ha en tilknytting 

til Kvartsbruddet 

 

 

5.1.12 Bergdrift vest 

 

Figur 35. Bergverk vest i planområdet sør for Dale. 

Figur 34. Emma står i Kvartsbrudet 
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Ca. 175 meter sør for bygningene på Dale 

er det oppi bergsiden et lite bergverk 

bestående av et skjerp og et varp. Det er 

noe usikkert hvilken type stein eller mineral 

som har blitt tatt ut.  

Skjerpet er tydelig hugget ut i fjellet med 

spor etter drilling i berget. I siden av berget 

er det 5 metallstenger i berget. De varierer i 

høyde fra mellom 2,5 til 3 meter over 

bakken. Selve skjerpet er smalt og høyt. 

Opp til 2 meter bredt, ca. 6 meter dypt og 

rundt 3 meter høyt. Det fremstår som et 

klart nyere tids bergverk, fra de siste to 

hundre årene, men usikkert hvor gammelt.  

Foran Skjerpet er det et stort varp med 

utkastede steiner. Steinene er relativt store 

og følger dalsiden nedover noen meter.  

 

5.1.13 Hoved ferdselsåren mellom 

Bruliheia og Dale. 237429.  

  

Figur 37. Kart over veifarene i område mellom Bruliheia, Dale og Eptevann 

 

Figur 36. Skjerpet i Bergverket ved Dale 
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Hoved ferdselsåren mellom Bruliheia og Dale ser ut til å ha vært ned den tidligere 

kjente 237429. Denne veien er temmelig bratt og består først av et oppbygd parti av 

veien. Dette område slynger seg oppover i 2 store slake svinger. Der ruten begynner 

å bli litt mer utydelig i terrenget finner vi veiviserstein 278878. Deretter går veifaret 

over rygger oppover til selve bruliheia og går inn på gården på samme sted som 

bruliveien/Vestre fjellmansvei kommer inn på gården.  

 

278860 fremstår som en liten avstikker fra veifar 237429. Dette er en liten slåttevei.  

 

Tidligere var veifar 237430 tolket som en av hoved ferdselsårene mellom Bruliheia 

og Dale. Dette ble undersøkt nærmere i årets registrering, og viste seg å ikke 

stemme. Veifar 237430 er en sidevei som knytter veifar 237429 sammen med 

Eptevann og er trolig en forlengelse av Eptevannsveien.  

 

5.1.14 Veifar mellom Bruliheia og Lolandsdaltjønn. 237431, 237432 

Mellom Bruliheia og Lolandstjønn går et langt veifar 237432. Dette knytter sammen 

gården med Lolandsdalen og veifaret her. Det knytter også sammen flere andre 

veifar, blant annet veifarene over Rebbeåsen. Dette veifaret var kjent tidligere, men 

eksakt løp var ikke godt definert. Det gikk tidligere ulogisk over flere myrer og det var 

ikke mulig å spore. Dette veifaret ble kontrollregisert og identifisert, blant annet ved 

veivisersteinene 278876 og 278875.  

 

Veifar 237431 var tidligere tolket som et av hovedløpene for denne veien, men viste 

seg å være en sidevei til en slåttemyr.   

Det er en annen utstikker fra veifar 237432 som går opp til en annen slåttemyr. Dette 

veifaret starter ved veiviserstein 278875 og selve veifaret er definert som 278858.  



 
Arkeologisk registrering – [20/24918] 

49 

 

Figur 38. Østre del av planområde og veifarene i øst 

 

5.1.15 Div. veifar 

Det er mange forskjellige veifar i planområde. De fleste av dem knyttes til gårdsdrift 

på Dalen og Bruliheia.  

Veifar 278892 og 278894 knyttes alle til gårdsdriften nede ved Dale. Disse er alle 

forlengelser av traktorveien som går fra Dale opp til Aslaksdalhulene. De går videre 

opp i heia (278891 og 278892) eller til slåttemyrer. De fremstår som av nyere dato og 

tolkes til sent 1800-tallet og tidlig 1900-tallet.  

 

Veifar 216325-15 er en sidevei fra bruliveien/vestre fjellmansvei og knyttes til 

gårdsdriften ved Bruliheia. Denne veien går ut til flere mindre slåttemarker.  

 

Veifar 105043-3 knytter sammen Ravnås Øygard med Fjellmansveien opp 

Lolandsdalen. Denne veien var veldig tydelig i landskapet.  

 

Veifar 216325-12 og -13, er to avstikkere fra Bruliveien/Vestre Fjellmansvei 216325-

1. De går til to myrer som må ha vært gode slåttemarker. Et par hundre meter mot 

vest ved kattønnmyr finner vi spor etter en mulig utløse som tyder på at det er flere 

steder i område rundt her som har blitt brukt til å høste naturresursene på myrene 

her. Om dette inngår i gården fra 1700- eller 1800- tallet er uvisst. Fra denne utløen 

går det også en avstikker (216325-14) mot vest fra Bruliveien/Vestre Fjellmansvei. 
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Denne går opp en bratt skråning og er delvis steinoppbygd. Den går opp til et 

heiområd, med lite toppmasser begrenset av flere våtere myrområder.  

 

216325-16 er et veifar i forbindelse med Gårdsdriften på Bruliheia. Dette veifaret går 

rett på nordsiden av Bruliheia og knytter sammen veien nord fra Bruliheigården med 

veifaret ned mot Lolandsdalen til Lona. Defineres av veivisersteinene 216325-6, -18, 

og 19.  

 
5.1.16 Grensemarkørene 216415-1, 216163-1216172-1 

På Kragsteinshei er det tre grensemarkører som tidligere var registrert. De var ikke 

definert, men da vi undersøkte dem kom vi frem til at det trolig var snakk om flere 

nedlagte byttinger. De besto alle av en serie med tre steiner som bar preg av å være 

flyttet på. Dessuten passet de fint inn overens med hverandre og det var klart og lett 

å se dem. Det er en endestav noe lenger sør, som disse trolig kan tolkes i 

sammenheng med.  

