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I. GYRINOSVATN. 

 

Landskapet og oppgaven. (Fig. 1.) 

 

Undersøkelsene i Gyrinos-Flævatn begynte 21. juni 1959. Reguleringen av disse 

vann var da kommet så langt at dammen var ferdig og oppsamlingen av magasin-vann 

var begynt. Fra Hemsedal var bygget en anleggsvei, som steg temmelig kraftig opp 

gjennom bjørkelia og fram til Flævannoset, der en hel liten brakkeby var blitt 

oppført og hvor en mektig dam hadde endret landskapets karakter i betydelig 

grad. Således var vannspeilet i Flævatn blitt hevet med flere meter. Av den 

grunn ble det bestemt, at de arkeologiske registreringer og utgravninger i 

første rekke måtte konsentreres om Gyrinosvatn som lå noe høyere og som enda var 

intakt men som i løpet av sommeren også ville bli sterkt berørt av 

reguleringene. 

 

Flævatn var før reguleringen et nokså langsmalt vann, som strakte seg ca. 5 km i 

øst-vestlig retning. Det var lenket sammen med Gyrinosvatn ved en kort 

elvestump. Mellom utfallsosen og Gyrinosvatn og innfallsosen i Flævatn var det 

knapt mer enn en kilometer. Denne elvestumpen gikk i slyng gjennom et 

forholdsvis flatt og myrlendt terreng. Det var bare et fall på 7 m mellom de to 

vannene og under normal vannføring lot det seg lett gjøre å vasse over elva. 

 

Selv om Flævatn var omgitt av et åpent og vennlig terreng, rikt på lune steder, 

odder og øyer, som måtte ha høvet godt som tilholdssted for fiskere og 

fangstfolk, måtte vi altså gi slipp på området her som undersøkelsesobjekt. 

Dette er stor synd, for de erfaringer vi senere fikk fra undersøkelsene i 

Gyrinosvatn tyder på at Flævatn også må ha vært rikt på boplassrester - som nå 

altså ligger under vann. 

 

Gyrinosvatn er - eller rettere var - ca. 5 km langt med en bredde på opp til 2 

km. Høyden på det opprinnelige vannspeil var knapt 1100 m.o.h. Vannet strekker 

seg i øst-vestlig retning, og når vestaværet herjer kan sjøen bli krapp og 

farlig. Mens Flævatn hører til Hemsedal, ligger Gyrinosvatn i Ål. Før anleggets 

tid førte en setervei fram til Gravabotten-setrene som ligger opp for sør-øst 

enden av vannet. I strandkanten her, nær utfallsosen, lå en rekke naust og 

fiskebuer. I dag er naustene borte, fiskebuene revet og seterveien er forlenget 

og 
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satt i "bilbar" stand. 

 

Vil en inn i vestenden av vannet må en bruke båt eller gå fra Gravabotten-

setrene og over den nesten 1300 m høye Blånut, som stiger temmelig steilt opp 

fra setrene og fra vannet. I maksvær tar det snaut en halvannen times tid å gå 

og fra toppen får en det rette utsyn over vannene og terrenget rundt. Fjellene 

er åpne, høye uten egentlig å være ville. Storbotnskarvet på nordsiden av vannet 

raket høyest med sine vel 1700 m. Til alle sider ligger fjell og flyer og i lune 

søkk og på elveflatene er fruktbare beiter. Det er en kjent sak at strøket her 

mellom Hemsedal og Hallingdal i eldre tid var gode reinsfjell og gjeve 

seterstrøk. 

 

Såpass høyt som vannene ligger og såpass åpent som terrenget er, er det i dag 

lite med bjørkeskog og kratt. Bare i brattlia under Blånut og over mot nordenden 

av vannet står vieren mer tett og stor. 

 

Selv om strendene er åpne, er de mange steder myrlendte. Østligst i vannet 

nedunder setergrenda Gravabotn er landet flatt og sumpete. Her munner 

Skarvanstølåni ut og her er utfallsosen til Flævatn. Nord for osene stikker 

Skyrvenuten fram mellom vannene. Her danner landet et naturlig eid, og her gir 

nuten, som bare er en lav rygg under Nybunosi bak, ly for været fra nord og i 

småvikene fins gode båtplasser. I dette området byr terrenget seg således fram 

som høvelig bosetningsområde for fangstfolk. Her har reinen vært nødt for å 

trekke over tangen mellom vannene. I osen like ved må det dessuten ha vært godt 

fiske, og i den slyngete Skarvanstølåni med sin fine sandbunn, må storfisken ha 

hatt de beste gytemuligheter. 

 

Lenger vestover langs nordbredden av Gyrinosvatn er strendene flate, forblåste 

og myrlendte. Jonsstølen lyser opp som en grønn flekk mellom to bekker et stykke 

inne i lia under Storbotnskarvet. Her har vært seter og slåtteland, men for 

fangstfolk har ikke stedet høvet bra. 

 

Først lengst vest i vannet blir mulighetene igjen de beste. Her luner Veslenosi 

av for nord- og vestaværet og langs strendene stikker tørre og småkuperte 

partier fram og byr seg ut som passende boplassområder. Mot vest åpner seg en 

bred og fruktbar dal langs en rolig elv, som leder inn mot det smale 

Langevannet. Opp for elveosen og på sørsida av denne er lendet lavt, men til 

dels tørt og grasrikt. Her ligger Gyrinos-setrene 
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som ennå er i bruk. Området her nær setrene og på sørsida av elva har også 

steder der det har høvet seg bra for fangstfolk. Det er steder med god strand og 

fine båtplasser og det er tørrlendte mosedrag som har ligget godt til for 

leirplass. I et ellers uhyre værhårdt lende, der vinden får godt drag ned 

gjennom dalsøkket fra vest, fins også steder med ly og livd. 

 

Området under selve Blånut - den ca. 5 km lange sør-stranda - har en helt annen 

karakter enn strendene langs Gyrinosvatn ellers. Her stiger landet langt 

brattere opp. Under de nesten hengebratte liene er "bremmen" langs vannet smal, 

åpen for været og lite farbar. Det veksler ofte mellom små myrdrag og lave, 

langsmale morenerygger. Disse stikker som korte tunger ut i vannet. De er bare 

og tørre og de danner naturlige "havner" og brukbare betingelser for beskjedne 

leirplasser. 

 

Således byr Gyrinosvatn både på godt og ondt for den som har vært nødt til å 

søke utkomme i fjellet. Her har myrlendte drag vekslet med tørre strender. Her 

har vært åpent for vestavær og nordavind, men her har også vært lune drag der 

folk kunne finne livd. Vannet har ligget i sentrum av gode reinsfjell og ved 

osene og i gyteelvene har mulighetene for fiske vært bra. 

 

Selv om landet har ligget høyt - langt over dagens skoggrenser - har det ikke 

bydd på uoverstigelige vanskeligheter å komme dit. Både til Hemsedal og 

Hallingdal er veien kort. Over til Vestlandet har det heller ikke vært så langt. 

Flævatn-Gyrinosvatn ligger således ikke langt fra det gamle draget over til 

Lærdal i Sogn. 

 

Selv om vi før undersøkelsene tok til ikke kjente et eneste oldfunn fra disse to 

vannene, mente vi likevel at mulighetene var rike også for en god arkeologisk 

fangst. Som undersøkelsesområde bød dessuten Gyrinosvatn rent terrengmessig på 

gode betingelser. Strendene nær osene pekte seg fram som selvgitte plasser - her 

var terrenget tørrest, her var det best med lune steder, brukbare båtstøer og 

gode fiskeplasser. Her var dessuten de drag hvor reinsdyrene måtte følge på 

trekk fra nord til sør. Ellers var stedene som kunne friste folk til å slå seg 

ned forholdsvis få og konsentrerte. 
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Oppgaven for registrantene var således forholdsvis enkel. Det ble å ta seg fram 

langs strendene med båt - legge til land der det var mulig og så lete etter 

bosetningsspor i selve strandbeltet eller på punkter opp for vannet der det 

kunne tenkes at folk ville ha slått seg ned. Det ble ganske enkelt å lære 

strøket å kjenne og leve seg inn i de forholdene som fjellfolk til alle tider 

har hatt for å livberge seg. 

 

I løpet av sommeren ble det gjort utallige strandhogg - det ble tatt spastikk på 

hundrevis av steder. De steder det ble funnet kull i jorda, brent stein, avslag 

av kvarts, kvartsitt eller flint, ble avmerket på kart, og de enkelte 

lokaliteter ble journalført med beskrivelse av beliggenhet og terrengforhold. 

Dessuten ble de områdene, som arkeologisk sett bød på de beste mulighetene 

gravet ut - så langt det var mulig for to mann i løpet av en kort fjellsommer. 

Heldigvis var været varmt og tørt sommeren igjennom. Men til tross for lite 

nedbør steg likevel vannet for hver dag på grunn av oppdemningen. Det ble 

således litt av et kappløp mellom utgraverne og vannstigningen -for flere av 

boplassene lå nær den gamle stranda og det skulle ikke mye til før de ble satt 

under vann. I løpet av to knappe måneder fra 21. juni til 20. august ble 16 

boplasser av steinalderkarakter funnet. Av disse ble 6 helt eller delvis gravet 

ut. Dessuten ble lokalisert og beskrevet en del andre forekomster som 

dyregraver, butufter, legerplasser o.s.v. Således ble undersøkelsene mer 

resultatrike enn vi hadde turt å håpe og de funn som kom for dagen ble dessuten 

rikere og merkeligere enn noen på forhånd ville ha trodd. Det er således ingen 

tvil om at undersøkelsene ved Gyrinosvatn føyer nytt og verdifullt materiale til 

bedømmelsen av høyfjellets eldste historie. 

 

 

 

REGISTRERINGEN. 

 

Boplassene ved Gyrinosvatn grupperte seg som naturlig var der hvor landskapet 

bød på de beste betingelsene for fangstfolk å slå leir. I alt ble registrert tre 

hovedgrupper av boplasser. Østligst i vannet - ikke langt fra utfallsosen til 

Flævatn fantes 7 sikre lokaliteter med funn av steinalderkarakter. Dessuten ble 

registrert en del andre lokaliteter av vekslende karakter og usikker alder. 

