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Innberetning om registrering av fortidsminner ved Holmevatn på Haukelifjell, 

 

av Ivar Haugen. 

 

Bilag, Pl. 9 og 10. 

 

Holmevatn er et 6,5 km. langt vann, som ligger på grensen mellom Telemark, Aust-

Agder og Rogaland fylker. Grenselinjene mellom fylkene går ute i vannet, slik at 

den nordligste delen ligger i Vinje, Telemark, den sør-vestre i Suldal, Rogaland 

og den sør-østre i Valle, Aust-Agder. Høyden over havet er 1053,5 m. 

 

Vannet ligger på vest-siden av vannskillet, og har utløpet mot Sandvatn og 

videre derfra ned til Suldalsvatn ved Roald-Kvam. Klimaet er hårdt, og det er 

sjeldent at isen går før mellom 1. og 10. juli. Sommeren 1962 var det i slutten 

av juli enkelte steder som var vanskelig å forsere med båt på grunn av isen. 

Vegetasjonen er sparsom, men på øst- og nord-siden er det godt fjellbeite. På 

sør- og vest-siden er det mere fjell-lendt. 

 

De arkeologiske undersøkelsene ved Holmevatn er så vidt påbegynt. 

Undersøkelsenes karakter var av forskjellig art. Til dels omfattet den en 

rekognosering over et større område, til dels en mer nøyaktig registrering og 

også to mindre utgravninger. 

 

Undersøkelsenes omfang. 

Området rundt Vivik og ned til Sommerdyrskaret, og området rundt Skurvenutkilen 

ble registrert. 

 

I området Vivik - Sommerdyrskaret ble det registrert 2 steinalderboplasser, 3 

udaterte boplasser, 5 tufter og 9 bogasteller. Rundt Skurvenutkilen ble det ikke 

funnet noe. 

 

Området fra Vivik langs vestsiden av vatnet til utfallsosen mot Sandvatn, samt 

området mellom sommerdyrskaret og Skurvenutkilen, ble gått over. I det 

sistnevnte området ble Bamsebu registrert. I området 
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rundt Bamsebu ble det også funnet en del tufter. 

 

På vestsiden av vannet ble det i Naustdalkilen, funnet en tuft og en delvis 

gjenrast dyregrav. Ellers ble det ved utfallsosen funnet et bogastelle. Alle 

holmene ble også gått over, men med unntagelse av Storholmen hvor det var en del 

tufter, ble det ikke funnet noe på disse. 

 

Begge steinalderboplassene i Vivik ble gravd ut. Se gravningsrapport. 

 

 

Det registrerte området. 

Terrengbeskrivelse Vivik - Sommerdyrskaret. 

[Foto. Fig. nr. 31.] 

Vivik eller Vivassvik ligger i N-enden av Holmevatn. Det er en bred, åpen vik, 

og terrenget innenfor er relativt flatt og småkupert. Det renner 2 elver ut i 

Vivik. Den største, Langevasselva, kommer fra Langevatn ca. 3 km N. for Vivik, 

og renner ut på østsiden av viken. Den løper ca. 200 m fra utfallsosen sammen 

med en mindre elv som kommer fra flatene vestenfor, - foran Turistskaret. Det er 

her dannet en ca. 200 m bred høl som kalles Hølen. Den andre elva, Fitjaåa, 

kommer fra Fitjanuten og får tilsig fra de myrlendte Fitjaflatene. 

 

Det ligger 2 hytter i Vivik. Begge tilhører oblt. Knut Haukelid. De ligger begge 

ca. 100 m fra vannkanten, og den østre, Gamlehytta, ligger på en flat kolle bare 

5 - 10 m fra Langevasselva.  

Den andre "Nyhytta" ligger ca. 150 m lenger V. Foran hyttene er terrenget flatt 

og lavt, gjennomskåret av små bekker.  

[Foto. Fig. Nr. 32.] 

Det er fin gressvoll her, som ellers i Vivik. Videre innover på V-siden av 

Langevasselva er terrenget mer kupert. Det er her små koller og morenerygger. N-

over stiger terrenget lite før man kommer oppunder Turistskaret. Her går det 

ganske bratt opp med tildels mye ur. 
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Mot V stiger terrenget jamnt opp mot Fitjanuten, 1504 m.o.h.. Mellom 

Turistskaret og Fitjanuten går terrenget slakt oppover mot NV, gjennomskåret av 

mange større og mindre bekker. Det er hele veien fine beiteganger. Disse 

beitegangene fortsetter også på Ø-siden av Langevasselva over mot 

Sommerdyrskaret og Langesæ. Men her er terrenget høyere og adskillig mer kupert. 

