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SAMMENDRAG 
Kulturhistorisk museum gjennomførte i perioden 16. juni til 11. juli 2014 arkeologiske 

undersøkelser av aktivitetsområder fra steinbrukende tid, i forbindelse med regulering av 

Follsjå-vassdraget, Notodden kommune. 

 

Samtlige flater rundt vannet ble undersøkt ved en tilpasset form for åkervandring. Tre lokaliteter 

med potensiale for ytterligere funn, organisk materiale eller strukturer, ble deretter undersøkt 

nærmere ved konvensjonell graving i prøveruter, inndelt i mekaniske lag. Gravingen påviste at 

forstyrrelsen av lokaliteter var mindre enn på forhånd antatt, ved at funnkonsentrasjoner i 

løsmassene gjenspeilet konsentrasjoner observert på overflaten. Totalt ble det påvist 35 

lokaliteter, og 73 løsfunn av slåtte littiske gjenstander utenfor disse. Materialet domineres av 

flint, men også kvartsitt, rhyolitt og kvarts forekommer. Majoriteten av lokalitetene kan 

typologisk dateres til perioden tidlig- til mellom-neolitikum (ca. 3800 – 2700 f.Kr.). På enkelte 

lokaliteter ble det også funnet materiale som kan tilskrives sen-mesolitikum (ca. 6350-3800 

f.Kr.). 

 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Statsallmenning, Hove Øvre, 

Folseraas, Vik, Helleberg 

Nordre, Helleberg Søndre, 

Bolkesjø Øvre 

95, 130, 131, 132, 133, 134 

Kommune Fylke 

Notodden Telemark 

Saksnavn Kulturminnetype 

Follsjå Bosetning - aktivitetsområde 

Saksnummer (KHM)  

2013/12749 

Prosjektkode 

430305 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

 Tinfoss AS 

Tidsrom for undersøkelsen M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

16.06.2014-11.07.2014  

ØK-kart ØK-koordinater 

  

A-nr. C.nr. 

2015/6 59749-59785 

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

104154, 162365-162371, 

171706, 171727, 171730, 

171731, 171745, 171801, 

191446-191449, 191451, 

191452, 191454-191456, 

191458, 191460-191462, 

191465, 191467-191470, 

191472-191474 

34868-34904 

Rapport ved: Dato: 

Jo-Simon Frøshaug Stokke 22.7.2016 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Ole Christian Lønaas 
Lasse Jaksland (Jan. 2014 – Okt. 2014) 

Almut Schülke (f.o.m. Feb. 2014) 



3 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

INNHOLD: 

1 Bakgrunn for undersøkelsen .......................................................................................... 4 

2 Deltagere, tidsrom ........................................................................................................ 4 

3 Besøk og formidling ...................................................................................................... 5 

4 Landskapet, funn og fornminner .................................................................................... 5 

5 Praktisk gjennomføring av undersøkelsesprosjektet ...................................................... 8 
5.1 Problemstillinger – prioriteringer .......................................................................................8 
5.2 Tidligere forskning .............................................................................................................9 
5.3 Undersøkelsesmetode ..................................................................................................... 11 

5.3.1 Overflateregistrering............................................................................................................ 11 
5.3.2 Utgravning ............................................................................................................................ 14 
5.3.3 Innmåling/GIS ...................................................................................................................... 14 

5.4 Undersøkningens forløp .................................................................................................. 14 
5.5 Kildekritiske problemer ................................................................................................... 15 

6 Lokalitetene .................................................................................................................16 
6.1 Sørenden ........................................................................................................................ 19 
 ................................................................................................................................................... 19 
6.2 Vikøya, Neset, Småøyan .................................................................................................. 24 
 ................................................................................................................................................... 24 
6.3 Deilodden ....................................................................................................................... 47 
6.4 Nordenden ...................................................................................................................... 58 
6.5 Gildarodden, Hellebergøyan ............................................................................................ 67 
6.6 Østsiden ......................................................................................................................... 90 

7 Vurdering av resultatene, tolkning og diskusjon ...........................................................97 
7.1 Sammendrag av lokaliteter og funn ................................................................................. 97 
7.2 Råstoff ............................................................................................................................ 99 
7.3 Kronologi ...................................................................................................................... 100 

8 Konklusjon ................................................................................................................. 105 

9 Litteratur ................................................................................................................... 106 

10 Vedlegg ...................................................................................................................... 109 
10.1 Tilveksttekster .............................................................................................................. 109 
10.2 Fotoliste ........................................................................................................................ 143 
10.3 Korrespondanseliste Lokaliteter og Løsfunn ................................................................... 145 
10.4 Arkivert originaldokumentasjon .................................................................................... 148 

 

  



4 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE 

  

FOLLSJÅ KRAFT, NOTODDEN, TELEMARK  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I 2008 søkte Tinfos AS tillatelse om å bygge Follsjå kraftverk i Fulldøla og om å regulere 

Follsjå. Kulturminnevernet ved Telemark fylkeskommune foretok i oktober 2009 

registreringer langs Fulldøla, uten at det ble påvist automatisk fredete kulturminner. I august 

og september 2013 foretok Telemark fylkeskommune registreringen rundt Follsjå. Resultatet 

var 17 automatisk fredete kulturminner, hvorav ti var nyregistreringer (Johansen 2013). 

 

Vannstanden i Follsjå ble hevet cirka halvannen meter i 1890-årene, fra 222.6 m.o.h. til 224,2 

m.o.h., da det ble anlagt tømmerfløtedemninger ved sjøens to utløp. I forbindelse med 

registreringen i 2013 ble vannstanden senket cirka en halv meter. Da Kulturhistorisk museum i 

Oslo juni og juli 2014 foretok sine undersøkelser, var vannstanden senket med ytterligere en 

meter. Vannstanden var da på et nivå tilsvarende det den hadde vært før oppdemmingen rundt 

1890. Kulturhistorisk museums undersøkelser var begrenset til overflateregistrering av den 

sonen rundt Follsjå som hadde vært under vann siden oppdemmingen. Tre lokaliteter ble 

nærmere undersøkt gjennom konvensjonell graving av prøveruter. 

 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jo-Simon F. Stokke Utgravningsleder 12.06.2014 – 13.06.2014 (forarbeid) 2 

Jo-Simon F. Stokke Utgravningsleder 16.06.2014 – 11.07.2014 20 

Irmelin Axelsen Feltassistent 16.06.2014 - 11.07.2014 20 

Hege G. Johansen Feltassistent 16.06.2014 - 11.07.2014 20 

Mari H. Malmer Feltassistent 16.06.2014 - 11.07.2014 20 

Sum 82 

Tabell 1: Oversikt over ansatte og antall dagsverk. 

Undersøkelsen var organisert under ledelse av en av fornminneseksjonens faste arkeologer som 

prosjektleder. Under for- og feltarbeidet var dette Lasse Jaksland. I forbindelse med 

etterarbeidet overtok Almut Schülke som prosjektleder. Utgravningsleder Jo-Simon Frøshaug 

Stokke hadde ansvaret for organisering og gjennomføring av arbeidet i felt, inklusive 

innmåling, databaser og teknisk utstyr. Utgravningsleder deltok også i selve 

undersøkelsesarbeidet. Under feltarbeidet var det ansatt tre feltassistenter. Feltarbeidet varte i 

fire uker, hvor samtlige feltassistenter og utgravningsleder deltok i hele perioden. I tillegg var 

det satt av to dager til forarbeid for utgravningsleder, samt åtte uker etterarbeid. Under 

etterarbeidet gjennomførte utgravningsleder katalogisering og rapportering (utarbeidelse av 

rapport, behandling av funn, samt katalogisering i ulike databaser), bearbeiding og 
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avlevering av GIS-data, og oppdatering av kulturminnedatabasen Askeladden. Totalt 40 

dagsverk gikk med til dette. Ytterligere et dagsverk ble benyttet til formidlingsarbeid (se under). 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Grunnet et uframkommelig landskap, rask forflytning mellom lokaliteter, og undersøkelsens 

overfladiske natur, ble det ikke prioritert å formidle underveis i feltperioden. For å bøte på dette, 

ble det avholdt foredragskveld for lokalmiljøet, tiltakshaver og historielaget, i regi av Bolkesjø 

vel og skytterlag, 19. april, 2015. Jo-Simon Frøshaug Stokke var taler, 52 publikummere deltok, 

og Notodden lokalavis Telen dekket arrangementet. Prosjektets resultater ble mottatt med meget 

stor interesse fra lokalbefolkningen og tiltakshaver. 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER (JF. TELEMARK FYLKESKOMMUNES 

RAPPORT; JOHANSEN 2013) 

De berørte steinalderlokalitetene ligger rundt innsjøen Follsjå, omkring 1 mil nord for Notodden 

by, vest i Telemark fylke. Innsjøen er relativt stor og har et flatemål på ca. 13 km
2
. Avstanden 

rundt innsjøen, langs strandlinjen, utgjør en strekning på noe over 26 km ved dagens vannivå.  

Rundt Follsjå finnes det i dag spredt bebyggelse, bestående av hytter, bolighus og gårdsbruk. 

Nærmiljøet brukes som turområde, der blant annet fisking og bading er populære aktiviteter. 

 

 
Figur 1: Kart over Telemark, med Notodden og Follsjå innrammet. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 
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Senkningen av vannstanden forandret ikke det generelle landskapet i det meste av Follsjå, men 

det avdekket et enormt antall små flater innimellom den kjente topografien. Strender ble større, 

holmer ble øyer, øyer nær land smeltet sammen med fastlandet, og oser med dyner av løsmasser 

trådte frem ved elver og bekkers utløp i innsjøen. Det følgende er en gjennomgang av 

topografien slik den fortonet seg etter senkningen av vannstanden til 222,6 m.o.h. 

 

 
Figur 2: Eksempel på elveos etter tapping-. Ved utløpet av Esperåa. Bilde tatt mot nordøst (Cf34868_002). Foto: 

Irmelin Axelsen 

 

På østsiden av Follsjå går fylkesvei 602 som følger vannet i ca. 4 km. Terrenget mellom 

Follsjøveien og innsjøen består for det meste av bratte, steinete skrenter, men flere steder 

stikker det ut odder. Mange av oddene er populære badeplasser. Vegetasjonen består for det 

meste av åpen furuskog iblandet løvtrær og diverse lyngvekster. Flere bekker renner ut i Follsjå 

fra østsiden. En av disse bekkene, Dalvikbekken, renner ut ved Dalvikvelta i nordøst. Her er det 

flotte strender på begge sider av bekkeutløpet, som er mye brukt som badeplasser. Vest for 

bekken er det bygget en hytte. Ved bekkeutløpet finnes det slagg fra ett utvasket 

jernvinneannlegg (ID 121922). Ved Jonrudbukta renner Jonrudåa ut. Også her er det en fin 

strand med en stor, fin flate i bakkant. Flaten er bevokst med åpen furuskog og gress. Lengre 

sør er Jonrudodden en populær badeplass med en strand av vannrullet stein hvor det tidligere 

har blitt funnet flint (ID 104154). Odden består av en fin lun flate som er beskyttet av berg i 

sør og en større voll i nord. På odden står en liten, lettere forfalt trebygning. Et par meter sør for 

bygningen finnes en moderne nedgravning på ca. 5x4 m. Leirodden består i stor grad av berg, 

steinstrender og våtmark. Det er bygget ett bolighus på odden. Ved Verpeåsen, sør for 

Leirodden, ligger det en liten odde, hvor det ved en liten steinstrand i 2012 ble funnet flint, 

deriblant en pilspiss (ID 139411). Vegetasjonen her er preget av åpen furuskog. 

 

Sørsiden av Follsjå er mindre tilgjengelig enn østsiden. Terrenget er preget av bratte berg og 

skråninger ned til vannet. Ved vannkanten finnes flere bukter, odder og strender. Vegetasjonen 
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består i hovedsak av åpen furuskog med tett lyng- og mosevekst. I Vassbotnbukta, helt i den 

sørøstlige delen av Follsjå, er det flere mindre holmer og en vestvendt odde hvor det er bygget 

et bolighus og to hytter. Fra både holmene og odden er det de fleste steder bratt ned til vannet. 

Vegetasjonen består av åpen furuskog og diverse lyng- og mosevekster. Indre deler av bukta, 

der bekken fra Vassbotndalen renner ut, er preget av våtmark. Lengre vest i Vassbotnbukta 

ligger imidlertid noen fine strender med vannrullet stein. Flere av buktene på sørsiden brukes 

som båtopptrekk, der det ofte finnes små steinstrender med utvaskede løsmasser. I mange av 

buktene er det imidlertid også en del våtmark, og det er ikke uvanlig at bunnen nær vannkanten 

er dekket av mudder. Dette gjelder spesielt Stulsvik og Svartvik. I skråningen på vestsiden av 

Stulsvik ligger deler av et oppbygd, gammelt veifar. 

 

Helt sør i Follsjå ligger Tollodden og Buøya. Tollodden er en liten, flat øy. Mellom Tollodden 

og fastlandet er det så langgrunt at man nesten kan vasse ut til øya. Ved vannivå tilsvarende det 

før oppdemmingen er Tollodden forbundet med fastlandet via en landbro. Buøya er en litt større 

og mer kupert øy, med enkelte små strender av utvaskede løsmasser. På øya ligger 

grunnmurene etter en eller flere bygninger. 

 

På sørvestsiden er det flere bukter og viker enn på sør- og østsiden. Flere har strender med 

utvaskete løsmasser, men mange av buktene er også delvis tilvokst av våtmark. I denne delen 

av innsjøene, ved utløpet til Fulldøla, ligger fløtningsdammene Storedam og Vesledam. Ca. 1 

km nord for Fulldøla ved Myra ligger en gammel husmannsplass. Her er det en østvendt bukt 

med steinstrender, hvorav en av steinstrendene er oppfylt med sand i nyere tid. Ved siden av 

den påfylte stranden har det tidligere blitt funnet ett flintavslag (ID 170932). Utenfor den 

kunstig anlagte sandstranden er vannkanten mudrete. Litt over hundre meter inn på land ligger 

en steinmur langs eiendomsgrensen til husmannsplassen. I Deilvika, nordvest for Myra, finnes 

restene etter enda en husmannsplass. Ved vannkanten ligger to rydningsrøyser. Stranden består 

her av mellomstore steiner og området er svært gjengrodd. 

 

På vestsiden av innsjøen, nord for Deilvika, ligger Vik og Strandodden, med Vikøya 

umiddelbart utenfor. Ved Vik ligger en gård med to vedtaksfredete gårdsbygninger fra 1790 og 

1800-tallet (ID 86703). Området er dyrket, og det ligger en større, moderne rydningsrøys ved 

et av jordene. Stranden er steinete og består av utvasket våtmark. Vegetasjonen i strandbeltet 

består av gran og løvskog. Fra Løytningsvelta og nordover er terrenget lett kupert enkelte 

steder, men generelt flatt. Strandlinjen i området er preget av utvaskede løsmasser og enkelte 

små steinstrender. Ca. 250 m nordøst for Løytningsvelta ligger en liten odde med steinstrand av 

mellomstore steiner. Litt før for utløpet av Saurtjønnbekken ligger det en strand med vannrullet 

stein. I selve bekken ligger fortsatt restene etter en gammel tømmerrenne. Ca. 150 m mot 

Saurtjønn lengre nordvest, står ennå restene etter den gamle fløtningsdammen. Nordøst for 

Saurtjønnbekken ligger en skjermet bukt, gjengrodd med våtmarksvegetasjon. Videre nordover 

langs vannet er det utvasket løsmasser med enkelte, små steinstrender. Mot Urdevika i nord, blir 

terrenget gradvis litt brattere. 

 

Øst for dette området ligger det som til vanlig er en nord-sørgående øygruppe, kalt Småøyan, og 

Neset, den største øya i Follsjå. Det er flere mindre bukter på Neset, men få fine strender. 

Nordsiden av øya er mest brukt, der lave svaberg og langgrunn strand medfører gode 
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bademuligheter. Vegetasjonen består av åpen furuskog med diverse lyng- og mosevekster. Med 

vannstanden senket til et nivå tilsvarende det før oppdemmingen, smelter denne øygruppen 

sammen og danner en landbro mellom fastlandet i vest og Neset i øst. 

 

På nordsiden av Follsjå ligger fire-fem større odder og flere bukter. Terrenget på oddene er 

stort sett flatt og vegetasjonen består av åpen furuskog med noe gran, løvtrær og diverse mose- 

og lyngvekster. Nede ved vannkanten finnes det svaberg og små stein- eller sandstrender. Inne i 

enkelte av buktene er det våtmark. Ved Deilodden og utløpet av Kyrsbekk er det bygget flere 

hytter. Mange av hyttene er anlagt ved små sand- og steinstrender. Her har det tidligere vært 

funnet mye flint (ID 162365-69). Langs Kyrsbekken finnes også restene etter en gammel 

tømmerenne og en fløtningsdam. I Lauvvika er det også bygget en hytte. Strendene her er mer 

steinete. Rundt 1980 ble det funnet flint her (ID 162371). Terrenget på Gildarodden er relativt 

flatt med store svaberg stikkende ut i vannet med strender innimellom. Umiddelbart sør for 

Gildarodden ligger Hellebergøyan, den andre av to øygrupper i Follsjå. Flere av øyene er små 

holmer med lite vegetasjon. På en av disse øyene er det tidligere observert flint i vannkanten 

(ID 162370). 

 

Lengst i nord i Stokkholmsbukten ligger Løken og utløpet til Esperåa, et meget stort elveos, 

men store sand og rullesteinsdyner. Bukten er i tillegg langgrunn. Også i Sandvika er det en 

fin sandstrand og en langgrunn bukt. Ved Høytidsberget, en liten bukt litt lengre sør, er det 

derimot kun en liten steinete strand, i kupert terreng. I to små bukter ved utløpet til Nauståa 

ligger to strender med vannrullet småstein. Området bak strendene er relativt flatt og bevokst 

med blandingsskog dominert av furu. Ved begge strendene ble det sommeren 2012 funnet flint. 

 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSESPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Faglig program for steinalderundersøkelser skisserer problemstillinger som skal danne 

rammen for arkeologiske undersøkelser av steinalderlokaliteter på Sør- og Østlandet (Glørstad 

2006). Dette er problemstillinger som også lå til grunn for undersøkelsene rundt Follsjå.  

 

Prosjektplanen (Jaksland 2014) hadde med utgangspunkt i dette faglige programmet lagt 

prioriterte problemstillinger. I henhold til denne tok undersøkelsen sikte på å tilføre ny 

kunnskap om utnyttelsen av Follsjåområdet spesielt og om bruk av kystoppland generelt. Det 

var et mål å finne ut mer om hvilke relasjoner som kan ha vært mellom bruken av dette 

kystopplandet og øvrige, regionale landskap ved kystlinjen og lenger inn i landet. 

 

Det var særlig fem problemstillinger museet ønsket å fokusere særskilt på ved undersøkelsene: 

 

 Kartlegging og analyse av bruk av teknologi, typologi og råstoff. 

 Kronologiske studier med utgangspunkt i gjenstandsmateriale og C14-dateringer. 

 Lokalitetenes romlige fordeling rundt Follsjå, og i hvilken grad plassering kan knyttes 

til spesielle, lokaltopografiske forhold (som utløp/innløp, odder, bukter osv). 
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 Bruken av området og relasjoner til bruken av øvrige regionale landskap som kyst og 

fjell. 

 Tilrettelegge for framtidige lokale og regionale, komparative analyser av 

bosetningshistorien i Telemarksregionen. 

5.2 TIDLIGERE FORSKNING 

I prosjektplanen (Jaksland 2014) beskrives tidligere forskning i regionen: Fra 1940 til 1970-

tallet sto Telemark og Eidanger i særlig fokus i Oldsaksamlingens 

steinalderforskning. Undersøkelsene på Rognlia i Eidanger (Ingstad 1970), Sluppan i Kragerø 

(Ingstad og Müller 1964) og Langesund i Bamble (Marstrander 1946) er gode eksempler på den 

forskningsinnsatsen som ble investert i fylket. Denne aktiviteten kulminerte med 

Telemarksprosjektet på begynnelsen av 1970-tallet (Mikkelsen 1989). Dette prosjektet tok 

særlig for seg etableringen av tidlig jordbruk, og var basert på tverrfaglig samarbeid mellom 

vegetasjonshistorikere og arkeologer. Emner fra Telemarks steinalder har ellers vært behandlet i 

enkelte eksamensarbeider (viktigst Amundsen 2000), og i artikler (Glørstad 2005, Gundersen 

2013). På begynnelsen av 1990-tallet ble det også undersøkt en senmesolittisk boplass på 

Rugtvedt i Bamble (Odgaard 1993). 

 

 

Hovedperiode Underperiode Forkortelse 14C-år  Kalibrert alder 

Eldre steinalder  

Tidligmesolitikum TM 10 000-9000 BP 9500-8300 f. Kr. 

Mellommesolitikum MM 9000-7500 BP 8300-6350 f. Kr. 

Senmesolitikum SM 7500-5000 BP 6350-3800 f. Kr. 

Yngre steinalder  

Tidligneolitikum TN 5000-4500 BP 3800-3300 f. Kr. 

Mellomneolitikum A MNA 4500-4100 BP 3300-2700 f. Kr. 

Mellomneolitikum B MNB 4100-3800 BP 2700-2350 f. Kr. 

Senneolitikum SN 3800-3500 BP 2350-1800 f. Kr. 

Bronsealder 
Eldre bronsealder EBA 3500-3000 BP 1800-1200 f. Kr. 

Yngre bronsealder YBA 3000-2440 BP 1200-500 f. Kr. 

Eldre jernalder 
Førromersk jernalder FRJ 2440-2010 BP 500-0 e. Kr. 

Romertid RT 2010-1680 BP 0-400 e. Kr. 

Yngre jernalder 

Folkevandringstid FT - 400-550 e. Kr. 

Merovingertid MT - 550-800 e. Kr. 

Vikingtid VT - 800-1000 e. Kr 

Middelalder  MA - 1000-1537 e. Kr. 

Tabell 2: Kronologisk oversikt for Sør-Norge (basert på Melvold & Persson 2014:53, Glørstad 2006). 

 

De siste seks årene har kildetilfanget knyttet til steinalderen i regionen endret seg radikalt. I 

2007 og 2008 ble E18 Brunlanesprosjektet gjennomført i de sørlige grenseområdene mellom 

Vestfold og Telemark. Det ble da gravd ut ti lokaliteter som lå høyere enn 95 moh., og som kan 

dateres til tidligmesolitikum (Jaksland 2007, 2008). De siste tre årene har det pågått ytterligere 

tre prosjekter, som belyser aktiviteten i de påfølgende delene av steinalderen. Dette er 

Vestfoldbaneprosjektet (Melvold og Persson 2014, Reitan og Persson 2014), E18 Bommestad-
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Sky (Solheim og Damlien 2013) og E18 Rugtvedt-Dørdal i Bamble (Solheim 2014). Disse 

prosjektene har så langt frembrakt mye ny kunnskap, særlig knyttet til den mellommesolittiske 

fasen, men også fra senere perioder. I tillegg har det blitt gjennomført et mindre prosjekt på 

Skutvikåsen i Skien (Ekstrand 2012). Funnene herfra skriver seg fra mellommesolittisk tid og 

overgangen mellom mesolitikum–neolitikum. 

 

Samlet sett har det frem til 2014 blitt gravd ut mer enn 40 steinalderlokaliteter langs kysten av 

Telemark og i tilgrensende deler av Vestfold (Melvold og Persson 2014, Reitan og Persson 

2014, Solheim 2014). Undersøkelsene varierer i omfang og spenner over en tidshorisont på 

mange tusen år. Totalt bidrar disse undersøkelsene til å skissere et bilde av utviklingen i 

kystområdene, fra pionerfasen og frem til jordbrukets fremvekst i yngre steinalder. 

 

Steinalderbosetninger som har ligget et stykke innenfor kystlinjen er betydelig mindre 

undersøkt, og kunnskapen er derfor tilsvarende begrenset. Det kjennes riktignok en hel del 

steinalderfunn fra kystopplandet i regionen, men disse har i hovedsak fremkommet mer eller 

mindre tilfeldig som løsfunn (jf. Mikkelsen 1989, Amundsen 2000, Gundersen 2013). 

Kildesituasjonen for Gransheradområdet med Follsjå kan gis en tilsvarende karakteristikk. Av 

de 54 kartfestede steinalderfunnene fra Gransheradområdet (jf. Gundersen 2013), er det kun 

Guriby som er faglig undersøkt (Bjørn 1934). På flere av de øvrige lokalitetene er det imidlertid 

plukket opp relativt mye distinkt gjenstandsmateriale, slik at funnene i seg selv utgjør et visst 

kunnskapspotensial, til tross for manglende faglige undersøkelser. 

 

Gundersen (2013) har med utgangspunkt i funnmaterialet pekt på en del trekk ved 

steinalderbosetningen i Gransherad. Området inngår også i Mikkelsens (1989) tidligere 

analyser. Dateringsmessig dekker funnene deler av både eldre og yngre steinalder, og i flere 

tilfeller er begge perioder representert på samme lokalitet. Både Mikkelsen (1989: 163) og 

Gundersen (2013: 49) mener at lokalitetene i området har vært brukt regelmessig og gjentatte 

ganger av ikke bofaste grupper, og at bosetningen inngår i et bruksmønster der forskjellige 

ressurser utnyttes i ulike soner fra kysten til fjellet. Relasjonene til den nærliggende kysten 

vises gjennom omfattende flintbruk, da dette er råstoff som ikke finnes lokalt. Tilknytningen 

til og kontaktene med høyereliggende områder lenger inn fra kysten er imidlertid ikke like 

tydelige, men det finnes for eksempel enkelte gjenstandsfunn av kvartsitt med nære paralleller 

til funn i fjellet (op. cit.). 