 

Figur 39. De to nedlagte byttingene21672-1 og 216173-1 

 

 

5.1.17 Div. utmarks kulturminner 

278964 er en bytting rett ved kommunegrensen mellom Vennesla og Kristiansand. 

Denne ligger rett ved Vestre Fjellmansvei/Bruliveien. Dette er trolig en gammel 

kommunegrense. På nordsiden av denne er det en myr, og nord for denne myren 

igjen, på kommunegrensen ligger bytting 278959.  
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278965 er en bytting på 

kommunegrensen over 

Kattjønnmyr og sørvest 

for Rebbåsen.  

 

Bytting 278890 står 

oppreist ved en myr rett 

ved dagens 

kommunegrense mellom 

Vennesla og 

Kristiansand. Denne står 

rett ved et lite vann. 

Denne byttingen tolkes til 

bytting for 

kommunegrensen.  

 

Langs nordgrensen mellom Vennesla og Kristiansand finner vi bytting 278958. 

Denne byttingen må sees i sammenheng med kommunegrensen. Andre byttinger i 

område fremstår som nedlagte. Denne er intakt.  

 

Veiviserstein 278877 har vi ikke greid å koble til noen veifar. Det er en 20 cm stor 

stein som står oppå en større naturlig flyttblokk, oppå bart berg. Dette berget strekker 

seg nord nordøst, og kan tenkes å ha vært en naturlig ferdselsåre mellom veien over 

Rebbåsen og videre nordover, men det var ikke mulig å finne spor etter noe mer. 

Problemet her er at område nord for dette igjen er sprengt ut i forbindelse med 

pukkverk og søppelplassen. Det var en samling med stein høyere oppe på det bare 

berget som kunne minne om en likkvile, men det var ikke mulig å definere en 

struktur. Det er teoretisert mulig veifar her, og dette kan ha en sammenheng med 

veifaret over Rebåsen. Om dette stemmer, er dette muligens en del av det eldste 

løpet til Austre fjellmansvei og kan kanskje gå tilbake til folkevandringstid. Konteksten 

er dog for uklar til å si noe sikkert. Den teoretiske veien videre nordover er markert 

på kartet over div. veifar over.  (5.1.15.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Bytting 278890 
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Det ble ikke funnet 

mange spor etter jakt i 

landskapet, dog ble 

det funnet en 

Bogastelle (279213) 

på heia nord for veifar 

237432. Denne 

bogastellet var ganske 

sammenrast, men 

viste tydelig spor etter 

å være konstruert.  

 

 

 

5.1.18 Bruliveien, Vestre og Austre Fjellmansvei. En diskusjon.  

 

Morten Olsen forteller i rapporten fra registreringene i 2015/6 at veifaret over salen 

og Bruliheia har blitt vurdert som en eldre fase av Vestre Fjellmansvei, men det må i 

så fall ha vært før 1828 da Vestre fjellvei var oppført på rotelistene med trase over 

Høye (Olsen, 2016, s. 84). Vestre Fjellmansveg skal ha gått om Øvrebø kirke, og 

brudler og likkviler i dette område kan ha gitt assosiasjoner til dette. (Ibid) Denne 

tolkningen av Bruliveien som Vestre fjellmansvei støttes også av Vennesla kommune 

som støter seg på flere kilder (Andresen, 2015, s. 14).  

 

Bruleveien er et navn som ble gitt til veifaret over bruliheia i forbindelse med tidligere 

arkeologiske undersøkelser. Det er ikke et gammelt navn. Denne veien er blitt nevnt 

og beskrevet som vestre Fjellmansvei av Vennesla kommune. Tidligere har Morten 

Olsen gjort registreringer nord for planområdet. Han støttet dette synet at veien over 

salen skal ha vært en del av vestre Fjellmansvei. Ut fra typene kulturminner som er 

funnet i område (brudler og likkviler) tyder det på at det må ha vært en kirkevei over 

bruliheia. Denne kirkeveien kan godt ha vært en av fjellmansveiene, og da trolig 

vestre fjellmansvei.  

 

Vi ser at det har vært flere veifar i planområde og har under forsøkt å vise en tolkning 

av disse og datering basert på våre observasjoner i felt og kilder nevnt i denne 

rapporten. De eldste veifarene ser ut til å ha gått der vi har likkviler, brudler og 

veivisersteiner. Vi har også veivisersteiner på veifarene tolket til 17- og 1800-tallet, 

men mistenker at brudlene og likkvilene gikk ut av bruk i takt med at det oppsto nye 

kirkesteder nord for planområde. 

 

Basert på kullprøvene I Lelandsdalen har Vestre fjellmansvei over Bruliheia også blitt 

tolket til folkevandringstid. Dette veifaret ser ut til å være samme veifar.   

Figur 41. Bogastelle 279213 
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Figur 42. Tolkning av veifarene og mulig alder på dem basert på observasjoner i felt 
sammenlignet med kilder nevnt i denne rapporten 
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5.2 Prøvestikking 

 

 

Figur 43. Oversikt over alle prøvestikkene som ble tatt 

 

Det ble foretatt prøvestikking i tre forskjellige områder. Hovedområdet for 

prøvestikking var område rundt Eptevannet (30 prøvestikk). Deretter ble det tatt 7 

prøvestikk i område rundt Aslaksdalhollane. De tre siste prøvestikkene ble tatt i 

Austre fjellmansvei fordelt på tre steder. Disse tre prøvestikkene er nærmere 

beskrevet over i lag med Austre fjellmansvei. Det kan her nevnes at de var de tre 

eneste positive prøvestikkene/snittene og det ble tatt Kullprøve (K.P. 2, 3 og 4) fra 

dem.  
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Figur 44. Prøvestikk ved Eptevann 

 

Prøvestikkene rundt 

Eptevann ble tatt for å 

undersøke potensiale for 

steinalder. Det har tidligere 

blitt gjort et løsfunn på 

nordsiden av Eptevann av 

en flintavslag (Ask. ID. 