 

Mellom Langevasselva og Sommerdyrskaret er stranden innskåret av større og 

mindre bukter. De fleste har strand av morenegrus, men enkelte steder går også 

uren helt ned i vannet. Terrenget stiger raskt oppover mot Dyrskarnuten, 1353 

m.o.h., og består vesentlig av fjell og ur med endel myr og gress og lyngkledte 

koller. Oppunder Dyrskarnuten kommer en så inn på de fine beitegangene, som går 

i storkuperte flater innover mot Sommerdyrskaret. Rett S for Langevasselva, og 

ca. 800 m fra utfallsosen, stikker et ca. 300 m langt nes ut. Det består mest av 

stein og fjell med enkelte små gress-sletter, og er relativt lavt. Selve 

Sommerdyrskaret er helt nede ved Holmevatn ca. 200 m bredt med en strand av 

morenegrus og skråner svakt oppover. Det blir stadig bredere og rett under og S 

for Dyrskarnuten blir det til en stor flate som løper sammen med beitegangene 

fra V. Disse fortsetter så videre opp skaret som nå smalner en del av før det 

går ned mot Langesæ. 

 

 

 

Skurvenutkilen. 

Skurvenutkilen ligger ca. 2,5 km S for Sommerdyrskaret. Den strekker seg som en 

lang, smal innskjæring ca. 1 km Ø-over fra Holmevatn. Terrenget rundt er 

forholdsvis lavt og sterkt småkupert. Vegetasjonen er mest lyng og gress. På S-

siden er terrenget noe mer myrete. Omtrent midt på kilen og ca. 100 m S ligger 

et par små grunne vann. Innover fra Skurvenutkilen ligger det flere vann etter 

hverandre over mot Telemarkfjellene. Skurvenutkilen med vannene innenfor blir 

kalt Vinterdyrskaret. 
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Dyretråkk. 

Sauegjeteren Olav Åkra som bor i Vivik en stor del av året forteller: Fra 

Telemarkfjellene over til Ryfylkeheiene og innover mot Kvanndalen følger reinen 

de fine beitegangene (se terrengbeskrivelsen) under Dyrskarnuten og forbi Vivik. 

Når han kom tidlig på våren, og det ikke hadde vært folk i hyttene, hendte det 

ofte at han så rein eller reinsdyrfar nede rundt hyttene i Vivik. Senere når 

hyttene ble bebodd, trakk reinen over lenger oppe i Turistskaret. Det store 

antall bogasteller rundt om Vivik skulle også tyde på at jaktmulighetene har 

vært gode her. Dyrene brukte imidlertid Sommerdyrskaret bare om sommeren. Derav 

navnet. Om vinteren ble Vinterdyrskaret brukt. Det var jo ulike lettere å ta seg 

fram over de isdekte vannene enn å gi seg i kast med det snøfylte 

Sommerdyrskaret. 

Alle registrerte fortidsminner er inntegnet på Pl. 7. 

 

 

 

Steinalderboplasser. 

Fra Holmevatn kjenner vi to åpne steinalderboplasser. De ligger begge i Vivik, 

på flaten foran hyttene. Den ene lå ved Nyhytta, og den andre foran Gamlehytta. 

 

Boplassen ved Nyhytta. 

Denne boplassen ble funnet først, og den ble lokalisert ved at det ble funnet 

tilhugget bergkrystall i den tilrotete fyllmassen rundt hytta. Avslagene lå 

løst oppe i dagen og videre graving ga ikke flere funn. Imidlertid ligger en 

liten knaus 20 - 30 m SØ for hytta.  

[Foto. Fig. nr. 33] 

Foran denne lå en steinalderboplass i urørte lag. Sletta foran er temmelig 

vasstrukken og våt, men akkurat dette stedet lå ca. 50 cm høyere enn resten av 

terrenget og var forholdsvis tørt. Boplassområdet ble funnet ved prøvestikking. 

Se gravningsberetning. 
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Boplassen foran Gamlehytta. 

 

Denne ligger umiddelbart foran den lille haugen som hytta ligger på.  

[Fotos. Fig. nr. 34 og 35.] 

Den ble lokalisert ved at det ble funnet noen få stykker kvarts og bergkrystall 

på bakken. Den begrenses i Ø av Langevasselva og strekker seg minst 30 m mot V 

langs foten av den lille haugen. På boplassområdet ligger en moderne tuft. Olav 

Åkra forteller at Gamlehytta opprinnelig har stått her, men ble flyttet til sin 

nåværende plass i 1927. Se gravningsberetning. 