 

Funnene fra Gransheradområdet viser til omfattende bruk av kystopplandet i både eldre og 

yngre steinalder. Det å bedre få belyst kystopplandets rolle, samt dets relasjoner til bosetning i 

andre landskapssoner, som kyst og fjell, er en viktig oppgave. En utvikling innen dette 

kunnskapsfeltet forutsetter imidlertid en høyere andel faglig undersøkte boplasser, mer i tråd 

med den undersøkelsesfrekvensen man i de senere år har sett ved kysten og i en tidligere 

periode i fjellet. Derfor vil arkeologiske undersøkelser av steinalderbosetningen rundt Follsjå 

forbedre kildesituasjonen og gi økt kunnskap om bruken av opplandet/innlandet i steinalderen. 
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5.3 UNDERSØKELSESMETODE 

5.3.1 OVERFLATEREGISTRERING 

En av hovedmålsettingene var å frembringe et materiale som er egnet for komparative analyser 

lokalt og regionalt. Denne egnetheten er blant annet knyttet til hvor representativt 

funnmaterialet fra den enkelte lokalitet er. Fylkets registrering foregikk som nevnt mens 

vannstanden i Follsjå kun var delvis nedtappet, og det fantes derfor arealer i tilknytning til de 

berørte lokalitetene som ikke var registrerte, spesielt knyttet til de langgrunne delene av 

sjøen. Fylkets dokumentasjon av avgrensning og bevaringsforhold måtte derfor kunne 

oppfattes som noe usikker. På dette grunnlaget ville ikke museet på forhånd prioritere enkelte 

lokaliteter fremfor andre. I den grad det ville bli aktuelt med slik prioritering, kunne denne 

først foretas etter at feltarbeidet hadde kommet i gang og man hadde fått en bedre oversikt over 

funn- og bevaringsforhold på samtlige lokaliteter. 

 

Det ble foretatt undersøkelser på utvaskede og/eller eroderte steinalderlokaliteter som i 

hovedsak ikke var torvdekte og som lå under høyeste regulerte vannstand. Bevaringstilstanden 

ble derfor antatt ikke å være god nok til at det på bakgrunn av spredning av funn og eventuelle 

strukturer kunne foretas meningsfulle, romlige analyser innenfor den enkelte lokalitet. 

I stedet for konvensjonelle utgravninger, der det graves i ruter og lag, var undersøkelsen 

begrenset til oppsamling på og dokumentasjon av lokalitetenes overflater. Funnene ble i 

hovedsak ikke dokumentert til en høyere romlig oppløsning enn lokalitetskontekst. 

 

Overflateregistreringen og funnoppsamlingen foregikk etter en metode som opprinnelig er 

utarbeidet for systematisk åkerregistrering i jordbrukslandskap (jf. Løken et al. 1996). 

Utgravningsmannskapet går da over arealene som skal undersøkes i parallelle, rette linjer med 

fast avstand mellom registratorene, i dette tilfellet en armlengde. Avstand og ganghastighet må 

tilpasses etter funnforhold, slik at man med relativt stor sannsynlighet påviser eksisterende 

littisk materiale og eventuelt andre relevante bosetningsspor. For å optimalisere mulighetene for 

å se funn, bør retningen på linjene man går langs tilpasses gjeldende lysforhold, samtidig som 

man tar i betraktning lokaltopografien. Fordi metoden tidligere kun har vært anvendt i begrenset 

grad i steinaldersammenheng i Norge, måtte gravemannskapet prøve seg frem for å finne frem 

til de parametere som gjorde undersøkelsen mest mulig effektiv i forhold til målsetningene. For 

å holde ganglinjen satte personen ytterst på rekken ned et flagg med jevne mellomrom. Dette 

gav siktelinjer, og en enkelt måte å dele flaten om i korridorer man gikk. I tillegg satt alle ned 

en spraymalt spiker der man plukket opp et funn. Etter endt søk, ble ansamling av spikere målt 

inn som polygoner, og disse dannet utgangspunkt for avgrensning av funninnsamlingsområder. 
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Figur 3: Overflateregistrering av lokalitet Follsjå 34. Bilde tatt mot sørøst (Cf34868_005). Foto: Irmelin Axelsen 

De enkelte lokalitetene ble avgrenset og innmålt med CPOS GPS, på bakgrunn av 

funnspredning, topografi og tidligere registreringsopplysninger. Det ble gitt spesiell fokus på å 

måle inn den nærmeste strandkanten på hver lokalitet, som dermed gir en indikasjon på 

vannstanden i undersøkelsesperioden. Lokalitetsområdet ble også fotodokumentert og funn 

registrert i lokalitetsskjema, som lå på iPad, av utgravningsleder. Dette skjemaet inneholdt felter 

for beskrivelse av topografien, vegetasjon, grad av erosjon, funn, etc., og danner basis for 

lokalitetskapitelet i rapporten. Dokumentasjonen av enkeltlokalitetene ble effektivisert ved at 

hver feltdeltaker hadde sin faste dokumenteringsoppgave etter endt overflatesøk. 

 

 
Figur 4: Dokumentasjonsmetoder. Bilde tatt mot sør (Cf34868_004). Foto: Irmelin Axelsen 
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Samtlige flater i den nå vannfrie sonen ble undersøkt etter denne standarden. Alle tidligere 

registrerte lokaliteter som lå i denne sonen ble også undersøkt på nytt, men da med fokus på 

de deler som i mellomtiden var blitt eksponerte. 

 

Det ble raskt åpenbart at man måtte skille mellom lokalitet og løsfunn, ettersom som det var 

funn på nesten alle registrerte flater. Lokalitet ble definert som en flate eller flater, 

avgrenset topografisk eller som samlet utgjorde en topografisk enhet, med minst 3 funn. 

Øvrige funn ble behandlet som enkeltfunn, og kun samlet inn og målt inn med et punkt.  

 

Det var ingen kart over området før oppdemming tilgjengelig i felt. Forståelsen av landskapet og 

fremgangsstrategien var derfor utelukkende basert på en visuell vurdering. 

 

Det ble benyttet båt for å befare vassdraget. Dette var helt nødvendig for framkommelighet, 

men viste seg også å være en effektiv tilnærming til landskapet ved å skille ut flater 

attraktive for båtfarende. 

 

 
Figur 5: Båten benyttet under registreringsarbeidet. Bilde tatt mot sørøst (Cf34868_007). Foto: Irmelin Axelsen 
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5.3.2 UTGRAVNING 

Dersom det skulle bli påvist distinkte funnkonsentrasjoner, rester av kulturlag og/eller bevarte 

strukturer under overflateregistreringen, var det lagt opp til at et utvalg prioriteres for mer 

detaljert undersøkelse og dokumentasjon. På disse lokalitetene ble det satt ut et rutenett, basert 

på nord-sørkoordinater, med CPOS. Innen dette rutenettet ble det gravd så mange 50x50 cm 

ruter som flatens størrelse tillot, med ca. to meters mellomrom. Hver av disse rutene skulle 

graves i 10 cm mekaniske lag, ned til funntomme lag eller grunnfjell. De gravde massene skulle 

våtsåldes i manuelle såld, med 4 mm netting. 

 

5.3.3 INNMÅLING/GIS 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling av funn, topografi, osv 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av innmålte 

enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 

10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble 

RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport 

inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. 

Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-

format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir 

de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

5.4 UNDERSØKNINGENS FORLØP 

Uthenting og innkjøp av utstyr, underskrivning av kontrakter og andre administrative oppgave 

samt utkjøring til felt fra museet, tok det mest av første arbeidsdag. Det var allikevel tid til en 

kort befaring av selve innsjøen for å få et første inntrykk av det endrede landskapet, om dermed 

omfanget av arbeidet. Deretter fulgte femten dager med overflateundersøkelser. Feltlaget 

begynte ved Storedam, ettersom båt og brakke lå plassert der. Derfra jobbet man seg systematisk 

gjennom landskapet, med klokka, rundt innsjøen. Dette bød på en del logistiske utfordringer. 

Etter hvert som man jobbet seg gjennom et område, måtte man flytte utreisepunktet for å korte 

ned båtturen. Dette var spesielt vanskeligst i nordvest, hvor det var langt til nærmeste åpne 

bilvei, men flest lokaliteter. En annen utfordring var aggressive hekkende måker lengst sør på 

Hellebergøyan og nord på Neset. Undersøkelsene måtte her gjøres meget gradvis for ikke å 

forstyrre fuglelivet unødig. Avslutningsvis ble det gjennomført tre dager med graving på de tre 

utvalgte lokaliteten. Værforholdene var utmerkede hele perioden. Siste dag gikk med til 

innkjøring, organisering av utstyr, dokumentasjon og funn, samt administrative oppgaver. 

Tre lokaliteter, Follsjå 2, 28 og 32 ble valgt ut for nærmere undersøkelse etter endt 

overflateregistrering. Follsjå 28 og 32 lå i det mest lokaltette området rundt Gildarodden. Follsjå 

2 ble valgt som representativ for lokalitetene i nærheten av utløpet av sjøen. Av de to utvalgte 

lokaliteten ved Gildarodden var Follsjå 32 rik på flekker og generelt mye funn, og ble prioritert 

for å få et dateringsgrunnlag for flekketeknologien. Det var også observert konsentrert 
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varmepåvirket materialet, og det var derfor håp om å finne en struktur, som for øvrig ikke lot seg 

påvise. Follsjå 28 ble prioritert på bakgrunn av en mengde kvartsittfunn, i håp om å få 

dateringsgrunnlag for denne råstoffbruken. Her var det også observert et mulig ildsted, som 

dessverre ble avkreftet etter nærmere undersøkelser. 

På samtlige av disse tre lokalitetene ble det gravd i ruter og lag. Rutene ble plassert annenhver 

meter over hele den delen av flaten som under overflateregistreringen var funnførende og med 

løsmasser. Hvis disse rutene viste seg å være funnrike, ble ytterligere ruter utenfor den 

funnførende overflaten gravd, så fremt det var tilstrekkelig med løsmasser. Det ble i alt gravd 

30,075 m³. 

Grunnet erosjon og utvasking fantes det ikke bevart organisk materiale i relevant kontekst på 

noen av lokaliteter. Det er derfor ikke samlet inn eller sendt til analyse noen former for prøver 

fra undersøkelsen. 

 

5.5 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Ettersom oppdemmingen av Follsjå ble gjort i forbindelse med tømmerfløting, og ikke 

kraftutbygging, har det vært lite heving og senkning av vannstanden i ettertid. Flater som har 

ligget helt under vann siden oppdemmingen har mistet torvlaget, og eksponert løsmassene for 

vannstrømmer. Likevel er flatene mindre forstyrret enn først antatt. Graving i ruter og lag viste 

at funnspredningen på overflaten reflekterte den romlig funnfordeling observert nedover i 

uforstyrrede lag. De høyere delene av lokalitetene viser mest tegn på erosjon. Her har 120 år 

med bølgeskvulp og isbevegelse vasket ut betydelige mengder løsmasser. Isskuring av stein 

forekommer også mest i denne øvre sonen, hvor vannstanden har variert mest og dermed isen 

beveget seg. Den gjennomgående bergarten rundt Follsjå er feltspatrik sandstein. Denne 

bergarten sprekker lett opp. Eksponert berg som har ligget i den gamle strandsonen bærer preg 

av dette, og har tidvis sprukket helt opp i skarpe kampesteinlignende blokker.  
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Figur 6: Eksempel på oppsprukkede svaberg ved Småøyan. Vannstandens høyeste nivå synes som en hvit horisontal 

stripe på berget. Bilde tatt mot sør (Cf34868_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Andre metodiske forhold var den sterke solen. Det var tidvis store forskjeller mellom skygge og 

lys, og derfor vanskelig å observere mindre funn. Dette kunne til en viss grad motvirkes av å 

tilpasse gangretningen. 

 

Det typologiske spennet ved flere strandbundne lokalitetene viser at slike gjenbesøk har 

forekommet ved Follsjå. Fangst- og jaktressurser har gjort strandsonen ved innsjøen til et 

attraktivt aktivitetsområde over lengre tid i steinalderen. De gjentatte besøkene har resultert i et 

stort antall lokaliteter. Undersøkelsen viser også at gjenbruk ikke bare er knyttet til bestemte 

områder, men også at nøyaktig de samme stedene har blitt besøkt gjentatte ganger. På flere av 

lokalitetene er det funnet gjenstander fra ulike tidsperioder innenfor de samme graveenhetene. 

Slik gjenbruk kan til dels forstås ut fra rent praktiske forhold. Enkelte flater utmerker seg som 

naturlige oppholdssteder. Samtidig har det trolig foregått rydding av stein, etablering av 

ildsteder og annen tilrettelegging ved lokalitetene, noe som kan ha økt sannsynligheten for 

videre bruk. I enkelte tilfeller kan også gjenbesøkene være direkte knyttet til kunnskap og 

tradisjon, overlevert fra en generasjon til neste. 

 

Uansett årsak skaper gjenbruken tolkningsmessige utfordringer. Det var ingen vertikal 

stratigrafi på de noen av de tre utgravde lokalitetene, dvs. at gjenstander fra ulike tidsrom lå i 

de samme dybdene. Det kan være vanskelig å vurdere størrelsen på lokaliteten og omfanget av 

aktiviteten knyttet til ulike opphold. En kan også tenke seg muligheten for gjenbruk av råstoff, 

spesielt tidligere medbrakt flint. På bakgrunn av dette må man være varsom med å knytte 

sammen gjenstandsfunn og strukturer som ikke har blitt datert på bakgrunn av typologi eller 

ved C14- dateringer. 

 

Store deler av Follsjå er et mye brukt natur- og friluftsområde med eksponerte kulturminner. Det 

er derfor rimelig å anta at en del funn er samlet inn uten at det har blitt meldt ifra. Det er følgelig 

en viss grad av moderne, men ikke påviselige, forstyrrelser i mye av det registrerte området. De 

lokalitetene som har ligget helt under vann siden oppdemmingen har likevel i stor grad vært 

spart slike forstyrrelser. 

 

6 LOKALITETENE 

 

I denne gjennomgangen er lokalitetene gruppert områdevis, fra sør til vest til nord til øst. Det 

gjør kartorientering enklere, og vil videreføres til analysedelen om områdeutnyttelse. 

Inndelingen reflekterer også fordelingen av lokalitetene. Materialet er klassifisert i henhold til 

katalogiseringsmalen til Kulturhistorisk museum, som baserer seg på Ballin (1996) og Helskog 

et al. (1976). 

 

I sørenden ble det påviste kun to lokaliteter, og disse befant seg langt fra andre grupperinger. 

Likeså langs østsiden av sjøen, hvor kun tre lokaliteter ble funnet. Langs vestsiden var det to 

grupperinger, rundt Småøyan og Deilodden, og disse behandles for seg. I nordenden av Follsjå 
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utmerket Gildarodden og Hellebergøyan seg som et lokalitet-tett område, og er blitt skilt ut fra 

de øvrige fire lokalitetene langs denne siden av innsjøen. 

 

 
Figur 7: Kart over Follsjå, med de omtalte områdene markert. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

I forkant av fylkeskommunens registreringer var det fem kjent steinalder lokaliteter rundt 

Follsjå, samtlige var påvist av hytteeiere etter innsamling av overflatefunn. I forbindelse med 

registreringene i 2013 ble det påvist sju nye lokaliteter og seks løsfunn (Johansen 2013). 

Samtlige av disse ble i 2014 på ny registrert av museet. Dette er bemerket ved hvert tilfelle i 

beskrivelsen av lokalitetene som følger. På Småøyan var lokalitet Follsjå 8 tidligere registrert. 

Ved Deilodden var samtlige lokaliteter tidligere registrert av fylkeskommunen: Follsjå 13, 14, 

15, 16, og17. I nordenden var kun Follsjå 18 og 34 tidligere registrert. På Gildarodden og 

Hellebergøyan var fire lokaliteter tidligere registrert: Follsjå 24, 28, 30 og 32. På Østsiden var 

Follsjå 21 og 22 tidligere registrert. 

 

Etter museets undersøkelser var det kommet til 21 nye steinalderlokaliteter.  
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Figur 8: Kart over Follsjå, med kjente steinalderlokaliteter før og etter fylkeskommunens og museets undersøkelser. 

Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

I det følgende er ikke løsfunn behandlet. Figur 9 viser at løsfunn forekom i nærheten lokaliteter. 

Unntaket var sørøstenden, hvor det ble gjort 17 løsfunn, men kun påvist to lokaliteter. 

 

 
Figur 9: Kart over lokaliteter (sort) og løsfunn (rødt) rundt Follsjå. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 
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På kartene i beskrivelsen av lokalitetene er dagens vannstand gjengitt. Den senkede vannstanden 

under museets undersøkelser er vist som en blå linje, som indikerer nærmeste strandkant til hver 

enkelt lokalitet. Denne viser hvordan lokalitetene forholder seg til en vannstand nærmere den 

opprinnelige vannstanden, det vil si nivået før oppdemmingen. Det antas at denne vannstanden 

er nære den samtidige vannstanden med aktiviteten på lokalitetene. 

 

Lokalitetene avmerkes på kartene ved funninnsamlingsområde og topografisk avgrensning. 

Funninnsamlingsområdet er utstrekningen av innsamlete overflatefunn. Topografisk avgrensning 

er utstrekningen av den funnførende flaten, ofte i form av svaberg eller vegetasjonskant. Disse 

kan overlappe, og i så tilfelle er kun funninnsamlingsområdet gjengitt på kartet. 

 

6.1 SØRENDEN 

 

Figur 10: Kart over sørenden av Follsjå. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 
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Follsjå 1, C59751, Cf34870 001-003, Askeladden ID 191446 

 
Figur 11: Plantegning over Follsjå 1. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert. Årsaken til dette er at kun en liten del av den øverste 

strandsonen var tilgjengelig under tidligere registreringer. Det ble utelukkende foretatt 

overflateregistrering på lokaliteten i 2014. Totalt ble det brukt seks timeverk på lokaliteten. 

Lokaliteten ligger på en strand, innerst i en liten nordvest-vendt halvmåneformet vik, midt på 

sørenden av Follsjå. Stranden er jevnt buet og med en jevn flate. Flaten strekker seg dypt 

bakover fra vannkanten i nord, og er topografisk avgrenset av høyt bratt berg i vest, og flate 

svaberg i sør og øst. Vannet er grunt ut til ca. 6m. Lokaliteten er godt skjermet. 
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Figur 12: Oversikt over Follsjå 1. Bilde tatt mot sørvest (Cf34870_002). Foto: Irmelin Axelsen 

 

Overflaten er dekket av flate skarpe, isskurte stein, med lite til ingen løsmasser imellom. Disse 

løsmassene besto av grov gråbrun sand. Vegetasjonen består av litt lyng og gress i ytterkanten av 

flaten, eller ingen på selve strandflaten. 

 

En del erosjon har forekommet på lokaliteten i form av utvasking av nesten alle løsmasser, samt 

isskuring av stein. Is og vann har også forårsaket noe oppsprekking av svabergene. Det var ingen 

påviselige moderne forstyrrelser på lokaliteten. 

 

Funnene bredte seg utover kun 2x2 m, sentralt mot vestsiden av flaten. Innen 

funnspredningsområdet var det ingen observerbare konsentrasjoner av funn. Det var ingen 

påviselige strukturer på lokalitetsoverflaten. Det ble totalt gjort 4 overflatefunn på lokaliteten: 3 

flintflekker slått av sylindrisk kjerne, hvorav 1 hadde mulig retusj; 1 kjerne eller økseemne av en 

uidentifisert type rhyolitt. 

 

Tilstedeværelsen av sylindrisk flekketeknikk indikerer en bruksfase i første halvdel av 

neolitikum. 
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Follsjå 2, C59752, Cf34871 001-005, Askeladden ID 191447 

 

Figur 13: Plantegning over Follsjå 2. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert. Årsaken til dette er at hele sadelen lå under vann ved 

tidligere registreringer. I 2014 ble det både overflateregistrert og gravd prøveruter på lokaliteten. 

Totalt fire prøveruter på 50x50cm ble gravd, i 10cm mekaniske lag, ned til funntomme lag. 

Rutene ble plassert annenhver meter over hele den delen av flaten som under 

overflateregistreringen var funnførende og med løsmasser. Totalt ble det brukt 18 timeverk. 

Lokaliteten ligger på en kort og bred sørøst-nordvest orientert sadel på en odde. Vann avgrenser 

lokaliteten i sørøst og nordvest, med brattere berg mot fastlandet i sør, og bergknauser på øya i 

nord. Svaberg avgrenser funnflaten langs begge sider, med større stein blokker i nordvest enden. 

Midt på flaten er det en liten forsenkning, hvor vannet dreneres dårligere. Sadelen er delvis 

skjermet, spesielt i nord. Vannet er grunt ut til ca 3 meter. 
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Figur 14: Oversikt over Follsjå 2. Bilde tatt mot øst (Cf34871_003). Foto: Irmelin Axelsen 

 

Flaten domineres av skarpe isskurte stein og kampestein mot vannkanten i nordvest enden, 

vannrullet stein og sand mot vannet i sørøstenden. En steinfri rund flate ligger sentralt på 

sadelen, mot vannkanten i sørøst. Undergrunnen består av homogen brun sandholdig grus, med 

gradvis mindre stein mot bunn. Ved ca. 20 cm blir undergrunnen meget våt. Blant steinene på 

nordvestlig halvdel gjenstår ingen vegetasjon, mens noe gress vokser på sørøstlige halvdel. 

 

Kraftig utvasking av løsmasser og noe isskuring av stein tyder på erosjon langs vannkanten i 

nordvest. Lite utvasking og lite isskuring langs vannkanten i sørøstenden tyder på betydelig 

mindre erosjon. Her var bunnen av et tynt torvlag bevart. Is og vann har sprukket opp deler av 

berget i hjørnene av flaten. Beltet av kampestein langs nordvestsiden kan også være totalt 

oppsprukket berg. Ingen moderne forstyrrelser var påviselige på lokaliteten. 

 

Funnspredning er jevnt fordelt innen en enkelt konsentrasjon. Med unntak av et funn inn mot 

berget ved nordøst siden, er samtlige funn gjort i en 2 meter sirkulær konsentrasjon sentralt i 

sørøst enden. Her var det påfallende lite stein, og kan virke som en ryddet flate. Graving av 

prøveruter viste at overflatefunnene korresponderte med funnfordelingen i dypere lag. Det 

indikerer at funnene på lokaliteten er lite påvirket av erosjon og fluktuerende vannstand. Det var 

ingen påviselige strukturer på lokaliteten. 

 

Det ble totalt gjort 40 funn, og samtlige av disse var av flint. Funnene fordelte seg på: 1 

tangespiss; 7 flekker, hvorav 2 hadde retusj og en rygg; 8 avslag; 12 fragment, hvorav 1 hadde 

bruksspor; 9 splint; og 3 kjernefragment, samtlige av sylindriske kjerner. Tilstedeværelsen av 

sylindrisk flekketeknikk og tangespissen indikerer en bruksfase i første halvdel av neolitikum. 
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6.2 VIKØYA, NESET, SMÅØYAN 

 

Figur 15: Kart over vestsiden av Follsjå. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 
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Follsjå 3, C59753, Cf34872 001-002, Askeladden ID 191448 

 
Figur 16: Plantegning over Follsjå 3. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

 

Lokaliteten er ikke registrert tidligere, men løsfunn (Askeladden ID171733) ble registrert 

umiddelbart nord for lokaliteten ved tidligere undersøkelser. Dette har sammenheng med den 

betraktelige lavere vannstanden under KHMs undersøkelser enn ved fylkeskommunens 

registrering. I 2014 ble lokaliteten kun undersøkt med overflateregistrering. Totalt ble det brukt 

to timeverk på lokaliteten. Lokaliteten ligger på en liten vestvendt halvmåneformet lomme på en 

strand på Vikøya, vest i Follsjå. Flaten er ujevn og består av mange små, snarere enn noen store 

lommer løsmasser. Topografisk er den avgrenset av lave svaberg i nord og sør, en lav kolle i øst, 

og av vannet i vest. Stranden vender mot et meget grunt sund, mellom Vikøya og fastlandet. 

Flaten er meget godt skjermet. 
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Figur 17: Oversikt over Follsjå 1. Bilde tatt mot sørvest (Cf34872_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Stranden domineres av rullestein, sand og mudder. Den funnførende flaten består hovedsakelig 

av noen kampesteiner og fin gulbrun sand. I bakkant av stranden er det noe gress, ellers er flaten 

fri for vegetasjon. Løsmassene, mangel på isskurt stein og oppsprukket berg tyder på liten grad 

av erosjon. Det er kun torvlaget som mangler. Det var ingen synlige moderne forstyrrelse på 

lokaliteten. 

 

Samtlige funn lå sammen i en klump midt på flate, i sanden mellom to kampesteiner. Det var 

ingen synlige strukturer på lokaliteten. Totalt ble det funnet 24 flintfragment. Samtlige var 

mulige å sette sammen til en uregelmessig kjerne, som har sprukket opp under varmepåvirkning. 

Funnenes spredning og samhørighet tyder på en enkelthendelse hvor en flintknoll er blitt kassert 

i forbindelse med et kort opphold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

 

 

 

Follsjå 4, C59754, Cf34873 001-002, Askeladden ID 191449 

 
Figur 18: Plantegning over Follsjå 4. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, da den tidligere har ligget under vann. Ved museets 

undersøkelser ble den kun overflateregistrert. Totalt ble det brukt tre timeverk på lokaliteten. 

Lokaliteten ligger på et lite rundt platå i bakkant av en strand i en liten nordøstvendt vik ytterst 

på nordenden av Vikøya, vest i Follsjå. Platået er topografisk avgrenset av svaberg i nord og sør, 

og lyngdekte tuer i bakkant. Flaten er relativt lite skjermet, da det omliggende terrenget er flatt. 

