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Innberetning om registrering av fortidsminner ved Holmevatn 
på Haukelidfjell sommeren 1963 

 
av 
 

Ivar Haugen. 
 
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 sørvestre i Suldal, Rogaland og den sørøstre i 
Bykle, Aust-Agder. Høyden over havet er 1053,5 m. 
 
Vannet ligger på vestsiden av vannskillet og har utløp mot Sandvatn (929 m.o.h.) 
og videre til Suldalsvatn ved Roaldkvam. Klimaet er hardt og det er sjelden at 
isen går før mellom 1. og 10. juli. 
 
De arkeologiske undersøkelsene ved Holmevatn ble påbegynt sommeren 1962, (se 
Arkeologiske undersøkelser i Røldal-Suldal 1962, s. 77-85, Registreringer ved 
Holmevatn.) 
 
Undersøkelsene ble tatt opp igjen sommeren 1963 og omfattet da en registrering 
av det resterende området, samt den nødvendige utgravning av steinalderboplassen 
i Vivik, Gamlehytta, (se Arkeologiske undersøkelser i Røldal-Suldal 1962, s. 
124-130. To steinalderboplasser i Vivik, Holmevatn). Sommeren 1963 ble det 
registrert nok en steinalderboplass i Vivik, dessuten 14 tufter, hvorav 6 med 
funn fra steinalder, 2 udaterte boplasser, 4 hellere, 1 dyregrav m/fangstgjerde 
og 1 bogastelle. Alle fortidsminner er inntegnet på Pl. I. 
 
Terrengbeskrivelse, se fig. 5.  
 
Vivik-Naustdalen. 
 
Fra de graskledde slettene i Vivik stiger terrenget ganske raskt vestover mot 
Fitjaflatene. Disse strekker seg ut under Fitjanuten (1504 m.o.h.) og ender mot 
sør i ur og svaberg som går bratt ned i vannet. Her og der er det mellom all 
steinen 
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små grasvoller eller grasbakker. Ca. 800 m NØ for Naustdalholmen går 
Fitjaflatene over i kupert fjelldrag, Klovsteinane, som stuper bratt ned mot 
vannet. Langs stranda er det imidlertid herfra noe flatere. Graskledde sletter 
og morenerygger veksler med ur og fjell om å møte vannkanten. Slik fortsetter 
terrenget helt inn til Naustdalen som begynner ved Holmevatns SV-ende og vider 
seg noe ut før den etter ca. 500 m smalner av til et trangt, lavt skar ned mot 
Sandvatn. Naustdalkilen er fellesnavnet på den lange, trange kilen i Holmevatn 
SV for Naustdalholmen, og de to små tjernene innenfor, i Naustdalen. Tjernene er 
forbundet med en bekk og det ytterste (NØ) som er ca. 350 m langt og ca. 200 m 
bredt, har utløp til Holmevatn. På nordsiden av tjernene går grasvollene grønne 
og fine helt inn til Endenuten (1227 m.o.h.) i SV. Mot nord og vest går 
terrenget bratt opp mot en fjellformasjon som er en arm fra Endenuten over mot 
Klovsteinane. På sørsiden av Naustdalen er terrenget mer kupert og fylt av ur og 
stein. Det stiger raskt opp mot Gravetjønnuten(1194 m.o.h.) som strekker seg ut 
mot Holmevatn i NØ og mot Sandvatn i SV. 
 
Naustdalkilen-Osen. 
 
Fra Naustdalkilen og sørøstover mot utfallsosen til Sandvatn er terrenget 
relativt lavt og sterkt småkupert med mye stein. Det er ingen steder noen 
særlige grassletter før ca. 300 m nord for utfallsosen hvor et ca. 400 m langt 
nes stikker ut i vannet. Mellom dette neset og utfallsosen stikker det ut to 
graskledde tanger. Selve neset er også sterkt småkupert, men med endel små 
grassletter. Hverken på tangene eller på neset ble det funnet spor etter 
bosetning. Nærmest utfallsosen er terrenget noe lavere. Ca. 200 m NV for 
utfallsosen ligger et tjern. På sørsiden av tjernet ligger en hytte. 
 
Osen-Holmevasskilen. 
 
Fra utfallsosen og SV-over mot Holmevasskilen er terrenget goldere og mer vilt 
enn noe annet sted langs Holmevatn. Storhidlernuten (1402 m.o.h.) og 
Fisketjønnuten (1234 m.o.h.) rager opp i sør og faller bratt ned mot vannet. 
Bare rundt utfallsosen er terrenget noe roligere med graskledde koller og mindre 
svaberg. Selve utfallsosen er ca. 200 m bred. Midt i ligger en ca. 100 m bred 
holme som deler utløpet i to. Det østre faller ut gjennom en ca. 2 m bred kløft 
og går i strie 
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stryk ned mot et mindre vann (1050 m.o.h.) 60-70 m lenger vest. Kløften er et 
naturlig overgangssted til holmen midt i utfallsosen. Det vestre utløpet er noe 
roligere og er delt i to ved en bergnabbe midt i. Men også her går det i strie 
stryk ned til det lille vannet 60-70 m lenger vest. Herfra går Holmevassåni i 
strie stryk ned til Sanvatn. Det vestre utløpet kan man vade dersom det ikke er 
for høy vannstand i Holmevatn på grunn av snøsmeltinga. Osen er således et 
naturlig overgangssted for reinen, og det ble da også på begge sider av den 
funnet ferske spor etter rein. 
 