216149-1). Dette gjorde at 

vi fokuserte på å legge 

prøvestikk i vasksonen av 

det oppdemte vannet. Det 

var flere spor av aktivitet 

gjennom to oppmurte 

ildsteder (278164 og 

278889), men det ble ikke 

gjort noen funn av 

gjenstander i noen av prøvestikkene her. Funnet av flintavslag nevnt over bør derfor 

ansees som en enkelthendelse og ikke en indikasjon på boplass i område.  

  

 

Figur 45. Under arbeidet med prøvestikking ved Eptevann 
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I område bak Dalen, opp mot Aslaksdalhollane ble det tatt 7 prøvestikk fordelt på tre 

hellere. Disse hellerne var tørre og fine, men det ble ikke gjort noen funn av 

gjenstander i noen av prøvestikkene. Den største helleren lå rett ved en myr og en 

tidligere hytte. Her var det mye moderne søppel som forstyret undergrunnen.  

 

Figur 46. Prøvestikk i område rundt Dale 
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6 Konklusjon 

 

Det ble registrert 57 nye kulturminner i planområde og informasjon ble oppdatert for 

13 gamle kulturminner. Fjellmansveien opp Lelandsdalen og over bruliheia har blitt 

definert som automatisk fredet basert på to kullprøver fra folkevandringstid. 

Komplekset fjellmansveiene har blitt utdypet og redefinert. Vi har funnet mer 

informasjon om hvor løpene går og den tidligere definerte Bruliheiveien er tolket som 

eldre fase av vestre fjellmansvei.  

 

Kristiansand, 25.11.2021 

 

Theodor Lothe Bruun 
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7.1 Vedleggs liste 

1. Kart over planområdet fra tiltakshaver 

2. Oversikt over kjente kulturminner innenfor registreringsområdet 

3. Strukturliste overflateregistrering 

4. Prøvestikkliste 

5. Dateringer 

7.1.1 Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver 
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7.1.2 Vedlegg 2: Oversikt kjente kulturminner innenfor registreringsområdet 

ved registreringens oppstart. 

Askeladden 

ID 
Art Periode Beskrivelse Status Gnr/ Bnr 

29181-1 Fangstlokalitet Før.Ref. Bogastelle 
Automatisk 

fredet 
26/26 

131973-1 Veifar/vandrerute 
Før.ref. 

(usikker) 

Setesdalsvegen som 

rideveg. Offentlig 

rideveg, mest brukt 

frem til slutten av 

1700-tallet.  

Automatisk 

fredet 
25/1 

105099-1 Veifar Før-ref. 

Austre 

Fjemmansveg. 

Fjernet 

Fjernet 27/1 

156705-1 
Brudledet på 

Bruliheia 
Usikker 

Brudled på 13 

steiner. Mulig 

pikstein rett i 

nærheten. Området 

heter brudliheia fra 

senest 1719.  

Automatisk 

fredet 
27/6 

156706 
Bosetnin-

aktivitetsområd 
Uviss Gårstuft.  Ikke fredet 27/6 

156725-1 Demning 1800-tallet Stem bygd i 1894 Ikke fredet 27/2 

156726-1 Demning 1800-tallet Stem bygd i 1894 Ikke fredet 27/2 

156727-1 Demning 

1900-tallet 

første 

kvartal 

Stem av stein og 

sement. Brudd i 

demningen 

Ikke fredet 27/78 

156780-1 Dam 1822 
Demning bygd i 

1822. Fjernet 
Fjernet.  25/12 

156781-1 Bru Uvis tid 

Prestefallet bru. Del 

av Austre 

fjellmannsvegen for 

gående.  

Uavklart 25/1 

214721-1 Struktur Ukjent 
Samling steiner, noe 

utrast.  
Uavklart 25/12 

214726-1 Struktur Ukjent 
Samling steiner, noe 

utrast.  
Uavklart 26/16 

214878 Veifar Før-ref. 
Gammel offentlig 

ridevei. 

Automatisk 

fredet 
25/1 
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Setesdalsvegen?  

216136-1 
Bosetning-

aktivitetsområde 
1600-tallet 

Heller Eptevann  

Heller med kulturlag 

med mye kull.  

Ikke fredet 27/1 

216149-1 Funnsted Flint Steinalder 

Funnsted steinalder, 

1 enkeltfunn 

bestående av et lite 

flintavslag med to-

sidig retusj på tre 

sidekanter.  

Automatisk 

fredet 
29/9 

216159-1 Struktur 
Sen-

middelalder 

Uavklart struktur 

datert til sen-

middelalderen.  

Automatisk 

fredet 
26/27 

216162-1 Steinstruktur Uviss tid 

Liten 1x1 m 

steinstruktur inntil 

steinblokk. Mulig 

Likkvile-  

Uavklart 26/26 

216163-1 Steinkonstruksjon Uavklart 

Steinansamling inntil 

flyttblokk. Mulig 

likkvile.  

Uavklart 26/16 

216167-1 Struktur 
Sen-

middelalder 

U formet steinmur 

inntil flyttblokk. Mulig 

likkville eller ildsted. 

KP tatt ut i 2019. 

Datert til Sen-

middelalderen. 