Vannet blir raskt dypt utenfor stranden. 
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Figur 19: Oversikt over Follsjå 4. Bilde tatt mot øst (Cf34873_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Platået består av en jevn, åpen flate med fin lys gul grålig sand, med noe isskurt stein, 

oppsprukket berg eller kampestein. Omliggende er det mye isskurt stein og det er berg i forkant. 

Utover minimalt av gress er det ingen vegetasjon på flaten. Isskurt stein ned mot vannkanten 

tyder på noe erosjon, ellers vitner løsmassene på platået om mindre grad av erosjon der. Is og 

vann har sprukket opp berget i kantene, spesielt i nord- og sørendene av flaten. Det er ingen 

påviselige moderne forstyrrelser på lokaliteten. 

 

Funnene er jevnt spredt over den åpne flaten. Det var ingen påviselige strukturer på lokalitetens 

overflate. Det ble totalt gjort 4 funn: 1 flintflekke med rygg; 3 flintfragment. Blant 

funnmaterialet var kun én gjenstand, i form av en ryggflekke, mulig å typebestemme nærmere. 

Ryggflekker kan i det lengste være et resultat av tilvirkning av sylindriske kjerner, og dermed en 

bruksfase i første halvdel av neolitikum. 
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Follsjå 5, C59755, Cf34874 001-002, Askeladden ID 191451 

 
Figur 20: Plantegning over Follsjå 5. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

 

Lokaliteten er ikke tidligere undersøkt, da den tidligere har ligget under vann. I 2014 ble det kun 

overflateregistrert på lokaliteten. Totalt ble det brukt åtte timeverk på lokaliteten. Lokaliteten 

ligger på en stor hylle som danner en odde langs vestsiden av Bukkøya. Hyllen danner toppen av 

en slak strand ned mot en liten vik, hvor vannet avgrenser lokaliteten i nord. Bratt berg og 

svaberg ned mot vannet i vest og sør, og lavt svaberg i øst, avgrenser lokaliteten topografisk 

ellers. Lokaliteten er relativt lite skjermet, grunnet det lave omliggende platået. Vannet blir raskt 

dypere fra stranden. 
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Figur 21: Oversikt over Follsjå 5. Bilde tatt mot sør (Cf34874_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av rullestein og imellomliggende lys gulgrå sand. Mot ytterkantene av flaten 

dominerer store isskurte stein og oppsprukket berg. Det er kun et tynt lag løsmasser over berget. 

På platået er det ingen vegetasjon. Isskuringen og mengden løsmasser tyder på noe erosjon. Det 

er ikke bevart noe av torvlaget fra tidligere vegetasjon. Ned mot vannet er også berget sterkt 

oppsprukket. Det er ikke påvist noen moderne forstyrrelser på lokaliteten. 

 

Funn ble gjort over hele platået. Disse fordeler seg mellom en liten konsentrasjon ved kanten i 

nordvest, en liten konsentrasjon langs kanten i sørøst, samt et enkeltfunn ved det sørøstre hjørnet 

av flaten. Det ble ikke observert noen strukturer på overflaten av lokaliteten. 

 

Det ble totalt gjort 32 funn, samtlige flint. Disse fordelte seg følgelig: 5 flekker, minst 1 av 

sylindrisk kjerne; 10 avslag; 8 fragment; 8 splint; samt 1 kjernefragment av uviss type kjerne. 

Forekomsten av sylindrisk flekketeknologi tyder på en bruksfase i første halvdel av neolitikum. 

Utover dette kan lite tolkes ut av materialet. 
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Follsjå 6, C59756, Cf34875 001-003, Askeladden ID 191452 

 
Figur 22: Plantegning over Follsjå 6. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den tidligere lå under vannstanden. Det ble kun 

gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. Totalt ble det brukt seks timeverk på 

lokaliteten. Lokaliteten består av en jevn liten flate på en liten odde, med tilhørende sidevik, i 

sørenden av Bukkøya, vest i Follsjå. Lokaliteten er topografisk avgrenset av lavt svaberg i vest, 

lavt berg i øst skiller odden fra viken, i nord stiger flaten til en våtere stråtekt sadel, og isskurt 

berg og kampestein avgrenser flaten ut mot vannet i sør. Lokaliteten er skjermet. Vannet utenfor 

den tilhørende stranden er langgrunt. 
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Figur 23: Oversikt over Follsjå 6. Bilde tatt mot sørvest (Cf34875_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av små lommer lys gråbrun sand og grus mellom rullestein. Det er ingen 

vegetasjon på lokaliteten, utover noen små gresstuster. Noe erosjon er synlig i form av isskurt 

stein i ytterkantene av flaten, samt manglende torvlag over løsmassene. Kampesteinene ned mot 

vannet er mest sannsynlig totalt oppsprukket berg. Det er ingen påviselige moderne forstyrrelser. 

 

Funnmaterialet er jevnt spredt over hele flaten. I tillegg ble det gjort 3 løsfunn i den topografisk 

tilhørende sideviken. Det var ingen observerbare konsentrasjoner av funn innen 

funnspredningsområdet. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 26 funn, hvorav samtlige var flint, 10 hadde cortex. Funnene fordelte seg 

følgelig: 1 enegget pilspiss; 4 flekker, minst 1 av sylindrisk kjerne, 1 med retusj, 1 med 

bruksspor, og 1 med rygg; 4 avslag; 12 fragment; 3 splint; 1 kjernefragment av uviss type; samt 

1 knoll. Sylindrisk flekketeknologi antyder en bruksfase av lokaliteten i første halvdel av 

neolitikum. Den eneggede spissen peker mot en tidligneolittisk datering av aktiviteten. 

Flintknollen og den høye forekomsten cortex, kan tyde på primærtilvirkning av råstoff på 

lokaliteten. 
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Follsjå 7, C59757, Cf34876 001, Askeladden ID 191454 

 
Figur 24: Plantegning over Follsjå 7. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vannstanden ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014.  

Totalt ble det brukt to timeverk. Lokaliteten består av en liten lomme løsmasser på et svaberg. 

Svaberget former en liten lav rygg og odde i midten av bred vik, og ligger på nordsiden av 

Bukkøya. Lokaliteten er avgrenset topografisk av våt strand i øst og vest, berg i sør, og vann i 

nord, og er godt skjermet. Vannet blir raskt dypt. 
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Figur 25: Oversikt over Follsjå 7. Bilde tatt mot nordøst (Cf34876_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av et tynt lag med fin sand direkte på svaberget, samt noe rullestein til sidene. 

Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små gresstuster. Noe erosjon kunne 

observeres i form av utvaskning av finere løsmasser, og mangelen på torvlag. Det er derimot 

ikke oppsprukket berg. Det er ingen påviselige moderne forstyrrelser av lokaliteten. 

 

Funnene brer seg over et ovalt belte tvers over midten av svaberget. Det ble ikke observert noen 

strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Totalt ble det gjort 4 funn, samtlige flint. Disse fordelte seg følgelig: 1 A3-spiss; 3 flekker av 

sylindrisk kjerne. Forekomsten av en A3-pilspiss peker mot en tidlig-neolittisk bruksfase på 

lokaliteten. De øvrige flekkene, laget på sylindrisk kjerne, understøtter dette. Disse er evt. del av 

en produksjonssekvens, hvor flekkene skulle tilvirkes til pilspisser; eventuelt i forkant av jakt. 
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Follsjå 8, C59758, Cf34877 001, Askeladden ID 171801 

 
Figur 26: Plantegning over Follsjå 8. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere påvist i forbindelse med fylkeskommunens registreringer, under 

Askeladden-ID 171801. I forbindelse med museets undersøkelser, var en større del av funnflaten 

eksponert grunnet lavere vannstand. Det ble derfor foretatt ytterligere overflateregistrering (jf. 

Johansen 2013 for øvrig beskrivelse). Totalt ble det brukt fire timeverk. Den nylig eksponerte 

delen av lokaliteten består av en smal østvendt hylle langs en strand på en halvøy. Lokaliteten er 

avgrenset av svaberg i nord og sør, tuer i vest, og vannet i øst. Stedet er lite skjermet. 
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Figur 27: Oversikt over Follsjå 8. Bilde tatt mot sørøst (Cf34877_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten utgjøres av en lomme lys gråbrun grus, sand og rullestein mellom svaberg. Isskurt 

stein og et belte helt oppsprukket berg dominerer i øst mot vannet. Det er ingen vegetasjon på 

lokaliteten, utover noen små gresstuster. Erosjon er observerbart i form av noe utvaskning av 

løsmasser, mangel på torvlag, samt isskuring og oppsprukket berg ved vannet. Ingen moderne 

forstyrrelser kunne påvises. 

 

Funnene ligger jevnt spredt utover i bakkant av lommen løsmasser. Det var ingen 

konsentrasjoner med funn innen dette arealet. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. 

 

Det ble gjort kun 2 funn på lokaliteten: 1 flintavslag; 1 flintfragment. Ved den tidligere 

registreringen ble det funnet 3 mikroflekker, 2 avslag og 8 fragment. Funnmaterialet kunne ikke 

dateres typologisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

 

 

Follsjå 9, C59759, Cf34878 001-003, Askeladden ID 191455 

 
Figur 28: Plantegning over Follsjå 9. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vannstanden ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014.  

Totalt ble det brukt åtte timeverk. Lokaliteten befinner seg på et uregelmessig formet, større nes 

utenfor en stor vik, øst på Neset, vest i Follsjå. Neset er bundet til fastlandet i vest. Flatene som 

utgjør lokaliteten ligger i små viker og på hyller rundt kanten av neset. Den er avgrenset mot 

vest av berg, og i alle andre retninger av vannet. Lokaliteten er lite skjermet. Vannet blir raskt 

dypere utenfor stranden.  
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Figur 29: Oversikt over Follsjå 9. Bilde tatt mot nordøst (Cf34878_003). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av små lommer lys gråbrun sand mellom isskurt stein og berg. Et større 

svaberg dominerer midt på neset. Vegetasjonen består av en klynge lyng og furu midt på neset. 

Noe isskuring, noe utvaskning av løsmasser og manglende torvlag tyder på noe erosjon. Ytterst 

på neset er kampesteinene mest sannsynlig rester av oppsprukket svaberg. Ingen moderne 

forstyrrelser kunne påvises. 

 

Funnene lå spredt i små konsentrasjoner på lommene av løsmasser, over mye av neset. To 

løsfunn ble gjort vest for neset, på landbroen, et løsfunn ble gjort lengst nord på neset. De øvrige 

funnene lå primært rundt to små viker på sørenden. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 48 funn, hvorav én var av bergkrystall, de øvrige av flint. Disse fordelte seg 

følgelig: 10 flekker, minst 1 av sylindrisk kjerne; 9 avslag; 21 fragment, 1 med retusj; 7 splint; 1 

bergkrystallsavslag. Forekomsten av sylindrisk flekketeknologi peker mot en bruksfase av 

plassen i første halvdel av neolitikum.  
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Follsjå 10, C59760, Cf34879 001-002, Askeladden ID 191456 

 
Figur 30: Plantegning over Follsjå 10. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vannstanden ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. 

Totalt ble det brukt to timeverk. Lokaliteten består av en liten flate, ved et svaberg på en liten 

odde. Flaten er jevn, men uregelmessig i utstrekning. Svaberg avgrenser lokaliteten i vest mot 

vannet, og våtmark i bakkant. Et større felt med isskurt stein avgrenser den i nord og sør mot 

vannet. Odden er vestvendt og kun delvis skjermet. Vannet blir raskt dypt utenfor flaten. 
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Figur 31: Oversikt over Follsjå 10. Bilde tatt mot nordøst (Cf34879_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av en liten lomme lys gråbrun sand og en del små rullestein. Det er ingen 

vegetasjon på lokaliteten, utover noen små gresstuster. Utover noe isskuring og manglende 

torvlag, er det lite tegn til erosjon på lokaliteten. Berget er ikke sprukket opp og det er en del 

fine løsmasser. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten kunne påvises. 

 

Funnspredningen er jevn over hele lommen av løsmasser. Det ble ikke observert noen strukturer 

på lokalitetens overflate. Det ble kun gjort 3 funn på lokaliteten: 3 fragment, alle av flint.  
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Follsjå 11, C59761, Cf34880 001, Askeladden ID 191458 

 
Figur 32: Plantegning over Follsjå 11. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vannstanden ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. 

Totalt ble det brukt to timeverk. Lokaliteten ligger på en liten, smal, kort, nord-sørgående sadel 

ytterst på en odde, i sørenden av Småøyan, vest i Follsjå. Topografisk avgrenses flaten av 

våtmark i bakkant i nord, berg i vest, svaberg i øst, og store flyttstein mot vannet i sør. Vannet 

blir raskt dypt. Lokaliteten er godt skjermet. 
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Figur 33: Oversikt over Follsjå 11. Bilde tatt mot nordøst (Cf34880_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av en lomme lys gråbrun sand og rullestein mellom berg i dagen. Flere store 

kampesteiner ligger på flaten. Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små 

gresstuster på flaten. Manglende torvlag tyder på noe utvaskning av løsmasser. I tillegg er berget 

i nedkant oppsprukket grunnet is og vann, og mye av flyttsteinen er sannsynligvis rester etter 

slike prosesser. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten kunne påvises. 

 

Funnene er jevnt spredt over den nordlige delen av flaten, uten konsentrasjoner. Det ble ikke 

observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 3 funn: 1 flintavslag; 1 flekke av bergkrystall med bruksspor; 1 bipolar kjerne 

av bergkrystall.  
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Follsjå 12, C59762, Cf34881 001-002, Askeladden ID 191460 

 
Figur 34: Plantegning over Follsjå 12. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vannstanden ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. 

Totalt ble det brukt tre timeverk.  Lokaliteten ligger i en sidevik, i en stor bukt mellom Neset og 

Småøyan. Viken er sørøstvendt. Topografisk er den funnførende flaten avgrenset av berg på alle 

kanter. Rullestein dominerer mot vannet i sørøst, som blir raskt dypt.  Lokaliteten er skjermet. 

 



44 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

 
Figur 35: Oversikt over Follsjå 12. Bilde tatt mot sørvest (Cf34881_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av en liten lomme lys gråbrun sand mellom berg og rullestein. Flaten er friere 

for stein midt på, mens de store kampesteinene hovedsakelig ligger rundt. Det er ingen 

vegetasjon på lokaliteten, utover noen små gresstuster på flaten med løsmasser. Litt utvaskning 

og manglende torvlag tyder på noe erosjon på lokaliteten. I tillegg er berget i nedkant 

oppsprukket grunnet is og vann, og mye av flyttsteinen er sannsynligvis rester etter slike 

prosesser. Det er derimot ingen påviselige moderne forstyrrelser av flaten. 

 

Funnene fordeler seg over hele sandlommen. I tillegg ble det gjort 2 løsfunn nord for flaten. Det 

ble observert en sterk konsentrasjon av funn midt på flaten, inntil et svaberg. Det ble ikke 

observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 91 funn, samtlige flint. Funnene fordelte seg følgelig: 1 nakke og 3 avslag av 

slipt flintøks; 1 A2-pilspiss og 1 tangespiss gjort på avslag fra slipt flintøks; 13 flekker, 1 med 

rygg; 4 mikroflekker; 12 avslag; 37 fragment; 19 splint. Samlet peker pilspissen og flintøksene 

mot en tidligneolittisk bruksfase på lokaliteten. Antall flekker, og redskaper laget på flekker, kan 

tyde på et opphold for redskapsproduksjon i forberedelse til jakt. 
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Follsjå 35, C59785, Cf34904 001, Askeladden ID 191474 

 
Figur 36: Plantegning over Follsjå 35. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vannstanden ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. 

Totalt ble det brukt to timeverk. Lokaliteten ligger på en jevn, nordvendt hylle, i en liten vik 

nord på Neset-øya. Lokaliteten avgrenses topografisk av isskurt stein ned mot vannet i nord, av 

berg i øst, kampestein i vest, og en kolle i sør. Lokaliteten er lite skjermet. 
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Figur 37: Oversikt over Follsjå 35. Bilde tatt mot øst (Cf34904_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av små lommer lys gråbrun sand mellom isskurt stein. Det er ingen vegetasjon 

på lokaliteten, utover noen små gresstuster. Noe erosjon er synlig på lokaliteten i form av isskurt 

stein i ytterkantene av flaten, samt manglende torvlag over løsmassene. Ingen moderne 

forstyrrelser av lokaliteten var påviselig. 

 

Samtlige funn ble gjort midt på flaten. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens 

overflate. Det ble totalt gjort 3 funn: 2 flintflekker og 1 flintsplint. Samtlige av flekkene er laget 

på sylindriske kjerner, hvilket tyder på en bruksfase av lokaliteten i første halvdel av neolitikum.  
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6.3 DEILODDEN 

 
Figur 38: Kart over Deilodden, nordvest i Follsjå. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 
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Follsjå 13, C59763, Cf34882 001-002, Askeladden ID 162365 

 
Figur 39: Plantegning over Follsjå 13. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert av fylket og ved funninnsamling gjort av lokal hytteeier, med 

Askeladden-ID 162365. Deler av lokaliteten lå under vannstanden ved tidligere undersøkelser av 

området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på nylig eksponerte flater i forbindelse 

med museets undersøkelser. Totalt ble det brukt seks timeverk. Lokaliteten ligger på en stor, 

østvendt, meget jevn flate nær vannet, i en stor vik sør for utløpet av Kyrsbekken. Topografisk 

er flaten avgrenset av svaberg mot øst og mot vannet, ytterligere svaberg i sør, og våtmark i 

nord. Flaten er kun svakt hellende mot vannet, som er langgrunt. Lokaliteten er skjermet. 
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Figur 40: Oversikt over Follsjå 13. Bilde tatt mot nordøst (Cf34882_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av lys gråbrun sand, grus og mye knyttnevestore rullestein. Det er ingen 

vegetasjon på lokaliteten, utover siv og buskas sentralt sør på flaten. Noe utvaskning av 

løsmasser og manglende torvlag tyder på en viss grad av erosjon. I tillegg har vann og is 

sprukket opp mye av svaberget i nord. 

 

Flaten er delvis ryddet for rullestein for å bygge to båtmoloer lengst nord på flaten, orientert øst-

vest. Funnene fordeler seg jevnt over hele den sentrale delen av flaten med løsmasser. Funnene 

fortsetter opp til det overgrodde området i bakkant. Lokaliteten kan dermed fortsette noe 

vestover, men sikten var ikke god nok for overflateundersøkelser. Innen dette 

funnspredningsområdet var det ingen observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke 

observert noen strukturer på lokalitetens overflate, men dette kan være forstyrret av rydding i 

nyere tid. 

 

Det ble gjort 15 nye funn under museets undersøkelser, samtlige av flint. Funnene fordelte seg 

følgelig: 1 flekke; 2 avslag; 9 fragment; 3 splint. Under fylkeskommunens registreringer ble det 

funnet en konisk mikroflekkekjerne av flint. Det skal være samlet inn mye flint av lokale 

hytteeiere tidligere. Mikroflekketeknologi kan tyde på en senmesolittisk bruksfase på lokaliteten. 
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Follsjå 14, C59764, Cf34883 001-002, Askeladden ID 162366 

 
Figur 41: Plantegning over Follsjå 14. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Dette er en tidligere registrert lokalitet gjort av fylket, og flint innsamlet av en lokal hytteeier, 

med Askeladden-ID 162366. Deler av lokaliteten lå under vannstanden ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på nylig eksponerte 

flater i 2014. Totalt ble det brukt to timeverk. Lokaliteten ligger på en liten flate mellom isskurt 

svaberg og berg. Topografisk er flaten avgrenset i alle retninger av berg eller steiner, og ligger 

på en odde rett sør for utløpet av Kyrsbekken, nordvest i Follsjå. Flaten heller svakt mot vannet i 

sør og sørvest, og er godt skjermet. Vannet blir raskt dypere. 
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Figur 42: Oversikt over Follsjå 14. Bilde tatt mot sørøst (Cf34883_002). Foto: Irmelin Axelsen 

 

Overflaten utgjøres av en liten lomme lys gråbrun sand, grus og noe rullestein. Bart berg ligger i 

til sidene og i bakkant, mens en voll av kampestein ligger i forkant. Midt på flaten er det en stor 

firkantet flyttstein, med en ansamling rullestein inntil. Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, 

utover noen små gresstuster på flaten med løsmasser. Isskurt berg og manglende torvlag tyder på 

noe erosjon. Videre er det sannsynlig at steinvollen i forkant er helt dannet av berg sprukket opp 

av is og vann. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Funnene sprer seg jevnt over sandlommen. Innen dette funnspredningsområdet var det ingen 

observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens 

overflate. 

 

Det ble gjort 6 funn ved museets undersøkelser, alle av flint. Funnene fordelte seg følgelig: 1 

flekke med bruksspor; 2 avslag; 2 fragment; 1 splint. Det ble kun gjort 1 løsfunn under 

registreringene i fylkeskommunens regi, men det skal og være samlet inn en del funn av lokale 

hytteeier tidligere. Det var ikke mulig ut ifra funnmaterialet å datere en bruksfase på lokaliteten. 
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Follsjå 15, C59765, Cf34884 001-002, Askeladden ID 162367 

 
Figur 43: Plantegning over Follsjå 15. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Dette er en tidligere registrert lokalitet ved fylket, og flint innsamlet av lokal hytteeier, med 

Askeladden-ID 162367. Deler av lokaliteten lå under vann ved tidligere undersøkelser av 

området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på nylig eksponerte flater i 2014. Totalt 

ble det brukt fire timeverk. Lokaliteten ligger på en jevn, avlang flate avgrenset av isskurt 

svaberg i sørøst og nordvest, berg i bakkant, og bekkeleie nedenfor flaten i nordøst. Lokaliteten 

ligger i utløpet av Kyrsbekken. Flaten heller svakt mot bekken. Flaten er godt skjermet inne i 

delvis gjenmudret vik, med åpning i øst. 
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Figur 44: Oversikt over Follsjå 15. Bilde tatt mot sørøst (Cf34884_002). Foto: Irmelin Axelsen 

 

Overflaten består av en lomme sand, grus og noe rullestein. Litt i bakkant for midten av flaten, 

ligger en stor flyttstein. Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små gresstuster. 

Isskuring, litt utvaskning av løsmasser og manglende torvlag tyder på noe erosjon. Svaberget i 

sørøst er også sprukket opp i store heller. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var 

påviselige. 

 

Funnene er spredt jevnt over sørøstenden av sandlommen. Innen dette funnspredningsområdet 

var det ingen observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. 

 

Det ble gjort 8 funn under museets undersøkelser, samtlige flint. Disse fordelte seg følgelig: 4 

avslag; 2 fragment; 1 splint; 1 bipolar kjerne. Det ble kun gjort 1 løsfunn under 

fylkeskommunens registreringer. Men det skal være innsamlet en mengde funn ved tidligere år 

av lokale hytteeiere. Det er ikke mulig å datere en bruksfase på lokaliteten ut ifra en typologisk 

datering av funnmaterialet. 
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Follsjå 16, C59766, Cf34885 001-002, Askeladden ID 162368 

 
Figur 45: Plantegning over Follsjå 16. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Denne lokaliteten er tidligere registrert av fylket og ved innsamlet flint av en lokal hytteeier, 

med Askeladden-ID 162368. Deler av lokaliteten lå under vann ved tidligere undersøkelser av 

området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på nylig eksponerte flater i 2014. Totalt 

ble det brukt to timeverk. Lokaliteten består av en liten, avlang, jevn, svakt hellende, sørvendt 

hylle langs en bratt strand. Den ligger ved et nes, øst for utløpet av Kyrsbekken. Topografisk er 

flaten avgrenset i øst og vest av berg, av vann i sør, og av tuer og skog i bakkant i nord. Flaten er 

skjermet. Vannet blir raskt dypt utenfor lokaliteten. 
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Figur 46: Oversikt over Follsjå 16. Bilde tatt mot sørøst (Cf34885_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Rullestein og grov sand utgjør overflaten på den funnførende delen. Midt på flaten stikker det 

opp flere partier helt flatt berg. Mellom flaten og vannet går et bratt belte skarpe steinblokker. 

Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små gresstuster på flaten med løsmasser. Lite 

utvaskning, isskuring av berget mot vannet i sør, samt manglende torvlag tyder på noe erosjon. 

Beltet av stein mellom flaten og vannet er mest sannsynlig restene av totalt oppsprukket berg, 

forårsaket av vann og is. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Funnspredning er jevnt langs sørsiden av flaten med løsmasser. Innen dette 

funnspredningsområdet var det ingen observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke 

observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Under museets undersøkelser ble det gjort 9 funn, alle i flint. Disse fordelte seg følgelig: 8 

fragment; 1 splint. Tidligere registrering gjort av fylkeskommunen fant 1 flintflekke, 1 avslag og 

5 fragment. Det skal òg være levert inn flint ved tidligere år av en lokal hytteeier. Det er ikke 

mulig å datere en bruksfase på lokaliteten ut ifra en typologisk datering av funnmaterialet. 

Flintflekka kan se ut til å være slått på sylindrisk kjerne, som kan tyde på en bruksfase i første 

halvdel av neolitikum. 
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Follsjå 17, C59767, Cf34886 001-002, Askeladden ID 162369 

 
Figur 47: Plantegning over Follsjå 17. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert ved fylket, samt innsamlet flint av lokal hytteeier, med 

Askeladden-ID 162369. Deler av lokaliteten lå under vann ved tidligere undersøkelser av 

området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på nylig eksponerte flater i 2014. Totalt 

ble det brukt to timeverk. Lokaliteten består av en liten, sørøstvendt, rund, jevn lomme mellom 

svaberg. Topografisk avgrenser svabergene lommen på alle kanter. Lokaliteten ligger på en spiss 

odde, men er skjermet av svabergene. Flaten åpner mot vannet i øst, som raskt blir dypt. 
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Figur 48: Oversikt over Follsjå 17. Bilde tatt mot nord (Cf34886_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består sentralt av rullestein og lys gråbrun sand. I ytterkantene er det mer rullestein. 

