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Bakgrunnen for undersökelsene i Siljanvassdraget var funn av stein~

alderkarakter ved i alt 5 lokaliteter ved Vanebuvatn og Sporevatn.o

'1. juni 1975, på en befaring foretatt av Helge J. Höeg og under-

tegnede. Disse to vannene samt vannet Mykle er tidligere regulert

av Vestfold Kraftselskap, slik at den tidligere strandsonen langs

disse vannene nå utvaskes ved gjentatte oppfyllinger og nedtappinger

hvert âr. For å få reddet mest mulig av det som enná finnes til~ A

gjengelig av forhistoriske kulturspor langs disse tre vannene, sökte

'Universitetets Oldsaksamling om kr. 9.5oo,- fra Vestfold Kraftselskap,

`Tönsberg til arkeologiske undersökelser sommeren-l976.D

Dette ble innvilget. Grunneieren i omrâdet, Treschow~Fritzöe; Larvik,

stilte seg imötekommende til undersökelsene.

Resultatet av undersökelsene i 1976 må kunne sies à være av meget

stor verdi, Ved de tre vannene ble det registrert i alt l7 lokaliteter

med steinalderfunn (heri inkludert de fra 1975 registrerte).. Tre ~’

av disse ble nelt eller delvis utgravd, tilsammen 171 m2. De övrige 'H

lokalitetene var stort sett svææt små, og alle funn som kunne obser-

veres i overflaten pà disse ble oppsam1et.v

Tilsammen synes disse funnene fra Siíjanvassdraget á gi et ganske

godt tverrsnitt av jaktvirksomheten i omrâdet gjennom störste delen

av steinalderen, fra omkring 7ooo f.Kr. og fremover gjennom eldre

steinalder, yngre steinalder og helt frem til bronsealderen, omkring*

ilooo f.Kr. eAntagelig er det særlig jakten på elg som har vært av

*störst.betydning i området i steinalderen . Boplassene ved Ramsbukta

A ved Mykle ligger f.eks. rett ut for et viktig elgtrekk, og vedgn V

Sporevatn er det gode beiter for elg like bakenfor boplasslokalitet-

_ene pá N5siden.iVI alle de undersökte vannene er det dessuten örretg

De arkeologiske undersökelsene i Síljanvassdragetfer Elitt utförtv

i tilknytning til det s.kQ Telemarkprosjektet som drives av Old-

vsaksamlingen; rVed siden av universitetsstípendiat Egil Mikkelsen

og vitenskapelig assistent Helge J. Höeg, som arbeider i prosjektet,

deltok cand,philol. Marit Éröystad og stud.phi1ol,.Sissel Falck í-

Aundersökelsene i Siljanvassdraget. Det ble utfört i alt 300 timeverk V

iti1.undersökelsene i felt1976.

Oslo, januar 1977

Egil Mikkelsen
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Registrering av steinalderlokaliteter ved Vanebuvatn, Siljan k.,

Telemark (252 m.o.h.)
__.-__..-_..-______-.___...______-___.-~_~_.__-_-~__-__.-_-..-__.~_-.__.-.--._-_.

1. juni 1975 ble det registrert en steinalderlokalítet ved dette

vannet. Ny registrering ble foretatt l. juli 1976,

Vannet er regulert med en'dam i S-enden: \Vannstanden var ved under-'

sökelsene i 1976 minst 2 m under höyeste regulerte nivá.rt

 NNV  i vannet går det ut en flat landtange, noe  SV  for innfallsosenr

nDen består for det meste av törr finsand, bare med en.del mindre

steiner. Pâ partier oppe  på  landtangen er det åpen sand med gress~g

tuer imellom, langs stranden er det fin sandstrand. VLangs V-siden

. av landtangen går det en lav fjel1vegg§

Langs stranden, på S-siden ev landtangen ble det gjort funn både i

 l975flog i 1976. .Funnene ble gjort  í et 7-9 m  bredt belte Ö-V paral-i

lelt med stranden, oppe på selve flaten av landtangen og i skråningen

ned mot vannet. Lengst i Ö var det et ea. 11 m langt parti hvor en

i 1975 fant 7 flintstykker, i 1976  5  flintstykker og l bergkrystall-

stykke, T ' ' V A ~ A

Videre mot V var det et parti  på  lo-l5 m  med bare l-2 funn,'deretterb

var det en kraftig konsentrasjon av flintstykker (nærmest vannet)

og bergskrystallstykker (höyere opp gâ land), utstrekning N-S ca.

9 m.. Fra V-enden av disse konsentrasjonene var det lo-15 m til

'der stranden sluttet, ved den lave fjellveggen.