Fjernet 

(Automatisk 

fredet) 

26/26 

216169-1 Struktur Etter ref. 
Steinstruktur av 

ukjent type 
Ikke fredet 26/26 

216170-1 Struktur Etter ref. Steinstruktur Ikke fredet 26/26 

216171-1 Steinstruktur Etter reff.  
Boks formet struktur. 

25 x 25 cm.  
Ikke fredet 26/26 

216172-1 Steinstruktur Uavklart 
Struktur av stein. 

50x40 cm.  
Uavklart 26/16 

216173-1 Steinstruktur Uavklart 

Boksformet 

steinstruktur. 70x40 

cm.  

Uavklart 26/16 

216191-1 Grenserøys/stein Middelalder 

Endestav 

Kragsteinen. 

Steinfundament (80 

cm i diameter) rundt 

en oppreist helle 

45x80 cm. Ligger 

Automatisk 

fredet.  

27/1,25/12 

og 26/16 
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oppå en flyttblokk.  

216193-1 Varde Etter Ref.  Varde Ikke fredet  

216200-1 Gravminne ???? 

Likkvile Eptevannet.  

To parallelle 

steinrekker mellom to 

store flyttblokker.  

Usikker 27/1 

216205-1 Steinansamling Ukjent 
Rundoval krets av 

middelsstore stein.  
Uavklart 29/9 

216209-1 Struktur 
Høy-

middelalder 

Mulig likkvile eller 

ildsted. Ytre mål 

1,8x1,8 m. KP. Tatt i 

2019. Datert til 

Høymiddelalderen  

Fjernet 

(Automatisk 

fredet 

26/26 

216210-1 Struktur Uviss 
Samling stein. Mulig 

forstyrret Likkvile 
Uavklart 26/26 

216211-1 Struktur Uviss 
Mulig Likkvile, men 

usikker 
Ikke fredet 26/26 

216254-1 Varde Etter Ref.  
Stølevarden. Nyere 

tids varde 
Ikke fredet 26/26 

216255-1 Varde Etter Ref.  Høyvarde Støleheia Ikke fredet 26/26 

216325 Veifar Uviss tid 

Brudledvegen. Et 

veifar langs flere 

brudler.  

Uavklart 27/6, 25/1 

216346-1 Veimarkør Uviss tid 

Veimarkør ved veifar 

som går fra Stølen 

opp over stølevarden 

(ID 216398). To 

mindre steiner oppå 

hverandre på en 

steinblokk.  

Uavklart 26/26 

216355-1 Veimarkør Uviss 

Veimarkør 

Tjøregrovhei Veifar i 

nærheten 

Ikke fredet 27/6 

216378 Veifar Uviss tid 

Veifar mellom 

stølevegen og 

Eptevann. Langsetter 

veien er det 

veimarkører av stein. 

Det er også 

opparbeidet ei 

jordbru over ei 

forsenkning på veien. 

Uavklart 
29/9 og 

27/78 
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Det er uvisst hvor 

gammel veien er. 

Den kan være brukt 

av hyttefolk, men 

også dambyggere og 

som lokal ferdselsvei, 

blant annet til bruket 

på Bruliheia. 

216398 Veifar Uviss tid 

Veifar over Støleheia 

og Heiselbronen. 14 

veimarkører av stein. 

Veien har blitt snittet 

uten å finne daterbart 

materialet.  

Uavklart 

24/37, 

26/26, 

26/27 

216401-1 Struktur Uviss 

Rektangulær 

steinstruktur. Kullag 

med trøfler 

Ikke fredet  

216403-1 Struktur Uviss Uviss steinstruktur.  Ikke fredet 26/26 

216405-1 Struktur Etter Ref. 

Steinstruktur, snittet i 

2019. Avkreftet som 

grav 

Ikke fredet 26/26 

216415-1 Grensemarkør Uavklart 

Grensestav trolig 

mellom gård 26 og 

27. Trolig 

middelalder 

Usikker 26/16 

216416-1 Varde Etter Ref. 
Varde. Trolig 

grensemarkør 
Uavklart 26/26 

216417-1 Varde Etter Ref.  

Varde. Trolig 

grensemarkør 

mellom Gnr. 25 og 

26. 

Uavklart 26/26 

216430-1 Ildsted Etter Ref.  Nyere tids ildsted Ikke vernet 26/26 

216431-1 Ildsted Etter ref. Nyere tids ildsted Ikke vernet 26/26 

216433-1 Ildsted Etter ref. Nyere tids ildsted Ikke fredet 26/26 

216437-1 Ildsted Uvist 
Steinsatt ildsted. 

Utvasket 
Ikke fredet 26/5 

216438-1 Ildsted Uvist 

Steinsatt ildsted. 

Tidvis oversvømt. 

Utvasket 

Ikke fredet 26/5 

237415 Hulveg Uvist 
Austre 

Fjemmansvegg.  
Fjernet?  25 og 26 

237422 Veifar ukjent Veifar. Muligens Uavklart 25/1 
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1600-tallet 

237429 Veifar 1700-tallet.  

Veifar til gården 

Bruliheia, 

gjenbgrodd, men noe 

oppmurt i lia 

Ikke fredet 27/6,13 

237430 Veifar Ukjent 
Veifar til gården 

Bruliheia. 
Ikke fredet 27/6 

237431 Veifar 
1700-

tallet? 

Nordre bruliheiveg. 

Sti øst fra gården 

Bruliheia.  

Ikke fredet 27/6 

237432 Veifar 
1700-

tallet? 
Sti  Ikke fredet 25/1,12 

237433 Dyrkningspor 1800-tallet 
Dyrket, oppdemt og 

drenert myr 
Ikke fredet 27/6 

237434 Tuft 1800-tallet Tuft etter løe Ikke fredet 27/6 

237610 Demning 1800-tallet Stem bygd i 1894 Ikke fredet 26/2 

263709 Likkvile 1721-1881 Tredobbel likkveile.  Ikke fredet 26/26 

276427 Likkvile Før-ref. 

Likkvile. Stein på 30-

cm størrelse. 