Mot vannet i nordøst er det mye stor, skarp stein. Hele den sentrale delen av flaten er dekket av 

torv og gress. Litt utvaskning av løsmasser er synlig inntil svabergene, og litt isskuring er også 

tydelig på berget ned mot vannet i øst. Sammen med manglende torvlag, tyder dette på en viss 

grad av erosjon. Steinene mot vannet i sør er mest sannsynlig oppsprukket berg. Ingen moderne 

forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Funnspredningen er jevn i kanten av flaten (utenfor vegetasjonen). Funnområdet kan 

representere utkanten av aktivitetsområdet, som så vil ligge under torva midt på flaten. Innen 

dette funnspredningsområdet var det ingen observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke 

observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble gjort 4 funn på lokaliteten, alle flint: 1 A2-pilspiss og 3 avslag. Ved fylkeskommunens 

registrering ble det funnet 1 flintfragment. Det er også leverte inn funn tidligere av en lokal 

hytteeier. Pilspissen tyder på en tidligneolittisk bruksfase på lokaliteten. 
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6.4 NORDENDEN 

 

 
Figur 49: Kart over nordenden av Follsjå. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 
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Follsjå 18, C59768, Cf34887 001-002, Askeladden ID 162371 

 
Figur 50: Plantegning over Follsjå 18. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Funn ble først samlet inn og kartfestet av en lokal hytteeier, og deretter registrert av fylket, som 

ikke gjorde ytterligere funn, med Askeladden-ID 162371. Deler lå under vann ved tidligere 

undersøkelser av området. Totalt ble det brukt tre timeverk. Det ble kun gjennomført 

overflateregistrering på nylig eksponerte flater i 2014.  Lokaliteten ligger på en regulær avlang, 

buet flate innerst i Lauvvika, nord i Follsjå. Flaten er jevn og sørvendt, topografisk avgrenset av 

berg i bakkant og isskurt berg og kampesteiner til sidene. Et bredt belte store, skarpe stein 

avgrenser mot vannet i sør, som raskt blir dypt. Flaten er godt skjermet. 
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Figur 51: Oversikt over Follsjå 18. Bilde tatt mot sørvest (Cf34887_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av en liten lomme med rullestein og grov lys grå sand. Det er mye større og 

mindre steiner over hele flaten. Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små 

gresstuster. Litt utvaskning av løsmasser, noe isskuring og manglende torvlag tyder på noe 

erosjon. Beltet av kampesteiner mellom flaten og vannet er mest sannsynlig restene av 

oppsprukket svaberg, forårsaket av is og vann. Moderne forstyrrelser kunne ikke påvises. 

 

Det ble ikke gjort nye funn på lokaliteten og det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. 
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Follsjå 31, C59781, Cf34900 001, Askeladden ID 191472 

 
Figur 52:Plantegning over Follsjå 31. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. Totalt ble det 

brukt fire timeverk. Lokaliteten ligger på en hylle på en odde ute på neset mellom Stokkholm og 

Sandvika. Flaten er delt opp i små viker sør og nord for en sentralt plassert bergknatt. Flaten er 

jevn og sirkulær. Isskurt berg og stein avgrenser flaten i forkant. Berg avgrenser til sidene og i 

bakkant. Lokaliteten er østvendt og skjermet. Vannet er grunt i sundet mellom lokaliteten og 

Sandviksøya. 
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Figur 53: Oversikt over Follsjå 31. Bilde tatt mot sørvest (Cf34900_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Flaten er dekket av torv, lyng og furu, unntatt i ytterkanten i øst, hvor torva er vasket bort, og 

sand og gruslag eksponert før steinbeltet ned mot vannet. Sanden veksler mellom lys gul og rød. 

Rundt flaten vokser det gress. Utvaskning, spesielt i ytterkantene mot øst hvor anrikningslaget er 

delvis eksponert, og manglende torvlag tyder på noe erosjon. Langs vannkanten er berget nesten 

helt sprukket opp av is og vann. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var påviselige . 

 

Funnene er jevnt spredt over hele ytterkanten i øst, og en viss konsentrasjon av funn kunne 

observeres i sørlig hjørnet av dette området. Det ble ikke observert noen strukturer. 

 

Det ble totalt gjort 5 funn på lokaliteten, alle i flint: 3 flekker, samtlige muligens av sylindrisk 

kjerne; 2 avslag. Sylindrisk flekketeknologi kan tyde på en bruksfase i første halvdel av 

neolitikum. 
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Follsjå 33, C59783, Cf34902 001-002, Askeladden ID 191473 

 
Figur 54:Plantegning over Follsjå 33. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014.  Totalt ble det 

brukt tre timeverk. Lokaliteten ligger på en lang, smal sadel på tvers av en odde. Sadelen er 

orientert nord-sør. Odden stikker i Follsjå mot øst, og ligger vest i Stokkeholmen, nord i Follsjå. 

Lokaliteten strekker seg slakt ned mot vannet i nord. Bratt skrent med isskurt berg avgrenser 

sadelen i sør, lavt bratt svaberg i vest. Store flate svaberg dominerer i øst. Flaten er jevnt, svakt 

skrånende mot nord, og lite skjermet. 
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Figur 55: Oversikt over Follsjå 33. Bilde tatt mot nord (Cf34902_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av en lomme lys gråbrun sand mellom svaberg. Sadelen ender med en 

sandstrand i nord, og med oppbrutt berg i sør. Noen store flyttesteiner ligger langs østsiden av 

flaten. Små ansamlinger rullestein ligger på flatene med løsmasser. Vegetasjonen består av noe 

tynn gammel torv i forsenkningen midt på sørlig halvdel. Noe utvaskning av løsmasser, 

manglende torvlag og isskuring, spesielt i sør, tyder på noe erosjon. Ned mot vannet er også 

berget sterkt oppsprukket. Et par oppbygde båtplasser kunne ses på lokaliteten. Disse har påført 

små forstyrrelser utover tilførte steinmasser. 

 

Funnspredningen er jevn over hele sadelen. Innen dette området er det ikke observert noen 

konsentrasjoner funn. Det er ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble funnet totalt 12 flintartefakter: 4 avslag; 5 fragment; 2 bipolare kjerner og 1 fragment av 

uviss kjerne. I tillegg ble det funnet 1 fragment bergkrystall. Det var ikke mulig basert på 

materialet å datere en bruksfase på lokaliteten typologisk. Materialet var for tynt og for lite 

diagnostisk til å bestemme typen aktivitet på plassen. 
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Follsjå 34, C59784, Cf34903 001-002, Askeladden ID 171730 

 
Figur 56: Plantegning over Follsjå 34. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert under Askeladden-ID 171730. Ved museets undersøkelser ble 

kun de flater som tidligere hadde ligget under vann overflateregistrert. Totalt ble det brukt åtte 

timeverk på lokaliteten. Lokaliteten ligger på en stor, regulær rund, jevn, lav, flat odde ut i et 

stort elveos, hvor Esperåa renner ut i nordvesthjørnet av Follsjå. Flaten er sørvendt og godt 

skjermet av skogen i bakkant. Fra midt på flaten skråner den slakt ned mot vannet i alle andre 

retninger. Det kan antas at hoveddelen av lokaliteten befinner seg under vegetasjonen sentralt på 

flaten. 
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Figur 57: Oversikt over Follsjå 34. Bilde tatt mot øst (Cf34903_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Her er flaten dekker av tykk torv og siv og noe småfuru. Dette fortsetter nordover inn i skogen, 

hvor sivet går over i lyng. I ytterkantene er overflaten fin sand, mot øst, vest og sør. Mellom den 

torvdekkede toppen av flaten og de nedre sanddekte delene, er det en smal stripe vannrullet 

stein. Noe utvaskning av løsmasser og manglende torvlag i flatens ytterkant tyder på noe 

erosjon. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Funnspredningen er jevn over hele det eksponerte området. Det er ikke observert noen strukturer 

på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 41 funn, samtlige flint, 14 med cortex. Funnene fordelte seg følgelig: 1 

tverregget spiss, 1 A1-spiss; 7 flekker, 2 med retusj, 2 med bruksspor; 16 avslag; 9 fragment, 1 

med retusj; 1 bipolarkjerne, 3 uregelmessige og 3 fragment av uvisse kjerner. 3 flintavslag og 2 

flintfragment ble funnet under fylkeskommunens registreringer. 

 

Pilspisser av typen tverregget og A-spiss tyder på en bruksfase på lokaliteten i tidligneolittikum. 

Sammenlignet med andre lokaliteter er det påfallende mye med cortex. 

Redskapssammensetningen pilspisser, kniver og skrapere kan tyde på bruk av plassen både før 

og etter jakt. 
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6.5 GILDARODDEN, HELLEBERGØYAN 

 

 
Figur 58: Kart over Hellebergøyan og Gildarodden. Illustrasjon Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 
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Follsjå 19, C59769, Cf34888 001-002, Askeladden ID 191461 

 
Figur 59: Plantegning over Follsjå 19. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. Totalt ble det 

brukt seks timeverk.  Lokaliteten ligger på en liten, dyp, smal, nordvestvendt vik. Flaten er jevn 

flat, svakt hellende mot vannet i nord, som blir raskt dypt. Topografisk avgrenses den av svaberg 

på alle sider, og ligger langs østsiden, ytterst på Gildarodden, nordvest i Follsjå. Flaten er lite 

skjermet. 
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Figur 60: Oversikt over Follsjå 19. Bilde tatt mot sørvest (Cf34888_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av lys gråbrun sand og noe rullestein i ytterkanten av flaten, og våtere mørk 

brun sand sentralt. I tillegg er det flere steder klynger av skarp stein, mest sannsynlig større stein 

skurt ned av isen. Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små gresstuster. Litt 

utvaskning og manglende torvlag tyder på noe erosjon. I bakkant er deler av svaberget sprukket 

opp, mens det mot vannet er totalt oppsprukket. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var 

påviselige. 

 

Funnspredningen ligger over hele flaten med løsmasser. Innen dette funnspredningsområdet var 

det ingen observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 31 funn, samtlige av flint. Funnene fordelte seg følgelig: 2 flekker; 7 avslag; 

17 fragment, hvorav 2 retusjert; 4 splint; 1 fragment av mulig konisk kjerne. Basert på den 

koniske kjernen kan bruksfasen på lokaliteten dateres typologisk til den sene delen av 

mesolitikum. Videre kan redskapsmaterialet, i form av 2 skrapere, tyde på aktivitet i etterkant av 

jakten. Likevel er materialet så tynt, at tolkningene må regnes som usikre. 
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Follsjå 20, C59770, Cf34889 001-002, Askeladden ID 191462 

 
Figur 61: Plantegning over Follsjå 20. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014.  Totalt ble det 

brukt fire timeverk. Lokaliteten ligger på en liten lomme mellom svaberg, ytterst på 

Gildarodden, nordvest i Follsjå. Flaten er meget jevn. Topografisk avgrenses den av svaberg på 

alle kanter, samt vannet i sør og øst. Lokaliteten er lite skjermet. 

 



71 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

 
Figur 62: Oversikt over Follsjå 20. Bilde tatt mot sørøst (Cf34889_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten domineres av lys gråbrun sand i ytterkanten, mørkere brun våt sand sentralt. Det er 

nesten ingen rullestein på flaten. Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små 

gresstuster. Lite utvaskning og kun delvis manglende torvlag tyder på lite erosjon. Mangelen på 

rulle- og flyttstein tyder på lite isaktivitet over flaten. Berget ned mot vannet har delvis sprukket 

opp. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Funnene brer seg over hele flaten med løsmasser, men er noe mer konsentrerte mot øst. Det ble 

ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 179 funn, hvorav 178 var flint, og 1 var av kvarts. Funnene fordelte seg 

følgelig: 9 flekker, 1 med retusj, 1 med rygg; 14 mikroflekker; 8 avslag; 82 fragment; 65 splint; 

1 kvartsavslag. Det var ikke mulig å datere en bruksfase typologisk ut ifra funnmaterialet. 

Fraværet av redskaper er påfallende, sett i forhold til mengden avfall. 
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Follsjå 24, C59774, Cf34893 001-002, Askeladden ID 171706 

 
Figur 63: Plantegning over Follsjå 24. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert av fylkeskommunen, med Askeladden-ID 171706. Ved 

museets undersøkelser ble det kun foretatt overflateregistrering på flater eksponerte av den 

lavere vann. Totalt ble det brukt to timeverk. Lokaliteten består av en liten, ujevn flate mellom 

svaberg, ytterst på et nes på nordenden av en liten øy. Øya er en del av Hellebergøyan, 

umiddelbart sør for Gildarodden, nordvest i Follsjå. Flaten er nordvendt, og skråner ned mot 

vannet som raskt blir dypt. Lokaliteten er lite skjermet. 
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Figur 64: Oversikt over Follsjå 24. Bilde tatt mot sørøst (Cf34893_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Funnene stammer fra små lommer med lys gråbrun sand og grus i utkanten av flaten. Det er kun 

et tynt lag med løsmasser over berget. Hoveddelen av flaten er dekt av torv, lyng og små furu. 

Kun i ytterkantene er løsmassene eksponerte. Manglende torvlag og noe utvaskede løsmasser, 

tyder på en viss erosjon i ytterkantene av flaten. Ved vannkanten er berget minimalt 

oppsprukket. Det er ikke observert noen moderne forstyrrelser på lokaliteten. 

 

Funnene sprer seg jevnt langs kanten. I tillegg ble det gjort to løsfunn på en lomme rett øst for 

hovedflaten. På bakgrunn av fylkets og museets undersøkelser, ser det ut til at funnene ligger 

over hele flaten. Innenfor dette området er det ikke påvist noen konsentrasjoner av funn. Det er 

heller ikke påvist noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 8 funn på lokaliteten, samtlige flint. Funnene fordelte seg følgelig: 1 flekke 

med bruksspor, mulig av sylindrisk kjerne; 3 avslag; 3 fragment, 1 med retusj; 1 bipolar kjerne. 

Ved fylkeskommunens registreringer ble det funnet 5 flintfragment. Mulig sylindrisk 

flekketeknologi kan i indikere aktivitet i første halvdel av neolitikum. 
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Follsjå 25, C59775, Cf34894 001-002, Askeladden ID 191467 

 
Figur 65: Plantegning over Follsjå 25. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. I 2014 ble det kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten. Totalt ble det 

brukt fire timeverk.  Lokaliteten består av en flat lomme mellom svaberg, i en liten vik, på 

vestsiden av en øy. Øya er en del av Hellebergøyan, umiddelbart sør for Gildarodden, nordvest i 

Follsjå. Flaten er vestvendt, avgrenset topografisk av svaberg i alle retninger, og godt skjermet. 

Midt på stikker det opp berg som har sprukket opp i store blokker. Flere av funnene ble funnet 

mellom disse blokkene. 
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Figur 66: Oversikt over Follsjå 25. Bilde tatt mot nord (Cf34894_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Små lommer sand og grus utgjør overflaten i utkanten av flaten, og rundt det oppsprukne 

svaberget som stikker opp i midten. Bart svaberg ligger rundt. Hele sentraldelen av flaten er 

dekket av torv. Det er ellers ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små gresstuster. Noe 

erosjon er synlig på lokaliteten i form av utvaskning av løsmasser, og delvis manglende torvlag. 

Sentralt og i vannkanten har berget også sprukket opp i store blokker. Ingen moderne 

forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Funnspredning er jevn langs ytterkantene av flaten. Det er ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. 

 

Det ble kun gjort 5 funn på lokaliteten: 1 flintflekke, 3 flintfragment, og 1 avslag i kvartsitt. Det 

var ikke mulig ut ifra funnmaterialet å datere aktiviteten på lokaliteten typologisk. 
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Follsjå 26, C59776, Cf34895 001-003, Askeladden ID 191468 

 
Figur 67: Plantegning over Follsjå 26. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. Totalt ble det 

brukt fire timeverk.  Lokaliteten ligger i en liten, firkantet, flat vik, midt på vestsiden av en liten 

øy. Øya er en del av Hellebergøyan, nordvest i Follsjå. Lokaliteten er vestvendt, og skjermet. 

Den består av en liten skrå, avlang flate, og er avgrenset topografisk på alle kanter av svaberg. 

 



77 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

 
Figur 68: Oversikt over Follsjå 26. Bilde tatt mot nordvest (Cf34895_001). Foto: Irmelin Axelsen 

En større lomme lys gråbrun sand og grus utgjør lokalitetens hovedflate. En smal, lang 

sidelomme, mellom berg på alle kanter, tilhører samme lokalitet. I ytterkantene av disse 

lommene, er det noen få rullestein. Sentraldelen av flaten er dekket av gammel torv. Det er lite 

utvaskning synlig og noe torv igjen på flaten, og derfor trolig lite erosjon. Berget er ikke 

oppsprukket. Det er ingen påviselige moderne forstyrrelser av lokaliteten. 

 

Funnspredningen er jevn over hele sørlige halvdel av flaten, hvor sanden er eksponert, samt over 

sidelommen, også med eksponert sand. Det var ingen observerbare konsentrasjoner av funn 

innen funnspredningsområdet. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 88 funn, samtlige flint, hvorav 27 med cortex. Funnene fordelte seg følgelig: 

2 flekker, muligens av sylindrisk kjerne; 4 mikroflekker; 15 avslag; 34 fragment; 29 splint; 4 

kjernefragment av uviss kjernetype. Forekomsten av flekker mulig laget på sylindriske kjerne 

kan tyde på en bruksfase av lokaliteten i første halvdel av neolitikum. Den relativt høye andelen 

funn med cortex, kan indikere en større grad av primærtilvirkning av råstoff her enn på mange 

av de andre lokalitetene. 
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Follsjå 27, C59777, Cf34896 001, Askeladden ID 191469 

 
Figur 69: Plantegning over Follsjå 27. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. I 2014 ble det kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten. Totalt ble det 

brukt fire timeverk.  Lokaliteten ligger i en liten, firkantet, jevn flat vik på vestsiden av en liten 

øy. Øya utgjør en del av Hellebergøyan, nordvest i Follsjå. En sentralt liggende flate er 

topografisk avgrenset av berg på alke kanter. Lokaliteten er vestvendt og skjermet. 
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Figur 70: Oversikt over Follsjå 27. Bilde tatt mot sørvest (Cf34896_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av bart berg, med små lommer lys gråbrun sand innimellom. Det er noe 

rullestein på lokalitetens nedre del. Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små 

gresstuster. Manglende løsmasser og torvlag tyder på en del erosjon, samlet sett på lokaliteten. 

Berget er kun delvis oppsprukket, og da mest i sør. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten 

var påviselige. 

 

Funnspredningen er jevn over hele flaten, men avtar noe mot vannet vest. Det var ingen 

observerbare konsentrasjoner av funn innen funnspredningsområdet. Det ble ikke observert noen 

strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 34 funn på lokaliteten, samtlige av flint. Funnene fordelte seg følgelig: 8 

flekker, 1 med retusj, 1 meget stor ryggflekke; 7 avslag; 14 fragment, 1 med retusj; 4 splint; 1 

fragment av sylindrisk kjerne. Flekkene, ryggflekken og kjernefragment indikerer sylindrisk 

flekketeknologi, som igjen indikerer en bruksfase på lokaliteten i først halvdel av neolitikum. 

Utover dette er det vanskelig å si noen om aktivitetsplassens funksjon, da materialet er lite 

diagnostisk. 
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Follsjå 28, C59778, Cf34897 001-010, Askeladden ID 171727 

 
Figur 71: Plantegning over Follsjå 28. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert av fylket, med Askeladden-ID 171727. Ved museets 

undersøkelser ble det først foretatt overflateregistrering på flater som nå var eksponerte grunnet 

lavere vannstand. Deretter ble det gravd 23 prøveruter på 50 x 50cm, i 10cm lag, ned til 

funntomme lag eller berg. Rutene ble plassert annenhver meter over hele den flaten som under 

overflateregistreringen var funnførende og med løsmasser. Totalt ble det brukt 28 timeverk på 

lokaliteten. Lokaliteten består av en liten, avlang, smal, jevn lomme mellom svaberg. Denne 

flaten ligger langs en liten vik, på østsiden av liten øy. Øya utgjør en del av Hellebergøyan, 

nordvest i Follsjå. Lokaliteten er østvendt, slakt skrånende mot nord, og lite skjermet. 
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Figur 72: Oversikt over Follsjå 28, med gravde ruter. Bilde tatt mot nordøst (Cf34897_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Løsmassene i lommen er lys gråbrun, grov sand, med noe rullestein og kampestein i ytterkanten. 

Midt på flaten stikker det opp en bergknatt, godt egnet til å sitte på. Undergrunnen besto av fin, 

rødlig siltholdige sand langs østsiden, fin, lysgrå siltholdige sand ellers, med innslag av fet 

humøs silt rundt berget midt på flaten. Det er ingen vegetasjon på lokaliteten, utover noen små 

gresstuster på løsmassene. Lite utvaskning av løsmasser og manglende torvlag tyder på noe 

erosjon. Graving i ruter og lag viste likevel at undergrunnen i stor grad var intakt. Mellom 

lokaliteten og vannet går det et belte av oppsprukket berg. Svabergene ellers på lokaliteten er lite 

påvirket av is og vann. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Det ble gjort funn over hele flaten under overflateregistreringen. I det sørvestre hjørnet, rundt en 

liten bergknatt, var konsentrasjonen av funn høyere. Graving i ruter og lag understøttet 

funnspredningen og konsentrasjonen observert på overflaten. Det peker mot at erosjon og 

fluktuerende vannstand i liten grad har forstyrret de funnførende lagene. Under utgravning ble 

det observert rød oker i undergrunnen umiddelbart nordvest for sittesteinen. 
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Figur 73: spredningskart over funn på lokalitet 28. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

 

Totalt ble det gjort 161 funn. Av disse var 125 flint, 28 kvartsitt, 7 kvarts og 1 bergart. 

Flintfunnene fordelte seg følgelig: 1 B-pilspiss; 2 flekker, 1 muligens av sylindrisk kjerne; 3 

mikroflekker, 1 av konisk kjerne; 11 avslag; 78 fragment, 2 med retusj; 28 splint; 2 

plattformskjerner. Kvartsitten fordelte seg følgelig: 1 mikroflekke; 17 avslag, 1 med retusj; 2 

fragment; 8 splint. Kvartsen fordelte seg følgelig: 5 avslag; 2 splint. I bergart ble det funnet 1 

uregelmessig kjerne. Under fylkeskommunens tidligere registrering ble det samlet inn 10 

flintfragment, minst 2 med cortex. 

 

Figur 73 viser, som nevnt over, hvordan funnene ligger i nær tilknytning til en liten bergknatt sør 

på lookaliteten. Berget som stakk opp var lavt, flatt på toppen og bratt mot nord, hvilket nok har 

gjort det godt egnet som arbeidsplass 

 

Funnmaterialet samlet sett kan tyde på at dreier seg om to bruksfaser på lokaliteten. Konisk 

mikroflekketeknologi indikerer en senmesolittisk fase, mens B-spiss og sylindrisk 

flekketeknologi indikerer en fase sent i tidligneolitikum eller tidlig i mellomneolitikum. Utover 

dette, er det påfallende få flekker og lite videre bearbeidede redskaper, men mye avfall. Lokalitet 

skiller seg også ut med kvartsittbruk. Fra Follsjå er det kun funnet ett annet avslag på én annen 

lokalitet. 
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Follsjå 29, C59779, Cf34898 001-002, Askeladden ID 191470 

 
Figur 74: Plantegning over Follsjå 29. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. Totalt ble det 

brukt åtte timeverk.  Lokaliteten består av et stort, firkantet platå på et nes, på sørenden av en 

liten øy. Øya utgjør en del av Hellebergøyan, nordvest i Follsjå. Platået åpner seg mot vannet i 

sør, øst og vest. Svaberg avgrenser ellers flaten topografisk fra resten av øya. Lokaliteten er lite 

skjermet, og vannet blir rask dypere utenfor. 
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Figur 75: Oversikt over Follsjå 29. Bilde tatt mot sørøst (Cf34898_001). Foto: Irmelin Axelsen 

På overflaten er det to sentrale, store lommer grov sand og rullestein, samt mindre omliggende 

lommer sand og rullestein mellom svabergene. Gradvis større kampestein og isskurt berg 

dominerer i sør, og mye av platået ellers. På sandlommene og inntil berget er det små 

forekomster med torv. Utover dette er det ingen vegetasjon på lokaliteten. Lite utvaskning av 

løsmasser og små forekomster av gammel torv, tyder på liten grad av erosjon. Mye av berget i 

vannkanten er totalt oppsprukket, og en del av kampesteinene på lokaliteten kan stamme fra 

tilsvarende prosesser. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Funnene er spredt over hele nordlige halvdel av platået. En avlang konsentrasjon funn ble 

observert i det nordvestlige hjørnet. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens 

overflate. 