Innéfifbr det ..ij—1;-Lglstéområdetble det 11975 ‘péirist et ildsted,
.So x 3o cm-i utstrekning. VHer var det trekull_og undergrunnen varVb

rödbrent.

Det meste av funnene ble gjort helt oppe  1 dagen eller i det löse`“
esand- og gruslaget överstf gFunnene fra lokaliteten ble samlet opp;

,Det ble ved registreringen ikke påvist andre steinalderloka1iteter§V

eller forhistoriske kulturminner omkring Vanebuvatn§

  



Registrering av steínalderlokaliteter ved Sporevatn, Siljan k.,

Telemark  (345  m{o.h.). V
-o__._.__.._..._._-——...—.._._..._..—...—_.....—-..................—._...._....._—._.._._...-—..._.......'—.......—............—..———-—-

Også her ble det registrert steinalderlokaliteter i jnni 1975;

 1oka1itetene I, II, III, IV. Ved en registrering av hele vannet

1  1976 ble det funnet ytterligere  6  lokaliteter slik at en nå 1 alt‘
kjenner lo lokaliteter ved Sporevatn hvor det er gjort funn fra '

steinalder.

Sporevatn er regulert ved en dam i S-enden. Ved registreringen i du

nl975 var vannstanden ca. 3,5  m  under höyeste oppdemmingsnivà, i

1976; 2,9 m.)  Begge  disse nivåer er over opprinnelig vannstánd.

Ved den oppreínnelige vannstand var Sporevatn adskillig mindre, og 5

eden Y-lige delen  av  vannet, som i dag kalles Matlaus, var et selv~'

stendig vann.

Slik Sporevatn frámtrer i dag er det svært grunt. Langs Öesiden

er det flåte strender med sand  og grus. Langs N~dre del  av  vannet' '

er det dels morenerygger og flete_sandflater ut i vannet, med storeV

myrf1eter'bekem, dele fjell(larvikitt) seg  ger helt fram til vannet»
og danner svaberg. Både N  og S i vannet går det bukter inn. Bort~VVV

sett fra lokaliteten VIII, som ligger ved den S-lige bukta i vannet,l

.er alle steinálderlokalitetene funnet langs N-siden av SporeVatn.V

 Langs S- og V~síden av vannet er breddene mer bratte, med fjell ned

tilfvannet.

Sporevatn I ligger i NÖ-enden  av  vannet, Ö  for innfallsosen i

vannet (Mykleelva).. I skrenten ned mot vannet ble det funnet ett

flintstykke oppe í dagen í 1975 (oppsamlet). ` M ' I I

eSnorevàtn II' ligger på en liten tanger rett  Ö  for innfallsosen,

‘I 1975 ble det funnet to deler av èn flintflekke her, avstand
.4,5 m  (oppsamlet)§ M ` ' V ` V' I de “

Sporevatn II  b  .ligger langs stranden SV for innfallsoseneo Her

tble det i‘1976 funnet 2 f11ntstykkerL(oppsamlet). '

Sporevatn III fligger.ça. Zoo  m  SV for.innfallsosen§'på en lang-

estrakt, flat sandbanke ut i vannet. Boplassen ble lokalisert ’
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'i 1975, og funn herfra, mestflflintstykker, ble oppsamlet langs.
stranden i en lengde av ca. 45 m (NV-SÖ), bredde ca.15m.

Funn ute í vannet viser at vannstanden nå var höyere enn den opp-

rinnelig<natur1igei Ildsteder, i form av samlinger av skjörbrente

steiner, ble funnet oppe på stranden.\«á

Sommeren 1975 ble en del av boplassen utgravd (ee senere), funnene

.forövrig oppsamlet.

Sporevatn IV ligger på en liten tange midt på N-siden av vannet.

I sand og grus oppe på og noe ned i skråningen av tangen ble det

i 1975 og 1976 funnet to avslag og en skraper av bergkrystall og

ett_flintavslag innenfor et område pá ca. 20 m2A(oppsamlet);

Sporevatn  V  ligger på en liten flat strand omtrent midt på Ö-

siden av bukta på N~siden av vannet. Flaten er dekket av sand og
9 V L  . 2 '.

smagrus, og innenfor noen fa m bble det her funnet en skiveskraper

av bergkrystall og 4  avslag av bergkrystall (oppsamlet).

Iâporevatn VI a~b ligger på en odde i NV-enden av det egentlige

Sporevatn. Her er det brede, svakt skrånende strandpartier med‘

sand og grus, med leve bergrygger imellom. .20 m innenfor er det

mer fjell, her er også myrdannelser og 30  m  fra stranden går skog-

ekanten.