 

Ingen av boplassene hadde noe ly mot sørvesten som kunne blåse ganske sur. Men 

begge hadde derimot noe ly mot N-været. 

 

 

 

Udaterte boplasser. 

På strekningen Vivik - Sommerdyrskaret ble det funnet tre lokaliteter med bare 

kull. 

 

Lokalitet nr. 1 ligger i en liten vik ca. 150 m Ø for Langevasselvas utfallsos. 

Den ligger ca. 15 m inn, vinkelrett midt på stranda, som er ca. 50 m lang og 

består av morenegrus. 

 

Ca. 3-4 m fra vannkanten begynner gressvollen. Lokaliteten lå på en liten 

"hylle" ca. 50 cm høyere enn terrenget foran. Mot N ligger en ca. 10 m høy 

kolle, og mot S og SØ er lokaliteten også godt skjermet. Mot den sure 

vestavinden finnes det imidlertid ikke ly. Det ble ved prøvestikk funnet 

kullbiter ca. 10 cm under torven. 

 

Lokalitet nr. 2 ligger på neset som stikker ut på Ø-siden av Holmevatn ca. 800 m 

S for Langevasselvas utfallsos. Den ligger på N-siden av neset ca. 20 m fra 

vannkanten og ca. 200 m inn fra nesets ytterste punkt. Terrenget er akkurat her 

veldig myrete og vått. Lokaliteten har god ly mot sønnaværet, mens sørvesten og 

nordavinden blåser rett inn. Her ble det ved prøvestikk funnet kullbiter ca. 15-

20 cm under torven. 
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Lokalitet nr. 3 ligger på et platå ca. 200 m N for Sommerdyrskaret. Platået er 

ca. 10-12 m langt og danner en halvsirkel mot Holmevatn. Det ligger ca. 3 m 

høyere enn dette. På S-siden løper en litt stor bekk ut i Holmevatn. Platået 

begrenses i N av en lav fjellknaus som strekker seg i hele platåets lengde. 

Lokaliteten har god ly mot noraværet, og Krokholmen som ligger rett utenfor, tar 

endel av SV. Her ble det ved prøvestikk funnet kull 15-20 cm under torven. 

 

 

 

Hustufter. 

Under registreringen ble det på strekningen Vivik-Sommerdyrskar funnet 5 

hustufter. 

 

Tuft 1 ligger i Vivik ca. 100 m NV-for Gamlehytta, og ca. 140 m ØNØ for Nyhytta. 

Tufta er lagt opp av stein og er 4,5 m x 4 m utvendig. Den har åpning mot 

Holmevatn og har kortsiden parallell med vannkanten. 

 

Tuft 2 ligger på Ø-siden av Hølen i Langevasselva. På Ø-siden av Hølen er det 

først en slette på ca. 80 m, så skråner terrenget forholdsvis bratt oppover 15-

20 m før man får en ny slette. På denne siste sletta, ca. 100 m fra elvekanten, 

ligger en delvis gjenrast steinhytte med utv. mål 4,5 m x 3,5 m. Den innvendige 

høyde til toppen av langveggene er 1,5 m og til toppen av tverrveggene 2 m. 

Sønnen til Knut Haukelid, som også heter Knut Haukelid, fortalte at hans tipp-

oldefar hadde bodd her. 

 

Tuft 3 ligger ca. 100 m. NØ for tuft 2 og ca. 25 m fra elvekanten. Den er delvis 

gjenrast og er 4 m x 4 m utvendig. 
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Tuft 4. Umiddelbart NØ for V-enden av Krokholmen stikker en bred odde ut, dannet 

ved at 2 ca. 100 m brede bukter skjærer seg inn. Midt mellom bunnen av disse 

buktene ca. 100 m fra hver side ligger en gjenrast tuft. Den har en innvendig 

diameter på 3,5 m og er tilnærmet sirkelrund. Steinringen er 2 m bred og 50-70 

cm høy. Terrenget rundt er sterkt kupert med mye stein. Mot den sørligste bukten 

går en grunn, steinete dal. Det ble ved prøvestikk funnet kull. 

 

Tuft 5 ligger nederst i Sommerdyrskaret som her er ca. 200 m bredt. Stranden 

blir delt i 2 av en liten elv. 60 m lenger S renner en mindre bekk ut. Ca. 3 m N 

for denne bekken og 20 m vinkelrett inn fra vannkanten ligger en rund tuft. 

Tuften er helt dekket av torv og ser ut som en sirkelrund gressvoll med bredde 1 

m og innvendig diameter 6 m. Det ble ved prøvestikk funnet kull. 