 

Det ble totalt gjort 14 funn på lokaliteten. 13 var flint, 1 var i bergkrystall. Funnene fordelte seg 

følgelig: 4 flintflekker, 2 muligens av sylindrisk kjerne; 3 flintavslag; 5 flintfragment, 1 med 

retusj; 1 plattformkjerne i flint; 1 bergkrystallfragment. Mulig forekomst av sylindrisk 

flekketeknologi kan tyde på bruksfase av lokaliteten i første halvdel av neolitikum.  
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Follsjå 30, C59780, Cf34899 001, Askeladden ID 162370 

 
Figur 76: Plantegning over Follsjå 30. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert av fylkeskommunen, under Askeladden-ID 162370. Ved 

museets undersøkelser ble det kun gjennomført overflateregistrering på flater som tidligere 

hadde ligget under vann. Totalt ble det brukt tre timeverk. Lokaliteten ligger i en liten, jevnt 

buet, nordvendt vik på nordsiden av en meget liten øy. Øya utgjør en del av Hellebergøyan, 

nordvest i Follsjå. Svaberg avgrenser lokaliteten topografisk i sør, øst og vest. Flatene ligger i 

bakkant, og er slakt skrånende mot vannet i nord. Vannet blir raskt dypt. Lokaliteten er lite 

skjermet. 
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Figur 77: Oversikt over Follsjå 30. Bilde tatt mot sør (Cf34899_001). Foto: Irmelin Axelsen 

 

Overflaten består av kampesteiner, rullestein, og små lommer sand mellom svabergene på alle 

kanter. Det er mer løsmasser på flatene i bakkant av lokaliteten. Det er ingen vegetasjon på 

lokaliteten, utover noen små gresstuster. Noe erosjon er synlig på lokaliteten i form av isskurt 

stein i ytterkantene av flaten, samt manglende torvlag over løsmassene. I vannkanten er dessuten 

berget sterkt oppsprukket. Ingen moderne forstyrrelser av lokaliteten var påviselige. 

 

Det er gjort funn over hele sørlige halvdel av platået. Ytterligere 2 løsfunn flint ble gjort på 

lommer rett øst og vest for hovedflaten. Det ble ikke observert noen strukturer på lokaliteten. 

 

Det ble på lokaliteten gjort 8 funn, alle av flint: 1 flekke; 3 avslag; 4 fragment. Ved 

fylkeskommunens tidligere registrering ble det funnet 4 flintfragment. Det var ikke mulig basert 

på funnmaterialet å datere en bruksfase på lokaliteten typologisk.  
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Follsjå 32, C59782, Cf34901 001-007, Askeladden ID 171731 

 
Figur 78: Plantegning over Follsjå 32. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simons Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert under Askeladden-ID 171731. Ved museets undersøkelser ble 

kun flater tidligere under vann overflateregistrert. Det ble deretter gravd 14 ruter på 50 x 50cm, i 

mekaniske lag på 10 cm. Disse ble jevnt fordelt over funnområdet. Rutene ble plassert 

annenhver meter over hele den flaten som under overflateregistreringen var funnførende og med 

løsmasser. Totalt ble det brukt 32 timeverk. Lokaliteten ligger på en relativt stor, buet, 

uregelmessig, ujevn, sørøstvendt flate i en vik. Vika ligger like øst for Gildarodden, nordvest i 

Follsjå. En liten odde stikker ut i vika i forkant. Svaberg avgrenser flaten topografisk på alle 

kanter. Flaten er slakt skrånende mot grunt vann i sørøst, og er skjermet. 
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Figur 79: Oversikt over Follsjå 32, med gravde ruter. Bilde tatt mot øst (Cf34901_003). Foto: Irmelin Axelsen 

Større lommer sand og rullestein utgjør overflaten mellom svabergene. Bart svaberg ligger i 

midten, som en forlengelse av odden i forkant. Isskurt stein og en voll av oppsprukket berg 

ligger i forkant, mellom flatene og vannet. Jordsmonnet består av lysgrå sand på overflaten, 

etterfulgt av grovere rødlig sand. Det er noe torv og gress i bakkant av flaten. Noe utvaskning av 

løsmasser, manglende torvlag og det oppsprukne berget i forkant av lokaliteten tyder på en viss 

erosjon. Graving i ruter og lag indikerer likevel at mye av undergrunnen er intakt. Det er ikke 

påvist noen moderne forstyrrelser på lokaliteten. 

 

Funnspredningen går over alle lommene med løsmasser, unntatt i sørvestre hjørnet av 

lokaliteten. Funnene konsentreres noe nedover sørøst på lommene. Dette mønsteret ble 

understøttet av graving i ruter og lag. Dette indikerer også at lokalitetens overflate er lite 

forstyrret av is og fluktuerende vannstand. Det er ikke observert noen strukturer på lokaliteten. 

 



89 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

 
Figur 80: kart over funnspredningen på lokalitet 32. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

 

Det ble totalt gjort 387 funn. 385 flintfunn, fordelte seg følgelig: 3 avslag av slipt øks; 2 

eneggede pilspisser, 3 A-spisser, 1 B-spiss og 1 tangespiss; 51 flekker, nesten samtlige av 

sylindrisk kjerne, 1 med retusj, 5 med bruksspor; 14 mikroflekker; 58 avslag; 151 fragment, 3 

med retusj; 87 splint; 1 håndtakskjerne, 2 koniske, 5 sylindriske, 6 fragment av uviss type. I 

tillegg ble det funnet 2 kvartsavslag. Ved fylkeskommunens tidligere registrering ble funnet 8 

flekker, hvor 1 med rygg og minst 1 av sylindrisk kjerne, 5 avslag, 22 fragment, 1 fragment av 

konisk kjerne og 1 uregelmessig kjerne. 

 

Figur 80 viser hvordan funnene konsentrerer seg i to lommer med løsmasser. Kjerne- og 

redskapsfordelingen kan indikere at den sentrale lommen har vært hovedaktivtetsplassen. 

 

Sammensetningen pilspisser av A- og B-typen og sylindrisk flekketeknologi i form av flekker og 

kjerner tyder sterkt på en hovedbruksfase av lokaliteten i første halvdel av neolitikum. Eneggede 

pilspisser, håndtaks- og koniske mikroflekkekjerner og mikroflekker viser at det også har vært 

en senmesolittisk bruksfase på samme plassen. Disse ulike fasene var ikke mulige å skille fra 

hverandre romlig (se fig. 80). Redskapssammensetningen er forbundet med forberedelser før 

jakt og etter jakt. 
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6.6 ØSTSIDEN 

 

 
Figur 81: Kart over østsiden av Follsjå. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 
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Follsjå 21, C59771, Cf34890 001-003, Askeladden ID 104154 

 
Figur 82: Plantegning over Follsjå 21. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert av fylkeskommunen, med Askeladden-ID 104154, på bakgrunn 

av funn samlet inn av lokale hytteeiere. Lokaliteten er påvist og avgrenset ved prøvestikkene 

gravd av fylket. Det ble kun gjennomført overflateregistrering i forbindelse med museets 

undersøkelser. Totalt ble det brukt åtte timeverk. Lokaliteten består av en meget stor flate, som 

danner en grunn, halvmåneformet vik, på innsiden av spissen på Jonrudodden, i østenden av 

Follsjå. Flaten er sørvendt. En stor bergrygg avgrenser lokaliteten topografisk langs nordsiden av 

odden. Denne gjør at flaten er meget godt skjermet. Flaten er ellers avgrenset av en bergvegg i 

øst, svaberg i vest, og vannet i sør. Vannet blir gradvis dypere. Den sørlige tredjedelen av flaten 

er strand. Museets undersøkelser fokuserte på strandflaten, fylkets på den større skogdekte flaten 

i bakkant. 
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Figur 83: Oversikt over Follsjå 21. Bilde tatt mot nordvest (Cf34890_003). Foto: Irmelin Axelsen 

I bakkant er lokaliteten dekket av vegetasjon, og prøvestikk har vist at podsolprofil utgjør 

undergrunnen. På stranden dominerer rullestein, med lommer av lys grågul sand i mellom. I 

bakkant er det tett lyng og furu, men ellers ingen vegetasjon på stranden. Lite isskuring, noe 

utvaskning av løsmasser og manglende torvlag tyder på noe erosjon på stranden. Svaberget har 

kun i mindre grad sprukket opp. I bakkant er deler av lokaliteten ligger en liten hytte, med en 

mulig søppelgrop gravd ut midt på hovedflaten. På stranden er det ingen synlige moderne 

forstyrrelser. 

 

Funnspredningen er jevn, men avtar noe mot øst. Det er innenfor dette område, ikke observert 

noen funnkonsentrasjoner. Det er ikke påvist noen strukturer på lokaliteten. 

 

Det ble gjort 53 funn, 51 flint og 2 bergkrystall. Funnene fordelte seg følgelig: 1 avslag av en 

slipt flintøks; 1 B1-pilspiss og 1 tangespiss; 4 flekker, minst 2 av sylindrisk kjerne og 2 med 

bruksspor; 8 avslag; 24 fragment, 2 med retusj; 10 splint; 1 bipolar kjerne og 1 fragment av uviss 

kjerne; 2 avslag bergkrystall, 1 med retusj. Ved en tidligere registrering i fylkeskommunens regi 

ble det funnet 3 flintflekker, 7 flintavslag, 16 flintfragment, 1 plattform avslag av mulig 

sylindrisk kjerne. Det skal òg være levert i funn gjort av badegjester ved tidligere anledninger. 

Samlet sett indikere pilspissene, øksefragmentet og sylindrisk flekketeknologi en bruksfase i 

første halvdel av neolitikum. Det varierte redskapsmaterialet tyder også på aktiviteter i 

forbindelse med jakt. 
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Follsjå 22, C59772, Cf34891 001-002, Askeladden ID 171745 

 
Figur 84: Plantegning over Follsjå 22. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er tidligere registrert av fylkeskommunen ved tidligere undersøkelser, med 

Askeladden-ID 171745. I museets regi ble det kun foretatt overflateregistrering på flater som var 

nylige eksponert grunnet lavere vannstand. Totalt ble det brukt to timeverk. Lokaliteten ligger i 

en liten, meget grunn vik, på Buøya, i østenden av Follsjå. Den er sørvendt, og lite skjermet. 

Flaten er avgrenset av berg i nord og øst, og av vannet i sør. Flaten fortsetter inn under tykk torv 

og vegetasjon i vest. Flaten heller skrått mot vannet, som raskt blir dypt. 
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Figur 85: Oversikt over Follsjå 22. Bilde tatt mot nordøst (Cf34891_001). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten domineres av rullestein på flatens nedre del, og lys gråbrun, grov sand på den øvre. 

Det er ingen vegetasjon på den funnførende flaten, men denne ser ut til å fortsette under 

torvlaget i ves, inn på øya. Utvaskning av løsmasser, samt manglende torvlag tyder på en del 

erosjon. Berget på alle kanter er også sterkt oppsprukket av is og vann. Det er ikke observert 

noen moderne forstyrrelser på lokaliteten. 

 

Det ble kun gjort løsfunn av flint, under museets undersøkelser. Det er derfor ikke påvist noen 

funnspredning eller -konsentrasjon. Det ble heller ikke observert noen strukturer på lokaliteten. 

 

Det ble kun gjort ett løsfunn av et avslag fra en flintknoll under museets undersøkelser. Ved 

fylkeskommunens registrering ble det funnet 1 mulig bor i flint, 1 flintavslag og 1 

bergkrystallsavslag. Det var ikke mulig å datere en bruksfase på lokaliteten typologisk basert på 

materialet. 
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Follsjå 23, C59773, Cf34892 001-002, Askeladden ID 191465 

 
Figur 86: Plantegning over Follsjå 23. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Lokaliteten er ikke tidligere registrert, grunnet at den lå under vann ved tidligere undersøkelser 

av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering av lokaliteten i 2014. Lokaliteten 

ligger rett sør for et tidligere registrert jernvinneanlegg (A. ID121922), hvor det også ble gjort et 

løsfunn av flint. Totalt ble det brukt åtte timeverk. Lokaliteten ligger i en liten, smal, dyp 

sørvendt vik, nordøst i Follsjå. Et bekkeleie formet av Dalvikbekken går igjennom flaten, og har 

avlagt og gravd ut dyner av løsmasser. Berg og kampesteiner avgrenser lokaliteten i øst og vest, 

tuer og en bakkeskråning i bakkant, langgrunt vann i sør. Lokaliteten er godt skjermet av det 

omliggende terrenget. 
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Figur 87: Oversikt over Follsjå 23. Bilde tatt mot sørøst (Cf34892_002). Foto: Irmelin Axelsen 

Overflaten består av rullestein sentralt og ned mot vannet. Grov sand og rullestein dominerer på 

de avsatte dynene, rullestein og kampesteiner i øst og vest. Det er ingen vegetasjon på 

lokaliteten, utover noen små gresstuster. Noe erosjon er synlig på lokaliteten i form av 

utvaskning av løsmasser, samt manglende torvlag. Det er ingen tegn til at berget har sprukket 

opp. En liten molo av kampestein er lagt diagonalt over stranden, fra nordøst til sørvest. Denne 

krysser den funnførende flaten, men har forårsaket lite forstyrrelser, utover tilførte steinmasser. 

 

Funnene er jevnt spredt utover en sentral dyne løsmasser, inntil vestsiden av vika, samt et 

løsfunn nærmere vannkanten i sørøst hjørnet. Innen dette området er det ikke observert 

konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

 

Det ble totalt gjort 5 funn: 4 flintavslag og 1 fragment av en konisk flintkjerne. Den koniske 

mikroflekkekjernen kan tyde på en bruksfase på lokaliteten i senmesolitikum, men grunnlaget 

må anses som usikkert. 
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7 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

I analysen av resultatene fra undersøkelsen er Follsjå her behandlet som et helhetlig utnyttet 

område, snarere enn enkeltlokaliteter. Et homogent gjenstandsmateriale åpner for 

sammenstilling på tvers av lokalitetene.  

 

Det samme gjenstandsmaterialet vil ses ut ifra typen råstoff brukt, aktivitet gjenspeilet i 

redskapssammensetningen og kronologisk fordeling. Den kronologiske diskusjonen vil deretter 

kort se på landskapsutnyttelsen over tid, og hvordan aktiviteten rundt Follsjå passer inn i et mer 

regionalt bilde. 

Det bør bemerkes at grunnet de spesielle bevaringsforholdene, der samtlige lokaliteter i 

varierende grad er eroderte og utvasket, så var ikke alle problemstillinger like relevante som 

ved undersøkelser av mer intakte lokaliteter. Forstyrrelser i funnførende lag på lokalitetene 

gjorde at for eksempel problemstillinger knyttet til strukturering og indre organisering av den 

enkelte lokalitet ble mindre vektlagt. 

 

 

7.1 SAMMENDRAG AV LOKALITETER OG FUNN 

Tabellen nedenfor oppsummerer antall funn per lokalitet, samt hvilke daterende gjenstander eller 

teknologi som ble observert. Dette er to faktorer som det vil bli fokusert på i den følgende 

vurderingen. 

 

Sørenden Funn Daterende artefakter 

Follsjå 1 4 Sylindrisk teknologi 

Follsjå 2 40 Sylindrisk teknologi, tangespiss 

   

Vikøya, Neset, 

Småøyan 

  

Follsjå 3 1 Ingen 

Follsjå 4 4 Mulig sylindrisk teknologi 

Follsjå 5 32 Mulig sylindrisk teknologi 

Follsjå 6 26 Sylindrisk teknologi, enegget 

spiss 

Follsjå 7 4 Sylindrisk teknologi, A-spiss 

Follsjå 8 2 Ingen 

Follsjå 9 48 Sylindrisk teknologi 

Follsjå 10 3 Ingen 

Follsjå 11 3 Ingen 

Follsjå 12 91 Slipt flint, A-spisser 

Follsjå 35 3 Sylindrisk teknologi 

   

Deilodden   

Follsjå 13 15 Mikroflekketeknologi 

Follsjå 14 6 Uviss 

Follsjå 15 8 Uviss 
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Follsjå 16 9 Uviss 

Follsjå 17 4 A-spiss 

   

Nordenden   

Follsjå 18 0 Uviss 

Follsjå 31 5 Mulig sylindrisk teknologi 

Follsjå 33 13 Ingen 

Follsjå 34 41 Tverregget spiss, A-spiss 

   

Gildarodden, 

Hellebergøyan 

  

Follsjå 19 31 Mulig mikroflekketeknologi 

Follsjå 20 179 Ingen 

Follsjå 24 8 Ingen 

Follsjå 25 5 Ingen 

Follsjå 26 88 Mulig sylindrisk teknologi 

Follsjå 27 34 Sylindrisk teknologi 

Follsjå 28 161 Mikroflekke, sylindrisk, B-spiss 

Follsjå 29 14 Mulig sylindrisk teknologi 

Follsjå 30 8 Ingen 

Follsjå 32 387 Mikroflekke, sylindrisk, A- og B-

spiss 

   

Østsiden   

Follsjå 21 53 Slipt flint, sylindrisk teknologi, B-

spiss 

Follsjå 22 1 Ingen 

Follsjå 23 5 Mikroflekketeknologi 

   

Løsfunn 73 Mikroflekketeknologi, A-spiss, 

slipt flint 

   

Sum 1409  

Figur 88: Oppsummering av lokaliteter, antall funn og daterende gjenstandskategorier. 

Allerede her er det mulig å se tendenser. Det er en overvekt av lokaliteter med sylindrisk 

teknologi, til tross for meget varierende funnmengde. Av daterende gjenstander, er det først og 

fremst A- og B-spisser som går igjen. 
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7.2 RÅSTOFF 

Rundet opp består det totale funnmaterialet av 97 % flint (1360), 2 % kvartsitt (29), 1 % kvarts 

(10), 0,1 % bergkrystall (6), 0,1 % bergart (3), og 0,01 % røykkvarts (1). 

 

 
Figur 89: Fordeling av totale mengden funn på ulike råstoff. 

Av det totale flintmaterialet kunne 81 gjenstander, eller 6 %, klassifiseres som redskaper, d.v.s. 

retusjerte, slipte eller med bruksspor. 21 av disse kunne med sikkerhet identifiseres som 

pilspisser, som fordelte seg slik: 8 A-spisser, 3 B-spisser, 5 uidentifiserbare tangespisser, 3 

eneggede, 1 tverregget. A-spisser alene utgjør 43 %, mens ulike tangespisser samlet utgjør 81 % 

av pilspissmaterialet. 

 

 
Figur 90: Fordeling av antall redskaper. 

I andre råstoff fantes kun en skraper av kvartsitt, og en skraper og en kniv av bergkrystall. 
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Et viktig element er den nesten rene dominansen av flint. Det ble gjort sporadisk funn av en type 

rhyolitt, bergkrystall, kvarts og kvartsitt, men langt mindre enn forventet på innlands- og fjell-

lokaliteter. Et unntak er lokalitet Follsjå 28, hvor det er en del kvartsitt. Det har ikke vært mulig 

for forfatteren å proveniensbestemme råstoffet, men kvartsitten er homogen melkehvit og av 

meget høy kvalitet. Store sylindriske kjerner og slipt flint tyder på god tilgang til flint som 

råstoff. På majoriteten av lokalitetene er andelen funn med cortex under 25 %. På de få 

lokalitetene hvor andel ligger betydelig høyere enn dette, er funnmengden for liten til å gi et 

statistisk grunnlag. Det kan følgelig konkluderes med at gruppene som har brukt Follsjå, i stor 

grad har hatt med seg i alle fall til dels ferdigpreparert kjernemateriale. 

 

En uvisstmengde av flinten var varmepåvirket. En stor andel var enten patinert eller krakkelert, 

men det var vanskelig å bedømme om dette var et resultat av vannrulling, frostsprengning eller 

varmepåvirkning. Det vil kreve en grundigere analyse av materialet enn det var rom for innen 

etterarbeidet i forbindelse med dette prosjektet, og er derfor et element som bør tas opp i 

eventuelle senere arbeid med Follsjå. 

 

7.3 KRONOLOGI 

En mesolittisk tilstedeværelse i form av mikroflekketeknologi er relativt sikkert attestert på seks 

lokaliteter, Follsjå 19, 20, 23, 26, 28 og 32. Mikroflekketeknologien er mest typisk for 

overgangen mellom-/senmesolitikum, for så sjeldnere forekomme innen overgangen til tidlig 

neolitikum (Glørstad 2004:31–32, Glørstad 2008:117). Ved Follsjå forekommer senmesolittisk 

materiale som regel på lokaliteter med yngre bruksfaser. Kun to lokaliteter, 19 og 23, har 

materialet utelukkende fra denne perioden. 
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Figur 91: Eksempler på mikroflekketeknologi. 1) håndtakskjerne, 2) konisk kjerne, 3-5) mikroflekker. Foto: Jo-

Simon Frøshaug Stokke 

 
Figur 92: Lokaliteter med innslag av mikroflekketeknologi. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Sylindrisk flekketeknologi forekommer på 16 av 35 lokaliteter; Follsjå 1, 2, 5, 6, 7, 9, 16, 21, 24, 

26, 27, 28, 29, 31, 32 og 35. Solheim daterer innførsel av denne teknologien på Østlandet til 

første halvdel av neolitikum (Solheim 2012: 115). Slipt flint kan dateres til hele den neolittiske 

perioden (Mikkelsen 1989, Mjærum 2004: 80), og forekommer stort sett på de samme 

lokalitetene. Tangespisser, primært A og B, bør dateres til noe senere i tidlig-neolitikum. I 

fjellområdene dominerer tangespisser tidligere enn ved den østnorske kysten og innlandet 

(Solheim 2012: 156), en geografisk relasjon som ikke kan utelukkes her. I denne sammenheng 

må man også ta med i vurderingen eneggede og tverreggede pilspisser, som igjen kan dateres til 

tidligere i tidlig-neolitikum. 
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Figur 93: Eksempler på sylindrisk flekketeknologi. 1-3) sylindriske kjerner, 4-5) flekker av sylindrisk kjerne. Foto: 

Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Samlet sett ser det ut som om mange av lokalitetene ble besøkt en eller flere ganger i perioden 

senmesolitikum til og med mellomneolitikum A er representert. En viss grad av kronologisk 

overlapp mellom ledeartefaktene åpner for samtidighet mellom mange lokaliteter. Flekker og 

sylindriske kjerner dominerer over avfall i mengde på noen lokaliteter, eksempelvis Follsjå 1 og 

7. Dette tyder på en intensjonell serieproduksjon av flekker, som gjenspeiles i at pilspissene som 

den vanligste redskapstypen er laget på flekker. 

 

 
Figur 94: Eksempler på pilspisser. 1) enegget spiss, 2) tverregget spiss, 3) A-spiss, 4) B-spiss. Foto: Jo-Simon 

Frøshaug Stokke 
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Figur 95: Lokaliteter med innslag av sylindrisk flekketeknologi. Illustrasjon: Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

 

Når man så hever blikket fra det konkrete gjenstandsmaterialet til en mer generell 

landskapsanalyse, er det tydelig at tre områder utmerker seg. Mest intens aktivitet har funnet 

sted i den nordvestlige delen av vannet, på øygruppene Småøyan/Neset og Hellebergøyene, samt 

vika ved utløpet av Kyrsbekk, som ligger imellom disse to øygruppene. Færreste funn er det 

gjort i sørenden. Delvis har dette med brattere topografi og færre flater i sørenden, i tillegg til at 

denne delen i større grad ligger i skyggen. Men distribusjonen kan også kobles til et rikere fiske 

og fugleliv rundt øyene. Det synes verdt å undersøke hvor de lokale elgtråkkene går rundt 

vannet. Det kan ikke spores kronologiske endringer i dette distribusjonsmønsteret. 
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Figur 96: Kart over steinalderlokaliteter (sort) og løsfunn (rødt) rundt Follsjå i etterkant av KHMs undersøkelser. 

Illustrasjon Statkart/Jo-Simon Frøshaug Stokke 

Et ikke utvetydig mønster fremgår av fordelingen lokaliteter på type flater. Etter å ha definert 

ulike type plasseringer av flatene, lå 13 av lokalitetene i en vik, 13 på en odde, 6 på hylle i 

lengderetningen av strender og 3 lå på sadler. Fordelingen viser altså ikke et mønster, hvor man 

for eksempel har foretrukket lune viker eller odder med godt utsyn over landskapet. Snarere har 

det vært en kombinasjon, kanskje avhengig av hva slags jakt eller fiske lokaliteten er tilknyttet. 

Derimot har samtlige lokaliteter til felles at de er strandbundne. Dette mønsteret vil selvfølgelig 

delvis dikteres av den begrensede undersøkelsessonen, men dette gjaldt også området med store 

flater. Lokalitetene lå også her maksimalt kun en håndfull meter fra vannkanten. En annen 

gjennomgående, men ikke nødvendig, faktor er dypt vann umiddelbart utenfor strandsonen. 

Dette trenger ikke ha noen sammenheng med valg av flate. Men man kan spekulere i om dette 

vitner om et behov for raskt å kunne sette ut med kano ved observasjon av bytte. Blant disse 

faktorene har det foreløpig ikke vært mulig å spore diakrone endringer. 

 



10
5 

Follsjå, Notodden  2013/12749 

 

Etter de inneværende undersøkelsene er det påvist mange små aktivitetsplasser, men ingen store 

boplasser. Gjenstandsmaterialet, med forbehold om mangelen på systematisk utgravning, 

indikerer også spesialiserte opphold. Dette består nesten utelukkende av pilspisser, kniver, 

skrapere, eller emner til disse redskapene. Verktøy forbundet med aktivitet i for- og etterkant av 

jakt. Det kan ikke utelukkes utstrakt fisking, men materialet vi sitter igjen med tyder på jakt av 

fugl og landpattedyr. Dette bildet kan tolkes som intens bruk over lang tid, eller som et mer 

typisk semi-nomadisk bosetningsmønster, med meget spredt, kortvarig og spesialisert aktivitet 

rundt en enkelt hypotetisk boplass (Grøn 2000, Grøn og Kuznetsov 2003, 2004). Dette avhenger 

av hvorvidt man antar at funnene på hver lokalitet stammer fra et eller flere besøk. 

 

Materialet og lokalitetsmønsteret stemmer i meget stor grad overens med datering og aktivitet 

eller i Gransheradområdet (Gundersen 2013: 49). Som Gundersen påpeker er det viktig å se 

området i forbindelse med den forhistoriske fjorden, som i perioden med mest aktivitet ved 

Follsjå strakk seg helt inn til Notodden (Gundersen 2013: fig. 1). Man må også se vannet som en 

del av et større vassdrag, med vannveier ikke bare opp mot Hardangervidda, men også via 

Follsjå videre opp til Blefjell med villrein. 