Firkantet bås med tre 

vegger. 180x15 cm.  

Automatisk 

fredet 
27/6 
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7.1.3 Vedlegg 3: Strukturliste overflateregistrering 

Str. 

Nr. 
Art Beskrivelse Ask. ID Status 

Gnr/ 

Bnr 

1 Veifar 

Vegfar fra Austre Fjellmansveg inn til 

Ravnås ødegården. Veldig tydelig i 

landskapet. 

105043-3 
Ikke 

fredet 
25/10 

2 

Veifar, 

Fjellmansvei 

(Oppdatert) 

Deler av Fjellmansveien. Oppdatert og 

utvidet iløpet av registreringen. Går opp 

Lolandsdalen.  

214878 Uavklart 
25/1 

25/5 

3 
Bytting 

(Oppdatert) 
Nedlagt bytting. Omdefinert 216163-1 

Ikke 

fredet 
26/16 

4 
Bytting 

(Oppdatert) 
Nedlagt bytting. Omdefinert 216172-1 

Ikke 

fredet 
26/16 

5 
Bytting 

(Oppdatert) 
Nedlagt bytting. Omdefinert 216173-1 

Ikke 

fredet 
26/16 

6 

Veifar, Vestre 

fjellmansvei. 

(Oppdatert) 

Vestre fjellmansvei. Nytt løp definert 216325-1 uavklart 

25/1, 

27/1 

27/6 

7 Veifar 

Veifar i forbindelse med støledriften på 

Bruliheia og veien over heia fra 

Lolandsdalen til Lona. Fører ned til en lett 

gjengrodd vann. Stien her er oppbygd. 

Må ha vært et fint fiskevann og potensiale 

for å ha en liten flatpram her. 

216325-

12 

Ikke 

fredet 
25/1 

8 Veifar 

Veifar i forbindelse med støledriften på 

Bruliheia og veien over heia fra 

Lolandsdalen til Lona. 

Knytter hovedtraseen sammen med en 

stor slåttemyr. 

216325-

13 

Ikke 

fredet 
25/1 

9 Veifar 

Veifar i forbindelse med støledriften på 

Bruliheia og veien over heia fra 

Lolandsdalen til Lona. 

Oppbygd stykke vei. Ligger i en steinur. 

Knytter sammen hovedtraseen på 

Bruliveien og en slåttemyr. Kan ha blitt 

brukt som hovedtrase, men ikke mulig å 

spore veien videre herifra. 

216325-

14 

Ikke 

fredet 
27/6 

10 Veifar 

Veifar i forbindelse med støledriften på 

Bruliheia og veien over heia fra 

Lolandsdalen til Lona. 

Fra Bruliveien fører denne avstikkeren 

først til en fin slåttemyr før den krysser 

216325-

15 

Ikke 

fredet 
27/6 
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oppover et skar og opp på heia som leder 

mot støleheia. 

11 Veifar 

Veifar i forbindelse med støledriften på 

Bruliheia og veien over heia fra 

Lolandsdalen til Lona. 

Krysser fra hovedleden på Bruliveien og 

nedfor stølen til veien som går mot 

Lolandsdaltjøn. Defineres av 

veivisersteiner. 

216325-

16 

Ikke 

fredet 
27/6 

12 Veiviserstein To større steiner oppå jordfast stein 
216325-

17 

Ikke 

fredet 
27/6 

13 Veiviserstein 
Veiviserstein/Knydling. På topp av 

jordfast stein.  

216325-

18 

Ikke 

fredet 
27/6 

14 Veiviserstein 
Veiviserstein oppå en flyttblokk. Ca 20-30 

cm i diameter. 

216325-

19 

Ikke 

fredet 
27/6 

15 Veiviserstein 
Liten (10 cm D) Stein på toppen av en 

middels til liten kampestein 

216325-

20 

Ikke 

fredet 
27/6 

16 Veiviserstein 
Består av to steiner oppå hverandre. 

Ligger rett ved brudlen 156705-1 

216325-

21 

Ikke 

fredet 
27/6 

17 Jordbru 
Oppbygd vei i myr. Oppbygd med steiner 

for å få veifaret over myren 

216325-

23 

Ikke 

fredet 
27/6 

18 Jordbru 

Jordbru på Bruliveien. 

ca 1,5 m bred og 4 m lang. ca 30 cm høy 

over myren på hver side. Knytter sammen 

to bergflater 

216325-

24 

Ikke 

fredet 
27/6 

19 
Veifar 

(oppdatert) 

Veifar mellom Stølevegen og Eptevann. 

Langsetter veien er det veimarkører av stein. 

Det er også opparbeidet ei jordbru over ei 

forsenkning på veien. Det er uvisst hvor 

gammel veien er. Den kan være brukt av 

hyttefolk, men også dambyggere og som 

lokal ferdselsvei, blant annet til bruket på 

Bruliheia. 

216378-1 
Ikke 

fredet 

27/1, 

27/78 

29/71 

232/1 

20 
Bytting 

(Oppdatert) 

Bytting i en naturlig sprukket stein. Ligger på 

bart berg. Tidligere tolket som en 

veiviserstein, men er ikke noe veifar her. 

216378-3 
Ikke 

fredet 
27/1 

21 
Bytting 

(Oppdatert 

Forstyret og forandret bytting. Ligger utenom 

matrikkel.  
216378-5 

Ikke 

fredet 
29/71 

22 Veiviserstein Flat heller på naturlig rundslipt flyttblokk. 216378-6 
Ikke 

fredet 
27/1 

23 Veiviserstein Veiviserstein 216378-7 
Ikke 

fredet 
29/71 

24 Veiviserstein Veiviserstein 216378-8 Ikke 29/9 
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fredet 

25 Veiviserstein 

Veiviserstein. Består av to større steiner 

på berget. Begge 30 cm pluss. Nederste 

steinen flatest. 