&9k§lit§t_Yl_§. ligger lenget Ö.pâ odden, avgrenset av to lave

bergpartier som går utíi vannet; 4Det>er.l5-20  m  mellom disse.

'  Her ble det funnet flíntstykker; både på stranden og ute í vannet,

.ca. 13 mei utstrekning 6+v, og 1  bredde 3—4Tm.V De höyest liggende
eavslag ble funnet ea. 29 cm over vann, de lavest liggende minst i

'.2o cm under vann. Funnene her ble oppsamlet.e

g9kalitet_Yl_b< ligger l2Vm,V for lokalitet VI a, på spissen av

odden, med vann pá tre kanter; tsandstrand_ned til vannet mot S
.`og V, et mvrlendt parti mot N hvor vannet går inn 1 en liten bukt.

 Mot  Ö  er lokaliteten dels avgrenset av et flatt bergparti, dels.

dfortsetter~sand- og grusflaten som lokaliteten ligger på mot NÖ.

Her ble det pévist-en konsentrasjon.av ílintstykker, 30-5o cm over

:nåværende vannênivåg utstrekning ca. 7ex 5 m. Det er noen störren

steiner innenfor dette området. Bare ett flintavslag ble funnet
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ute i vannet her. Denne lokaliteten ble utgravd (se senere).A

Sporevatn VII ligger på V—siden av vannet (mellom egentlige

Sporevatn og Matlaus), ca. 25 m SÖ for kraftlínje§ Lokalíteten

t ligger i et svabergomráde med litt lösmasser innimellom: sand,

, grus, stein og blokker; svakt hellende ned mot vannet. Her ble V

det funnet flíntstykker og bergkrystallstykker fra under vann (ett

avslag) og inntil ca. 50 cm over vannet» Fnnnområdet var ca, 5 x 5 m.

Ett flintavslag ble funnet ca. 15‘m SSV fordette området. Los-
massene på lokaliteten ble usystematísk sollet og fnnnene oppsamlet

Asammen-med overflatefunnene;

Sgorevatn VIII ligger på S-siden av vannet, Ö-siden av den dype

fbukta_som går inn her. Her var det et parti med sand- og grus-

strand. Det ble funnet en skífernàl her, ikke noen andre oldsaker.'

Nålen ble oppsamlet."
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Utgravninger på steínalderlokaliteten Sporevatn III, Siljan k.,

Éêleäêääl ________ __"-  _ I  » _ _

Màleêxäzeæ_9§_sz§z§ies§æ§E9§§;

Det ble lagt opp et koordínatsystem med x-aksen parallelt med

strandlinjen, NV~SÖ, og y-aksen loddrett på denne. Det ble gravd

i kvadratiske ruter på  2  X  2 m (4 m2). (Massen ble gravd opp med

-flate stöpespader og sollet í vann, í soll med maskevidde  6  mm.

Bare ved eventuelle konstruksjoner eller ved uregelmessígheter í

undergrunnen ble det gravd med gràveskje.g Det ble gravd 2  m  brede

'-sjakter loddrett på strandkanten, lo m lange og med en avstand på

4 m. Ialt ble áltså 60 mg av lokaliteten utgravd. Lösfunn utenfor

det utgravde området, ble oppamlet.

'åeaèsääzíY§l§§l_§2e2i9§§9l§-

Det ble gravd ned til en dybde som ikke ga flere funn. ,Det meste'

av funnene Cflíntstykker  etc.) lå oppe í dagen eller í det aller I

överste sandlagetd(utvaskíngslaget), som også besto av noe grus og

stein. De enkelte ruter ble gravd í dybde varierende mellom 3_ogd

40 om, gjennomsnittlig varierte utgravd dybde í en rute mellom  5  og

D 24 cm. Under det grå funnförende ntvaskíngslaget var det brun

sand (jernutfellingslag).

I sjakt  ~  4/-5x, lengst mot NV, var det mye skjörbrente steiner

‘  nede í vannkanten, og noe treku11,- Også í rute ~2/-4y var det en

liten trekullkonsentrasjon.

I sjakt o/+2x, midtre sjakt, var det flere funn enn í den fore-'

gående sjakten.  I rute o/~2y var det.noen`skjörbrente steiner og

en god del treknll i de övre 5-6 cm i hele ruten.  .Også i rutene

-6/-8y og -8/-loy var det trekull, i sistnevnte rute ogsá en lítene

flekk som inneholdt brente^beín.d Trekullpröve ble innsamlet fra.

D-ruteveô/~8y.