De få graskledde slettene som finnes langs vannet fra utfallsosen til 
Holmevasskilen er små og ligger ubeskyttet mot vær og vind. Ur og stein går de 
fleste steder bratt ned i vannet. 
 
SV for Fisketjønnuten ligger Fisketjønn (1062 m.o.h.) med utløp i Holmevatn. 
Rundt dette utløpet er terrenget mere flatt, men det er også her mest ur og 
bergnabber. Herfra til innerst i Holmevasskilen stuper ur og fjell igjen bratt 
ned i vannet. Bare et ganske lavt pass skiller Holmevasskilen fra et 
lavereliggende vann i SØ. 
 
Holmevasskilen-Skurvenutkilen-Sommerdyrskard. 
 
På nordsiden av Holmevasskilen er terrenget igjen roligere, med lave graskledde 
koller og sletter avbrudt av noe ur og bergnabber. Slik fortsetter det til 
Skurvenutkilen og videre til Sommerdyrskard. Mellom Skurvenutkilen og 
Sommerdyrskard rager Skurvenuten (1240 m.o.h.) opp, og danner sørveggen i 
Sommerdyrskardet. Terrenget mellom Sommerdyrskard og den dype bukta vest for 
Bamsebubukta er lite innbydende for bosetning. Langs strendene er det i regelen 
bratt med ur og store steiner. Det er imidlertid noen flatere, men i regelen 
myrete partier inn imellom, særlig på småoddene. Men heller ikke disse synes å 
være særlig fristende. Inne i den dype bukta er det flatere med godt fjellbeite. 
Adkomsten over til Bamsebubukta er lett. Mellom foregående bukt og Bamsebubukta 
er det forskjellige lave overganger, men spor av bosetting ble ikke funnet. 
Langs strendene er det bratt og uframkommelig. 
 
Bamsebubukta ligger rett inn for Storholmen. Et nes stikker ut i vannet og 
avgrenser bukta mot NV. Både neset og området 
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innenfor i en bredde av ca. 100 m fra vannkanten er lavt og småkupert med 
vegetasjon av gras og lyng. Både i Bamsebubukta og rundt Holmevasskilen ble det 
funnet flere spor etter bosetting. 
 
Holmene. 
 
Bortsett fra på Storholmen ble det ikke funnet spor av bosetting på noen av 
holmene. 
 
Storholmen er en ca. 500 m lang og ca. 350 m bred holme som ligger rett sør for 
Bamsebubukta. Midt på holmen ligger et ca. 150 m langt og ca. 50 m bredt tjern. 
Tjernet har utløp i Holmevatn mot vest. Ellers er holmen relativt høy og består 
mest av stein og fjell med noen få grasvoller iblant. Mot sør og sørvest er 
holmen noe flatere. De fleste steder møter fjell og ur vannet, men mot sørvest 
ender den i en liten sandstrand inne i en liten bukt. Bukta er mot vest og nord 
skjermet av et relativt høyt fjell. Inne i denne bukta ble det funnet flere spor 
etter bosetting. 
 
 
Steinalderboplasser 
 
Støvelen. (Navnet laget av registrantene) Det ble sommeren 1963 registrert nok 
en åpen steinalderboplass i Vivik. Rett sør for Nyhytta stikker en odde som en 
støvel ut i vannet. Foten av støvelen danner en kolle. Ca. 70 m fra toppen av 
kollen inn på skaftet i støvelen og ca. 100 m SV for Nyhytta ligger en 
steinalderboplass. Den ble lokalisert ved at det ved prøvestikk ble funnet kull. 
Prøvestikket ble tatt i en sirkelrund fordypning i bakken. Det ble bestemt å 
foreta en mindre utgravning og et kors med origo i fordypningen og armer 2 m 
lange og 40 cm brede ble merket opp. Det ble da funnet endel kvarts. Kullaget 
syntes å konsentrere seg til fordypningen i bakken, og var 2-3 cm tykt. 
Fordypningen hadde en diameter på 70 cm. Lagdelingen: torv 5-10 cm, gruslag 10-
20 cm, kullag 2-3 cm og auren derunder. 
 
 
Udaterte boplasser 
 
Det ble registrert to lokaliteter med bare kull. 
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Lokalitet nr. 1 ligger på en bred odde som stikker ut ca. 700 m NV for 
Holmevasskilens SØ endepunkt. Innerst på denne odden stikker en bergnabbe 4-5 m 
i været. Sørøstsiden av denne bergnabben er loddrett, og ved foten av denne 
veggen ligger en ca. 2 m bred og 6-7 m lang hylle. På denne hyllen som er 
bevokst med bregner og torvmose, ble det i ca. 30 cm's dybde funnet kull. 
Tildels store biter. 
 