216378-9 
Ikke 

fredet 
27/78 

26 Veiviserstein 
En ca. 20 cm stor veiviserstein på toppen 

av en jordfast Flyttstein 

216378-

10 

Ikke 

fredet 
27/78 

27 
Bytting 

(Oppdatert) 
Grensemarkør. Oppdatert og redefinert 216415-1 

Ikke 

fredet 
26/16 

28 
Veifar 

(Oppdatert) 

Vestre fjellmansvei. Nytt løp og ny 

identifikasjon definert.  
237422 

Ikke 

fredet 
25/1 

29 
Veifar 

(oppdatert)  

Kontrollregistrert i juni 2021. Stien knytter 

sammen 237429-0 og Eptevannet. 

Stien går først langs en myr i dalen før 

den fortsetter opp over dalsidene og over 

heia til Eptevann og demningen 156727-

1. 

237430 
Ikke 

fredet 

27/6 

27/78 

30 
Veifar 

(Oppdatert) 

Sti som fører fra garden Bruliheia bratt 

nordover for så å svinge mot aust, først forbi 

ei løetuft, så over ei tidligere overflatedyrka 

myr og muligens til neste slåttemyr. Har vært 

en sti for å knytte gården sammen med 

slåttemarker og utmarksbruk. Er en 

forlengelse av veifaret som går fra Bruliheia 

ned til Lolandsdaltjønna 

237431 
Ikke 

fredet 
27/6 

31 
Veifar 

(Oppdatert)  

Veifar som knytter sammen gården 

Bruliheia med Lolandstjønn i øst. Går via 

mange større og mindre slåttemakrer, 

noe som gir inntrykk av at veifaret har 

fungeret som brukssti i forbindelse med 

gårdsdrift. 

237432 
Ikke 

fredet 

27/6, 

25/12 

32 Ildsted 

Et lite oppbygd ildsted inntil en flyttblokk. 

Ligger i kanten av øverste utbredelse for 

Eptevannet. Usikker alder. C14-prøve 

sent. 

Kp.1. 

278164 Usikker 0/1 

33 Veifar 

Liten vei i forbindelse med utmarksbruk 

og slåttedrift på bruliheia. Går fra 

Støleveien mellom Bruliheia og 

Lolandsdaltjøn, og opp til restene av en 

liten Slåtteløe. Starter ved en 

veiviserstein. 

278857 
Ikke 

fredet 

25/12 

og 

27/6 

34 Veifar 
Liten utmarksvei i forbindelse med 

slåttemyren. Tolket til å være i forbindelse 
278858 

Ikke 

fredet 
25/1 
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med utløen som ligger rett i nærheten. 

35 Bytting 
Bytte med tre steiner. Ligger ikke på, men 

tett ved kommunegrensen 
278964 

Ikke 

fredet 
27/6 

36 Veifar 

Slåttevei. Liten utmarkssti som knytter 

hovedveien mellom Bruligården sammen 

med Dale. Fremstår som avstikker til en 

slåttemyr.  

278860 
Ikke 

fredet 
27/6 

37 Tuft 

Rester etter en kvadratisk utløe med 

sylsteiner i hjørnene. Ca. 3x3 m. 

Trolig i forbindelse med stølsdriften på 

Bruliheia på 1800-tallet. 

278862 
Ikke 

fredet 
27/6 

38 Veiviserstein 
Ca. 20 cm d. Ligger på en bergknatt 

vedsiden av sti. 
278875 

Ikke 

fredet 
25/1 

39 Veiviserstein 
Ca. 30 cm d. størrelse. Ligger på en 

bergknatt vedsiden av sti 
278876 

Ikke 

fredet 
25/1 

40 Veiviserstein 

Består av en liten stein oppå en stor 

naturlig stein. Ca. 20 cm. i d. Står på et 

bart berg. 

278877 
Ikke 

fredet 
25/ 

41  

Opp i bergsiden er det et 

bergverksanlegg bestående av skjerp og 

varp. 

Lokaliteten består av: 

1. et skjerp (278884-1)  fjellveggen 

hugget ut i fjellet. spor etter drilling i 

berget og i siden av berget er det 5 

metalstenger i berget. ca. 2,5 til 3 meter 

over bakken. Skjerpet er 2 m brett, 6 

meter dypt og opptil 3 m høyt. fremstår 

smalt. 

2. Stort varp (278884-2) med utkastede 

masser. 

278884 
Ikke 

fredet 
27/18 

42 Ildsted 

Sirkulært ildsted bestående av mindre 

knyttenevestore steiner. Ligger nedi den 

utvasjede sanden. 

Strukturen er snittet, men det ble ikke 

funnet spor av Kull. 

278889 Usikker  

43 Varde 

Enkeltstående stein satt på høykant av en 

flyttblokk i kanten av myr/vann. Ganske 

stor, trekantformet helle. Mulig 

grensestein. Trolig gamle 

kommunegrensen. Står i henvendelsen 

med grensen, men ca. 60 m. sør for 

278890 
Ikke 

fredet 
27 
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grensen. Dog går grensen over et vann 

her. Hvis det ikke er kommunegrensen er 

det trolig en utgått grense. 