Disse fikk navn etter den høyden de grupperte seg under - Skyrvenut. (Pl. I og 

II.) 

 

Om lag midt på vannet - på de lave morenetungene som 
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stikker ut fra sørbredden ble lokalisert 5 boplasser. Dette er Blånutgruppen. 

Navnet her er tatt fra den steile og markerte nuten som rager i været bak 

boplassene. 

 

Vestligst i vannet - i området på begge sider av elva fra Langevatn - ble funnet 

4 boplasser. Disse ble døpt Gyrinosgruppen etter Gyrinos-setrene, som ligger i 

nærheten. 

 

Skyrvenut I (Fig. 3) ligger på en stor odde, som stikker ut i vannet rett 

sørvest av Skyrvenuten og ca. 300 m nord for den brede utfallsosen mot Flævatn. 

Stedet er temmelig værhårdt, men det er god strand og forholdsvis lun båtplass i 

buktene som skjærer inn på begge sider av odden. Et par avslag av kvarts lå helt 

oppe i dagen på toppen av odden. Prøvestikk viste spredt kull i sandlaget under 

torven især på ryggen av odden i sørskråningen. 

 

Skyrvenut II (Pl. II) ligger om lag 200 m lenger nord og like ved strandkanten. 

Her er det god strand og fin båtplass flere steder i bukta på sørsiden av 

boplassen. Boplassområdet er nokså steinete og forholdsvis begrenset, men en 

liten knaus på 2-3 meters høyde på nord- og vest- og delvis også på østsiden av 

boplassen danner en liten lun lokalitet et par meter over vannet. Ved 

prøvestikking ble funnet kull og flint om lag 8 m fra vannet. Lokalitetene ble 

senere gravet ut (se s. 31). 

 

Skyrvenut III (Fig. 4). Når man følger stranda et par hundre meter vestover fra 

Skyrvenut II, kommer man til et forholdsvis flatt platå. Her er det tørt, men 

værhårdt. Lyng og grastorv dekker den sandete undergrunnen. Prøvestikk 8 m fra 

vannet gav avslag av kvarts og flint, men det ble funnet bare få og spredte spor 

etter kull. Boplassen synes å ha vært begrenset til et lite område ved siden av 

en flat stein. 

 

Skyrvenut IV. Om lag 100 m øst for Skyrvenut I, inne ved roten av tangen som her 

skyter fram og ut i vannet, ble funnet et stykke slått kvarts helt oppe i dagen 

på høyderyggen. Prøvestikk viste spor etter noe kull i sandlaget under torva. 

 

Skyrvenut V (Fig. 5a-6). Mellom den korte elvestumpen som lenker Gyrinosvatn og 

Flævatn sammen skrår terrenget jevnt opp mot Skyrvenuten. I hellingen her ruver 

to store, kantete flyttblokker ( Fig. 6). De ligger ca. 50-60 m fra hverandre - 

den 
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ene et par meter høyere oppe i lia enn den andre. Fra Gyrinosvatn er det ca. 

200-250 m og den laveste ligger ca. 10 m høyere enn vannet. Fra disse steinene 

er det åpent utsyn over vannene og de ligger midt i det området der reinen har 

vært nødt for å trekke, når den skulle forsere området mellom vannene. 

 

Den østligste av steinene ligger lunest til. En lav fjellvegg et halvt hundre 

meter lenger vest, skjermer godt av for det verste været. Denne veggen - eller 

ryggen - strekker seg videre både nord- og østover og steinen blir således 

liggende lunt i en sørvendt skråning. Steinen selv skråner sterkt utover slik at 

den danner to små halvtak, som gir godt vern mot regn og vind. Selv om steinen 

ligger et par hundre meter fra Gyrinosvatn og enda noe lengre fra Flævatn, har 

den likevel bydd seg fram som et godt læge både for folk som var etter fisk, men 

enda bedre har plassen høvet for reinsjegere. Her har de hatt muligheter for å 

ligge i ly og vente usett og usjenerte på dyretrekkene. På begge sider av 

steinen ble funnet gode boplass-spor. Prøvestikk under begge halvtakene gav spor 

etter flint, kvarts og kull. Boplassrestene ble senere gravet ut (se s. 23). 

 

Skyrvenut VI. (Fig. 7). Den andre store steinen, som ligger noe høyere oppe og 

om lag 50 m lenger vest, gir ikke så gode vilkår for ly og tilhold. Her er mer 

værhårdt og plassen er noe mer begrenset. Her er imidlertid også et bra halvtak 

mot sør. Prøvestikk viste spor etter tilhold. Her var kull og her fantes et 

ildsted. Det ble imidlertid ikke foretatt noen nøyere utgravning og ved 

stikkingen ble ikke funnet flint, kvarts o.l., som kan gi grunnlag for noen 

datering. 

 

Skyrvenut VII. (Fig. 8). Om lag et par hundre meter nord/øst for de to steinene 

og litt høyere oppe under selve Skyrvenuten, er fjellet temmelig oppsprukket, 

slik at det danner seg små hyller og knauser. Under dette knausberget, som 

ligger nøyaktig 1110 m.o.h., skrår terrenget slakt ned til elva rett i sør og 

til de to vannene. En del av knausfjellet danner en liten heller som igjen - 

godt i ly av uvær både fra vest og nord - delvis skjermer plassen også for 

østatrekken. Foran helleren danner terrenget en liten terrasse ca. 10 m lang og 

2 m bred. Nedenfor er skråningen nokså steinete. Prøve- 
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gravning av et felt på ca. 2,5 m² viste spor etter tilhold av fangstfolk. Her 

ble således funnet kull og avslag av grønn kvarts. Dessuten fantes en rusten 

jernnagle. 

 

Skyrvenut VIII. (Fig. 9). Når en følger skråningen oppover fra bukta mellom 

boplassene I og II, er det kort vei inn til den lille, men markerte Skyrvenuten. 

I hellingen under selve "nuten" er det noe steinete, men det fins òg mange fine 

og forholdsvis lune steder, med tørr sand under torva. I dette sandsjiktet ble 

det flere steder funnet spor etter kull. Like under nuten, ca. 250 m fra 

Gyrinosvatnet ble ved slik prøvestikking dessuten funnet et par avslag av flint. 

 

Skyrvenut IX. Forlater vi området ved og under Skyrvenuten og går ned til elva 

mellom Gyrinos- og Flævatn vil en snart finne ut at området her ikke har egnet 

seg godt for tilhold hverken i kortere eller lengre tid. Lendet er lavt, til 

dels oppfylt av myr og vierkratt. Det lave landet er åpent for været fra alle 

kanter. Til tross for at det i området ved utløpet av Gyrinosvatn enkelte steder 

var god og fin sandstrand, har dette likevel ikke fristet folk i noe større 

utstrekning til å slå seg ned der. 

 

Det eneste svake spor etter tilhold her ved osen ble funnet på en flat forblåst 

odde som stikker ut fra nord. I sanden under torva ble det her ved prøvestikking 

funnet spredte kullbiter. Området var nokså steinete og hadde beskjedent omfang. 

Et kvartsstykke, som ble funnet i stranda, bærer muligens spor etter å ha vært 

tilslått. 

 

 

Når vi går over elva mellom vannene som enkelte steder lar seg vade, kommer en 

over i et flatt lende som deles opp av en forholdsvis liten elv Skarvannstølåni, 

som kommer fra Reineskarvet noen kilometer lenger sørut. Elveslettene er dels 

myrete, men her er òg steder med gode og romslige beiter, som har gitt bra 

betingelser for seterlaget i Gravabotten, som ligger lunt og fritt oppe i 

østhellingen under fjellet Veslebotnatten (Fig. 10). Selv om terrenget ved 

Skarvestølåni er flatt og myrete, er det tørt ved selve stranda. Flere steder er 

det lett å legge til med båt og her og der er det fine sandbukter. Men heller 

ikke her fins sikre bosetnings- 
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spor. Det har uten tvil vært for værhårdt her. 

Derimot ble det funnet en ganske godt bevart dyregrav nær vannkanten ca. 250 m 

sør for utfallsosen. (Fig. 11-12). Graven ligger på en lav, tørr banke, bare 5 m 

fra vannkanten. To lave steinrekker synes å lede fra vannet opp til graven. 

Situasjonen er således ganske klar. Reinen har under trekkene skydd de store 

myrflatene - den har strøket langs den smale, tørre strandstripa og her var 

flokkene nødt til å passere graven og gjerdene som ledet fram til den. Et bedre 

sted for en dyregrav kunne knapt finnes. 

 

Dyregraven er dels gravet ned i den tørre bakken, dels er den murt opp slik at 

den danner en markert forhøyning. Den er bygd av store, forholdsvis regelmessige 

steinheller. Graven er rast noe sammen, men stort sett er den godt bevart og det 

er ingen vanskelighet å fastslå hverken form eller dimensjoner. Den er nå ca. 1 

m dyp, men opprinnelig må den ha vært minst 1,5 m. Øverst er den ca. 90 cm lang 

og 80 cm bred, og den vider seg en del ut mot bunnen. Et merkelig forhold er det 

at graven har vært bygd slik at den har raget noe opp over terrenget. Dette er 

et trekk som må være svært uvanlig. Selv om denne dyregraven har noen andre 

dimensjoner og en litt annen utformning enn det som ofte synes å ha vært vanlig, 

når det gjelder slike fangstgroper, kan det ikke være noen tvil om at det dreier 

seg om en dyregrav beregnet på fangst av rein. 

 

 

En setervei som kommer fra Ål og fra Hemsedal ender ved stranda av Gyrinosvatn, 

ca. en halv kilometer sør for utfallsosen. Her ved veis ende ligger - eller lå 

før reguleringen - en samling naust og fiskebuer. På dette stedet begynner 

terrenget å stige opp mot Blånut og stranda bøyer her sterkt av mot vest. 

 

På denne sydstranda, der landbremmen er smal under fjellet, ligger 5 boplasser. 