 

 

Bogasteller. 

Under registreringen ble det funnet 9 bogasteller på strekningen Vivik - 

Sommerdyrskaret. 

 

Vivik. Ca. 100 m N for Gamlehytta og ca. 170 m ØNØ for Nyhytta ligger 2 

bogasteller. Det ene ca. 20 m SV for det andre. Bogastellene ligger mellom to 

koller og har åpning mot SV. De er bygd opp av stein og er 3 m x 2 m utv.. 

På østsiden av Langevasselva ca. 10 m fra vannkanten og 60 m Ø for osens østre 

bredd ligger et bogastelle med utv. mål 2 x 2,5 m. Bogastellet ligger 

foran en kolle og er i sin helhet dekket med torv. Bogastellet har åpning mot Ø. 

[Foto. Fig. nr. 36.] 

 

Ca. 30 m nærmere osen og 10 m fra vannkanten ligger et delvis gjenrast 

bogastelle i en steinur. Utv. mål 2 m x 2,5 m. 
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Neset. 

På S-siden av neset som stikker ut på Ø-siden av Vivik, ca. 10 m fra vannkanten 

og 150 m fra nesets ytterste punkt ligger 2 bogasteller.  

[Foto. Fig. nr. 37] 

Bogastellene er bygd opp i ly av en stor stein ca. 5 m høy. Steinen luter litt 

utover og gir god ly for vestaværet. Bogastellene ligger tildels under steinen 

og vender mot N og NØ. Fortsetter en 60-70 m lenger innover neset, vil en ca. 20 

m fra vannkanten finne 3 bogasteller i en ur av store og mindre stein. 1 av 

bogastellene er delvis sammenrast. Det ene ligger under en stor stein og vender 

mot V. Det andre ligger i en 0,5 m bred sprekk mellom to store stein. Dette 

bogastellet vender mot N og er ca. 1,5 m dypt. Mellom noen mindre stein kan en 

se rester etter et tredje bogastelle som må ha vendt mot NNØ. 

 

 

 

 

Området som ble gått over.  

Holmene. 

Typisk for Holmevatn er de mange større og mindre holmene. Nord for 

Skurvenutkilen ligger en stor, bred bukt. I og utenfor denne bukta ligger endel 

holmer. Den største av disse blir kalt Storholmen. Her ble det på V-siden inne i 

den eneste bukta med sandstrand funnet endel tufter. Sønnen til Knut Haukelid, 

Bjørgulv Haukelid, fortalte at denne holmen skal ha vært tilholdssted for 

fredløse. Lenger N i Holmevatn ligger en annen holmegruppe med Høgholmen lengst 

S. Den nordligste store holmen i denne gruppen blir kalt Krokholmen. Navnet 

kommer av den lange viken som nesten deler holmen på langs, og får den til ligne 

en "krok". 

 

 

Naustdalkilen. 

Her ble det funnet en tuft og en dyregrav. Tuften lå på en "hylle" ca. 200 m V 

for Naustdalsstova, og ca. 30 m fra kanten av vannet som ligger innenfor selve 
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Naustdalkilen. Dyregrava lå ca. 100 m nærmere Naustdalsstova og var delvis 

gjenrast. 

 

Osen mot Sandvatn. Her ble det funnet et bogastelle. Holmevatn har her to utløp 

som flyter sammen til Holmvassåno. Ca. 80 m N for det nordligste av disse 

utløpene og ca. 20 m fra vannkanten ble det funnet et bogastelle. 

 

Bamsebu, ligger ca. 500 m NØ for Storholmens nordligste punkt. Den er bygd opp 

av stein med torvlagt tak, og ligger ved foten av en stor ur. Bamsebu er kjent 

fra krigens dager, da den var tilholdssted for endel av medlemmene i 

Tungtvannsaksjonen. 

[Foto. Fig. nr. 38.] 
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Innberetning om utgraving av to steinalderboplasser 

i Vivik, Holmevatn, Grungedal s., Vinje pgd., Telemark fylke, 

 

av Knut Odner. 

 

 

Vivik eller Vivassvik ligger i N-enden av Holmevatn. Det er en bred, åpen vik, 

og her faller flere elver og bekker ut i vatnet. Den største av disse er 

Langevasselva, som kommer fra Langevatn. Langevatn ligger noen få km NØ for 

Vivik. 

 

På vestsida av elva nær utløpet, er det flatt og forholdsvis frodig. 

 

Nærmest vatnet er det grus- og sand-strand, og innenfor er det gressvoller. 