44 Veifar 
Oppbygd vei i forbindelse med nyere tids 

gårdsdrift. 
278891 

Ikke 

fredet 
27/13 

45 Veifar 
Oppbygd vegfar i forbindelse med gårdsdrift 

de siste to hundre årene. 
278892 

Ikke 

fredet 
27/13 

46 Bytting 
Bytting utfor matrikkel. En større stein 

mellom to vitnesteiner, retting nord-sør. 
278900 

Ikke 

fredet 
27/1 

47 Bytting 
Grensestein uten matrikkel. Grensestein 

mellom to vitner. Orientering nord sør 
278939 

Ikke 

Fredet 
27/1 

48 Bytting 

Bytting utfor matrikkel. En større flat stein 

satt på høykant mellom tre vitnesteiner, 

skarpsiden med retting nord-sør. 

278940 
Ikke 

Fredet 
27/1 

49 Bytting 

Bytting utfor matrikkel. En større stein 

mellom to vitnesteiner, retting nord-sør. 

På kanten av et stup. 

278941 
Ikke 

fredet 
27/1 

50 Bytting Bytting uten matrikkel 278943 
Ikke 

fredet 
27/1 

51 Bytting 

Gammel bytting bestående av tre steiner. 

Grensesteinen er klart mindre enn de to 

vitnene. Ligger ikke på moderne grense 

278954 
Ikke 

fredet 
27/462 

52 
Bytting uten 

matrikkel 

Mindre bytting. Består av tre steiner inntil 

hverandre. Grensesteinen er noe større. 

Ser litt neddratt ut. 

278956 
Ikke 

Fredet 
27/6 

53 
Bytting uten 

matrikkel 

Neddratt bytting. Består av tre store 

steiner og en neddratt helle. 
278957 

Ikke 

Fredet 
27/6 

54 Bytting Bytting på kommunegrense 278958 
Ikke 

fredet 
27/6 

55 Bytting 
Bytte med tre steiner. Ligger ikke på, men 

tett ved kommunegrensen. 
278959 

Ikke 

fredet 
27/6 

56 Bytting 
Liten bytting av tre steiner. Ligger på en 

øy i myra 
278966 

Ikke 

fredet 
27/6 

57 Bytting 

Bytting av tre steiner. Ligger på 

kommunegrensen mellom Kristiansand 

og Vennesla. 

278967 
Ikke 

fredet 
27/462 

58 Bytting 

En sammenblanding av store stein hulter 

til bulter. Trolig bygd opp rundt et lite rom. 

Går to metalltråder over. Ligger på 

kommunegrensen. 

278960 
Ikke 

fredet 

27/78, 

29/ 

59 Bytting 
En ødelagt byting med tre steiner. I 

midten et fastpunkt. Ligger på 
278961 

Ikke 

fredet 

27/78, 

29/71 
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kommunegrensen. 

60 Bytting 

Tre store steiner ligger rundt en ødelagt 

helle som ser ur til å vært nedlagt med 

vilje. Nedlagt vitne. 

278962 
Ikke 

fredet 
27/7 

61 Bytting 
Bytting uten matrikkel. Består av to vitner 

med en Grensestien i midten.  
278968 

Ikke 

fredet 
29/71 

62 Hulvei Austre fjellmansvei. Hulveiseksjon 279016  27/1 

63 Veifar Austre Fjellmansvei. Oppbygd vei.  279017 
Ikke 

fredet 
27/1 

64 Veiviserstein 

Veiviserstein/knydling. Ca. 20x40 cm stor 

stein på jordfast stein. Tydelig plassert. 

Usikker alder, men fremstår som gammel. 

279018-1 
Ikke 

fredet 
25/1 

65 Veiviserstein 

Ødelagt veiviserstein/Knydling 

To steiner inntil hverandre på bart berg. Ser 

ned til veiviserstein 279018-1 og opp til 

279018-3. 

279018-2 
Ikke 

fredet 
25/1 

66 Veiviserstein 

Veiviserstein bestående av tre flate hellere 

oppå hverandre. Støttet opp av en liten heller 

bak 

Hellerne er ca. 25x20x5 cm store. Ligger på 

bart berg. Man har fritt utsikt ned til 

veiviserstein 279018-1 og -2 

279018-3 
Ikke 

fredet 
25/1 

67 Veifar 

Veiviserfar identifisert ut fra veivisersteiner 

(279018-1, -2 og -3), samt likkvile. Går for det 

meste på bart berg, men er en svak vei i 

nord. 

279018-4 
Ikke 

fredet 
25/1 

68 Likkvile 

Forstyret likkvile. En større konsentrasjon 

med jevnstore (40-50 cm d) steiner. Ca 

2,2x 0,8 m. Utdratt i sør men identifisert 

av liten steinkonsentrasjom i sør. Former 

en kiste. Ligger på bart berg. Rett ved 

veiviserstein 

279019 
Ikke 

fredet 
25/1 

69 Kvartsbrudd 

Skjerp inn i fjellsiden med et varp foran. 

Er brent inn og er ca. 5 meter høyt. Stor 

varp foran skjerpet i en halvmåneform. 

Steinarten som er mest fremtredende er 

hvit kvarts. Varpet er ca. 4 meter bredt og 

2 meter høyt. 

279023 
Ikke 

fredet 
27/1 

70 Bogastelle 

Flere større og mellomstore steiner ved 

siden av store flyttblokker. Samlet inntil 

tre store steiner satt på høykant. Utsyn 

oppover og nedover terrenget. Tolket 

som en delvis sammenrast Bogastelle. 

279213 
Ikke 

fredet 
27/6 
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7.1.4 Vedlegg 4: Prøvestikksbeskrivelse 

PS 

nr. 

Pos 

/ 

Neg 

Mål 

plan 

(cm) 

Dybde 

(cm) 

 

Profil beskrivelse 

 

Funn 

Funn 

Dybde 

(cm) 

 

Gnr/ 

Bnr 

 

1 Neg 40x40 5  
Grått sand og grus. utvasket 

lag. 
  - 

2 Neg 40x40 15 
mørk grått sand og grus. 

utvasket lag. 
  - 

3 Neg 40x40 20 
brun grått sand og grus. 

utvasket lag. våt bunn 
  - 

4 Neg 40x40 20 
brun lett rødlig sand og grus. 

utvasket lag. våt bunn 
  - 

5 Neg 50x50 15 
brun lett rødlig sand og grus. 

utvasket lag. våt bunn 
  - 

6 Neg 50x50 25 

0-10 cm brun lett rødlig sand 

og grus. Utvasket lag.  