Det er Blånutgruppen. (Pl. I). 

 

Blånut I (Fig. 10) ligger på et begrenset område inne i vika ca. 100 m vest for 

det stedet naustene til Gravabotn lå før reguleringen. Stedet er en liten 

morenerygg midt i våtlendt terreng. Stranda er forholdsvis god. Om lag 12 m fra 

vannet og oppe på selve moreneryggen ble funnet spredt kull samt noe avslag av 

kvarts og flint. Avslagene lå helt oppe i dagen. 
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Blånut II (Fig. 13-14) ligger nærmere en kilometer vest for Blånut I. Her 

stikker en høy og forholdsvis smal morenetunge ut i vannet. På innsiden av denne 

ryggen dannes det en forholdsvis godt avskjermet vik, men ellers er stedet 

temmelig utsatt for været. På begge sidene av moreneryggen er terrenget temmelig 

våtlendt og uveisomt. Hit kan en derfor best ta seg fram med båt. Midt på tangen 

- på selve toppen av ryggen - ble funnet spor etter en boplass. Her lå et 

markert sandlag under torva og i dette laget ble funnet spor etter kull, samt 

avslag av kvarts. Fra lokaliteten er det ca. 12-15 m til vannet på begge sider. 

 

Blånut III (Fig. 14-15) er en boplass som ble funnet ca. 200 m vest for Blånut 

II. Også denne lå på en markert morenerygg som stikker ut i vannet. Ryggen er 

tørr og hever seg flere meter over vannet og myrsumpene på begge sider. Selv om 

odden er temmelig utsatt for været, skjermer den godt av for en liten sandstrand 

inne i vika under ryggen. 

 

På spissen av odden, ca. 8 m fra vannet, ble funnet en liten boplass. 

Prøvestikkene viste at det fantes kull i et tynt sandlag under torva. Det ble 

dessuten funnet avslag av flint og kvarts. En del av boplassen ble senere gravet 

ut. (Se s. 30). 

 

Blånut IV. (Fig. 16). I det våtlendte og ofte nokså steinete terrenget lenger 

vestover langs sydstranda av Gyrinosvatn, er det få steder hvor det har vært 

mulig å slå leir. En slik plass, hvor lendet er såpass tørt og steinfritt at det 

har vært høvelig å slå seg ned, er Blånut IV. Stranda er god og lokaliteten - en 

lav knaus - er i seg selv innbydende til tross for at det her, som alle andre 

steder langs sydstranda, er svært værhårdt. Stedet ligger om lag 250 m vest for 

Blånut III. På toppen av den lave knausen her, ca. 20 m fra vannet, ble ved 

prøvestikking lokalisert kull i den sandete undergrunnen. Dessuten ble funnet 

avslag av flint og kvarts helt oppe i dagen, samt i et av prøvestikkene tre 

bruddstykker av en skiferpilespiss. Et område av lokaliteten ble senere gravet 

ut. (Se s. 26). 

 

Blånut V (Fig.17-18) er den siste i Blånut-gruppen. Den ligger ca. 1 km vest for 

Blånut IV. Som alle de andre boplassene langs sørstranda er også denne 

lokaliteten av lav morenerygg 
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som stikker opp i det ellers forholdsvis fuktige terrenget. Også her er det 

selvsagt værhårdt, men som ved de andre boplassene i denne rekken, er det 

brukbar strand like ved. På selve toppen av moreneformasjonen ble funnet spredt 

kull, samt avslag av kvarts og flint. På et begrenset område på en av sidene av 

ryggen fantes spor av et noe bedre kulturlag. 

 

 

 

Vest for Blånut V flater terrenget seg ut. Tettgrodde vierkratt dekker den slake 

lia mot sør før en kommer inn til det åpne og gode beiteområdet rundt Gyrinos-

seter. I terrenget her - et stykke fra setervollen - ligger boplassgruppen med 

navn etter setra som danner det markante midtpunkt. (Pl. I). 

 

Enten en følger den vanlige veien over Blånut, eller en prøver å ta seg fram 

langs stranda for å nå Gyrinos-setrene, må en passere en ganske høy, smal og 

langstrakt morenerygg som løper parallelt med vannet. Bak denne ryggen, der 

vinden har flådd av torva og lagt sanden naken, ligger et lite tjern. I 

nordenden av dette Langhaugtjernet, som det kalles, danner morenen lune og tørre 

plasser, som har vært brukbare oppholdssteder. Prøvestikking på slike steder 

langs denne vollen viste markerte spor etter kull på tre lokaliteter, men det 

ble hverken funnet flint, kvarts eller andre ting som kunne gi begrep om når 

folk hadde holdt til her. 

 

Gyrinos I ligger om lag 200 m lenger vest for Langhaugtjern og ca. 400 m fra 

osen der elva fra Langevatn faller ut i Gyrinosvatn. Lokaliteten ligger på et 

svært værhårdt sted, på en tørr odde som stikker ut i vannet. Stranda er god og 

odden luner noe av for båtplassen. Ved prøvestikking ble det lokalisert en liten 

boplass på toppen av odden. I sandlaget under laven ble det her funnet spredt 

kull, samt et par avslag av kvarts. 

 

Gyrinos II ligger ca. 500 m fra vannet og fra osen ved Gyrinos-setrene. Elva 

skjærer seg i rolige buktninger gjennom den flate og vide dalen som strekker seg 

mellom Gyrinosvatn og Langevatn lenger vest. En langstrakt bakkekam skjermer noe 

av for været på nordsiden av elva, men ellers er strøket her åpent og utsatt for 

uvær. 
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I sørskråningen av bakkedraget, rett inn for ei lita øy i elveløpet, og på et 

sted hvor det lett lar seg gjøre å vade over, ble funnet en hel del flintavslag. 

En del avslag lå helt oppe i dagen og de dypeste fantes bare 10 cm under torva. 

Mens det her ikke ble funnet spor etter kull, fantes spredte kullstykker samt et 

avslag av flint noe høyere oppe i terrenget ca. 50 m fra sentret på lokaliteten. 

 

Gyrinos III (Fig. 19). Mens Gyrinos II ligger ca. 12-15 m over normal vannstand, 

ble Gyrinos III lokalisert bare ca. 10 m fra vannet og om lag 200 m nord for 

elveosen. Terrenget i omegnen er stort sett lavt og våtlendt, men enkelte 

morenebanker hever seg såpass opp at de danner tørre partier, som har vært 

brukbare for tilhold. Nybunosi som ruver mot vest, tar av for verste været fra 

den kanten, slik at området her er noe bedre skjermet enn de fleste andre steder 

ved Gyrinosvatn. 

 

Boplassen ligger på et svakt skrånende parti, som hever seg 3-4 m over vannet. 

Stedet er romslig og peker seg naturlig ut som fin leirplass. Her er tørr og fin 

bunn, her er forholdsvis lunt og her har vært rikelig med plass. Stranden er 

fin. Ved lav vannstand er det grunt og finsandet, men når vannnet står noe 

høyere, byr ei lita vik rett ned for boplassen på en utmerket båtplass. 

 

Prøvestikking gav som resultat spor etter spredt kull samt avslag av kvarts og 

flint over et forholdsvis stort område. Funn ble således gjort både langs 

skråningen ned mot vannet og 20-30 m inn fra stranden. Stedet ble derfor senere 

gjenstand for en mer omfattende utgravning. (Se s. 17-18). 

 

Gyrinos IV (Fig.20-21). Denne boplassen ble lokalisert ca. 150 m nord for 

Gyrinos III. Den lå nær stranda og kloss i delet mellom Lysebotn og 

Gyrinosseter. Terrenget skyter her fram som en bred odde under Nybunosi som tar 

av for vestavinden, samtidig som den også skjermer noe av for uvær fra nord. Fra 

denne kollen er det fritt utsyn over hele Gyrinosvatn og østetter inn i Flævatn. 

Stranda er delvis steinete, men likevel fins det brukbare båtplasser. Når vannet 

ikke står høyt, dannes en liten tange på spissen av odden. Denne gir godt ly for 

båter. Når vannstanden er svært lav, er derimot denne vika helt tørr. Boplassen 

ligger på et platå ca. 10 m fra vannkanten på sørsida av odden. Stedet er tørt 

og jordsmonnet tynt. Det ble funnet 
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spredt kull over et større område og prøvestikk gav en god del avslag av flint 

og kvarts. Et område av boplassen ble senere gravet ut. (Se s. 18). 

 

 

Alt i alt ble det således ved Gyrinosvatn registrert 16 boplasser med spor etter 

bruk i en tid da redskaper av flint, kvarts og skifer ble benyttet. Dessuten ble 

det funnet flere steder der folk hadde holdt til, men hvor prøvestikkene ikke 

gav funn som kunne gi begrep om alder og kulturforhold. Det ble ikke funnet 

hustufter eller steinbuer og heller ikke ble det konstatert spor etter 

trekullbrenning eller jernutvinning. Den ene dyregraven som ble oppdaget er i 

seg selv udaterbar - den kan være like gammel som boplass-sporene, men den kan 

også være betydelig yngre. 

 

Siden oppgaven var å registrere de områdene som skulle settes under vann, var 

man forhindret fra å befare strøk som lå høyere oppe og lenger borte fra 

strendene. Hadde man hatt mulighet for det, ville man uten tvil kunne klart å 

skaffe et enda fyldigere materiale til veie. Især når det gjelder dyregraver, 

steinbuer, bogastiller o.l. skulle mulighetene for en rik "høst" være gode i 

disse gamle reinstrakter. 

 

Imidlertid ble det langs strendene på Gyrinosvatn funnet langt mer enn man hadde 

turt å håpe. Boplass-sporene var så mange og flere av lokalitetene så rike at 

man kun må beklage at tiden ikke strakk til for mer omfattende utgravninger enn 

det som var mulig å foreta før vannet steg. - Noe ble imidlertid nådd, ikke 

minst takket være godt vær og lite nedbør. 

 

 

 

 

 

UTGRAVNINGENE. 

 

Gyrinos III. Beliggenhet og terrengbeskrivelse se s. 19 

avbildninger Pl. III og IV. 