I sjakt`+6/+8x, lengst mot SÖ, vàr det noen skjörbrente steiner
o

log en liten forsenkníng med trekull ned til dybde 25-29 cm 1 ruter

+8/-loyg ‘Herfra ble en trekullpröve innsamlet.d I rutene -4/~6y

og -2/-ty var det også små groper med trekull, og fra begge stederl

dble det samlet pröver.
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Utgravning av steínalderlokalíteten Sporevatn VI b, Siljan k.,.’~~>

Telemark.

Màleäxää§a_9§_az§z§ifl§§æ§§9§§-

Det ble lagt opp et koordínatsystem over boplassen, med k—akse
.o

OFV, y-akse N-S. Overflatefunn var en°god indikator på hvor  bo-

, plassen særlig var konsentrert. Boplassen ble gravd í l mz-ruter.

Massen ble gravd opp med spade og sollet í vann, i eoll med maske-

vídde 6 mm  Bare omkring steiner og í forsenknínger ble det gravd

med graveskje. ' .D _ DA 'r V

I alt ble 34.m2 utgravdm En del mg-rater var funntomme slik at

boplassen har hatt_en mindre utstrekning. Boplassen  må  ansees som

to:a1unders5kt{

E359§§§EiY§l§§;_§B§B§9EE9l§«

Det overste grå sand- og gruslaget pa boplassen ble utgravd.l Dette

hadde en tykkelse på 5-15 cm, over 20 cm var det bare í enkelte,

forsenknínger. De fleste funnene ble gjort i overflaten eller i

den aller överste sanden og grusen; Omkring to store steiner,

særlig på Ö~sâden av disse, gikk den grå sanden ned til en dybde på

30-35 cm. Funn fantes også ganske dypt her. Dette er antagelig

'sand som er avleíret under Steinene ved frostlöftíng av steínene.

(Disse raget nå inntil 30 on over strandoverflaten). I det sentralen

omrâdet av boplassen (Ö for de to Steinene) var undergrunnen;_som

over hele området ble dannet av jernutfellingssand, mer ujevn, med

'forsenknínger der funnene kunne gâ dypere. flLangs ytterkantene av iv

zdette partiet var det noen mindre steiner og en liten trekull-

:  konsentrasjon, som vil bli C14-datert;l

 

I
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Registrering av steinalderlokaliteter ved Mykle, Kongsberg k.,

1.§1_1§‘».1_s9£L19__<:1.Z3_r2;2.-3.1;) ____ _; —-—_.——__-.-——.___—_.——.._._—._———._—-_.-—.._-—._---..—.....—

Hele vannet ble registrert fra båt. Vannet er demmet opp med en

dam i S-enden slik at vannstanden í dag er en god del höyere enn,

det opprinnelige. Störste delen av strendene består av bratte

svaberg eller store steinblokker som går ut i vannet. Flere  I

steder er det Qgsâ myrlendt. Stort sett ble leteomrâdene på

land innskrenket til steder der det var strender med sand og grus.

Pâ  to steder pà V-siden av Mykle ble det funnet tilsammen  6  tidligere

Aikke kjente steinalderlokaliteter._

Flinteodden er et lokalitetsnavn som forekommer på kart i måle-

sfokk l:2oooo utarbeidet for Treschow-Fritzée i 1966. Odden ligger‘
på V-siden av Mykle, 2  km NV for Dammen, like S for det bredeste

`partiet av vannet, hvor vannet innsnevres.S for Flinteodden gar

det inn en bukt, Gunhildvika.

Som navnet tyder på var det á vente at en ner skulle finne flint,

antagelig fra en steinalderboplass. sVed registreringen ble det,

ganske riktig også funnet og oppsamlet en god del flint i stranden

her.

r  På  SÖ-siden av_odden skyter det ut smale svabergrygger ut i vannet.

Mellom disse er det större og mindre steiner, noe grus og sand og.'

fjell som stikker i dagen., Gress vokser nellomgsteínene.. Stranden

fheller en del fra det nokså kupperte skogsterrenget ovenfor. ,Her  V

ivokser gran, björk, noe furu og rogn.

Flinten ble funnet mellom de framspringende svabergene, særlig

mellom de to S-ligste, som danner en lun bukt med godt ly for

vinden, tFlinten_ble funnet fra vannkanten og ca.  8 m oppover

stranden, ofte mellom nevestore steiner;-

Bakgrunnen for lokalitetsnavnet Flínteodden kan antas  â  være

tfölgendez I den tiden flintlåsgevæmer var í bruk, hentet en flint‘

som ble brukt i tennnekanismen, nå en steinalderboplass som folk

shadde oppdaget her.