Disse er stort sett fuktige, men med enkelte litt tørrere partier. Ca. 50 m fra 

stranden begynner terrenget å bli mer kupert. Her ligger små lyngkledte grus- og 

stein-hauger, men det er også gressvoller i mellom og bak disse. 

 

Det er to hytter i Vivik. De tilhører begge oberstløytnant Knut Haukeli. Begge 

ligger på de små haugene umiddelbart bak gressvollen. Den ene av hyttene, 

Gamlehytta, ligger bare noen få meter fra elven. Den andre, Nyhytta, ligger ca. 

150 m lengre vest. Begge steinalderboplassene ligger i nær tilknytning til de to 

hyttene. 

 

 

 

Boplassen ved Knut Haukelis nye hytte. 

[Foto. Fig. nr. 33.] 

Denne boplassen ble funnet først. Den ble lokalisert ved at det ble funnet 

tilhugget bergkrystall i den omrotete fyllmassen rundt hytta. Avslagene lå løst 

oppe på bakken, men det var ingen boplass i umiddelbar nærhet av der avslagene 

ble funnet. Alle forsøk på graving og å fjerne lyng rundt hytta var negative. 

Imidlertid ligger en liten knaus 20 - 30 m SØ for hytta. Foran denne lå en 

steinalderboplass i urørte lag. Som det tidligere er skrevet så er sletta mellom 

knausene og vatnet som regel fuktig, men her går det en ca. 5 m 
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bred "tange" mot SV. Denne "tangen" er ca. 50 cm høyere enn det øvrige terreng, 

og det er forholdsvis tørt på den. Boplass-området ble funnet ved prøvestikking. 

 

Allerede i den første ruten som ble gravet ut (III D) ble det gjort ganske mange 

funn av tilhugget bergkrystall. Det ble så lagt ut et område for graving. Feltet 

ble som vanlig delt inn i ruter, og funnene fra hver rute ble holdt atskilt. Som 

regel var hver rute 1 m² stor, men det var ikke alltid hensiktsmessig å grave 

ruten helt ut. 

 

Tilsammen ble det gravet ut ca. 6 m². 

 

Materialevalg. 

132 stkr. bergkrystall  

  2  " flint  

  6  " hvit kvarts 

 

Funnene fordeler seg etter rutene på denne måten: 

Rundt K. Haukelis hytte...................... 15 stkr. 

E I  ........................................  0 " 

D II ........................................  8 " 

E II ........................................ 25 " 

D III (inkl. det utgravde hjørne av D IV) ... 35 " 

E III ....................................... 56 " 

F III ....................................... 11 " 

E IV ........................................  7 " 

B V .......................................... 1 " 

 

                                             120 stkr. 

 

 

Det ble tatt en rekke prøvestikk utover den tørre "tangen", men det ble ikke 

gjort flere funn. 

 

Man må anta at boplassen har større utstrekning både mot SØ og NV, men hvor 

langt er det vanskelig å si. Mot SØ var det nesten ikke funn i den ytterste 

delen av E 4. Foreløbig virker det som om dette er en ganske liten boplass med 

funnene konsentrert rundt et bål (se nedenfor). 

 

Det fantes ikke noe utpreget kulturlag. Under 
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et lag med gresstorv kom man ned på det oldsakførende laget som besto av sand, 

grus og enkelte biter kull. Det ble ikke gjort funn dypere enn 20 cm fra 

overflaten. 

 

Midt i det største av de to utgravde feltene var en bålplass. Under og mellom et 

lag av forholdsvis små stein var en konsentrasjon av trekull, til dels ganske 

store stykker. Hvor det var trekull ble oldsakene funnet i dette laget. Det var 

spesielt mye oldsaker her, og funnene syntes i det hele å gruppere seg rundt 

bålet. 

 

Det ble gjort følgende funn: 

 

A. 2 dårlig tillagete flekkepiler, eller forstykker til slike, av bergkrystall. 

På den ene er tangen tilhugd på oversiden med 2 hugg fra basis. Videre er den 

retusjert på venstre side av bladet, men selve odden er enten brukket eller ikke 

ferdig tildannet. Den er 2,2 cm lang (E 3). På den andre, som er laget på en 

flat flekke, er tangens ene sidekant tildannet med en bratt, fin retusj. Den 

andre sidekanten er laget med hugg i flekkens lengderetning. 1,8 cm (E 3). 

 

B. Mikroflekke av bergkrystall med retusj langs den ene langsiden. 1,3 cm (E 3). 

 

C. 10 knuter og avslagblokker av bergkrystall og hvit kvarts. Ingen spesielt 

definert form. 