 

I alt ble undersøkt 69 m² på denne lokaliteten. Dette er etter alt å dømme bare 

om lag halvparten av det totale boplassområdet. Grunnen til at ikke hele feltet 

ble gravet ut var den samme som for de andre stedene - vannet steg for hver dag. 

Derfor ble det et skjønnsspørsmål hvor en skulle sette 
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kreftene mest inn og hvordan en skulle legge gravningen opp for å få best 

resultat på kortest mulig tid. Dette er forklaringen på hvorfor Gyrinos III er 

blitt gravet etter et skjema som på planen kan se mer vilkårlig ut enn det i 

virkeligheten var. 

 

På boplassområdet vokste en del kjerringris. Ellers var den dekket av lav og 

mose. Især var det mye mose i det sentrale gravningsområdet. Røttene kittet her 

sanda helt sammen og gjorde gravningen vanskelig. - Lagdelingen var stort sett 

enkel. Under et 2-10 cm tykt overflatelag fulgte et kullblandet, sandaktig skikt 

av vekslende tykkelse. Dette gikk på de fleste stedene ned til steril bunn som 

stort sett var fast, til dels temmelig steinete aur. Noe egentlig kulturlag 

fantes ikke, bare spredt kull i sanda. Mengden med kull avtok sterkt ned mot 

auren. Bare i rutene r. 15. til r. 17. kunne en ane sporene etter to kulturlag. 

Under sandlaget med spredt kull fulgte her et 10 cm tykt, grågult, leiraktig - 

sterilt - lag. Under dette og like over auren lå så litt kull. Det kullførende 

sandlaget varierte sterkt i tykkelse. Mens det således i rutene p. 16 og delvis 

også i p. 17. lå et hardpakket, leiraktig og sterilt lag like under torva, gikk 

sandlaget i den sørligste delen av boplassen ganske dypt og her var det 

vanskelig å finne noen sikker avgrensning mot den sterile bunnen. 

 

I rutene r. 6. til r. 11. 9, 7, 9, 10 samt s. 10, lå et rødlig sandlag med til 

dels ganske mye kull under det vanlige grå, kullblandete sandlaget. I dette 

underste laget var det nesten ikke funn og det var også her vanskelig å finne 

grensen mot undergrunnen. 

 

Ser en på spredningen av funnene og konsentrasjonen av kull, kan det virke som 

om boplassen består av flere mindre enheter, hver med sitt sentrum. Et slikt 

sentrum kan det f.eks. ha vært i ruten r. 8. Her lå en kokegrop ca. 30-40 cm i 

tverrmål. Det fantes ingen steinsetning, men i en fordypning vel 30 cm under 

torven ble funnet kull og litt brente bein. Kullmengden avtok nordover. I r. 4. 

var det således nesten ikke kull. Likeledes var det atskillig mindre kull i r. 

11 enn i r. 10, selv om det var bra med oldsaker i begge rutene. Mot vest i 

dette feltet - i de 3 utgravde Q-rutene her, avtok mengden av avslag sterkt, 

dess lenger en fjernet seg fra det som må ha vært sentrum på dette stedet. 

Prøvestikk enda lenger vest - i n-rutene - gav hverken funn av kull eller 

oldsaker. 
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Hovedområdet - det største utgravde feltet - gav lite funn i de nordlige rutene. 

Derimot er det temmelig sikkert at boplassen fortsetter lenger vest og utenfor 

det område som er blitt undersøkt. Således ble det i rute k. 19. funnet nye 

avslag og i et prøvestikk 10 m vest for denne ruten ble det funnet flint. 

Det ble i hovedfeltet oppdaget spor etter to ildsteder. I rute r. 16. ble det 

således funnet bein og kull under det grågule, leiraktige laget. 4 større og en 

del mindre stein dannet muligens restene av et oppbygd ildsted. 

En noe større båtplass ble funnet i r. 18. og delvis i rute q. 18. Den var 

avgrenset av store stein og lagdelingen var karakteristisk. Under torva lå det 

vanlige, kullblandete, funnførende laget (se snitt). Dette gikk enkelte steder 

ganske dypt ned i et rødlig sandlag uten noe større kull. Her lå noe ildsprengt 

stein. Under dette laget fulgte så et 5-6 cm tykt kullskikt. Det gikk halvt inn 

under de store steinene, og mot nordvest var det avgrenset av steril aur. Rundt 

de store steinene i ildstedet var en tydelig konsentrasjon av funn. Her var 

redskapsmengden forholdsvis stor. Sakene lå både høyt oppe og helt nede på 

steril bunn. Det virket som om jorda var temmelig omrotet på dette stedet. 

Likeså var det svært mye funn i den sørvestre delen av boplassen. Således ble 

hovedmengden av avslag funnet her. I rutene i. 20, j. 20 og i. 19. var det etter 

forholdene mye flintavslag. En del store flintstykker ble dessuten funnet like 

under torva i rutene m. 22, n. 21., h. 19. og n. 20. Spor etter murer, 

teltkonstruksjoner, stolpehuller e.l. ble ikke funnet. En samling stein i den 

vestre delen av boplassen skriver seg trolig fra den steinete undergrunnen. 

Iallfall synes de ikke å danne noe bevisst system. 

Selv om man ikke rakk å grave ut hele boplassområdet, kan en likevel danne seg 

et godt bilde av utstrekning og karakter. Mot øst og nordøst avgrenses således 

lokaliteten naturlig av skråningen ned mot vannet. I denne skråningen ble det 

ved flere prøvestikk funnet kull, men ingen oldsaker. I sør danner en slak og 

nokså ujevn skråning ned mot et fuktig område grensen for boplassen; stort 

lenger enn til g. 24. går neppe det funnførende området. Både mot nord og vest 

har det derimot vært plass nok. 

Boplassen Gyrinos III synes således i sin beliggenhet og hele karakter å føye 

seg helt inn på linje med meste- 



- 15 - 

 

parten av det som kjennes av liknende anlegg fra steinalderen i Sør-Norge - 

enten det er i fjellet eller ute ved kysten. 

Følgende funn kom for dagen ved utgravningen: 

 

Gyrinos III. Hemsila. 

a) Lite flekkefragment av lys grå flint, med slipespor. St. lengde 1,2 cm. J. 

17. 

b) 23 hele og fragmentariske flekkepiler. 7 av pilespissene er av flint, lys og 

mørkere grå, de øvrige 16 av kvarts og kvartsitt, varierende fra hvit opak 

kvarts til gråbrun kvartsitt. De fleste har bare enkel tilhugning av tangen, 

et par også litt retusjert langs en egglinje. De fleste laget av litt 

uregelmessige formete flekker (sml. Bøe, fig. 33). Hovedparten defekte, 

særlig i odden. Lengder: 4,3 - 2,4 cm. Funnet i rutene J. 17, 20, 21, 22, K. 

19, 21, N. 20 (flint) og I. 21, J. 20, K. 21, 22, M. 21, 22, N. 19, 22, O. 

18, P. 16, 2 i P. 17 , R. 17 Ø, 3 i R. 19. 

c) 22 eneggete pilespisser. 2 er av mørk grå flint, begge av form nærmest som 

Bøe: Høyfjellets forhistorie, fig. 31 a. De øvrige er av kvarts og kvartsitt. 

Formene varierer fra slanke eksemplarer med kort tange til typer som nærmer 

seg de tverreggete. Noen er bredbladete, laget av vanlige avslagsstykker 

(sml. Bøe, fig. 31 h, j.). Av 5 av spissene er bare oddpartiet bevart. 

Lengder: 4,3 - 1,5 cm, st. bredde 1,2 - 0,7 cm. Funnet i R. 8, R. 17, 2 i H. 

22, K. 21, P. 18, 5 i I 22, 1 i I. 21, J. 21, 22, K. 22, M. 22, N. 17, P. 16, 

R. 17, S. 21. 

d) 16 tverreggete pilespisser, derav 7 av flint, resten av kvarts og kvartsitt. 

Bare 6-7 av pilespissene er vanlige tverrpiler, de øvrige laget av mer 

tilfeldige avslagsstykker. Sidekantene dels nokså ujevne, de fleste spissene 

har skjev egg, noen nærmer seg den eneggete i form. Av den ene er bare 

tangepartiet bevart, de øvrige hele. Lengder: 2,6 - 1,6 cm, st. bredde 1,3 - 

0,9 cm. O. 20, P. 17, N. 19, 21, I. 17, J. 18, R. 7, 2 i I. 22, 1 i N. 21, P. 

17, Q. 17 Ø, R. 7, 8, 17, 19. 

e) 12 atypiske og usikre pilespisser. 1 av flint, resten av kvarts og kvartsitt. 
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e) Liten pilespiss av grå flint, likner tverrpilene, men har to korte egger. 

Lengde 1,8 cm. R. 8. Kraftig pilespiss av grønn kvarts, korte rette egger, 

tangen jevnt avsmalnende, slik at spissen har firkantet form. Lengde: 3,3 cm, 

st. bredde: 1,6 cm. Q. 18. Flekkepil med tange og tverr egg av gjennomskinlig 

gråhvit kvarts. Lengde: 2,6 cm. Q. 17. 

Kraftig pilespiss med skjev tverregg. Begge sidekantene buet, slik at spissen 

blir buet. Lengde: 3,4 cm. R. 10. Uretusjert tverrpil (?) av gråbrun 

kvartsitt. Lengde 1,8 cm. I. 18. 

Usikker flekkepil av gråbrun kvartsitt, materialet dårlig, bestemmelsen 

derfor usikker. Lengde: 3,1 cm. J. 22. 

Pilespiss av brunlig kvartsitt, med bred, skjev tverregg, skadet i eggen. St. 

lengde: 2 cm. S. 18. 

Tangestykkene til 4 pilespisser av kvarts. Lengde: 2,4 - 1,6 cm. I. 21, H. 

22, R. 18, R. 17 Ø. 

Usikker flekkepil av kvarts. R. 19. Lengde: 2,7 cm. 

 

f) 6 hele og fragmenter av 7 andre flekkeskrapere med utbuet eller rett egg. En 

er av klar kvarts, resten av flint, varierende fra lys grå til gråsort. 