Ramsbukta er en relativt smal arm av Mvkle, på V-siden av vannet,

fN.for Arkosåsen, på det stedet der Aykle er bredest, Bukta går

 _ i retning MHV~ÖSÖ, innerst renner det ut en elv.’ Pâ S-sidenier~
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terrenget bratt, med tett granskog, på N-siden av bukta er ter-

renget slakt,»med plane sletter og sandstrender, skiftende med sva-

berg og strender med mye store steinblokker. Innenfor er det

relativt åpen skog og myrstrekninger. Langs N-siden av Ramsbukta

ble det registrert 5 steinalderlokaliteter.

Ramsbukta I ligger lengst ute (mot Ö) i Ramsbukta, på en liten

steinete tange.' Lösmassene her er kraftig utvasket. Her, helt

oppe i dagen, ble det funnet  2  store flintstykker, som ble opp-

samlet.

Ramsbukta  II  ligger ca. 30 m  V  for I, på et flatere parti med grus

og stein, delvis bevokst med_siv, mellom svaberg ut mot vannet og

en lavere, loddrett bergvegg bakenfor. Her, i den kraftig ute

"vaskete grnsen, ble det funnet mange avslag og redskaper av_flint

og noe bergkrystall. Funnene ble gjort innenfor et parti på 9-lo m n

NÖ-SV og i en bredde på 2,5 m, ca. 2,5 m inngfior nåværende vannkant;

Funnene ble oppsamlet.

Både Ramsbukta I og II ligger på en svakt framskytende brem ut i

Ramsbukta.

Ramsbukta III ligger ca. 150 m V for lokalitet II, lenger inn i 

bukta. Her er det en åpen, lav slette ut mot vannet. Grunnen

t består dels av åpne flater med sand og grus, dels er sletten be- I

vokst med kort siv. Mellom sletta og skogen bakenfor er det en

del större steinblokker.V På denne sletten ble det registrert en I

steinalderlokalitet, som senere ble utgravd.

“En rekke avslag og redskaper, vesentlig av flint, ble funnet oppelr

í dagen i åpen grus og sand på sletten, over en strekning på 25-30 mg'

'langs stranden og inntil 12  m  opp fra vannet. -Antagelig fortsetter

boplassen noe lenger innover fra vannet, hvor det er vegetasjone-

í`dekke.'IFunnene ble forelöpig ikke oppsamlet, bare merket opp med 9,

spinner slik at utgravningene lettere lot seg planlegge senere.

Ramsbukta IV ligger ca; 70  m V for Ramsbukta III, i et utvasket
;belte av sand og grus mellom fjell og vannet; Her ble det funnet

en liten samling flíntavslag som ble oppsamlet§
<

Ramsbukta V 'ligger igjenca. so In v føz-Ålokfflliitet iv, på N—siden
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av den innerste delen av Ramsbukta. Her er det en flåte bevokst

med siv mellom vannet og en lav bergvegg sem går parallelt med

vannet. I kanten av denne flaten er det utvaskete partier med grus

og stein, og her ble det samlet opp flint over en strekning på 9 m,

Ett enkelt avslag ble funnet 24.m lenger V. Hovedkonsentrasjonenb

lå innenfor et 1,5 m bredt belte fra vannkanten.

r
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Utgravninger på steinalderlokaliteten Ramsbukta III, Mykle,

§99g§§2£g-E;L_§2§§9£2§;____.__-_; ______________________ ___

Mél2§z§E§m_9s_g:§X2i2s§9§E9§§-

.Det ble lagt opp et koordínatsystem over boplassomràdet, x-akse

Ö-V, y~akse N-S. Det ble gravd i mz-ruter med flate stöpespader,

I  bare i mindre utstrekning med graveskjeer. All masse ble sollet

i vann, i soll med maskevidde  6  mm.

I alt ble  77  mz utgravd. Lösfunn i overflaten tyder imidlertid på

at boplassen har en större utstrekning, særlig mot  Ö  og S.

Her ble funnene i overflaten inntegnet og oppsamlet.

êesäeäärizeleer-âeeæäezäelè-
Det ntgravde laget besto dels av grà sand og grus. 7~l5 cm av

dette ble utgravd, de fleste steder ned til det brune utfel1ings~

laget under.  På  en del av boplassen var det et gresstorvlag överst.

I den Ö-lige delen av-boplassen var det överst et tykkere sort,

mer myrtorvlignende lag. Ved +2/3 x og +4/5  x  gikk dette torv-

laget ned i N-S-gående forsenkninger, ned i dybde på 23-35 cm.

Torven inneholdt noe trekull. Det ble tatt ut en pröveserie fra

denne myrtorvdannelsen, for eventuell senere pollenanalyse.