 

8 KONKLUSJON 

Kulturhistorisk museum gjennomførte i perioden 16. juni til 11. juli 2014 arkeologiske 

undersøkelser av aktivitetsområder fra steinbrukende tid, i forbindelse med regulering av 

Follsjå-vassdraget, Notodden kommune. 

 

Samtlige flater ble undersøkt ved en tilpasset form for åkervandring. Tre lokaliteter med 

potensiale for ytterligere funn, organisk materiale eller strukturer, ble deretter undersøkt 

nærmere ved konvensjonell graving i prøveruter og mekaniske lag. Gravingen påviste at 

forstyrrelsen av lokaliteter var mindre enn på forhånd antatt. 

 

Totalt ble det påvist 35 lokaliteter, og 64 løsfunn av artefakter, og representerer en kraftig 

økning i antall kulturminner fra registreringene foretatt av fylket. Dette har sin forklaring i at 

vannstanden nå var senket ca. 1,7 meter, til tilnærmet opprinnelig nivå, og dermed eksponerte 

meget store områder ikke tilgjengelige under registreringen. 

 

Lokaliteter og løsfunn ble påvist rundt hele sjøen, men mest intensivt brukt var åpenbart den 

nordvestlige delen, primært øygruppen Hellebergøyan og området rundt Småøyene og Neset. 

 

Materialet domineres av flint, men også kvartsitt, rhyolitt og kvarts forekommer. 

Råstoffutvalget, mangel på prepareringsavfall og størrelsen på tilvirkningsemnene tydere alle på 

en meget god tilgang til flint, og dermed kontakt med kystområdene på Østlandet. Majoriteten 

av lokalitetene kan typologisk dateres til perioden tidlig- til mellom-neolitikum (ca. 3800 – 2700 

f.Kr.). Gjennomgående ledeartefakter er tangespisser av A- og B-typen og sylindrisk-

kjerneteknologi. På enkelte lokaliteter ble det også funnet spor etter sen-mesolittiske bruksfaser 

(ca. 6350 – 3800 f.Kr.), i form av mikroflekketeknologi. Overlappende faser ble påvist i form av 

eneggede og tverreggede pilspisser. 
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Samtlige lokaliteter tolkes som mindre aktivitetsområder, snarere enn boplasser. 

Redskapsutvalget tyder på aktiviteter i for- og etterkant av jakt, med pilspisser som det 

gjennomgående redskapet. Det kan tolkes som mindre grupper, ankommet via vassdragene fra 

en forhistorisk fjord ved Notodden. 

 

Mengden data samlet inn har stort potensiale for videre analyser av spesielt ressurs- og 

landskapsutnyttelse rundt vassdrag i innlandet. Satt i sammenheng med ytterligere undersøkelser 

vil man kunne få svar på hvorvidt Follsjå har fungert som et mål i seg selv, eller som 

mellomstasjon på vei til fjellet. 
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10 VEDLEGG 

10.1 TILVEKSTTEKSTER 

TILVEKSTTEKST C59749/1-15 

Løsfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ LØSFUNN, av UKJENT GÅRD (0), 

NOTODDEN K., TELEMARK. 

 

1) ett øksefragment av flint. Avslag av slipt flintøks. Mål: 3,6 cm (Stm.). Vekt: 4,0 gram.  

 

2) en pilspiss av flint, tangespiss. Mål: B:1,5 L: 3,0 cm. Vekt: 3,5 gram.  

 

2) to pilspisser av flint, A-spisser. Mål: B: 1,5 cm (Stm.), L: 6,0 cm (Stm.). Vekt: 4,5 

gram.  

 

3) to flekker med retusj av flint. Mål: B: 1,7 cm (Stm.) L: 4,3 cm (Stm.). Vekt: 10 gram.  

 

4) to flekker med bruksspor av flint. Mål: B: 2,3 L: 6,2 cm. Vekt: 23 gram.  

 

4) seks flekker av flint. Mål: B: 2,1 cm (Stm.), L: 3,3 cm. Vekt: 9,5 gram.  

 

5) to mikroflekker med retusj av flint. Mål: B: 0,7 cm (Stm.) L: 1,5 cm. Vekt: 0,4 gram.  

 

6) en mikroflekke av flint. Mål: B: 0,8 cm (Stm.) L: 1,6 cm. Vekt: 0,5 gram.  

 

7) fire avslag med retusj av flint. Mål: 5,3 cm (Stm.). Vekt: 31 gram.  

 

8) 16 avslag av flint. Vekt: 60,3 gram.  

 

9) fire fragment med retusj av flint. Mål: 3,0 cm (Stm.). Vekt: 15,5 gram.  

 

10) 22 fragment av flint. Vekt: 43,4 gram.  

 

11) fem splint av flint. Vekt: 0,7 gram.  

 

12) en konisk kjerne av flint. Mål: 2,5 cm (Stm.). Vekt: 11 gram.  

 

13) to bipolare kjerner av flint.  Mål: 3,0 cm (Stm.). Vekt: 16,5 gram.  

 

14) to kjernefragment av flint. Mål: Stm: 2,8 cm. Vekt: 4,5 gram.  

 

15) en bipolar kjerne av røykkvarts. Mål: 2,8 cm (Stm.). Vekt: 9,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse  
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Orienteringsoppgave: Enkeltstående overflatefunn gjort rundt Follsjå i forbindelse med 

Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser, sommeren 2014.  

 

LokalitetsID: 191475.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59750/1-15 

Boplassfunn fra steinalder fra UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

1) en flekke med rygg av flint. Mål: B: 0,6 cm, L: 1,4 cm. Vekt: 1,2 gram.  

 

2) en flekke med bruksspor av flint. Mål: B: 1,0 cm. Vekt: 0,85 gram.  

 

2) ni flekker av flint. Mål: B: 1,7 cm (Stm.), L: 3,8 cm (Stm.). Vekt: 19,85 gram.  

 

3) tre mikroflekker av flint. Mål: B: 0,8 cm (Stm.), L: 1,7 cm (Stm.). Vekt: 0,7 gram 

 

4) 20 avslag av flint. Vekt: 45,3 gram.  

 

5) et fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 3,0 cm. Vekt: 2,7 gram.  

 

6) 78 fragment av flint. Vekt: 53,25 gram.  

 

7) en splint av flint. Vekt: 0,1 gram.  

 

8) to koniske kjerner av flint. Mål: Stm: 2,7 cm (Stm.). Vekt: 7,35 gram.  

 

9) en bipolar kjerne av flint. Mål: Stm: 2,9 cm. Vekt: 5,05 gram.  

 

10) en uregelmessig kjerne av flint. Mål: Stm: 2,9 cm. Vekt: 9,5 gram.  

 

11) kjerne kjernefragment av flint. Vekt: 4,15 gram.  

 

11) to kjernefragment av flint. Vekt: 5,85 gram.  

 

12) en knoll av flint. Vekt: 15,75 gram.  

 

13) et avslag av bergkrystall. Vekt: 2,35 gram.  

 

14) en nagle av jern eller slagg. Mål: L: 5,3 cm. Vekt: 15,55 gram.  
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15) slagg av jern eller slagg. Vekt: 1029,65 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Den store majoriteten av 

funnene er littisk avfallsmaterialet fra mindre steinalderlokaliteter.  

 

Orienteringsoppgave: Funnene fremkom under overflateregistrering rundt innsjøen 

Follsjå, gjennomført høsten 2013 av Telemark Fylkeskommune.  

 

Innberetning/litteratur: Hege G. Johansen, 02.10.2013, Rapport fra arkeologisk 

registrering, Follsjå Kraftverk, Notodden kommune. Telemark Fylkeskommune  

 

Funnet av: Hege G. Johansen, Telemark Fylkeskommune.  

 

Funnår: 2013.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

TILVEKSTTEKST C59751/1-3 

Boplassfunn fra yngre steinalder fra FOLLSJÅ 1, av FOLSERAAS (130/2), 

NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

1) en flekke med retusj av flint. Mål: B: 1,3 cm, L: 3,5 cm. Vekt: 5,0 gram.  

 

2) to flekker av flint. Mål: B: 1,1 cm, L: 3,0 cm.  

 

3) en plattformkjerne av mulig rhyolitt. Mål: 9,0 cm (Stm.).  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene bredte seg utover 

kun 2x2 m, sentralt mot vestsiden av flaten. Innen funnspredningsområdet var det ingen 

observerbare konsentrasjoner av funn. Det var ingen påviselige strukturer på 

lokalitetsoverflaten. Tilstedeværelsen av sylindrisk flekketeknikk indikerer en bruksfase i 

første halvdel av Neolitikum. Funnantallet og mangelen på produksjonsavfall tyder på et 

kortere opphold i forbindelse med jakt.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en strand, innerst i en liten nordvest-vendt halvmåneformet 

vik, midt på sørenden av Follsjå. Stranden er regulær i form og flate. Flaten strekker seg 

dypt bakover fra vannkanten i nord, og er topografisk avgrenset av høyt bratt berg i vest, 

og flate svaberg i sør og øst. Vannet er grunt ut til ca. 6m. Lokaliteten er godt skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6615072,900, Ø: 

512329,600.  
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LokalitetsID: 191446.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59752/1-8 

 
Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 2, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en tangespiss av flint. Mål: L: 1,7 cm. Vekt: 0,5 gram. 

 

2) to flekker med retusj av flint. Mål: B: 2,0 cm (Stm.), L: 2,8 cm (Stm.). Vekt: 8 gram. 

 

3) en flekke med rygg av flint. Mål: B: 1,6 cm, L: 3,1 cm. Vekt: 4,0 gram. 

 

4) fire flekker av flint. Mål: B: 1,7 cm (Stm.). Vekt: 6,5 gram. 

 

5) 8 avslag av flint. Vekt: 9,5 gram. 

 

6) ett fragment med bruksspor av flint. Vekt: 0,7 gram. 

 

6) 11 fragment av flint. Vekt: 10 gram. 

 

7) 9 splint av flint. Vekt: 0,9 gram. 

 

8) tre kjernefragment av flint. Mål: Stm: 3,3 cm (Stm.). Vekt: 6,8 gram. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredning er jevnt 

fordelt innen en enkelt konsentrasjon. Med unntak av et funn inn mot berget ved nordøst 

siden, er samtlige funn gjort i en 2 meter sirkulær konsentrasjon sentralt i sørøst enden. 

Her var det påfallende lite stein, og kan virke som en ryddet flate. Graving av prøveruter 

viste at overflatefunnene korresponderte med funnfordelingen i dypere lag. Det indikerer 

at funnene på lokaliteten er lite påvirket av erosjon og fluktuerende vannstand. Det var 

ingen påviselige strukturer på lokaliteten. Tilstedeværelsen av sylindrisk flekketeknikk og 

tangespissen indikerer en bruksfase i første halvdel av Neolitikum. Sammensetningen av 

flekkeproduksjon, pilspiss og kniv, kan tyde på at lokaliteten er benyttet umiddelbart før 

eller etter jakt.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en kort og bred sørøst-nordvest orientert sadel på en odde. 

Sadelen danner en landbro mellom en liten øy og fastlandet, og er meget flat og lav. Vann 
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avgrenser lokaliteten i sørøst og nordvest, med brattere berg mot fastlandet i sør, og 

bergknauser på øya i nord. Svaberg avgrenser funnflaten langs begge sider, med større 

stein blokker i nordvest enden. Midt på flaten er det en liten forsenkning, hvor vannet 

dreneres dårligere. Sadelen er delvis skjermet, spesielt i nord. Vannet er grunt ut til ca 3 

meter. I tillegg til overflateregistrering, ble det gravd fire ruter på 50x50 cm, i mekaniske 

lag på 10 cm, ned til funntomme lag eller berg. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 32, N: 6615857.76, Ø: 

512082.063.  

 

LokalitetsID: 191447.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59753/1 
 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 3, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK. 

 

1) en uregelmessig kjerne av flint. Mål: Stm: 6,0 cm. Vekt: 42 gram. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Samtlige funn lå sammen i 

en klump midt på flate, i sanden mellom to kampesteiner. Det var ingen synlige strukturer 

på lokaliteten. Blant funnmaterialet var ingenting mulig å datere typologisk. Funnenes 

spredning og samhørighet tyder på en enkelthendelse hvor en flintknoll er blitt kassert i 

forbindelse med et kort opphold. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en liten vestvendt halvmåneformet lomme på en strand på 

Vikøya, vest i Follsjå. Flaten er ujevn og består av mange små, snarere enn noen store 

lommer løsmasser. Topografisk er den avgrenset av lave svaberg i nord og sør, en lav 

kolle i øst, og av vannet i vest. Stranden vender mot et meget grunt sund, mellom Vikøya 

og fastlandet. Flaten er meget godt skjermet. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6616973,700, Ø: 

511031,700. 

 

LokalitetsID: 191448. 

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 

 

Funnår: 2014. 



Follsjå, Notodden  2015/6  

 

  

 114 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 

 

TILVEKSTTEKST C59754/1-2 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 4, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en flekke med rygg av flint. Mål: B: 1,5 cm, L: 2,9 cm. Vekt: 2,5 gram.  

 

2) tre fragment av flint. Vekt: 405 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene er jevnt spredt 

over den åpne flaten. Det var ingen påviselige strukturer på lokalitetens overflate. Blant 

funnmaterialet var få gjenstander mulig å datere typologisk. Ryggflekker kan i det lengste 

være et resultat av tilvirkning av sylindriske kjerner, og dermed en bruksfase i første 

halvdel av Neolitikum. Det meget begrensede antallet funn kan tyde på begrenset bruk av 

lokaliteten.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på et lite rundt platå i bakkant av en strand i en liten 

nordøstvendt vik ytterst på nordenden av Vikøya, vest i Follsjå. Platået er topografisk 

avgrenset av svaberg i nord og sør, og lyngdekte tuer i bakkant. Flaten er relativt lite 

skjermet, da det omliggende terrenget er flatt. Vannet blir raskt dypt utenfor stranden.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617107,51, Ø: 

511120,5.  

 

LokalitetsID: 191449.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59755/1-5 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 5, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) fem flekker av flint. Mål: B: 1,5 (Stm.), L: 2,8 cm (Stm.). Vekt: 6,5 gram. 
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2) ti avslag av flint. Vekt: 7,5 gram.  

 

3) åtte fragment av flint. Vekt: 7,0 gram.  

 

4) åtte splint av flint. Vekt: 1,5 gram.  

 

5) et kjernefragment av flint. Mål: 3,7 cm (Stm.). Vekt: 6,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funn ble gjort over hele 

platået. Disse fordeler seg mellom en liten konsentrasjon ved kanten i nordvest, en liten 

konsentrasjon langs kanten i sørøst, samt et enkeltfunn ved det sørøstre hjørnet av flaten. 

Det ble ikke observert noen strukturer på overflaten av lokaliteten. Forekomsten av 

sylindrisk flekketeknologi tyder på en bruksfase i første halvdel av Neolitikum. En 

(relativt) høy andel flekker kan tyde på at man har oppholdt seg på lokaliteten i forkant av 

jakt.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en stor hylle som danner en odde langs vestsiden av 

Bukkøya, vest i Follsjå. Hyllen danner toppen av en slak strand ned mot en liten vik, hvor 

vannet avgrenser lokaliteten i nord. Bratt berg og svaberg ned mot vannet i vest og sør, 

og lavt svaberg i øst, avgrenser lokaliteten topografisk ellers. Lokaliteten er relativt lite 

skjermet, grunnet det lave omliggende platået. Vannet blir raskt dypere fra stranden.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617477,979, Ø: 

511182,43.  

 

LokalitetsID: 191451.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59756/1-9 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 6, av VIK (131/1), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en enegget pilspiss av flint. Mål: B: 0,9 cm, L: 1,6 cm. Vekt: 0,4 gram.  

 

2) en flekke med retusj av flint. Mål: B: 1,6 cm, L: 3,8 cm. Vekt: 4,5 gram.  

 

3) en flekke med rygg av flint. Mål: B: 1,6 cm, L: 3,8 cm. Vekt: 5,0 gram.  
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4) en flekke med bruksspor av flint. Mål: B: 2,3 cm, L: 4,4 cm. Vekt: 7,5 gram.  

 

4) en flekke av flint. Mål: B: 1,4 cm, L: 1,5 cm. Vekt: 2,0 gram.  

 

5) fire avslag av flint. Vekt: 5,5 gram.  

 

6) 12 fragment av flint. Vekt: 15,0 gram.  

 

7) tre splint av flint. Vekt: 0,4 gram.  

 

8) et kjernefragment av flint. Mål: 3,2 cm (Stm.). Vekt: 5,0 gram.  

 

9) en knoll av flint. Mål: 3,7 cm (Stm.). Vekt: 22,0 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnmaterialet er jevnt 

spredt over hele flaten. I tillegg ble det gjort 3 løsfunn i den topografisk tilhørende 

sideviken. Det var ingen observerbare konsentrasjoner av funn innen 

funnspredningsområdet. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

Sylindrisk flekketeknologi antyder en bruksfase av lokaliteten i første halvdel av 

Neolitikum. Den eneggede spissen peker mot en tidligneolittisk datering av aktiviteten. 

Flintknollen og den høye forekomsten cortex, kan tyde på primærtilvirkning av råstoff på 

lokaliteten.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten består av en jevn liten flate på en liten odde, med tilhørende sidevik, i 

sørenden av Bukkøya, vest i Follsjå. Lokaliteten er topografisk avgrenset av lavt svaberg 

i vest, lavt berg i øst skiller odden fra viken, i nord stiger flaten til en våtere stråtekt sadel, 

og isskurt berg og kampestein avgrenser flaten ut mot vannet i sør. Lokaliteten er 

skjermet. Vannet utenfor den tilhørende stranden er langgrunt.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617470.885, Ø: 

511204.72.  

 

LokalitetsID: 191452.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59757/1-2 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 7, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK. 
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1) en pilspiss, A-spiss, av flint. Mål: B: 1,3 L: 2,3 cm. Vekt: 1,5 gram.  

 

2) tre flekker av flint. Mål: B: 2,2 cm (Stm.), L: 5,6 cm (Stm.). Vekt: 18 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene brer seg over et 

ovalt belte tvers over midten av svaberget. Innen dette beltet er ingen 

funnkonsentrasjoner observert. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens 

overflate. Forekomsten av en A3-pilspiss peker mot en tidlig-neolittisk bruksfase på 

lokaliteten. De øvrige flekkene, laget på sylindrisk kjerne, understøtter dette. Tilvirkning 

av pilspisser på flekker kan tyde på en bruk av plassen i forkant av jakt.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten består av en liten lomme løsmasser på et svaberg. Svaberget former 

en liten lav rygg og odde i midten av bred vik, og ligger på nordsiden av Bukkøya, vest i 

Follsjå. Lokaliteten er avgrenset topografisk av våt strand i øst og vest, berg i sør, og 

vann i nord. Vannet blir raskt dypt. Lokaliteten er godt skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617518.933, Ø: 

511201.587.  

 

LokalitetsID: 191454.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59758/1-2 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 8, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) et avslag av flint. Vekt: 0,5 gram.  

 

2) et fragment av flint. Vekt: 0,8 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene ligger jevnt spredt 

utover i bakkant av lommen løsmasser. Det var ingen konsentrasjoner med funn innen 

dette arealet. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. Blant 

funnmaterialet var ingenting mulig å datere typologisk. Det var heller ingen redskaper 

blant funnene, og dermed vanskelig å si noe om mulige aktiviteter.  
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Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten er tidligere påvist i forbindelse med fylkeskommunens registreringer, 

under Askeladden-ID 171801. I forbindelse med museets undersøkelser, var en større del 

av funnflaten eksponert grunnet lavere vannstand. Det ble derfor foretatt ytterligere 

overflateregistrering (jf. Johansen 2013 for øvrig beskrivelse). Den nylig eksponerte 

delen av lokaliteten består av en smal østvendt hylle langs en strand på en halvøy. 

Lokaliteten er avgrenset av svaberg i nord og sør, tuer i vest, og vannet i øst. Stedet er lite 

skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617630.889, Ø: 

511179.429.  

 

LokalitetsID: 171801.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM. 

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59759/1-6 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 9, av VIK (131/1), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) ti flekker av flint. Mål: B: 2,2 cm (Stm.), L: 4,6 cm (Stm.). Vekt: 16,5 gram. 

 

2) ni avslag av flint. Vekt: 15,5 gram.  

 

3) ett fragment med retusj av flint. Mål: 3,0 cm (Stm.). Vekt: 3,0 gram.  

 

4) 20 fragment av flint. Vekt: 15,0 gram.  

 

5) sju splint av flint. Vekt: 0,6 gram.  

 

6) et avslag av bergkrystall. Vekt: 3,0 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene ligger spredt i 

små konsentrasjoner på lommene av løsmasser, over mye av neset. To løsfunn ble gjort 

vest for neset, på landbroen, et løsfunn ble gjort lengst nord på neset. De øvrige funnene 

ligger primært rundt to små viker på sørenden. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. Forekomsten av sylindrisk flekketeknologi peker mot en bruksfase 

av plassen i første halvdel av Neolitikum. Det er en høy andel med varmepåvirkede funn 

og flekker.  

 



Follsjå, Notodden  2015/6  

 

  

 119 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten befinner seg på et uregelmessig formet, større nes utenfor en stor vik, 

øst på Neset, vest i Follsjå. Neset er bundet til fastlandet i vest. Flatene som utgjør 

lokaliteten ligger i små viker og på hyller rundt kanten av neset. Lokaliteten er avgrenset 

mot vest av berg, og i alle andre retninger av vannet. Lokaliteten er lite skjermet. Vannet 

blir raskt dypere utenfor stranden.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617711.825, Ø: 

512051.702.  

 

LokalitetsID: 191455.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59760/1 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 10, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) tre fragment av flint. Vekt: 4,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen er jevn 

over hele lommen av løsmasser. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens 

overflate.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten består av en liten flate, ved et svaberg på en liten odde. Flaten er jevn, 

men uregelmessig i utstrekning. Svaberg avgrenser lokaliteten i vest mot vannet, og 

våtmark i bakkant. Et større felt med isskurt stein avgrenser den i nord og sør mot vannet. 

Odden er vestvendt og kun delvis skjermet. Vannet blir raskt dypt utenfor flaten.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617614.546, Ø: 

511316.061.  

 

LokalitetsID: 191456.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  
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TILVEKSTTEKST C59761/1-3 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 11, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK. 

  

1) et avslag av flint. Vekt: 1,0 gram.  

 

2) en flekke med bruksspor av bergkrystall. Mål: B: 2,4 cm, L: 4,0 cm. Vekt: 6,5 gram.  

 

3) en bipolar kjerne av bergkrystall. Mål: 2,7 cm (Stm.). Vekt: 5,0 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene er jevnt spredt 

over den nordlige delen av flaten. Innen dette funnspredningsområdet var det ingen 

observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. Det er ikke mulig ut ifra funnmaterialet å datere bruken av 

lokaliteten typologisk. Det begrensede antallet og forekomsten av det som kan tolkes som 

en flekkekniv, kan eventuelt tyde på et kortere opphold i forbindelse med jakt.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en liten, smal, kort, nord-sørgående sadel ytterst på en odde, 

i sørenden av Småøyan, vest i Follsjå. Topografisk avgrenses flaten av våtmark i bakkant 

i nord, berg i vest, svaberg i øst, og store flyttstein mot vannet i sør. Vannet blir raskt 

dypt. Lokaliteten er godt skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617581,000, Ø: 

511340.000.  

 

LokalitetsID: 191458.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59762/1-8 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 12, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) fire øksefragment av flint, Fragment av slipt flintøks. Vekt: 4,8 gram.  

 

2) en pilspiss av flint, A-spiss. Mål: B: 1,0 cm, L: 2,5 cm. Vekt: 1,2 gram.  
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2) en tangepilspiss av flint. Mål: Stm: 1,2 cm. Vekt: 0,3 gram.  

 

3) en flekke med rygg av flint. Mål: B: 1,7 cm, L: 3,9 cm. Vekt: 4,5 gram.  

 

4) 12 flekke av flint. Mål: B: 2,2 cm (Stm.), L: 3,9 cm (Stm.). Vekt: 15,0 gram 

 

5) fire mikroflekke av flint. Mål: B: 0,8 cm. Vekt: 0,5 gram.  

 

6) 12 avslag av flint. Vekt: 8,0 gram.  

 

7) 37 fragment av flint. Vekt: 32,5 gram.  

 

8) 19 splint av flint. Vekt: 1,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene fordeler seg over 

hele sandlommen. I tillegg ble det gjort 2 løsfunn nord for flaten. Det ble observert en 

sterk konsentrasjon av funn midt på flaten, inntil et svaberg. Det ble ikke observert noen 

strukturer på lokalitetens overflate. Pilspissen peker på en tidligneolittisk bruksfase på 

lokaliteten; øksefragmentene tyder på en neolittisk datering generelt. Antall flekker, og 

redskaper laget på flekker, kan tyde på et opphold for redskapsproduksjon i forberedelse 

til jakt.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger i en sidevik, i en stor bukt mellom Neset og Småøyan. Viken er 

sørøstvendt. Topografisk er den funnførende flaten avgrenset av berg på alle kanter. 

Rullestein dominerer mot vannet i sørøst, som blir raskt dypt. Lokaliteten er skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617750,000, Ø: 

511380,000.  

 

LokalitetsID: 191460.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59763/1-4 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 13, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en flekke av flint. Mål: B: 1,0 cm, L: 2,5 cm. Vekt: 1,5 gram.  
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2) to avslag av flint. Vekt: 4,0 gram.  