Formene omtrent som Bøe: fig. 35 a-k. 

1 stor og 2 små flekker med utbuet skraperegg på en kortside. Lengder 6-2,1 

cm. N. 21, J. 19, R. 10. 3 flekker med skraperegg på 3 sider. Lengder 3,3, 

2,9 og 3,8 cm. J. 23, 22, G. 9. 

3 større og 3 mindre eggstykker, 2 med rett, de andre med utbuet egg. Lengde: 

2-1,4 cm, L. 22, R. 5, 6, K.22, R. 17 u, P. 17, R. 17. 

 

g) 3 flekkeskrapere med innbuet egg, 2 av flint, 1 av kvartsitt. Oddpartiet av 

skraper av flint, retusjert på to sider. St. lengde: 2,9 cm. L. 22. 

Skraper av mørk grå flint. St. lengde: 2,4 cm. Q. 18. Skraper av gråbrun 

kvartsitt, smal, svakt innbuet egg. St. lengde: 3,7 cm. N. 17. 

 

h) 2 flekkeskrapere av kvarts(itt) med skjev egg. Den ene rett, den andre litt 

utbuet. Lengde 3,4 og 3,2 cm. N. 18, H. 22. 

 

i) 12 skrapere av forskjellig form, laget av vanlige avslagsstykker av flint, 

kvarts og kvartsitt: 
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i) Skraper av grå flint med en utbuet og en innbuet egg, slik at hjørnet mellom 

dem får en nebbliknende utforming. St. lengde: 3,3 cm. I. 19. 

Stor skraper av grønnlig kvarts, litt uregelmessig utbuet egg. L. 22. 

Skraper i lys opak kvarts med litt innbuet egg. I. 19. Flintskraper av 

uregelmessig form, med innbuet egg. J. 23. De øvrige er små, med utbuet eller 

rett egg. St. lengde: 4,5 - 1,2 cm. O. 18, S. 10, S. 18, O. 16, J. 21, N. 17. 

 

k) 1 stort og 2 mindre bor av grå flint. Lengde: 4,1 cm. R.20. L.: 2,6 cm. R. 15 

(?), L.: 2 cm. R. 5. 

 

l) Flekkekniv av grå flint, retusjert langs hele rygglinjen. Lengde: 4,8 cm. H. 

22. 

 

m) 7 retusjerte flekker eller flekkefragmenter: 

Liten flekke av lys grå flint, den ene tverrenden skrått avslått og 

retusjert. St. lengde: 1,9 cm. I. 17. Mikroflekke av grønn kvarts, om lag 

halvdelen av en sidekant retusjert. Lengde: 2,1 cm. 

5 flekkefragmenter av kvarts med retusj langs en sidekant. 

Lengde: 2,4 - 1,9 cm. 2 i I. 22, 1 i L. 23, N.19, H.19. 

 

n) 25 flekker og avslagsstykker av forskjellig form og størrelse, med retusj 

og/eller slitespor, deriblant: Stor, bred flekke av flint med retusj ved en 

tverrende, slitespor langs en sidekant. Kniv (?). Lengde 5,7 cm. M. 22. 

Flintflekke med en bred, retusjert sidekant, den andre sidekanten sterkt 

slitt. Kniv (?). Lengde: 3,5 cm. R. 5. Liten flekke av grønn kvarts, med bred 

buet rygg, delvis retusjert. Kniv (?). Lengde: 2,5 cm. Q. 17 Ø. Av de øvrige 

er 12 av flint og 10 av kvarts. 

 

o) Sylindrisk kjerne av grå flint. Lengde: 4 cm. J. 20. 

 

p) Flintkjerne av litt uregelmessig form, med tydelige merker etter at det har 

vært slått av flekker fra begge sider. St. lengde: 5,9 cm, st. bredde: 5,1 

cm. R.17. (6) store kvartsstykker av uregelmessig form, men med tydelige 

merker etter at det har vært slått av flekker og avslag. Den største måler 9 

cm x 7,1 cm x 4,7 cm. 

 

q) 87 flekker og flekkefragmenter av flint: 
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q) 3 hele og 4 fragmenter av ryggflekker. Lengde: 7,4 - 2,6 cm, bredde 2,3 - 0,9 

cm. 

44 hele og fragmentariske vanlige flekker. Lengde: 6,1-1,6 cm. 

36 hele og fragmentariske mikroflekker av flint. Lengde: 3,4 - 1,1 cm. 

219 flekker av kvarts og kvartsitt: 

137 vanlige flekker og flekkefragmenter. Lengde: 6 - 1,3 cm. 

82 hele og fragmentariske mikroflekker. Lengde: 2,6 - 0,9 cm. De fleste 

flekkene er klumpete og litt ujevne i formen. 

 

r) Avslag av flint, kvarts og kvartsitt: 

ca. 800 g flint av varierende kvalitet og farge. De fleste avslagene er små. 

Nær 8 kg avslag av kvarts og kvartsitt, materialet meget varierende. Det 

finnes små mengder klar, hvit og opak kvarts. En stor del av materialet 

består av en meget finkornet grønn kvartsitt, dessuten finnes en del grovere 

kvartsitt av forskjellig farge. 

 

 

Gyrinos IV. 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse. Se s. 11 og fig. 20-21 og Pl.III. 

 

Av denne boplassen som ligger bare 150 m nord for Gyrinos III ble gravet ut 21 

m². Dette utgjør sannsynligvis om lag halvparten av det samlete boplassområdet, 

men det som ble undersøkt er etter alt å dømme det mest sentrale og funnrikeste 

feltet. 

Gravningen ble lagt opp med en sjakt i retningen N-S. Denne sjakten ble senere 

utvidet i forskjellig retning etter hvert som behovet meldte seg. Boplassen 

hadde en naturlig avgrensning så vel mot øst som mot sør og vest. 

Således skrådde terrenget kraftig ned mot vannet bare et par meter øst for e-

rutene. I denne skråningen ble ikke gjort funn av betydning. Mot sør heller også 

terrenget en god del og den ujevne skråningen her løper ut i en myr. I vestlig 

retning er også terrenget noe fuktig. Fra og med g-rutene er det således svært 

tuet og i k-rutene begynner fuktigheten å gjøre seg tydelig gjeldende. Mot nord 

derimot e er det tørt og her kan boplassen strekke seg noe ut 
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over det utgravde området. Det var ytterst sparsomt med vegetasjon på 

lokaliteten. Bare noe lav og kjerringris dekket moreneryggen. 

 

Overflatelaget varierte fra 2-10 cm i tykkelse. Under dette fulgte et sandlag 

som vekslet fra 5 cm til 25 cm i tverrsnitt. I dette sjiktet som imidlertid ikke 

dannet noe markert kulturlag, ble funnet spredt kull og i dette kullblandete 

sandlaget var det at funnene ble gjort. Det ble funnet kull spredt over hele det 

utgravde området, men enkelte steder var kullforekomsten mer konsentrert, noe 

som sammen med andre forhold tyder på at det her har vært ildsteder. Således ble 

det i rute e 5 funnet en runding med stein på et sted hvor det var forholdsvis 

mye kull. Det har her etter alt å dømme vært et oppbygd ildsted. - I rutene g 8 

og g 9 fantes en haug med småstein, delvis ildsprengt, over et lag kullblandet 

sand. Trolig dreier det seg her om en bålplass med kokstein. - En samling til 

dels nokså store stein som ble funnet i rutene j 9 og 10 og e 9 og 10, synes 

også å ha utgjort et ildsted. Steinene var plassert i ring til dels på 

hverandre. Denne ringen var ca. 1 m i tverrmål. Både i og rundt ringen ble 

funnet noe kull. Like vest for steinene i denne ringen var en tydelig 

konsentrasjon av funn. I en grop her ble det således funnet temmelig mye både 

med avslag og redskaper sammen med en del kull ned til en dybde av 30-40 ac 

under torva. 

 

Fordelingen av funnene forøvrig viser tydelig at boplassens sentrum må ha vært i 

rutene d, e, j 7 til 10. Denne fordelingen synes dessuten å tyde på at 

boplassområdet nok strekker seg et lite stykke lenger mot nord. Derimot avtok 

mengden av funnene sterkt etter hvert som en nærmet seg de øvrige ytterkanter av 

det området som ble undersøkt. Dette forhold stemmer forøvrig godt med de 

terrengforholdene på stedet. 

 

Gyrinos IV byr således hverken når det gjelder beliggenhet, størrelse eller 

anlegg på noe nytt i forhold til de øvrige boplassene rundt vannet. Her er 

funnet oppbygde ildsteder, kokstein, oldsaker og kull på et åpent og tørrlendt 

moreneparti. Spor etter hus, telt eller annen form for skjul, var ikke bevart - 

har noe sånt eksistert, har det heller ikke her etterlatt seg synbare spor. 



- 20 - 

 

Følgende saker kom for dagen ved utgravningen: 

 

a) 11 flekkepiler med tange, derav 3 av flint og 8 av kvarts og kvartsitt. Lett 

tilhugget tange, forøvrig uretusjerte. De fleste laget av litt uregelmessig 

formete flekker, sml. Bøe: Høyfjellets forhistorie, fig. 33. Flere av 

spissene defekte i odden, en har bare halve bladet bevart. Lengde: 4,7 - 1,8 

cm, st. bredde 1,4 - 0,9 cm. 

2 i hver av rutene E 8 og F 8, 1 i D 8, E 6, E 11, F 7, 9, 10, G 7. 

 

b) 11 eneggete pilespisser av flint (3) kvarts og kvartsitt (8). Formene 

varierer fra slanke eksemplarer, sml. Bøe, fig. 31 a og c, til korte, brede 

typer som nærmer seg de tverreggete i form. 2 av pilene defekte i odden, 2 

stkr. mangler tangen og nedre del av bladet. Lengde 3,1 - 1,7 cm, bredde 1,2 

- 0,8 cm.  

2 i hver av rutene E 8, F 8 og 10, 1 i D 10, E 11, G 8 og 9. 