Over större deler av den Ö-lige delen av boplassen var det et tynt

torvlag over det grå sandlaget. I den Ö-lige og NÖ-lige delen avg

boplassen var det en del större, jordfaste steiner innenfor det

utgravde området.

I rute ~7x/+3y var det en samling skjörbrente steiner, trolig

rester-av et ildsted.

“De störste avslagene, större redskaper osv. ble ofte funnet oppeei

í overflaten, der rutene ikke hadde noe vegetasjonsdekke.i Under

utgravníngen viste det seg at mindre stykker relativt sett var mer

`vanlige i dybden. Dette skyldes trolig utvaskings- og frostpâvirk+

ninger.

_

 



 

C 3h707 a—e. Steinalderlokalitefien Vanebuvatn, Silàan s.,pgd.

& k., Telemark V

a. Skrager.med konveks énderetusj og to retusjerte sidekantef

av flekkelignende avslag, av flint. L.4,3 cm, st.b. 2,7 cm}

b. Fragmentarisk flekkelignenflé avslag med retusj i ett.V

hjørne, langs sidekanten,~ muligens stikkel, av flint.

L. 3,6 cm, st.b. 1,8 cm.

c. 21 avslag av flint,'hverav fem er ildskjørnet.

fl. 2 flekker og 29 avslag cg avfallsstykker av bergkrxstall.

è.  2  avslag av bergart.

 



C 34708- l äxälaa av íliæä, 3g} V
Oppsamlet på lokaliteten Sgorevatn I, Siljan s.,pgd. &  k.,

Telemark i 1975 av mag.art. Egil Mikkelsen. ' '

C 3h709.  2  sammenhørende deler av en flekke av flint, bruks-l

Vspor langs-to sidekanter, cortex på ene halvdelen av forside

L. 7,5cm, st.b. 2,hcm. A

De to delene er oppsamlet #,5m fra hverandre på lokaliteten l

Sgorevatn II, Siljan s.;pgd.& k., Telemark 1 1975 av mag.ar1

Egil Mikkelsen og cand.rea1 Helge Hgeg. l  ‘L V M '

c 3h71ó.2 småavslag av flint,
Oppsamlet på lokaliteten Sgorevatn IIb, Siljan  à.,pgd.,& k.,.

Telemark av cand.phi1ol. Marit Frøystad. Innkommet ved mag.a

Egil Míkkelsens undersøkelser i 1976.

as_ f

' v.



TC  3h711 a—m. Steinalderloka1iteten'Sgorevatn III, Siljan s.,

pgd. & k.; Telemark ` ?

a}_Fragment av tangegil av A-iype av  flint. En del av tange-

partiet er bevart, meh  ikke  selve basis. L.1,8cm.

b. H avslag med konveks refiugj; 3 av  fliht  og 1 av bergkgx—

stall. st.ma1: 2,h - 2,3 - 1;? - 1,7cm. A’

c. Avslagskniv av  flint, med skåbuet enderetusjf L.3p§cm,

I  b01.,75 Cmb

d. Stykke med hakk av  flint.  St.mål: 3,35cm.

e. 2 avslagimed konkav retusj av flint. St.mél: 3,2 og 2,5cm.

-f. 7 avslag med uregelmessig retusi av flint. Stmål: 1,6sh,3

 cm.’

g. 2 flekker med sidekantretusj av  flint;  L.2;5}og 3,95 cm.

h. Fragment av mikroflekkekjerne maa p1attform,av  flint}

H. 2,3cm.

i. H kjernefragmenter av flint, 2  av'p1attformkjerner, l

nærmest bipolar og l  uregelmessig.

k. 3 flekker av flint.

V1. 240 avslag av flint, H av bergkrztall (herav en hel kry—_--

süall) og 45 avslag av grålig kvartsitt.

m; 2,5g brente bein.

n. , trekullnrøver.

    



C 3#712 a-c. Steinalderlokaliteten S orevatn IV, Siljan 5.,

pgd. og k., Telemark. l

a. Skrager av klar ber k stall, høy, konveks retusj  i  en

ende og refiusj langs to sidekanter. L.2,0cm, st.b. 2,0cm.‘

b. 2 avslag av bergkgxstallflfi

c l avslag av flint.

Qppsamlet på lokaliteten av mag.art. Egil Mikkelsen og cand.á
Vreal Helge Høeg i 1975 og 1976. Funnene ble gjort innenfor at

område på ca. 20 m2._ l

c  34713 a—b. Steiflalderlokalitéten Sgorevatfi V, Siljan s;,-
Vpgd. & k., Telemarkg ' '

a. Liten skiveskrager av bergkgxstall, retusj langet største

delen av sídekantene.'2,l x 2,4 cm. I

b.  Ã  avslag av bergkrystall.