 

D. 2 stkr. rød oker. 

 

E. Avslag av bergkrystall, flint og hvit kvarts: 

   121 stkr. bergkrystall  

     4 " hvit kvarts  

     2 " flint 
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Boplassen ved Knut Haukelis gamle hytte. (Pl. 17 og 18).  

[Fotos. Fig. nr. 34, 35.] 

Denne ligger umiddelbart foran den lille haugen som Gamlehytta ligger på. 

Undersøkelsene er ikke avsluttet og boplassens nøyaktige utstrekning kan enda 

ikke gies. I Ø avgrenses den imidlertid av Langevasselva. Herfra strekker den 

seg minst 30 m mot V langs foten av den lille haugen. På boplass-området ligger 

en moderne tuft. Olav Åkra, som bor en stor del av året i Vivik, fortalte at 

Gamlehytta opprinnelig hadde stått her, men at den ble flyttet til nåværende 

plass i 1927. V for denne hustuften går en sti opp til Gamlehytta. Boplassen 

bærer til en viss grad preg av å ha ligget i nærheten av den moderne 

bebyggelsen. Midt i det utgravde område var for eks. et hull med søppel i. 

Vegetasjonen var vesentlig gressvoll, men nærmest haugfoten var det meget lite 

vegetasjon i det hele tatt. Inne i hustufta var det vegetasjonsfritt. Det var 

forholdsvis fuktig på boplass-området. Avstanden til stranden ved elveutløpet er 

ca. 70 m. 

 

Boplassen (fig. ) ble lokalisert ved at det ble funnet noen få stykker kvarts og 

bergkrystall oppe på bakken. Der disse ble funnet (rute F 3 - 4) ble det gravet 

et prøvehull. Da det ble funnet et ganske stort antall tilhugget bergkrystall i 

prøvehullet under torven, ble det besluttet å foreta en mindre utgraving for å 

få en anslagsvis oversikt over hvor stor boplassen var. Det ble lagt opp et 

system av prøvegrøfter, grøft I, grøft II og grøft III. Disse var henholdsvis 5 

m, 9 m og 5 m lange. Grøftene var 1 m brede, og de ble delt inn i ruter som hver 

var 1 m² store. Rutene ble gitt navn etter deres plass i et valgt 

koordinatsystem med en valgt tall-akse og bokstav-akse. Funnene for hver rute 

ble holdt atskilt. Utenom grøftene ble det gravet noen mindre prøvehull og også 

samlet inn avslag. 
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Det ble gjort funn av flint, bergkrystall, hvit kvarts og skifer. Antallet av 

disse fordeler seg på rutene på denne måten: 

 

Grøft I: 

F 2 - 3: 6 stkr. bergkrystall, 1 stk. flint. Herav 1 skraper og 1 knute. 

F 3 - 4: 60 stkr. bergkrystall, 2 stkr. kvarts, 1 stk. flint. Herav 1 sannsynlig 

meisel, 2 pilespisser. 

F 4 - 5: 9 stkr. bergkrystall. Herav 1 pilespiss. 

F 5 - 6: 2 stkr. bergkrystall, 3 stkr. flint. Herav 1 flekke. 

F 6 - 7: 3 stkr. flint, 1 stk. bergkrystall. Herav 1 flekke. 

 

 

Grøft II: 

D 3 - 4: 2 stkr. flint, 2 stkr. bergkrystall. Herav 1 flekke. 

E 3 - 4: 25 stkr. bergkrystall, 1 stk. flint. Herav 1 fragment av en 

"megalitpil" av flint. 

F 3 - 4: Se grøft I. 

G 3 - 4: 5 stkr. flint, 4 stkr. bergkrystall. Herav 2 flekker. 

H 3 - 4: 2 stkr. flint, 1 stk. skifer. Herav 1 pilespiss av skifer og 2 flekker, 

den ene med kantretusj. 

I 3 - 4: 6 stkr. flint. Herav 2 bor, 1 skraper, 1 fragment av skraper, 1 flekke, 

J 3 - 4: 10 stkr. flint. Herav 3 mikroflekker, 1 vanlig flekkefragment. 

K 3 - 4: Se grøft III. 

L 3 - 4: 8 stkr. flint. 

M 3 - 4: 1 stk. flint, 1 stk. bergkrystall. Herav 1 skjev tverrpil. 

 

 

Grøft III: 

K 1 - 2: 2 stkr. skifer, 27 stkr. bergkrystall, 34 stkr. hvit kvarts, 16 stkr. 

flint. Herav 3 skrapere, 1 pilespiss og 2 knuter. 