 

c) 5 tverreggete pilespisser, 3 av flint, 2 av kvarts. 3 nærmest som Bøe, fig. 

32 k. l, derav en med defekt eggparti, de 2 andre skjeveggete med tilspisset 

tange. Bare to av pilespissene laget av tvert avslåtte flekker. Lengder: 2 - 

1,7 cm, D 8, E 11, F 8, 2 i F 10. 

 

d) Tange- eller oddstykke av pilespiss av grå flint, retusjert over det hele. 

Lengde: 1,7 cm. G 8. 

 

e) 5 atypiske og usikre pilespisser. 

Pilespiss av kvartsitt, lang retusjert tange, kort, tveegget, uretusjert 

blad. Lengde: 3,2 cm. F 10. Liten pilespiss av grønnlig kvartsitt, nærmest 

som de brede eneggete, bare tangepartiet retusjert. Lengde 2,1 cm. F 7. 

2 usikre tverreggete pilespisser av lys kvarts, 1 uretusjert, den andre med 

skjev, uvanlig butt egg. Lengde: 2 og 1,9 cm. E 8 og 9. 

Tangeparti til pilespiss (?) av ubestemmelig type, av grå flint. Lengde: 1,7 

cm. E 7. 

 

f) 2 små fragmenter av pilespisser av skifer. Den største antagelig nedre del av 

bladet med et trekantet felt på overgangen mot tangen. Lengde: 2,7 cm og 2,2 

cm. F 10. 
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g) 3 flekkeskrapere med rett eller utbuet egg, 2 av flint, 1 av kvartsitt. En er 

hel, med skraperegg på kortsiden, bruksspor langs en sidekant. Lengde: 3,4 

cm, st. bredde 1,7 cm. G 7. 

En bred, kort, med skraperegg ved tverrenden. Lengde 2,3 cm, st. bredde 2,2 

cm. F 9. 

Den siste har bare eggpartiet bevart. St. lengde: 1,5 cm. E 8. 

 

h) Eggparti av flekkeskraper med innbuet egg av grå flint. St. lengde: 1,7 cm. E 

8. 

 

i) 2 flekkeskrapere med skjev egg, av kvartsitt: 

Skraper laget av en tykk flekke av grønnlig kvartsitt, skrapereggen har 

tydelige bruksspor. Lengde: 4,2 cm. F 10. Skraper med litt uregelmessig egg. 

St. lengde: 2,4 cm. F 10. 

 

k) 7 skrapere laget av vanlige avslagsstykker. 5 av flint, 2 av kvarts, alle med 

utbuet egg. 3 er funnet i E 8, 1 i E 6, 7, 9, F 10. 

 

l) Stort kraftig bor av kvartsitt, av form nærmest som Bagge og Kjellmar: Sire 

torp, Pl. 5, 17, men bredere i forhold til lengden. 

Lengde: 3,6 cm, st. bredde: 2,9 cm. E 9. 

 

m) 3 redskaper hvis bruk ikke kan bestemmes sikkert. 2 av flint, 1 av kvartsitt. 

Kniv og skraper av grå flint. Fint retusjert langs hele rygglinjen, også 

tilhugget tange, kort egg med svake spor etter bruk. Tydelige bruksspor også 

på ytre del av ryggen. Lengde: 3,6 cm. 

Flekke av grå flint, retusjert langs tverrenden, med en liten spiss midt på. 

Lengde: 3,1 cm. E 10. 

Retusjert kvartsstykke, muligens en enegget pilespiss, skadet i begge ender. 

Lengde: 3 cm. E 8. 

 

n) 10 retusjerte flekker og flekkefragmenter. 4 av flint, 6 av kvarts og 

kvartsitt. 

Liten flekke av grå flint, tverrenden og ytre del av en sidekant retusjert. 

Lengde: 3,2 cm. G 9. 

Fragment av kvartsflekke, den ene tverrenden skrått avslått og retusjert. St. 

lengde: 1,6 cm. D 9. 

Fragment av bred flekke av mørk grå flint, retusjert langs 
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begge sidekanter. St. lengde; 2,4 cm. D 10. 

De øvrige, blant dem en mikroflekke, har retusj langs en sidekant. Flekkene 

dels av noe uregelmessig form. 

 

o) 30 avslagsstykker med retusj og/eller slitespor. 14 av flint, 16 av kvarts og 

kvartsitt. Lengder: 4,1 - 1,4 cm. 

 

p) Uregelmessig formet kjerne av grå flint. Flekkene har vært slått av i flere 

retninger. St. lengde; 2,8 cm. 

 

q) 145 hele og fragmentariske flekker av flint, kvarts og kvartsitt: 

27 vanlige flekker og flekkefragmenter av flint. Lengde: 5,1 - 1,5 cm. 

39 vanlige flekker og flekkefragmenter av kvarts og kvart-sitt. Lengder: 7,9 

- 1,3 cm. 

50 hele og fragmentariske mikroflekker av flint. 

29  "   "        "             "       "  kvarts og kvartsitt. 

Lengder: 3,4 - 0,9 cm. 

 

r) Avslag av flint, kvarts, kvartsitt og skifer: 

400 gr flintavslag. Flinten varierer i farge og kvalitet. De aller fleste 

avslagene er små. 

Vel 3 kg avslag av kvarts og kvartsitt av meget varierende materiale. Der 

finnes litt klar opak og hvit kvarts. Det meste er av en tett grønnlig 

kvartsitt av meget god kvalitet, dessuten lys gråbrun kvartsitt av meget 

varierende kvalitet. 

7 små stykker av skifer. 

 

s) Noen små stykker brente bein. 

 

t) Trekull. 
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SKYRVENUT V. (Steinen). 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse, 

se s. 5 og fig. 5a-b og Pl. V. 

 

Dette er som vi har sett den største av de to store flyttblokkene, som ligger i 

det skrånende terrenget opp for elva som lenker Gyrinosvatn og Flævatn sammen. 

Som nevnt ble det under halvtakene, som dannes på øst- og vestsiden av denne 

steinen funnet bosetningsspor. 

 

De områdene som det har vært mulig å slå seg ned på har fra naturens side vært 

temmelig begrensete. Bare et par meter sør for steinen, skrår terrenget for 

sterkt, og på nordsiden har en liten ur satt grense. Tilbake blir kun et lite 

platå øst og vest for steinen. Især har vestsiden gitt gode betingelser for 

tilhold. 

 

I alt ble gravet ut 21 m² - 16 m² på vestsiden og 5 m² på østsiden av steinen. 

Bortsett fra noen få m² i øst, så utgjør dette hele det området der det har vært 

mulighet for tilhold. Hvilke områder som ble gravet ut, og hvorledes disse lå i 

forhold til steinen, kommer godt fram på graveplassen. Her kan man dessuten 

gjøre seg opp en mening om hvor stor del av boplassområdene som var beskyttet av 

de utoverhengende steinsidene. 

 

Vestligste område gav grunnlag for følgende iakttagelser: 

 

Under et vegetasjonslag på overflaten som varierte fra 2-10 cm tykkelse, fulgte 

et kull- og sandblandet jordlag på 4-5 cm. I g-, h- og delvis også i j-rutene 

kom så et leiraktig lag. Dette var 10-30 cm tykt. Her fantes mye småstein som 

delvis var ildsprengt og mellom steinene lå en god del kull. Dette leiraktige 

laget fortsatte helt ned til grunnfjellet, men det ble bare delvis gravet så 

dypt. Særlig i h-rutene var det mye stein. Mengden avtok sterkt i j-rutene. I e-

ruten var det imidlertid bare et tynt gruslag mellom overflatelaget og 

grunnfjellet. Størsteparten av de saker som ble funnet lå i det kullblandete 

jordlaget like under torva. Det ble gjort funn helt ned mot grunnfjellet, men 

ikke mye. 

 

Inn under selve helleren - i østre halvpart av rutene h 6, g 6 og j 6 - hadde 

drypp fra veggen vasket ut jorda, slik at oldsakene delvis lå helt oppe i dagen 

(se snitt mellom 
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g- og j-rutene). Kulturlaget avgrenses i vest av grus, steinet terreng og her lå 

muligens også rester etter et oppmurt veggfundament. I nord dannes grensen av en 

lav, men tydelig mur. Mot sør løper kulturlaget gradvis over i steril grus. På 

overgangen mellom ruten j 4 og g 4, i det leirholdige laget under det 

funnførende kulturskiktet lå et ildsted eller en kokegrop. Det var ikke tydelig 

steinsatt, men det ble funnet mye kull her, både mellom steinene, i leira og 

helt ned mot grunnfjellet. 

 

Når det gjelder sporene etter veggfundamenter, så tegner disse seg som nevnt 

meget tydelig mot nord. Her løper en lav mur, bygd av større og mindre stein 

vinkelrett ut fra hellerveggen. Lengden på denne veggen er 4 m. Den synes å 

bryte av i rett vinkel mot syd også i en lengde på 4 m for så å bøye inn mot 

steinen igjen ved sydsiden av e-rutene. Her er imidlertid steinene plassert mer 

spredt og det er vanskelig å si noe med sikkerhet. Innenfor muren - eller murene 

- er plassen her og der tydelig ryddet for stein og planert. I alle fall var 

dette meget tydelig i h-rutene. Mens det her på nordsiden av vegg-grensen var 

uryddig ur, var det innenfor muren plant og fint. 

 

Funnene var forholdsvis jevnt fordelt. Mest fantes i de rutene som lå beskyttet 

av halvtaket. Mengden avtok sterkt i rutene som lå lengst borte fra steinen. En 

liten detalj kan det være grunn til å nevne. Stukket helt inn under selve den 

store flyttblokken - i en åpning der en så vidt kunne strekke armen inn - ble 

det funnet et stort stykke grønnaktig kvarts. Dette stykke var tilslått på alle 

sider. Hensikten har åpenbart vært å gjemme bort et vakkert stykke godt råstoff 

for senere bruk. 