 

3) ni fragment av flint. Vekt: 7,5 gram.  

 

4) tre splint av flint. Vekt: 0,4 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Under fylkeskommunens 

registreringer ble det funnet en konisk mikroflekkekjerne av flint. Det skal være samlet 

inn mye flint av lokale hytteeiere tidligere. Mikroflekketeknologi kan tyde på en 

senmesolittisk bruksfase på lokaliteten.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten er tidligere registrert av fylket og ved funninnsamling gjort av lokal 

hytteeier, med Askeladden-ID 162365. Deler av lokaliteten lå under vann ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på nylig 

eksponerte flater i forbindelse med museets undersøkelser. Lokaliteten ligger på en stor, 

østvendt, meget jevn flate nær vannet, i en stor vik sør for utløpet av Kyrsbekken, 

nordvest i Follsjå. Topografisk er flaten avgrenset av svaberg mot øst og mot vannet, 

ytterligere svaberg i sør, og våtmark i nord. Flaten er kun svakt hellende mot vannet, som 

er langgrunt. Lokaliteten er skjermet. Flaten er delvis ryddet for rullestein for å bygge to 

båtmoloer lengst nord på flaten, orientert øst-vest. Funnene fordeler seg jevnt over hele 

den sentrale delen av flaten med løsmasser. Funnene fortsetter opp til det overgrodde 

området i bakkant. Lokaliteten kan dermed fortsette noe vestover, men sikten var ikke 

god nok for overflateundersøkelser. Innen dette funnspredningsområdet var det ingen 

observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate, men dette kan være forstyrret av rydding i nyere tid.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618823.516, Ø: 

511731.212.  

 

LokalitetsID: 162365.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59764/1-4 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 14, av HELLEBERG NORDRE (132/1), 

NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

1) en flekke med bruksspor av flint. Mål: B: 1,4 cm, L: 3,4 cm. Vekt: 4,0 gram.  
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2) to avslag av flint. Vekt: 0,6 gram.  

 

3) to fragment av flint. Vekt: 4,0 gram.  

 

4) en splint av flint. Vekt: 0,1 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene sprer seg jevnt 

over sandlommen. Innen dette funnspredningsområdet var det ingen observerbare 

konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

Det ble kun gjort et løsfunn under registreringene i fylkeskommunens regi, men det skal 

og være samlet inn en del funn av lokale hytteeier tidligere. Det var ikke mulig ut ifra 

funnmaterialet å datere en bruksfase på lokaliteten.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Dette er en tidligere registrert lokalitet gjort av fylket, og flint innsamlet av en 

lokal hytteeier, med Askeladden-ID 162366. Deler av lokaliteten lå under vann ved 

tidligere undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på 

nylig eksponerte flater. Lokaliteten ligger på en liten flate mellom isskurt svaberg og 

berg. Topografisk er flaten avgrenset i alle retninger av berg eller steiner, og ligger på en 

odde rett sør for utløpet av Kyrsbekken, nordvest i Follsjå. Flaten heller svakt mot vannet 

i sør og sørvest, og er godt skjermet. Vannet blir raskt dypere.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618838.274, Ø: 

511758.68.  

 

LokalitetsID: 162366.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, Oslo.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59765/1-4 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 15, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) fire avslag av flint. Vekt: 3,0 gram.  

 

2) to fragment av flint. Vekt: 2,0 gram.  

 

3) en splint av flint. Vekt: 0,1 gram.  
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4) en bipolar kjerne av flint. Mål: 2,1 cm (Stm.). Vekt: 2,0 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene er spredt jevnt 

over sørøstenden av sandlommen. Innen dette funnspredningsområdet var det ingen 

observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. Det ble kun gjort et løsfunn under fylkeskommunens registreringer. 

Men det skal være innsamlet en mengde funn ved tidligere år av lokale hytteeiere. Det er 

ikke mulig å datere en bruksfase på lokaliteten ut ifra en typologisk datering av 

funnmaterialet.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Dette er en tidligere registrert lokalitet ved fylket, og flint innsamlet av lokal 

hytteeier, med Askeladden-ID 162367. Deler av lokaliteten lå under vann ved tidligere 

undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på nylig 

eksponerte flater. Lokaliteten ligger på en jevn, avlang flate avgrenset av isskurt svaberg i 

sørøst og nordvest, berg i bakkant, og bekkeleie nedenfor flaten i nordøst. Lokaliteten 

ligger i utløpet av Kyrsbekken, nordvest i Follsjå. Flaten heller svakt mot bekken. Flaten 

er godt skjermet inne i delvis gjenmuddret vik, med åpning i øst.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618867.327, Ø: 

511773.082.  

 

LokalitetsID: 162367.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59766/1-2 

Boplassfunn fra eldre steinalder fra FOLLSJÅ 16, av HELLEBERG NORDRE (132/4), 

NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

1) åtte fragment av flint. Vekt: 3,0 gram.  

 

2) en splint av flint. Vekt: 0,1 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredning er jevnt 

langs sørsiden av flaten med løsmasser. Innen dette funnspredningsområdet var det ingen 

observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. Tidligere registrering gjort av fylkeskommunen fant 1 flintflekke, 1 

avslag og 5 fragment, alle varmepåvirket. Det skal og være levert inn flint ved tidligere år 

av en lokal hytteeier. Det er ikke mulig å datere en bruksfase på lokaliteten ut ifra en 
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typologisk datering av funnmaterialet. Flintflekka kan se ut til å være slått på sylindrisk 

kjerne, og vil i så tilfelle tyde på en bruksfase i første halvdel av Neolitikum.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Denne lokaliteten er tidligere registrert av fylket og ved innsamlet flint av en 

lokal hytteeier, med Askeladden-ID 162368. Deler av lokaliteten lå under vann ved 

tidligere undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på 

nylig eksponerte flater. Lokaliteten består av en liten, avlang, jevn, svakt hellende, 

sørvendt hylle langs en bratt strand. Lokaliteten ligger ved et nes, øst for utløpet av 

Kyrsbekken, nordvest i Follsjå. Topografisk er flaten avgrenset i øst og vest av berg, av 

vann i sør, og av tuer og skog i bakkant i nord. Flaten er skjermet. Vannet blir raskt dypt 

utenfor lokaliteten.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618811.397, Ø: 

511853.738.  

 

LokalitetsID: 162368.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59767/1-2 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 17, av HELLEBERG NORDRE (132/4), 

NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

1) en tangepilspiss av flint. Mål: B: 0,9 cm, L: 1,5 cm. Vekt: 0,5 gram.  

 

2) tre avslag av flint. Vekt: 3,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen er jevn i 

kanten av flaten (utenfor vegetasjonen). Funnområdet kan representere utkanten av 

aktivitetsområdet, som så vil ligge under torva midt på flaten. Innen dette 

funnspredningsområdet var det ingen observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke 

observert noen strukturer på lokalitetens overflate. Ved fylkeskommunens registrering ble 

det funnet 1 flintfragment. Det er også leverte inn funn tidligere av en lokal hytteeier. 

Pilspissen tyder på en tidligneolittisk bruksfase på lokaliteten.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten er tidligere registrert ved fylket, samt innsamlet flint av lokal 

hytteeier, med Askeladden-ID 162369. Deler av lokaliteten lå under vann ved tidligere 
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undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført overflateregistrering på nylig 

eksponerte flater. Lokaliteten består av en liten, sørøstvendt, rund, jevn lomme mellom 

svaberg. Topografisk avgrenser svabergene lommen på alle kanter. Lokaliteten ligger på 

en spiss odde, men er skjermet av svabergene. Flaten åpner mot vannet i øst, som raskt 

blir dypt.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618796.075, Ø: 

511872.665.  

 

LokalitetsID: 162369.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 

  

TILVEKSTTEKST C59768/1 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 18, av HELLEBERG SØNDRE (133/3), 

NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Det ble ikke gjort nye funn 

på lokaliteten, og derfor ikke observert noen funnspredning eller funnkonsentrasjoner. 

Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ble først innsamlet og kartfestet av en lokal hytteeier, så 

etterregistrert av fylket, som ikke gjorde ytterligere funn, med Askeladden-ID 162371. 

Deler lå under vann ved tidligere undersøkelser av området. Det ble kun gjennomført 

overflateregistrering på nylig eksponerte flater. Lokaliteten ligger på en regulær avlang, 

buet flate innerst i Lauvvika, nord i Follsjå. Flaten er jevn og sørvendt, topografisk 

avgrenset av berg i bakkant og isskurt berg og kampesteiner til sidene. Et bredt belte 

store, skarpe stein avgrenser mot vannet i sør, som raskt blir dypt. Flaten er godt 

skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6619213.128, Ø: 

512138.037.  

 

LokalitetsID: 162371.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  



Follsjå, Notodden  2015/6  

 

  

 127 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

TILVEKSTTEKST C59769/1-6 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 19, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) to flekker av flint. Mål: B: 1,4 cm (Stm.), L: 2,4 cm (Stm.). Vekt: 3,0 gram.  

 

2) sju avslag av flint. Vekt: 9,5 gram.  

 

3) to fragment med retusj av flint. Mål: 3,1 cm (Stm.). Vekt: 8,0 gram.  

 

4) 15 fragment av flint. Vekt: 7,5 gram.  

 

5) fire splint av flint. Vekt: 0,4 gram.  

 

6) et kjernefragment av flint. Mål: 2,5 cm (Stm.). Vekt: 5,0 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen ligger 

over hele flaten med løsmasser. Innen dette funnspredningsområdet var det ingen 

observerbare konsentrasjoner av funn. Det ble ikke observert noen strukturer på 

lokalitetens overflate. Basert på den koniske kjernen kan bruksfasen på lokaliteten dateres 

typologisk til sent i Mesolitikum.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en liten, dyp, smal, nordvestvendt vik. Flaten er jevn flat, 

svakt hellende mot vannet i nord, som blir raskt dypt. Topografisk avgrenses den av 

svaberg på alle sider, og ligger langs østsiden, ytterst på Gildarodden, nordvest i Follsjå. 

Flaten er lite skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618734.083, Ø: 

512369.268.  

 

LokalitetsID: 191461.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59770/1-8 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 20, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  
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1) flekke med retusj av flint. Mål: B: 1,8 cm, L: 2,6 cm. Vekt: 5,0 gram.  

 

2) flekke med rygg av flint. Mål: B: 1,7 cm, L: 2,4 cm. Vekt: 3,0 gram.  

 

3) sju flekker av flint. Mål: B: 2,0 cm (Stm.), L: 4,9 cm (Stm.). Vekt: 17 gram. 

 

4) 14 mikroflekker av flint. Mål: B: 0,8 cm (Stm.). Vekt: 1,0 gram.  

 

5) åtte avslag av flint. Vekt: 12,5 gram.  

 

6) 82 fragment av flint. Vekt: 42,0 gram.  

 

7) 65 splint av flint. Vekt: 5,0 gram.  

 

8) et avslag av kvarts. Vekt: 0,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene brer seg over hele 

flaten med løsmasser, men er noe mer konsentrerte mot øst. Det ble ikke observert noen 

strukturer på lokalitetens overflate. Det var ikke mulig å datere en bruksfase typologisk ut 

ifra funnmaterialet. Fraværet av redskaper er påfallende, sett i forhold til mengden avfall.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en liten lomme mellom svaberg, ytterst på Gildarodden, 

nordvest i Follsjå. Flaten er meget jevn. Topografisk avgrenses den av svaberg på alle 

kanter, samt vannet i sør og øst. Lokaliteten er lite skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618715.007, Ø: 

512373.85.  

 

LokalitetsID: 191462.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59771/1-11 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 21, av BOLKESJØ ØVRE (134/8), 

NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

1) et øksefragment av flint. Fragment av slipt flintøks. Mål: 1,1 cm (Stm.). Vekt: 0,2 

gram.  
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2) en pilspiss av flint, B-spiss. Mål: B: 1,5 cm, L: 5,1 cm. Vekt: 3,5 gram.  

 

2) en tangepilspiss av flint. Mål: B: 1,1 cm, L: 2,1 cm. Vekt: 2,5 gram.  

 

3) to flekker med bruksspor av flint. Mål: B: 1,9 cm (Stm.). Vekt: 5,0 gram.  

 

3) to flekker av flint. Mål: B: 2,5 cm (Stm.), L: 4,2 cm (Stm.). Vekt: 10,0 gram.  

 

4) åtte avslag av flint.  Vekt: 8 gram. 

 

5) tre fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 2,5 cm (Stm.). Vekt: 8,5 gram.  

 

6) 21 fragment av flint. Vekt: 21,5 gram.  

 

7) ti splint av flint. Vekt: 3,0 gram.  

 

8) en bipolar kjerne av flint. Mål: Stm: 1,9 cm. Vekt: 2,5 gram.  

 

9) et kjernefragment av flint. Mål: Stm: 2,8 cm. Vekt: 7,5 gram.  

 

10) et avslag med retusj av bergkrystall. Mål: Stm: 2,5 cm. Vekt: 3,0 gram.  

 

11) et avslag av bergkrystall. Vekt: 1,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen er jevn, 

men avtar noe mot øst. Det er innenfor dette område, ikke observert noen 

funnkonsentrasjoner. Det er ikke påvist noen strukturer på lokaliteten. Ved en tidligere 

registrering i fylkeskommunens regi ble det funnet 3 flintflekker, 7 flintavslag, 16 

flintfragment, 1 plattform avslag av mulig sylindrisk kjerne. Alle funn var varmepåvirket. 

Det skal og være levert i funn gjort av badegjester ved tidligere anledninger. Samlet sett 

indikere pilspissene og sylindrisk flekketeknologi en bruksfase i første halvdel av 

Neolitikum. Det varierte redskapsmaterialet tyder også på aktiviteter i forbindelse med 

jakt.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten er tidligere registrert av fylkeskommunen, med Askeladden-ID 

104154, på bakgrunn av funn samlet inn av lokale hytteeiere. Lokaliteten er påvist og 

avgrenset ved prøvestikkene gravd av fylket. Det ble kun gjennomført 

overflateregistrering i forbindelse med museets undersøkelser. Lokaliteten består av en 

meget stor flate, som danner en grunn, halvmåneformet vik, på innsiden av spissen på 

Jonrudodden, i østenden av Follsjå. Flaten er sørvendt. En stor bergrygg avgrenser 

lokaliteten topografisk langs nordsiden av odden. Denne gjør at flaten er meget godt 

skjermet. Flaten er ellers avgrenset av en bergvegg i øst, svaberg i vest, og vannet i sør. 

Vannet blir gradvis dypere. Den sørlige tredjedelen av flaten er strand. Museets 

undersøkelser fokuserte på strandflaten, fylkets på den større skogdekte flaten i bakkant.  
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Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6616511.408, Ø: 

514838.225.  

 

LokalitetsID: 104154.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59772/1 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 22, av HOVE ØVRE (95/1), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en knoll av flint. Vekt: 15,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Det ble kun gjort løsfunn 

av flint, under museets undersøkelser. Det er derfor ikke påvist noen funnspredning eller -

konsentrasjon. Det ble heller ikke observert noen strukturer på lokaliteten. Ved 

fylkeskommunens registrering ble det funnet 1 mulig borr i flint, 1 flintavslag og 1 

bergkrystallsavslag. Det var ikke mulig å datere en bruksfase på lokaliteten typologisk.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger i en liten, meget grunn vik, på Buøya, i østenden av Follsjå. 

Lokaliteten er sørrvendt, og lite skjermet. Flaten er avgrenset av berg i nord og øst, og av 

vannet i sør. Flaten fortsetter inn under tykk torv og vegetasjon i vest. Flaten heller skrått 

mot vannet, som raskt blir dypt.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6614956.23, Ø: 

514426.297.  

 

LokalitetsID: 171745.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59773/1-2 
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Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 23, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) fire avslag av flint. Vekt: 5,0 gram.  

 

2) et kjernefragment av flint. Mål: Stm: 3,0 cm. Vekt: 3,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene er jevnt spredt 

utover en sentral dyne løsmasser, inntil vestsiden av vika, samt et løsfunn nærmere 

vannkanten i sørøst hjørnet. Innen dette området er det ikke observert konsentrasjoner av 

funn. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. Den koniske 

flekkekjernen kan eventuell tyde på en bruksfase på lokaliteten i Senmesolitikum.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger rett sør for et tidligere registrert jernvinneanlegg (A. 

ID121922), hvor det også ble gjort et løsfunn av flint. Lokaliteten ligger i en liten, smal, 

dyp sørvendt vik, nordøst i Follsjå. Et bekkeleie formet av Dalvikbekken går igjennom 

flaten, og har avlagt og gravd ut dyner av løsmasser. Berg og kampesteiner avgrenser 

lokaliteten i øst og vest, tuer og en bakkeskråning i bakkant, langgrunt vann i sør. 

Lokaliteten er godt skjermet av det omliggende terrenget.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618354.68, Ø: 

514330.464.  

 

LokalitetsID: 191465.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59774/1-5 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 24, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en flekke med bruksspor av flint. Mål: B: 1,6 cm, L: 3,3 cm. Vekt: 3,5 gram.  

 

2) tre avslag av flint. Vekt: 6,0 gram.  

 

3) et fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 2,4 cm. Vekt: 3,0 gram.  

 

4) to fragment av flint. Vekt: 8,5 gram.  
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5) en bipolar kjerne av flint. Mål: Stm: 2,0 cm. Vekt: 2,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene sprer seg jevnt 

langs kanten. I tillegg ble det gjort to løsfunn på en lomme rett øst for hovedflaten. På 

bakgrunn av fylkets og museets undersøkelser, ser det ut til at funnene ligger over hele 

flaten. Innenfor dette området er det ikke påvist noen konsentrasjoner av funn. Det er 

heller ikke påvist noen strukturer på lokalitetens overflate. Ved fylkeskommunens 

registreringer ble det funnet 5 flintfragment, alle varmepåvirket. Materialet er for tynt til å 

datere lokaliteten sikkert typologisk, men mulig sylindrisk flekketeknologi kan indikere 

aktivitet i første halvdel av Neolitikum.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten er registrert av fylkeskommunen, med Askeladden-ID 171706. Ved 

museets undersøkelser ble det kun foretatt overflateregistrering på flater eksponerte av 

den lavere vann. Lokaliteten består av en liten, ujevn flate mellom svaberg, ytterst på et 

nes på nordenden av en liten øy. Øya er en del av Hellebergsøyan, umiddelbart sør for 

Gildarodden, nordvest i Follsjå. Flaten er nordvendt, og skråner ned mot vannet som raskt 

blir dypt. Lokaliteten er lite skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618699.289, Ø: 

512458.913.  

 

LokalitetsID: 171706.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59775/1-3 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 25, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en flekke av flint. Mål: B: 2,0 cm, Vekt: 3,0 gram.  

 

2) tre fragment av flint. Vekt: 1,5 gram.  

 

3) et avslag av kvartsitt. Vekt: 1,0 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredning er jevn 

langs ytterkantene av flaten. Det er ikke observert noen strukturer på lokalitetens 

overflate. Det var ikke mulig å datere aktiviteten på lokaliteten typologisk.  
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Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten består av en flat lomme mellom svaberg, i en liten vik, på vestsiden 

av en øy. Øya er en del av Hellebergøyan, umiddelbart sør for Gildarodden, nordvest i 

Follsjå. Flaten er vestvendt, avgrenset topografisk av svaberg i alle retninger, og godt 

skjermet. Midt på stikker det opp berg som har sprukket opp i store blokker. Flere av 

funnene ble funnet mellom disse blokkene.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618681.897, Ø: 

512445.341.  

 

LokalitetsID: 191467.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59776/1-6 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 26, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) to flekker av flint. Mål: B: 2,4 cm (Stm.), L: 3,1 cm (Stm.). Vekt: 9,5 gram.  

 

2) fire mikroflekker av flint. Mål: B: 0,8 cm (Stm.), L: 2,0 cm (Stm.). Vekt: 1,0 gram.  

 

3) 15 avslag av flint. Vekt: 39,5 gram.  

 

4) 34 fragment av flint. Vekt: 43,5 gram.  

 

5) 29 splint av flint. Vekt: 2,8 gram.  

 

6) fire kjernefragment av flint. Mål: Stm: 3,0 cm (Stm.). Vekt: 14,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen er jevn 

over hele sørlige halvdel av flaten, hvor sanden er eksponert, samt over sidelommen, også 

med eksponert sand. Det var ingen observerbare konsentrasjoner av funn innen 

funnspredningsområdet. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

Forekomsten av flekker mulig laget på sylindriske kjerne kan tyde på en bruksfase av 

lokaliteten i første halvdel av Neolitikum. Den relativt høye andelen funn med cortex kan 

indikere en større grad av primærtilvirkning av råstoff her enn på mange av de andre 

lokalitetene.  
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Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger i en liten, firkantet, flat vik, midt på vestsiden av en liten øy. 

Øya er en del av Hellebergøyan, nordvest i Follsjå. Lokaliteten er vestvendt, og skjermet. 

Den består av en liten skrå, avlang flate, og er avgrenset topografisk på alle kanter av 

svaberg.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618677.656, Ø: 

512442.809.  

 

LokalitetsID: 191468.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59777/1-8 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 27, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en flekke med retusj av flint. Mål: B: 1,9 cm, L: 4,5 cm. Vekt: 4,5 gram.  

 

2) en flekke med rygg av flint. Mål: B: 2,3 cm, L: 9,2 cm. Vekt: 26,0 gram.  

 

3) seks flekker av flint. Mål: B: 1,6 cm (Stm.), L: 3,7 cm (Stm.). Vekt: 8,5 gram.  

 

4) sju avslag av flint. Vekt: 17,0 gram.  

 

5) et fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 2,4 cm. Vekt: 3,0 gram.  

 

6) 13 fragment av flint. Vekt: 5,0 gram.  

 

7) fire splint av flint. Vekt: 0,4 gram.  

 

8) et kjernefragment av flint. Mål: Stm: 3,2 cm. Vekt: 6,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen er jevn 

over hele flaten, men avtar noe mot vannet vest. Det var ingen observerbare 

konsentrasjoner av funn innen funnspredningsområdet. Det ble ikke observert noen 

strukturer på lokalitetens overflate. Flekkene, ryggflekken og kjernefragment indikerer 

sylindrisk flekketeknologi, som igjen indikerer en bruksfase på lokaliteten i først halvdel 

av Neolitikum. Utover dette er det vanskelig å si noen om aktivitetsplassens funksjon, da 
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materialet er lite diagnostisk.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger i en liten, firkantet, jevn flat vik på vestsiden av en liten øy. 

Øya utgjør en del av Hellebergøyan, nordvest i Follsjå. En sentralt liggende flate er 

topografisk avgrenset av berg på alke kanter. Lokaliteten er vestvendt og skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618674.206, Ø: 

512445.708.  

 

LokalitetsID: 191469.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59778/1-16 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 28, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) en pilspiss av flint, B-spiss. Mål: B: 0,9 L: 2,5 cm. Vekt: 2,5 gram.  

 

2) to flekker av flint. Mål: B: 1,1 cm (Stm.), L: 1,5 cm (Stm.). Vekt: 1,4 gram.  

 

3) tre mikroflekker av flint. Mål: B: 0,7 cm (Stm.), L: 2,0 cm (Stm.). Vekt: 1,6 gram.  

 

4) 11 avslag av flint. Vekt: 15,2 gram.  

 

5) to fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 1,6 cm. Vekt: 1,8 gram.  

 

6) 76 fragment av flint. Vekt: 68,8 gram.  

 

7) 28 splint av flint. Vekt: 4 gram.  

 

8) to plattformkjerner av flint. Mål: Stm: 3,6 cm (Stm.). Vekt: 15,5 gram.  

 

9) fem avslag av kvarts. Vekt: 3,6 gram.  

 

10) to splint av kvarts. Vekt: 0,2 gram.  

 

11) en mikroflekke av kvartsitt. Mål: B: 0,8 cm. Vekt: 0,7 gram.  
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12) et avslag med retusj av kvartsitt. Mål: Stm: 2,1 cm. Vekt: 2,0 gram.  

 

13) 16 avslag av kvartsitt. Vekt: 21,3 gram.  

 

14) to fragment av kvartsitt. Vekt: 2,0 gram.  

 

15) åtte splint av kvartsitt. Vekt: 1 gram.  

 

16) en uregelmessig kjerne av rhyolitt. Mål: Stm: 8,8 cm. Vekt: 139,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Det ble gjort funn over 

hele flaten. I det sørvestre hjørnet, rundt en liten bergknatt, var konsentrasjonen av funn 

høyere. Graving i ruter og lag understøttet funnspredningen og konsentrasjonen observert 

på overflaten. Det peker mot at erosjon og fluktuerende vannstand i liten grad har 

forstyrret de funnførende lagene. Under utgravning ble det observert en liten klump oker 

umiddelbart nordvest for sittesteinen. Under fylkeskommunens tidligere registrering ble 

det samlet inn 10 flintfragment, 9 varmepåvirket, minst 2 med cortex. Funnmaterialet 

samlet sett kan tyde på at dreier seg om to bruksfaser på lokaliteten. Konisk 

mikroflekketeknologi indikerer en senmesolittisk fase, men B-spiss og sylindrisk 

flekketeknologi indikerer en fase sent i Tidligneolitikum eller tidlig i Mellomneolitikum. 