Funnene ble oppsamlet i 1976 av mag.art Egil Mikkelsen og
cand.rea1. Helge Høeg innenfor et lite område.

x

C 34714 a-c.’Steina1der1okalitefeh-S orevatn VIa, Siljan s.,

' pgd. & k., Telemark ‘  ' ` ’

a. Flekke av flint, avbrutt‘i fe ender,_et  lite  fetusjeff_

V parti  i  hjørnet på en sidekant, muligens gjigägl. L.4,05_cm,.

St.-be 1.75 3m.

-b.3 avbrutté flekker av flint; ildskjørnete.

c. 22 avslag av  flint.

l Funnene er oppsamlet af mag.a#t. Egil Mikkelsen og canfl.real.`

liflelge Høeg i  1976.

  



C 3h715 a~i. Steinalderlokaliteten Sgorevatn Víb, Siljan s.,

pgd., & k., Telemark.

a. Skjev trekantmikrolitt av flint, retusjert i ene kortenden

og ca. 2/3 av en langside, fra motsatt spissende. L.2,65 cm,

ho VO, i ,  J  '

"b. Tverrpil av flint, buet egg, noe skadet i ene egghjernet;

L. 1,9om, b.1,05cm.

c. Liten avslagsskrager av flint, konveks egg. St.mål:^2,3cm.

d. Avslag med konkave retusj av flint. St.mål: 2,l5cm,

retusjens kordelengde l,l5cm.

e. 5 avslag med retusj av flint. Det største stykket har to

retusjerte, tilnærmet  parallelle  sidekanter, med retusjen

foretatt fra motsatte sider (tverrpil?). Et annet stykke er

muligens et nebbformet redskap.

f. Kantstikkel av flint. Eggen er dannet mellom en bruddkant

i enden og en stikkelavspaltning. Noe retusj ved motstående'

kortende. L.2,65em, st.b. l,25cm.s

g. 3 kjernefragmenter av flint. Det største stykket (vekt äjg

er et sidefragment av en plattformkjerne, de to andre er h.h.

Vet sidefragment og et plattformavslag av plattformkjernert

h. 4 flekker og proksimalfragmenterAaviflekker av flint.

S.t.b. 1,6 -a 1,2 ; 1,2  _  1,1 cm. -  ' ‘

i, 172 avslag av flint og 1 avslag av bergart.

 



C 3h7l6 a-g. Steinalderlokáliteten Sgorevatn VII, Siljan s.,

i pgd. & k., Telemark.

a. Skjevbor av  flint, spissen retusjert langs to sidekanter.

L. 2,5 cm, st.b. 1,1 cm.
-e

b. Avslagssknner av flint, kohveks retusj langs 2 cm av side-

kantene. St.må1: 2,7 cm.

c. Avslag med retugj lamgs en sidekant, av flint; St.mål: 2;?

cm.

d. Avbrutt flekke av  flint  med noe retusj og bruksspofi langs

en sidekant. Muligens brukt som kniv. L.3,h cm, b.l,h5‘cm.

e. Sidefragment av mikrcflekkekjerne ai flint; L#2,3 cm, st.

b; 1,0 Cm:

f. 32 avslag og ett flekkefraggent av  flint, omkring halvpart

an er skjørbrent.

g. Lite:avs1ag*av befgkrxstall.

C 3#?17. Spissen av géi av gggggg, avbrutt i en ende, spiss

i  den andre. Tverrsnittet er rundt, men med en mindre, plan

flate på en side. L.2,8 cm, diam. O,5cm.%

Oppsamlet på lokaliteten S orevatn VIII , Siljan s., pgd. &

k., Telemark, på sørsiden av Sporevatn av cand.rea1;_Helge

Høeg i 1976.

 



C 34718. V1 avslag av flint med uregelmessig retusj og avknu -

ninger, vekt 15 g. l

Oppsamlet på lokaliteten Ramsbukta I, Mykle, Heflen—
stad s., Sandsvær pgd;, Kongsberg k., Buskerud i  1976
av mag.art. Egil Mikkelsen. '

c  34719-a-d. Steinalderlokaliteten Ramsbukta_;;, Mykle, Heden—_
'stad s., Sandsvær Dgd4. ., Kongsberg k., Buskerud.

Lansettmikrolitt med delvis retusjert sidekant, av_flint,

. noe avbrutt  i  begge ender. L. 1,95 cm, b. 0,85 cm.

d.

d 2 endeskranere av flint, laget av flekker eller flekkeligne~

nde avslag, med konveks retusj i.en ende og retusj på de

nederste partier av sidekantene. Den største skraperen hard

et retusjert nebb i ene hjørnet motsatt skrapereggen. I

L, 3-3zyr og 2,3 cm, b. 2,1 og 1,5 cm.