 

I boplassområdet på østsiden av steinen var lagdelingen omtrent den samme som på 

vestsiden. Under et 7-8 cm overflatelag med mose og gras, fulgte et 2-10 cm tykt 

sjikt med mørk, fet, kullblandet jord. Tykkelsen avtok sterkt mot øst i ruten e 

10, Over selve grunnfjellet lå så et 5-6 cm tykt leiraktig lag. I j 10 og g 10 

lå en samling stein som før utgravningen kunne se ut som et ildsted, men ved 

avdekking av torva viste det seg at det trolig dreiet seg om en mer tilfeldig 

samling stein. Dessuten fantes det nesten ikke spor etter kull her. 

 

Funnene lå stort sett like over det leirholdige 
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laget, men mengden var liten i forhold til området på vestsiden av steinen. 

Følgende funn ble gjort på Skyrvenut V: 

 

a) Nedre del av bladet med tangen til en flekkepil av mørk grå flint. Retusj på 

undersiden av tangen. Lengde: 2,8 cm. 

 

b) Enegget pilespiss av grå flint, kort og bredbladet, sml. Bøe: Høyfjellets 

forhistorie, fig. 31 j, men tangen noe lengre i forhold til bladet. Lengde 

2,2 cm, st. bredde: 1,1 cm. H. 5. 

 

c) 2 tverreggete pilespisser av grå flint, med skjev tverr-egg. Ingen av dem er 

vanlige tverrpiler. Lengder: 3,5 og 3,1 cm. F 6 og H 4. 

 

d) Atypisk flekkepil av hvit opak kvarts. Kort, skjev, uretusjert egg, 

parallelle langsider, den ene uretusjert, tydelig tilhugget tange. Lengde: 

2,5 cm. H 4. 

 

e) Bladformet pilespiss av hvit opak kvarts, sml. Shetelig: Ruskeneset, pl. V, 

fig. 20 c, men noe kortere og mer avrundet i formen. Odden avbrutt. Lengde: 

2,4 cm, st. bredde 2,1 cm. E 7. 

 

f) Trekantet pilespiss av grågrønn kvartsitt, svakt innbuet ved basis. Retusjen 

nokså grovt utført. Lengde: 

 

g) 2 fragmentariske flekkeskrapere av grå flint, med utbuet egg. Den ene er bred 

med nesten rett egg, den andre smal med sterkt buet egg. Bare eggpartiene 

bevart. St. lengde: 2,1 cm og 1,6 cm. G 5 og F 6. 

 

h) Skrapere av grå flint, med utbuet egg, laget av flate avslagsstykker. Den ene 

muligens del av et større redskap. Lengder: 3 og 2,4 cm. Degge funnet i F 5. 

 

i) Redskap av lys, grønnlig kvartsitt, laget av en tykk flekke. Begge ender 

skrå, den ene svakt innbuet, den andre rett. Nær det ene spisse hjørnet et 

kort, innbuet, retusjert stykke, slik at hjørnet blir nebbformet. St. lengde: 

4,2 cm. G 5. 

 

k) Retusjert mikroflekke av hvit kvarts. Den ene enden er avsmalnende med en 

meget fin retusj, den andre skrått avslått og retusjert. Lengde: 2,1 cm. 
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l) 9 avslagsstykker med retusj og/eller slitespor, 2 av flint, 7 av kvarts, 

deriblant: 

Flekke av klar kvarts, bakre del av slagbulen meget tykk, ytre del har en 

retusjert odd. Flere av krystallens naturlige flater er bevart. Lengde: 4 cm. 

 

m) 27 hele og fragmentariske flekker av flint, kvarts og kvartsitt: 

3 vanlige flekker av flint. Lengder: 4,1 - 3,6 cm. 

19 vanlige flekker og fragmenter av kvarts og kvartsitt. 

Lengder: 5,3 - 1 cm. 

1 mikroflekke av flint, 4 av kvarts. Lengder: 1,6 - 1,1 cm. 

 

n) 3 store kvartsittstykker, 2 av grønn, 1 av grå kvartsitt, råmateriale til 

redskaper. Størrelse 10 cm x 7,6 cm, 8,7 cm x 8,1 cm (diagonale mål) og 6 cm 

x 3,9 cm. 

 

o) Avslag av flint, kvarts og kvartsitt: Vel 40 gr flint, alle stykkene er små. 

Ca. 400 gr kvarts og kvartsitt. Noe er klar kvarts, dessuten omtrent like 

mengder hvit opak kvarts og grønn kvartsitt, av finkornet, god kvalitet. Litt 

grovere kvartsitt finnes også. 1 stykke av skifer. 

 

p) Stykke av røret til en krittpipe. Lengde: 3 cm. 

 

q) Trekull. 

 

 

Blånut IV. 

 

(Beliggenhet og terrengbeskrivelse se s.9 og fig. 16 og Pl. VI. 

 

Dette er en av de værhårde, men tørre morenepartiene som stikker seg fram på den 

smale stranda under Blånut. 

 

Det ble gravet ut ca. 20 m². Dette er om lag halvparten av det totale 

boplassområdet. Stikkprøver på det feltet som står igjen synes imidlertid å vise 

at det her er mindre med funn enn det var der undersøkelsene ble foretatt. 

 

Boplassområdet strekker seg østover fra to forholdsvis store stein som ligger 

der terrenget skrår ganske kraftig mot vest. Både øst- og sørover er det rikelig 

med plass, og her er tørr, jevn og sandholdig grunn. 
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Etter at man ved prøvestikking hadde lokalisert det sentrale av boplassområdet, 

ble det gravd en sjakt i retningen Ø-V ca. 20 m fra vannet og parallelt med 

stranda (g- og h-rutene på planen, Pl. VI.) Denne sjakten ble senere utvidet (f- 

og i-rutene). Under et overflatelag (ca. 2 cm tykt) bevokst med reinlav, fulgte 

et kullblandet sandsjikt som varierte fra 4-7 cm i tykkelse. I dette sjiktet lå 

mesteparten av oldsakene. I f-rutene samt i h 6 og i 6 fortsatte dette laget 

dypere og det var her vanskelig å finne avgrensningen mot den sterile bunnen. På 

området forøvrig var grensen klar, og her var undergrunnen hard aur. Under 

sandlaget lå hovedsaklig i rutene h7, 8, 9, 10 og 11 samt i 7 og 8 et lag med 

skjørbrent stein. Især var rutene h 9 og h 10 meget rike på slik kokstein. Her 

lå et lag på en 20 cm med kull, stein og aske og i disse rutene ble dessuten 

funnet et stort ildsted. Dette ildstedet var nesten en meter i tverrmål. Under 

torva lå det vanlige sandlaget med spredt kull og oldsaker. Deretter fulgte et 

20-30 cm tykt sjikt med sand, grus og småstein. Mellom steinene og ned på auren 

lå så et markert kull-lag. Enkelte steder var dette 8-10 cm tykt. Laget med kull 

gikk helt inn under de store steinene. Det var således ingen tvil om at disse 

var plassert med hensikt på stedet. 

 

I selve ildstedet ble funnet lite med oldsaker, men her fantes noen ganske få 

brente bein. Like utenfor ildstedet, rundt de forholdsvis store steinene i 

rutene g 9, g 10 og g 11, gikk det tørre sandlaget dypt. Her fantes mye både av 

redskaper og avslag. 

 

Bortsett fra denne konsentrasjonen av funn rundt det store ildstedet, ble det 

også gjort funn av avfall og oldsaker spredt over hele det område som ble 

undersøkt. Et par iakttagelser vedrørende funnenes lagdeling kan nevnes. I rute 

f 8 lå således en del store emner samt avslag av grønn kvarts ganske dypt nede. 

Derimot lå de største flintgjenstandene og mesteparten av skifersakene like 

under torva. I rutene g 7 og g 8 ble forøvrig gjort en annen interessant 

observasjon. Det viste seg nemlig at sanden her var helt rødfarget. Dessverre 

var fargestoffet så finfordelt at det var vanskelig å få samlet noe større av 

det. 

 

Med hensyn til kulturlagets utstrekning var det vanskelig å fastslå noen grense 

med sikkerhet. Spredt kull ble funnet i alle rutene, men mengden avtok sterkt i 

de vestligste. 
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Derimot synes det å være sannsynlig at boplassområdet strekker seg et stykke 

lenger nordover fra ildstedet, og at det i sørøstre hjørne av gravningsområdet 

også er et felt med spor etter bosetning. 

 

I det utgravde området ble ikke funnet spor etter steinmurer, stolpehull, 

teltring eller liknende mer permanente anlegg. De skjul man eventuelt må ha bygd 

mot vær og vind, har således ikke etterlatt seg synbare spor. 

 

Følgende saker kom for dagen ved utgravningen: 

a) 5 avslag av slipte flintøkser, i alt av 3 eller 4 forskjellige økser. Det 

største stykket har bevart en sidekant og slipespor på tilstøtende deler av 

bred- og smalside, antakelig tynn-nakket øks. St. lengde 4 cm, st. bredde 3,2 

cm. I 6. Et annet stykke har bevart sidekant og tilhugget sideflate, 

antakelig tykk-nakket øks. St. lengde 3,8 cm, F 9. De andre avslagene små, 2 

er av samme øks. Lengde 2,6 - 1,5 cm. 2 i H 9, 1 i G 6. 

 

b) 1 hel og 20 fragmenter av pilespisser av skifer. Den hele, som er limt sammen 

av flere stykker, er lang og slank, nærmest som G. Gjessing: Yngre steinalder 

i Nord-Norge, fig. 126, men med rettvinklet avsats ved tangen i stedet for 

mothaker. Lengde 11,7 cm. G 9. 

Av fragmentene har 10 rombisk, 1 spiss-ovalt og 1 sekskantet tverrsnitt, de 

fleste ser ut til å tilhøre slanke pilespisser med parallelle egger. Et 

stykke er av nedre del av bladet, med trekantet felt på overgangen mot 

tangen. Et stykke har to små sagtakker på hver egg. Lengder 4-1,2 cm. 5 er 

funnet i H 7 og G 8, 3 i H 9, 2 i G 9 og H 10, 1 i I 6 og 8. 

 

c) Dobbeltskraper av grå flint med utbuete egger. Retusj langs hele ytterkanten. 