10-25 cm blåleire. våt. 

bergbunn 

  - 

7 Neg 40x40 20 
brun lett rødlig sand og grus. 

utvasket lag. våt bunn. berg 
  - 

8 Neg 40x40 15 
Mørk grå sand og grus på 

berg. 
  - 

9 Neg 40x40 20 
Mørk grå sand og grus på 

berg. 
  - 

10 Neg 40x40 15 
Mørk grå sand og grus på 

berg. 
  - 

11 Neg 40x40 11 
Mørk grå sand og grus på 

berg. 
  - 

12 Neg 40x40 12 
Mørk grå sand og grus på 

berg. 
  - 

13 Neg 40x40 25 
Mørk grå sand og grus på 

berg. 
  - 

14 Neg 40x40 25 
Mørk grå sand og grus å hard 

leire 
  - 

15 Neg 40x40 20 
Mørk grå sand og grus på 

berg 
  - 

16 Neg 40x40 20 
sammenblandet grus, sand 

og leir. bunn berg 
  - 

17 Neg 40x40 20 
sammenblandet grus, sand 

og leir. bunn berg 
  - 
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18 Neg 40x40 20 
sammenblandet grus, sand 

og leir. bunn berg 
  - 

19 Neg 40x40 20 
15 cm torv på sammenblandet 

grus, sand og leir. bunn berg 
  - 

20 Neg 40x40 7 
sammenblandet grus, sand 

og leir. bunn berg 
  - 

21 Neg 40x40 5 
sammenblandet grus, sand 

og leir. bunn berg 
  - 

22 Neg 40x40 15 
sammenblandet grus, sand 

og leir. bunn berg 
  - 

23 Neg 30x30 10 
Sammenblandet grus og 

sand. Berg i bunn. 
  - 

24 Neg 30x30 15 
Sammenblandet brun grus og 

sand. Berg i bunn. 
  - 

25 Neg 30x30 15 
Sammenblandet beige grus 

og sand. Berg i bunn. 
  - 

26 Neg 30x30 25 
Sammenblandet beige grus 

og sand. Berg i bunn. 
  27/78 

27 Neg 30x30 20 

0-5 svartbrun sammenblandet 

grus, sand og silt;  

5-20 orangebrun 

sammenblandet grus, sand 

og silt.  

Berg i bunn. 

  29/9 

28 Neg 30x30 35 

Orangebrun sammenblandet 

grus, sand og silt. Stein i 

bunn. 

  29/9 

29 Neg 30x30 15 

Orangebrun sammenblandet 

grus, sand og silt. Berg i 

bunn. 

  29/9 

30 Neg 30x30 10 

Orangebrun sammenblandet 

grus, sand og silt. Berg i 

bunn. 

  29/9 

31 Neg 30x30 20 

mørkebrun siltblandet sand i 

steinur. kull fra nyere tids bål 

i topp. 

  27/467 

32 Neg 50x50 25 

0-10 cm torv 

10-15 cm mørk brun silt 

15-25 cm rødbrun siltholdig 

sand. mye røtter 

  27/467 

33 Neg 40x40 15 
0-5 cm torv 

10-15 cm mørk brun silt. 
  27/467 
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omrotette masser. iblandet 

modenre søppel. stein bunn 

34 Neg 40x40 20 

0-5 cm torv 

5-10cm mørk brun silt. 

10-20 cm. mørk grålig brun 

siltholdig sand. 

  27/467 

35 Neg 40x40 20 

0-5 cm torv 

5-10cm mørk brun silt. 

10-20 cm. mørk grålig brun 

siltholdig sand.  

flere store steiner smalner 

prøvestikket 

  27/467 

36 Neg 40x40 30 

0-5 cm torv 

5-10 svartbrun silt; 

10-30 brun silt. 

  27/467 

37 Neg 40x40 30 
0-30 tørr brun silt. De første 

15 cm ikke såldet pga. søppel. 
  27/467 

38 Neg 40x40 10 
0-10 tørr brun silt. steiner i 

bunn 
  27/13 

39 Pos 40x40 21 

0-6 cm. torv;  

6-9 cm. kull 

9-18 cm. grå sand.  

18-21 cm. rød sand 

Snitting av struktur 

Kull (K.P. 2) 

Austre 

fjellmansvei  

Ask. ID.  

6-9  25/1 

40 Pos 100x30 25 

0-5 cm torv;  

5-7 cm mørk brun silt.  

7-14 cm brent mørk kull linse. 

følger strukturen.  

14-17 grå sand.  

17-25 cm rødbrun siltholdig 

sand.  

hele strukturen skråner mot 

øst og følger sporet av veien 

den kutter. svak hulvei. 

Snitting av struktur.  

Kull (K.P. 3) 

Austre 

fjellmansvei  

Ask. ID.  

7-14  25/1 

41 Pos 
110x30 

cm. 
30 

0-5cm torv. 

5-10 cm mørk grå sand. 

10-15 cm. brun sand 

15-30 cm. mørk brun noe 

kullholdet sandblandet silt. 

halvfet. 

siste laget kun i midten. 40 

Kull (K.P. 4) 

Austre 

fjellmansvei  

Ask. ID.   

 

15-30  
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cm brett. på siden av dette 

brun siltholdig sand. tydelig 

spor av hulvei 

en del røtter 

 

 

 

7.1.5 Vedlegg 5: Dateringer 
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