K 2 - 3: 18 stkr. hvit kvarts, 2 stkr. bergkrystall, 24 stkr. flint. Herav 2 

pilespisser og 6 flekker. Den ene av flekkene har kantretusj. 
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K 3 - 4: 12 stkr. flint. Herav 2 skrapere og 3 flekker. 

K 4 - 5: 3 stkr. flint. Herav 1 skraper. 

K 5 - 6: Sterilt. 

K 9 - 10: 2 stkr. flint. 

 

I ruten K 11 - 12 ble det funnet 7 stkr. flint oppe på bakken. Også i de 

tilstøtende ruter ble det funnet flintavslag oppe på bakken. 

 

Over et stort område ble det gjort spredte funn av tilhugget flint, kvarts og 

bergkrystall. I skråningen ned mot elven, ble det funnet 5 stkr. flint, 3 stkr. 

kvarts og 1 stk. bergkrystall. Av disse var det 2 flekker. Mot Ø ble det gjort 

funn helt på den andre siden av stien. Det ble ikke foretatt noen utgraving på 

disse stedene. 

 

Noen virkelig oversikt over boplassens størrelse kan en ikke si at utgravningen 

har bragt. Skal en dømme etter de avslagene som ble funnet oppe på bakken, er 

boplassen meget stor. I lengderetningen er det 30 m mellom ytterpunktene av der 

det er gjort funn. I grøft II, som er 10 m lang, og går perpendikulært på 

lengdeaksen er det gjort funn i hver eneste rute. Disse to forholdene skulle 

peke i den retning at boplassen er 300 m² stor. Visse forhold taler imidlertid 

imot en slik antagelse. I hustuften, som var vegetasjonsfri, ble det bare gjort 

funn i nærheten av SV-veggen. Heller ikke i stien, som likeledes var 

vegetasjonsfri, ble det gjort funn. For å finne ut boplassens virkelige 

utstrekning må det graves flere prøvegrøfter. På det nåværende tidspunkt må en 

bare fastslå at det dreier seg om en meget stor boplass, og at de 19 m² som 

hittil er undersøkt bare er en liten del av den. 
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Av oldsakenes fordeling vil en se at det er 2 områder, hvor funnene ligger meget 

tettere enn ellers. Dette er i (I) rutene E 3 - 4, F 3 - 4 og (II) rutene K 1 - 

2, K 2 - 3. Rutene omkring har også jevnt god funnfrekvens, men så fort en 

fjerner seg fra de 2 nevnte områdene synker den. Antakelig er dette uttrykk for 

en tendens i boplassens karakter, nemlig at avslagene og redskapene finnes i 

konsentrasjoner, og at områdene i mellom er tynt belagt. Videre har det muligens 

betydning at mens flinten fins jevnt fordelt over hele boplass-området, er det 

nesten bare bergkrystall i konsentrasjonen E 3 - 4, F 3 - 4, og hovedsakelig 

kvarts og bergkrystall i konsentrasjonen K 1 - 2, K 2 - 3. Utenom disse to 

områdene er det nesten ikke bergkrystall eller kvarts. De få stykkene skifer 

opptrer både i og utenfor konsentrasjonene. 

 

Bålplasser. 

En del av en bålplass er antakelig gravd fram i rute F 4 - 5. Under et lag med 

forholdsvis små stein var et meget tykt lag med kull, til dels store stykker. 

Forholdene er de samme som ved bålplassen på den andre steinalderbålplassen i 

Vivik. 

 

I det søndre hjørnet av hustuften var en rund grop ca. 1.5 m. i diameter og 20 - 

30 cm dyp. I nærheten av den ble det funnet ganske mange stykker flint oppe på 

bakken, og det synes å være en konsentrasjon av funn rundt den. Det er 

sannsynlig at gropen er en kokegrop. 

 

Lagfølgen: 

Denne er stort sett den samme i alle de utgravde grøftene. Under torven var et 

"blandingslag" som besto av sand, kullbiter og tilslått stein. Under dette igjen 

var enten et lag med kull og et grått, fettet kulturlag eller bare det grå 

kulturlaget. I bunnen var det steril sand. Funnene ble gjort fra øverst under 

torven til det sterile sandlaget. Bare et sted var det avvik fra 
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denne regelen. Avslagene av bergkrystall i konsentrasjonene E 3 - 4, F 3 - 4 og 

i de omkringliggende ruter ble alle funnet i det grå kulturlaget under kullet. 