8 avslag og 2 fragmentariske flekkelignende avslag av flint,

de fleste ildskjørnete.

3 avslag av bergkrystalleb

 



C 34720 a—X. Steinalderlokaliteten Ramsbukta III, Mykle,
n

a.

.f‘

g.

h.

Hedenstad s., Sandsvær pgd., Kongsberg k.,

Buskerud

7 lansettmikrolitter med delvis retusjert sidekant, av flint

Fire er hele og måler i l. 2,0-2,8 cm, b. 1,0~1,5 cm;'Tre er

avbrutt i en ende, l. 1,8-2;O cm, b.O,9-1,0 cm.‘ I

1 segmentmikrolitt, av flint; L. 2,6 cm, b. 0,8 cm.

4 mikrostikler, av flint. L. 1,2-2,2 cm, b.1,o-1,3 cm;

4 eneggete snisser, av flint. To har en skrå egg nærmest

edden, de to andre en skrå retusjert kant  i  den enden.

L: 2;5"353 Cm, bq1,2“1,4 emo >

3,5 cm, b,1,5 em.
A
I enegget tangesniss av flint. L.

.2 tangesnisser, av flint, begge m-d avbrutt frontalparti.

L. 2,4 og 2,8 cm, b. 1,0 og 1,25 cm.

1 tverrpil av flint, noe skadet i eggen. L. 2,5 cm, b. 1,5  c

2  overflateretusjerte bladformete snisser av flint. Den ene

har rett basis, den andre svakt konveks basis. L. 1,9—2,1 cm

b. CH1. ` I

7 flekkeskranere med konveks enderetusj, av flint. Minst fir

av disse er avbrutt i enden motsatt eggen} L. 1,2—4,6 cm,.
ti b, 1,2—2;0 cm.

[Lo 1,7"'2,9 Cm, b: O,65"O,8_Cmo

Flekkelignende avslag med tilnærmet rett enderetusj, av_flin

Lo 2,7 CIT1,VS't.b.‘ Cm:-« .I

10 avslagsskranere med konveks retusj,.av flint}  7  av éisse ;

mer hele_eller tilnærmet hele, mens 3 er eggfragmenter} St;
mål 1,9~5,1 cm.

2 mikroflekker med sidekantretusj (avbrutte), av flint;1

11 avslag med forskjellige former for retusj, av flint.tl

St; mål 156-5,8 cm; - s* . d .v- -

tverretusj 1 to flekkelignende avslag av bergkrystall, med

ender. L, 2,4 cm, b.1,45 cm._ b _ _

I 2 stykker med hakk, av flint} st.må1 1,0 og 1,9 cm; hakkets
,kordelengde 4,5 og 10,0 mm:

 



i
C  34720

(1. 4 stikler av flint, av flekkelignende avslag. Av disse er

to midtstikler, en er enkel og en er en dobbelt kantstikkel.

Lo

Liten økseskjerpe av flint, tilhugget fra to sidekanter.

L. 4,5 cm, s1:.b. 2,0 cm. »

Avslag av sort, finkornet bergart, med spor av slinning på

overflaten (avslått av øks?). St;målV4,2 cm.

40 hele og fragmentariske flekker av ílint.

12 hele og fragnentariske mikroflekker av flint;

360 avslag av jlint. _  b

28 avslag (25g) av bergkrystall og røkkvarts.

1 trekullgrzve.



.k

i

'0 54721 a-b. Steinalderlokaliteten Ramsbukta lv, Mykle, Heden-
stad s., Sandsvær pgå., Kongsberg k., Buskerud.

a. 3 større avslag av flint, vekt 46 g.

b. 1 avslag av bergkrysfall.

C 34722 a-b. Steinalderlókalitetenlfiamsbukta V, Mykle, Heden-

stad s., Sandsvær pgd.,.Kengsberg k., Buskerud.

J_a. l slint avslag av flint, antagelig av slipt flintøks;

‘L. 2,6 cm, b. 1,6 cm. W

b. 16 avslag av flint.

C  54725 a-d. Sneinalderlokaliveten Flinteedden, Mykle, Heden-l

stad s., Sandsvær pgd., Kongsberg k., Buskerud}

a. 1 avslag med rett retusj, av-§lig§} Le 5,3 cm, n. 2,0_cm;i

b.3 flekker ev flint. _ I V

c} fijernékantavslag av plattformkjerne, av §linj}

a. 13 avslag av ilinå. I
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