Utover dette, er det påfallende få flekker og lite videre bearbeidede redskaper, men mye 

avfall. Lokalitet skiller seg også ut med kvartsittbruk. Fra Follsjå er det kun funnet ett 

annet avslag på én annen lokalitet.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten er tidligere registrert av fylket, med Askeladden-ID 171727. Ved 

museets undersøkelser ble det først foretatt overflateregistrering på flater som nå var 

eksponerte grunnet lavere vannstand. Deretter ble det gravd 23 prøveruter på 50 x 50cm, i 

10cm lag, ned til funntomme lag eller berg. Lokaliteten består av en liten, avlang, smal, 

jevn lomme mellom svaberg. Denne flaten ligger langs en liten vik, på østsiden av liten 

øy. Øya utgjør en del av Hellebergøyan, nordvest i Follsjå. Lokaliteten er østvendt, slakt 

skrånende mot nord, og lite skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618646.339, Ø: 

512450.955.  

 

LokalitetsID: 171727.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59779/1-6 
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Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 29, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) fire flekker av flint. Mål: B: 1,3 cm (Stm.), L: 4,1 cm (Stm.). Vekt: 5,5 gram.  

 

2) tre avslag av flint. Vekt: 3,5 gram.  

 

3) fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 2,2 cm. Vekt: 3,0 gram.  

 

4) fire fragment av flint. Vekt: 9,0 gram.  

 

5) en plattformkjerne av flint. Mål: Stm: 9,0 cm. Vekt: 183,0 gram.  

 

6) et fragment av bergkrystall. Vekt: 1,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene er spredt over 

hele nordlige halvdel av platået. En avlang konsentrasjon funn ble observert i det 

nordvestlige hjørnet. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

Mulig forekomst av sylindrisk flekketeknologi kan tyde på bruksfase av lokaliteten i 

første halvdel av Neolitikum. Utover dette kunne lite tolkes om lokaliteten ut ifra 

materialet.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten består av et stort, firkantet platå på et nes, på sørenden av en liten øy. 

Øya utgjør en del av Hellebergøyan, nordvest i Follsjå. Platået åpner seg mot vannet i sør, 

øst og vest. Svaberg avgrenser ellers flaten topografisk fra resten av øya. Lokaliteten er 

lite skjermet, og vannet blir rask dypere utenfor.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618587.861, Ø: 

512415.487.  

 

LokalitetsID: 191470.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59780/1-3 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 30, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK. 

  

1) en flekke av flint. Mål: B: 0,9 cm, L: 2,4 cm. Vekt: 0,6 gram.  
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2) to avslag av flint. Vekt: 2,5 gram.  

 

3) fire fragment av flint. Vekt: 3,0 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Det er gjort funn over hele 

sørlige halvdel av platået. Ytterligere 2 løsfunn flint ble gjort på lommer rett øst og vest 

for hovedflaten. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. Ved 

fylkeskommunens tidligere registrering ble det funnet 4 flintfragment, samtlige 

varmepåvirket. Det var ikke mulig basert på funnmaterialet å datere en bruksfase på 

lokaliteten typologisk. Materialet peker heller ikke mot noen klar funksjon for plassen.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten er tidligere registrert av fylkeskommunen, under Askeladden-ID 

162370. Ved museets undersøkelser ble det kun gjennomført overflateregistrering på 

flater som tidligere hadde ligget under vann. Lokaliteten ligger i en liten, jevnt buet, 

nordvendt vik på nordsiden av en meget liten øy. Øya utgjør en del av Hellebergøyan, 

nordvest i Follsjå. Svaberg avgrenser lokaliteten topografisk i sør, øst og vest. Flatene 

ligger i bakkant, og er slakt skrånende mot vannet i nord. Vannet blir raskt dypt. 

Lokaliteten er lite skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 32, N: 6618481.403, Ø: 

512167.569.  

 

LokalitetsID: 162370.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59781/1-2 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 31, av HELLEBERG SØNDRE (133/126), 

NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

1) tre flekker av flint. Mål: B: 2,1 cm (Stm.), L: 3,8 cm (Stm.). Vekt: 10,5 gram.  

 

2) to avslag av flint. Vekt: 25,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnene er jevnt spredt 

over hele ytterkanten i øst. En viss konsentrasjon av funn kunne observeres i sørlig 

hjørnet av dette området. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. 

Sylindrisk flekketeknologi kan tyde på en bruksfase i første halvdel av Neolitikum. 
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Materialet er utover det for tynt til å si noe om typen aktivitet på lokaliteten, men andelen 

flekker i forhold til avfall er påfallende.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en hylle på en odde ute på neset mellom Stokkholm og 

Sandvika. Flaten er delt opp i små viker sør og nord for en sentralt plassert bergknatt. 

Flaten er jevn og sirkulær. Isskurt berg og stein avgrenser flaten i forkant. Berg avgrenser 

til sidene og i bakkant. Lokaliteten er østvendt og skjermet. Vannet er grunt i sundet 

mellom lokaliteten og Sandviksøya.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6619262.682, Ø: 

513078.075.  

 

LokalitetsID: 191472.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59782/1-15 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 32, av HELLEBERG SØNDRE (133/3), 

NOTODDEN K., TELEMARK.  

 

1) tre øksefragment av flint. Fragment av slipt flintøks. Mål: Stm: 3,1 cm (Stm.). Vekt: 

4,6  

 

2) to eneggede pilspisser av flint. Mål: B: 1,3 cm (Stm.), L: 3,8 cm (Stm.). Vekt: 4,0 

gram. 

 

3) en tangepilspiss av flint. Mål: B: 0,8 cm, L: 1,7 cm. Vekt: 1,5 gram. 

 

3) tre pilspisser av flint, A-spiss. Mål: B: 1,4 cm (Stm.), L: 4,2 cm (Stm.). Vekt: 6 gram.  

 

4) en pilspiss av flint, B-spiss. Mål: B: 1,1 cm, L: 3,8 cm. Vekt: 2,5 gram.  

 

5) en flekke med retusj av flint. Mål: B: 1,5 L: 2,8 cm. Vekt: 4,5 gram.  

 

6) 45 flekker av flint. Mål: B: 2,3 cm (Stm.), L: 6,0 cm (Stm.). Vekt: 91 gram. 

 

6) fem flekker med bruksspor av flint. Mål: B: 2,2 cm (Stm.), L: 5,8 cm (Stm.). Vekt: 26 

gram.  
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7) 14 mikroflekker av flint. Mål: B: 0,8 cm (Stm.), L: 1,8 cm (Stm.). Vekt: 3,7 gram.  

 

8) 58 avslag av flint. Vekt: 80,1 gram.  

 

9) tre fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 3,7 cm (Stm.). Vekt: 11,5 gram.  

 

10) 148 fragment av flint. Vekt: 95,0 gram.  

 

11) 87 splint av flint. Vekt: 13,9 gram.  

 

12) en håndtakskjerne av flint. Mål: Stm: 4,1 cm. Vekt: 19 gram.  

 

13) fem sylindriske kjerner av flint. Mål: L: 8,8 cm (Stm.). Vekt: 186,5 gram.  

 

14) åtte kjernefragment av flint. Vekt: 10,7 gram.  

 

15) to avslag av kvarts. Vekt: 1,8 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen går over 

alle lommene med løsmasser, unntatt i sørvestre hjørnet av lokaliteten. Funnene 

konsentreres noe nedover sørøst på lommene. Dette mønsteret ble understøttet av graving 

i ruter og lag. Dette indikerer også at lokalitetens overflate er lite forstyrret av is og 

fluktuerende vannstand. Det er ikke observert noen strukturer på lokaliteten. Ved 

fylkeskommunens tidligere registrering ble funnet 8 flekker, hvor 1 med rygg og minst 1 

av sylindrisk kjerne, 5 avslag, 22 fragment, 1 fragment av konisk kjerne og 1 

uregelmessig kjerne, samtlige varmepåvirket. Slipte flintøkser, pilspisser av A- og B-

typen, samt sylindrisk flekketeknologi i form av flekker og kjerner tyder sterkt på en 

hovedbruksfase av lokaliteten i første halvdel av neolitikum. Eneggede pilspisser, 

håndtaks- og koniske mikroflekkekjerner og mikroflekker viser at det også har vært en 

senmesolittisk bruksfase på samme plassen. Redskapssammensetningen kan tolkes på 

flere måter. Redskapene forbundet med forberedelser før jakt og de forbundet med 

aktiviteter etter jakt kan f.eks. ses som tilhørende hver sin kronologiske fase, eller f.eks. 

ses som en indikasjon på flere lengere opphold, med ulike aktiviteter. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten er tidligere registrert under Askeladden-ID 171731. 

Ved museets undersøkelser ble kun flater tidligere under vann overflateregistrert. Det ble 

deretter gravd 14 ruter på 50 x 50cm, i mekaniske lag på 10 cm. Disse ble jevnt fordelt 

over funnområdet. Lokaliteten ligger på en relativt stor, buet, uregelmessig, ujevn, 

sørøstvendt flate i en vik. Vika ligger like øst for Gildarodden, nordvest i Follsjå. En liten 

odde stikker ut i vika i forkant. Svaberg avgrenser flaten topografisk på alle kanter. Flaten 

er slakt skrånende mot grunt vann i sørøst, og er skjermet. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6618873.682, Ø: 

512411.165.  

 

LokalitetsID: 171731.  
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Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59783/1-5 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 33, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) fire avslag av flint. Vekt: 7,0 gram.  

 

2) fem fragment av flint. Vekt: 4,0 gram.  

 

3) to bipolare kjerner av flint. Mål: Stm: 2,2 cm (Stm.). Vekt: 4,0 gram.  

 

4) et kjernefragment av flint. Vekt: 1,5 gram.  

 

5) et fragment av bergkrystall. Vekt: 1,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen er jevnt 

over hele sadelen. Innen dette området er det ikke observert noen konsentrasjoner funn. 

Det er ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. Det var ikke mulig basert 

på materialet å datere en bruksfase på lokaliteten typologisk.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en lang, smal sadel på tvers av en odde. Sadelen er orientert 

nord-sør. Odden stikker i Follsjå mot øst, og ligger vest i Stokkeholmen, nord i Follsjå. 

Lokaliteten strekker seg slakt ned mot vannet i nord. Bratt skrent med isskurt berg 

avgrenser sadelen i sør, lavt bratt svaberg i vest. Store flate svaberg dominerer i øst. 

Flaten er jevnt, svakt skrånende mot nord, og lite skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6619033.457, Ø: 

512604.349.  

 

LokalitetsID: 191473.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  
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TILVEKSTTEKST C59784/1-10 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 34, av HELLEBERG SØNDRE (133/6), 

NOTODDEN K., TELEMARK. 

  

1) en tverregget pilspiss av flint. Mål: B: 1,0 cm, L: 2,0 cm. Vekt: 1,5 gram.  

 

2) en pilspiss av flint, A-spiss. Mål: B: 1,2 cm, L: 6,3 cm. Vekt: 6,0 gram.  

 

3) to flekker med retusj av flint. Mål: B: 2,0 cm (Stm.), L: 4,2 cm (Stm.). Vekt: 7,0 gram.  

 

4) to flekker med bruksspor av flint. Mål: B: 1,6 cm (Stm.), L: 4,7 cm (Stm.). Vekt: 9,0 

gram.  

4) tre flekker av flint. Mål: B: 1,3 cm (Stm.), L: 2,8 cm (Stm.). Vekt: 4,5 gram.  

 

5) 16 avslag av flint. Vekt: 46,5 gram.  

 

6) et fragment med retusj av flint. Mål: Stm: 2,6 cm. Vekt: 3,5 gram.  

 

7) åtte fragment av flint. Vekt: 7,5 gram.  

 

8) en bipolar kjerne av flint. Mål: Stm: 3,8 cm. Vekt: 16,5 gram.  

 

9) tre uregelmessige kjerner av flint. Mål: Stm: 3,0 cm (Stm.). Vekt: 23,0 gram.  

 

10) tre kjernefragment av flint. Vekt: 21,5 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Funnspredningen er jevn 

over hele det eksponerte området. Det er ikke observert noen strukturer på lokalitetens 

overflate. 3 flintavslag og 2 flintfragment ble funnet under fylkeskommunens 

registreringer. 4 av disse var varmepåvirket. Pilspisser av typen tverregget og A-spiss 

tyder på en bruksfase på lokaliteten i tidligneolitikum. Sammenlignet med andre 

lokaliteter er det påfallende lite varmepåvirket flint, og mye med cortex. 

Redskapssammensetningen pilspisser, kniver og skrapere kan tyde på bruk av plassen 

både før og etter jakt.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten er tidligere registrert under Askeladden-ID 171730. Ved museets 

undersøkelser ble kun de flater som tidligere hadde ligget under vann overflateregistrert. 

Lokaliteten ligger på en stor, regulær rund, jevn, lav, flat odde ut i et stort elveos, hvor 

Esperåa renner ut i nordvesthjørnet av Follsjå. Flaten er sørvendt og godt skjermet av 

skogen i bakkant. Fra midt på flaten skråner den slakt ned mot vannet i alle andre 

retninger. Det kan antas at hoveddelen av lokaliteten befinner seg under vegetasjonen 

sentralt på flaten.  
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Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6619352.683, Ø: 

512683.183.  

 

LokalitetsID: 171730.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

TILVEKSTTEKST C59785/1-2 

Boplassfunn fra steinalder fra FOLLSJÅ 35, av UKJENT GÅRD (0), NOTODDEN K., 

TELEMARK.  

 

1) to flekker av flint. Mål: B: 1,8 cm (Stm.), L: 2,6 cm. Vekt: 4,5 gram. 

 

2) en splint av flint. Vekt: 0,3 gram.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse. Samtlige funn ble gjort 

midt på flaten. Det ble ikke observert noen strukturer på lokalitetens overflate. Samtlige 

av flekkene er laget på sylindriske kjerner, hvilket tyder på en bruksfase av lokaliteten i 

første halvdel av neolitikum.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ble overflateregistrert sommeren 2014 i forbindelse 

med Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser rundt den nedtappede innsjøen 

Follsjå. Lokaliteten ligger på en jevn, nordvendt hylle, i en liten vik nord på Neset-øya. 

Lokaliteten avgrenses topografisk av isskurt stein ned mot vannet i nord, av berg i øst, 

kampestein i vest, og en kolle i sør. Lokaliteten er lite skjermet.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6617769.331, Ø: 

511911.137.  

 

LokalitetsID: 191474.  

 

Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke, Arkeologisk seksjon, KHM.  

 

Funnår: 2014.  

 

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

 

10.2 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf34868_001 Eksempel på oppsprukket svaberg SV I.Axelsen 24.06.14 

Cf34868_002 Elveos ved utløpet av Løken N I.Axelsen 04.07.14 
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Cf34868_003-6 Arbeidsfoto av metodeutvikling Div. I.Axelsen Div. 

Cf34868_007 Båten benyttet i registreringsarbeidet SØ I.Axelsen 04.07.14 

Cf34869_001-015 Diverse løsfunnsteder Div. I.Axelsen Div. 

Cf34870_001 Oversikt Follsjå 1 SØ I.Axelsen 17.06.14 

Cf34870_002 Oversikt Follsjå 1 SV I.Axelsen 17.06.14 

Cf34870_003 Oversikt Follsjå 1 S I.Axelsen 17.06.14 

Cf34871_001 Gravde ruter Follsjå 2 Ø I.Axelsen 10.07.14 

Cf34871_002 Gravde ruter Follsjå 2 V I.Axelsen 10.07.14 

Cf34871_003 Oversikt Follsjå 2 Ø I.Axelsen 17.06.14 

Cf34871_004 Oversikt Follsjå 2 SØ I.Axelsen 17.06.14 

Cf34871_005 Oversikt Follsjå 2 SV I.Axelsen 17.06.14 

Cf34872_001 Oversikt Follsjå 3 SV I.Axelsen 18.06.14 

Cf34872_002 Funnkonsentrasjon Follsjå 3 SV I.Axelsen 18.06.14 

Cf34873_001 Oversikt Follsjå 4 Ø I.Axelsen 19.06.14 

Cf34873_002 Oversikt Follsjå 4 SV I.Axelsen 19.06.14 

Cf34874_001 Oversikt Follsjå 5 V I.Axelsen 19.06.14 

Cf34874_002 Oversikt Follsjå 5 S I.Axelsen 19.06.14 

Cf34875_001 Oversikt Follsjå 6 SV I.Axelsen 19.06.14 

Cf34875_002 Oversikt Follsjå 6 N I.Axelsen 19.06.14 

Cf34875_003 Oversikt Follsjå 6 SV I.Axelsen 19.06.14 

Cf34876_001 Oversikt Follsjå 7 NØ I.Axelsen 20.06.14 

Cf34877_001 Oversikt Follsjå 8 SØ I.Axelsen 20.06.14 

Cf34878_001 Oversikt Follsjå 9 SV I.Axelsen 20.06.14 

Cf34878_002 Oversikt Follsjå 9 NNØ I.Axelsen 20.06.14 

Cf34878_003 Oversikt Follsjå 9 NØ I.Axelsen 20.06.14 

Cf34879_001 Arbeidsfoto Follsjå 10 NØ I.Axelsen 23.06.14 

Cf34879_002 Oversikt Follsjå 10 NØ I.Axelsen 23.06.14 

Cf34880_001 Oversikt Follsjå 11 NØ I.Axelsen 23.06.14 

Cf34881_001 Oversikt Follsjå 12 NNØ I.Axelsen 23.06.14 

Cf34881_002 Oversikt Follsjå 12 SV I.Axelsen 23.06.14 

Cf34882_001 Oversikt Follsjå 13 NØ I.Axelsen 24.06.14 

Cf34882_002 Oversikt Follsjå 13 NV I.Axelsen 24.06.14 

Cf34883_001 Oversikt Follsjå 14 N I.Axelsen 24.06.14 

Cf34883_002 Oversikt Follsjå 14 SØ I.Axelsen 24.06.14 

Cf34884_001 Oversikt Follsjå 15 NV I.Axelsen 24.06.14 

Cf34884_002 Oversikt Follsjå 15 SØ I.Axelsen 24.06.14 

Cf34885_001 Oversikt Follsjå 16 NV I.Axelsen 25.06.14 

Cf34885_002 Oversikt Follsjå 16 SØ I.Axelsen 25.06.14 

Cf34886_001 Oversikt Follsjå 17 N I.Axelsen 25.06.14 

Cf34886_002 Oversikt Follsjå 17 NØ I.Axelsen 25.06.14 

Cf34887_001 Oversikt Follsjå 18 NV I.Axelsen 25.06.14 

Cf34887_002 Oversikt Follsjå 18 SSV I.Axelsen 25.06.14 

Cf34888_001 Oversikt Follsjå 19 NØ I.Axelsen 25.06.14 

Cf34888_002 Oversikt Follsjå 19 SV I.Axelsen 25.06.14 

Cf34889_001 Oversikt Follsjå 20 SSØ I.Axelsen 25.06.14 

Cf34889_002 Oversikt Follsjå 20 VNV I.Axelsen 25.06.14 

Cf34890_001 Oversikt Follsjå 21 Ø I.Axelsen 26.06.14 

Cf34890_002 Oversikt Follsjå 21 ØSØ I.Axelsen 26.06.14 

Cf34890_003 Oversikt Follsjå 21 VNV I.Axelsen 26.06.14 

Cf34891_001 Oversikt Follsjå 22 NØ I.Axelsen 30.06.14 

Cf34891_002 Oversikt Follsjå 22 SV I.Axelsen 30.06.14 

Cf34892_001 Oversikt Follsjå 23 NØ I.Axelsen 01.07.14 
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Cf34892_002 Oversikt Follsjå 23 SØ I.Axelsen 01.07.14 

Cf34893_001 Oversikt Follsjå 24 NNV I.Axelsen 02.07.14 

Cf34893_002 Oversikt Follsjå 24 SSØ I.Axelsen 02.07.14 

Cf34894_001 Oversikt Follsjå 25 N I.Axelsen 02.07.14 

Cf34894_002 Oversikt Follsjå 25 V I.Axelsen 02.07.14 

Cf34895_001 Oversikt Follsjå 26 NNV I.Axelsen 02.07.14 

Cf34895_002 Oversikt Follsjå 26 NØ I.Axelsen 02.07.14 

Cf34895_003 Oversikt Follsjå 26 NØ I.Axelsen 02.07.14 

Cf34896_001 Oversikt Follsjå 27 SSV I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_001 Arbeidsfoto Follsjå 28  I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_002 Gravde ruter Follsjå 28 NØ I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_003 Gravde ruter Follsjå 28 NV I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_004 Graving Follsjå 28 S I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_005 Oker Follsjå 28  I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_006 Oversikt Follsjå 28 N I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_007 Oversikt Follsjå 28 NØ I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_008 Utgravningsfelt Follsjå 28 N I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_009 Utgravningsfelt Follsjå 28 Ø I.Axelsen 02.07.14 

Cf34897_010 Utsetting av ruter Follsjå 28  I.Axelsen 02.07.14 

Cf34898_001 Oversikt Follsjå 29 ØSØ I.Axelsen 02.07.14 

Cf34898_002 Oversikt Follsjå 29 VSV I.Axelsen 02.07.14 

Cf34899_001 Oversikt Follsjå 30 S I.Axelsen 02.07.14 

Cf34900_001 Oversikt Follsjå 31 V I.Axelsen 03.07.14 

Cf34901_001 Arbeidsfoto Follsjå 32  I.Axelsen 07.07.14 

Cf34901_002 Gravde ruter Follsjå 32 NØ I.Axelsen 07.07.14 

Cf34901_003 Gravde ruter Follsjå 32 Ø I.Axelsen 07.07.14 

Cf34901_004 Gravde ruter Follsjå 32 V I.Axelsen 07.07.14 

Cf34901_005 Oversikt Follsjå 32 NØ I.Axelsen 03.07.14 

Cf34901_006 Oversikt Follsjå 32 SØ I.Axelsen 03.07.14 

Cf34901_007 Oversikt Follsjå 32 SV I.Axelsen 03.07.14 

Cf34902_001 Oversikt Follsjå 33 N I.Axelsen 04.07.14 

Cf34902_001 Oversikt Follsjå 33 SV I.Axelsen 04.07.14 

Cf34003_001 Oversikt Follsjå 34 NØ I.Axelsen 07.07.14 

Cf34003_002 Oversikt Follsjå 34 NV I.Axelsen 07.07.14 

Cf34004_001 Oversikt Follsjå 35 Ø I.Axelsen 23.06.14 

 

10.3 KORRESPONDANSELISTE LOKALITETER OG LØSFUNN 

Felt-ID C-nr Cf-nr A-ID Gårdsnr./navn Kommentar 

Løsfunn 59749 34869 191475 Varierer  

Tidligere 

registrert 

59750 Ingen Varierer Varierer Aksesjonsnr 

2014/100 

Lok. 1 59751 34870 191446 130/2 Folseraas  

Lok. 2 59752 34871 191447 Statsallmenning  

Lok. 3 59753 34872 191448 Statsallmenning  

Lok. 4 59754 34873 191449 Statsallmenning  

Lok. 5 59755 34874 191451 Statsallmenning  

Lok. 6 59756 34875 191452 131/1 Vik  

Lok. 7 59757 34876 191454 Statsallmenning  
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Lok. 8 59758 34877 171801 Statsallmenning  

Lok. 9 59759 34878 191455 131/1 Vik  

Lok. 10 59760 34879 191456 Statsallmenning  

Lok. 11 59761 34880 191458 Statsallmenning  

Lok. 12 59762 34881 191460 Statsallmenning  

Lok. 13 59763 34882 162365 Statsallmenning  

Lok. 14 59764 34883 162366 132/1 Helleberg 

Nordre 

 

Lok. 15 59765 34884 162367 Statsallmenning  

Lok. 16 59766 34885 162368 132/4 Helleberg 

Nordre 

 

Lok. 17 59767 34886 162369 132/4 Helleberg 

Nordre 

 

Lok. 18 59768 34887 162371 133/3 Helleberg 

Søndre 

Påvist av lokale 

Lok. 19 59769 34888 191461 Statsallmenning  

Lok. 20 59770 34889 191462 Statsallmenning  

Lok. 21 59771 34890 104154 134/8 Bolkesjø Øvre  

Lok. 22 59772 34891 171745 95/1 Hove Øvre  

Lok. 23 59773 34892 191465 Statsallmenning  

Lok. 24 59774 34893 171706 Statsallmenning  

Lok. 25 59775 34894 191467 Statsallmenning  

Lok. 26 59776 34895 191468 Statsallmenning  

Lok. 27 59777 34896 191469 Statsallmenning  

Lok. 28 59778 34897 171727 Statsallmenning  

Lok. 29 59779 34898 191470 Statsallmenning  

Lok. 30 59780 34899 162370 Statsallmenning  

Lok. 31 59781 34900 191472 133/126 Helleberg 

Søndre 

 

Lok. 32 59782 34901 171731 133/3 Helleberg 

Søndre 

 

Lok. 33 59783 34902 191473 Statsallmenning  

Lok. 34 59784 34903 171730 133/6 Helleberg 

Søndre 

 

Lok. 35 59785 34904 191474 Statsallmenning «Funnsted 6» 

Prosjekt  34868   Topografi, 

metode, etc. 

 

Tidligere enkeltminnenummer løsfunn Askeladden-ID 

38 216037 

52 216038 

16 216039 

23 216040 

51 216041 

47 216042 
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21 216043 

37 216044 

44 216045 

4 216046 

12 216047 

62 216048 

34 216049 

61 216050 

5 216051 

15 216052 

55 216053 

45 216054 

48 216055 

13 216056 

27 216057 

49 216058 

14 216059 

39 216060 

20 216061 

18 216062 

33 216063 

35 216064 

30 216065 

24 216066 

28 216067 

10 216068 

46 216069 

22 216070 

25 216071 

1 216072 

41 216073 

29 216074 

26 216075 

36 216076 

7 216077 

6 216078 

19 216079 

8 216080 

11 216081 

64 216082 

32 216083 

63 216084 

43 216085 

42 216086 

40 216087 

31 216088 
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54 216089 

3 216090 

59 216091 

58 216092 

9 216093 

17 216094 

2 216095 

50 216096 

 

 

10.4 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Feltdagbok 