Smalner av mot den ene enden. Lengde 3,9 cm. I 7. 

 

d) To flekkeskrapere med utbuet egg, en av flint, den andre av kvarts. Lengder 

3,4 og 2,1 cm. H 9 og G 9. 

 

e) 3 skrapere med utbuet egg, laget av avslagsstykker, 1 av flint, 2 av kvarts. 

Lite, ildskadet eggstykke av skraper av flint. Lengde 1,6 cm. H 10. 



- 29 - 

 

e) Kraftig skraper av kvartsitt, parallell over- og underside, dannet av 

naturlige spalteflater. Lengde 4,6 cm. F 8. Skraper av klar kvarts, flere av 

krystallens naturlige flater bevart. St. lengde 2,2 cm. I 7. 

 

f) 4 høvelskrapere, 2 av flint, 2 av kvarts eller kvartsitt, sml. Lidén: 

Sydsvensk Stenålder I, fig. 90, men våre er mindre og høyere i forhold til 

lengden. 1 har skraperegg langs begge langsider, de andre bare langs den ene, 

men 1, muligens 2, er ikke fullstendig bevart. Lengder 3,3 - 3 cm. F 10, G 9, 

10, H 10. 

 

g) 5 flekkeredskaper, alle laget av store, velformete flekker av grå flint: 

Hel flekke, retusjert langs hele den ene sidekanten og ytre halvdel av den 

andre. Fin retusjert, butt odd. Lengde 8,7 cm, st. bredde 2,3 cm. G 9. 

Kort, bred flekke, med retusj med tydelige bruksspor langs hele ytterkanten. 

Av form er den litt uregelmessig, innbuet på alle sider. Skraper ? Lengde 4,9 

cm, st. bredde 2,9 cm. G 11. 

Stor flekke, ytre del tvert avslått, og det ene hjørne retusjert. Ytre del av 

den andre sidekanten retusjert. Tydelige bruksspor ved slagbulen. Lengde 6,8 

cm, st. bredde 2,4 cm. G 9. 

Tykk flekke, retusjert på 3 sider. Den bredeste tverrenden avbrutt, litt 

innenfor denne en liten avsats på hver side. Skraper ? Lengde 3,9 cm, st. 

bredde 2,3 cm. G 9. Flekke, tvert avbrutt ytterst. Ytre del av den ene, indre 

del av den andre sidekanten retusjert. Lengde 4,7 cm, st. bredde 2,1 cm. G 

10. 

 

h) 6 retusjerte flekker og flekkefragmenter, 5 av flint, 1 av kvartsitt: 

Smal flintflekke, retusjert langs en sidekant, langs deler av tverrenden, som 

er skrå, og et kort, innbuet stykke ytterst på den andre langsiden. Lengde 

5,2 cm. Liten flekke, retusjert langs hele ytterkanten, unntatt ved 

slagbulen. Den andre tverrenden skjevt tilspisset. Lengde 2,8 cm. G 9. 

De andre flekkene retusjert på en side. Lengde 4,1 - 1,2 cm. F 10, G 7, 2 i G 

11. 
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i) 13 avslagsstykker med retusj og/eller bruksspor. 7 av flint, 6 av kvarts 

eller kvartsitt. St. lengde 5,2 - 1,1 cm. 

 

k) Emne til skiferkniv ? nå i 7 sammenhørende deler. Egglinjen er rett, 

tilsaget, men ikke slipt. Bredden er størst på midten, ytre del tilhugget 

svakt konvekst fram mot odden, tangepartiet jevnt avsmalnende, tilsaget. 

Bladet meget smalere enn på vanlige skiferkniver. Lengde 11,8 cm, st. bredde 

1,8 cm. 

 

l) 46 flekker av flint, kvarts og kvartsitt: 

2 vanlige flekker av flint, den ene brukket. Lengder 3,3 og 2,7 cm. 

17 vanlige flekker og flekkefragmenter av kvarts og kvartsitt. Lengder 5,1 - 

1,1 cm. 

De fleste flekkene nokså uregelmessige i formen. 5 mikroflekker av flint, 22 

av kvarts og kvartsitt. Lengder 2,5 - 1 cm. 

 

m) Avslag av flint, kvarts, kvartsitt og skifer: 30 gr. flintavslag, ganske små 

stykker. 1700 gr. avslag av kvarts og kvartsitt, deriblant flere større 

stykker, som antakelig er råmateriale. Hovedparten av materialet er hvit 

gjennomskinlig, meget finkornet kvarts(itt) med enkelte hvite og grønne årer. 

Det finnes også en del grønnlig kvartsitt, av samme type som på boplassene 

Gyrinos III og IV, og noe grovere kvartsitt. 

 

n) Trekull. 

 

o) Noen små stykker brente bein. 

 

p) Noen ganske små biter av et rødt stoff. 

 

 

 

Blånut III. 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse, se s. 9 fig. 14-15. 

 

På grunn av tidsnød ble det på denne boplassen kun foretatt en prøvegravning som 

omfattet i alt 6 m². Det totale området er imidlertid atskillig større. Således 

strekker boplassfeltet seg et stykke øst- og dessuten også vestover fra 

prøvegravningen. Mot nord derimot heller terrenget ned mot 
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vannet, mens det søretter ikke er lett å fastslå bosetningsområdets utstrekning. 

 

Boplasslaget var meget tynt. Under et ytterst beskjedent overflatesjikt fulgte 

et sandlag på ca. 10 cm tykkelse. I dette fantes spredte kullbiter. Undergrunnen 

besto av steril sand og grus. Funnene lå i det kullblandete sandlaget - til dels 

ganske grunt. Mesteparten lå i rute f 7. Spor etter ildsted, stolpehull, 

steinsetning e.l. ble ikke konstatert. 

 

Følgende saker kom for dagen: 

a) Liten skraper med rett egg. Lengde 1,9 cm. E 7. 

 

b) 4 avslagsstykker av flint med retusj og/eller bruksspor, deriblant et som kan 

være eggpartiet til en skraper med rett egg. Den er ildskadet. Lengde 1,4 cm. 

F 7. 

De øvrige fra 2,5 - 2 cm lange. 

 

c) 27 hele og fragmentariske flekker av flint, kvarts og kvartsitt: 

4 vanlige flekker av flint, en av kvarts. Lengder 3,1 - 1,7 cm.  

18 mikroflekker av flint. 

4 " " kvarts.  

Lengder 2,4 - 0,6 cm. 

 

d) Avslag av flint, kvarts og kvartsitt: 

Vel 40 gr. flintavslag, for det meste ganske små biter.  

Ca. 65 gr. kvarts og kvartsitt, til dels ganske små fliser. 

 

 

Skyrvenut II. 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse se s. 5, Pl. VII. 

 

På denne trange lokaliteten nær vannet ble gravet ut 17,5 m². Dette utgjør 

praktisk talt hele det området, hvor det har vært mulig å slå seg ned. Stedet 

var for en stor del bevokst med kjerringris. Under et overflatelag med tykkelse 

på mellom 5 og 10 cm, kom en ned på et lag med kull og svart jord av temmelig 

begrenset omfang. Under dette laget fulgte et tynt sandsjikt over auren. De 

fleste funnene lå i og like under kulturlaget. Langs fjellknausen som skjermet 

mot vest hadde laget med kull og svart jord en tykkelse på ca. 10 cm, og det lå 

her direkte på grunnfjellet. I de østligste rutene tynnet kulturlaget seg av mot 

steril grus. Liknende forhold var det også 
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i skråningen ut mot vannet. Det kullblandete svartjordslaget fortsatte noe mot 

nord, men her ble det ikke gjort et eneste funn. På selve knausen, et stykke 

nord for gravningsfeltet, ble også funnet noe kull, men ingen avslag eller 

redskaper. Den største konsentrasjon av kull og svart jord ble funnet i 

overgangen mellom rutene j 6 og j 7. Småstein og kullblandet sand fylte her en 

30-40 cm vid grop ned til en dybde av 20-30 cm under det vanlige boplasslaget. I 

bunnen av denne gropen lå kull. Trolig er dette en kokegrop som har rast sammen 

eller er blitt fylt igjen. 

 

Det ble ikke funnet noen egentlig konsentrasjon av gjenstander på boplassen, 

bortsett fra at rutene j 3 og k 6 var ganske rike på avslag. Funnmengden avtok 

forøvrig sterkt i ytterkanten av det utgravde området. Således var rutene k 4, k 

10, j 8 og k 12 helt funntomme. 

 

Følgende liste gir forøvrig oversikt over hva som ble funnet og hvor de 

viktigste sakene lå: 

a) 2 flekkeskrapere med utbuet egg, av grå flint. Den ene laget av en litt 

uregelmessig flekke. Av den andre er bare ytre del bevart. Lengder 3,4 cm og 

1,6 cm. K 7 og J 5. 

 

b) Flekkeskraper med bred, rett egg og spisse egghjørner. Kort retusjert parti 

på den ene langsiden. Lengde 4,4 cm, bredde over eggen 2,6 cm. K 5. 

 

c) Uregelmessig formet avslagsstykke med retusj langs en side. St. lengde 3,2 

cm. L 8. 

 

d) 2 fragmentariske kjerner av grå flint. De er nå litt uregelmessige i formen, 

men har antagelig vært sylindriske. St. lengde 2,9 cm og 2,7 cm. K 6 og L 8. 

 

e) Kjerne av lys kvartsitt, av uregelmessig, nærmest sylindrisk form. St. lengde 

4,3 cm. J 4. 

 

f) 41 flekker og flekkefragmenter av flint, kvarts og kvartsitt: 

8 hele og fragmentariske vanlige flekker av flint. Lengde 4,6 - 3,1 cm. 

3 vanlige flekker av kvarts. Lengde 4,6 - 2,7 cm. 
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f) 25 hele og fragmentariske mikroflekker av flint. Lengder: 3-1 cm. 

5 mikroflekker av kvarts. 

 

g) Avslag av flint, kvarts og kvartsitt: 

Vel 150 gr. flint, vesentlig små stykker. 

Ca. 115 gr. kvarts og kvartsitt, 2 større stykker, resten smått. 
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