 

Funnene: 

A. Flekkeliknende avslag av flint med slitespor. Lengde 2,9 cm, bredde 1,4 cm (K 

10 - 11) 

 

B. 2 flekkepiler, 1 av bergkrystall, 1 av hvit kvarts: Slank, velformet pil av 

bergkrystall. Tangens sidekanter tilhugd fra motstående sider. Venstre side av 

bladet tildannet med kraftig retusj i hele lengderetningen. Høyre side har 

ganske svak retusj. Odden brukket. 2,5 cm (F 3 - 4). 

Liten pil av kvarts. Bare tangen tilhugd. Dennes sidekanter tildannet fra 2 

motstående sider. (F 3 - 4). 

 

C. 3 eneggete piler - 2 av flint, 1 av bergkrystall. Den ene av flint er et 

slankt eksemplar, smlgn. Bøe, Til høgfjellets forhistorie, fig. 33 d. Den andre 

av flint er kortere og forholdsvis bredere. Smlkn. ibid. fig. 33 h. Også 

pilespissen av bergkrystall er kort og bred og nærmest som ibid. fig 33 h. På 

denne siste er odden brukket. 3,1 cm, 2,6 cm, 1,8 cm. K 1 - 2, K 2 - 3, F 4 - 5. 

 

D. 2 tverreggete pilespisser av bergkrystall og hvit kvarts. Den ene har skjev 

egg. 1,8 cm, 1,6 cm. M 3 - 4, K 2 - 3. 

 

E. Tangen av en "megalit-pil" av flint. Flat retusj på undersiden. Også litt 

tildanning på oversiden. Tresidig tverrsnitt. Nærmest som Bøe, Til høgfjellets 

forhistorie fig. 34 a, men spinklere. Kan kanskje oppfattes som 

en borspiss. 2,7 cm (E 3 - 4). 

 

F. Forarbeide til en skiferpil. Pilespissen er slipt, og har rombisk tverrsnitt. 

Rette sidekanter, men smalest ved basis. Ikke ferdig-tildannet ved odden. 4,1 

cm. (H 3 - 4). 

 

G. 3 flekkeskrapere av flint: 

1 meget vel-tildannet skraper, laget på en bred hvelvet flekke. Som Bøe, Til 

høgfjellets forhistorie fig. 35 h. 
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3 cm lang, 2,3 cm bred. (K 4 - 5). 

1 mindre og spinklere skraper av samme type som foregående. 1,8 cm lang, 1,5 cm 

bred (K 3 - 4). 1 laget på en smal flekke. Flekken brukket så bare endepartiet 

intakt. 1,3 cm (K 3 - 4) 

 

H. Liten skraper av flint. Både ut- og innbuet skraper-egg. 1,7 cm (K 4 - 5.) 

I. 2 avslagskrapere av bergkrystall. Begge har en dårlig, svakt innbuet 

skraperegg. (F 2 - 3, K 1 - 2). 

 

J. Smalt avslag av hvit kvarts med utbuet skraperegg langs en langside. 2,6 cm. 

 

K. 2 flekkebor av flint. 4,2 cm, 4,8 cm (I 3 - 4). 

 

L. 2 redskaper av usikker bruk, men antakelig små meisler. Av flint og 

bergkrystall. Avlang, tilnærmet rektangulær form. Redskapet av bergkrystall har 

hul egg i den ene kortenden, og her er det kraftige slitespor. Redskapet av 

flint har også slitespor i den ene kortenden. Det er også tilhugd langs den ene 

langsiden. 

 

M. 2 flekker med kantretusj. Den ene er retusjert langs den ene langsiden, den 

andre langs begge langsider. 2,2 cm, 2,2 cm (K 2 - 3, H 3 - 4). 

 

N. 2 flekkeliknende avslag av kvarts og flint med slitespor eller litt retusj. 

 

O. Flekker og mikroflekker av flint og bergkrystall: 

7 mikroflekker av bergkrystall 

4       -   ”   - flint 

18 flekker eller flekkefragmenter av flint  

Gjennomsnittslengden på de hele flekkene er mellom 3 cm og 6 cm, bredden mellom 

0,9 cm og 1,8 cm. 1 flekke av bergkrystall. 2,8 cm. 

 

P. 2 deler av samme "halvfabrikata" av skifer, en flat plate med spor av å ha 

vært risset og brukket. Det er en rekke rissemerker på platens ene flatside. 

Begge stykkene tilsammen er 10,5 cm lange. Smlkn. Bøe, Til høgfjellets 

forhistorie, fig. 37 c. 
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Q. 8 knuter av kvarts og bergkrystall. 

 

R. Avslag av flint, hvit kvarts og bergkrystall: 

125 gr. flint. De fleste avslagene er små.  

275  "  kvarts og bergkrystall. Det er hovedsakelig bergkrystall og avslagene er 

små.
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