Lokalitet nr. 2. ligger i Sommerdyrskard. På nordsiden av Sommerdyrskard helt 
ned til stranda ligger en stor kolle før terrenget stiger videre opp mot 
Dyrskarnuten. På denne kollen er lyng og gras. Bunnen er myrete og består mest 
av torvmose. Kullet ble funnet i en dybde av 30-40 cm. Lokalitet nr. 2 har i 
motsetning til lokalitet nr. 1 ikke noe ly mot det sure vestaværet. Derimot har 
den relativt godt ly mot nordaværet. 
 
Tufter. 
 
Det ble registrert ialt 14 tufter rundt Holmevatn sommeren 1963. 6 av tuftene 
gav funn fra steinalder. 5 av tuftene ligger i området rundt Bamsebu, 4 på 
nordsiden av Holmevasskilen, 2 på Storholmen og 3 på strekningen Vivik-
Naustdalen. 
 
Turisthytta. 
 
Denne tufta ligger rett sydøst for Turisthytta, 4 m fra vannkanten og ubetydelig 
høyere enn vannflaten. Tufta ligger på en grasslette som på alle kanter er 
skjermet av bratte svaberg. Bare ut mot vannet er det åpent, fig. 6-7. 7-8 m NØ 
for tufta renner en bekk. Tufta er firkantet, 3m x 3m og ligger inn mot et lavt 
svaberg slik at dette danner SV-veggen i tufta. De tre andre veggene er alle 
synlige over bakken og består av en enkel rad med stein. Det ble ved prøvestikk 
funnet kull, ett stk. bergkrystall og ett stk. flint inne i tufta. Lagdeling: 
torv 2-3 cm, kulturlag med kull og funn 1,5 cm og derunder auren. 
 
Naustdalen 
 
Tuft 1 ligger rett VSV for Naustdalhytta i avstand 170 m fra denne. Tufta ligger 
på en ca. 2 m høy graskledd odde som Stikker litt ut i det ytterste tjernet i 
Naustdalen. Innvendig målt er tufta 5 m lang og 4 m bred. Det ble funnet rester 
av en 
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gammel ovn i og utenfor tufta. 
 
Tuft 2 ligger innerst i Naustdalen. Innenfor det innerste tjernet ligger en 
fjellknaus. Bak denne smalner Naustdalen av til et trangt skar med en kolle midt 
i. På denne kollen ligger tufta. Innvendig mål er 3 m x 3 m. Det ble også her 
funnet rester av en gammel ovn inne i tufta. 
 
 
 
Holmevasskilen. 
 
[Fig. 8. ] 
Tuftene 1 og 2 ligger ca. 250 m fra bunnen av Holmevasskilen i retning NNV, ca. 
5 m fra vannkanten og ubetydelig høyere. Her er en liten vik med smal 
grusstrand. En liten odde mot vest gir god ly mot vestaværet som her er 
framherskende. 10-15 m fra vannet ligger ei lita grasslette, og det er på denne 
tuft 1 ligger. Tufta er rund og markeres av en ring av store steiner. Mot øst er 
sletta begrenset av en dynge stor stein. I denne steinrøysa, helt ut mot 
grassletta og ca. 10 m fra tuft 1, ble det funnet en ring av store steiner som 
var lagt oppå hverandre. Denne steinringen har en kalt tuft 2. Innvendig 
diameter ca. 1 m. Det ble ikke gjort noen funn i denne ringen. I tufta på 
grassletta ble det derimot gjort funn av flint og bergkrystall foruten kull. 
(Prøvestikk 1). Steinringen har en bredde på 1,20 m og en utvendig diameter på 
5,5 m. Den har åpning mot NØ. Det ble også tatt prøvestikk utenfor tufta, og mot 
sørøst ble det gjort funn av tilhugget bergkrystall umiddelbart utenfor tufta. 
(Prøvestikk 2 og 3). Nye prøvestikk lenger mot sørøst gav ikke funn. Lagdeling: 
torv 3 cm, kulturlag med kull og funn 7 cm og derunder auren.  
Funnene:  
Prøvestikk 1:  

A. ca. 30 stkr. bergkrystall og kvarts 
B. 3 stkr. flint. Det ene stykket har en slipt overflate  

Prøvestikk 2:  
A. 25 stkr. bergkrystall 

 
Prøvestikk 3: 7 stkr. bergkrystall. 
 
 
[Fig. 9.] 
Tuft 3 ligger ca. 800 m NV for bunnen av Holmevasskilen inne i en liten bukt. 
Mot NV er terrenget noe høyere og gir ly mot vestaværet. Her er et relativt 
flatt område, steinete og vesentlig dekket av blåbærlyng. Opp mot bergsiden som 
reiser seg like bak det flate området, er det ur av stor stein. På det flate 
området ligger muligens ei rund tuft ca. 5 m i diam. 
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utvendig målt og meget gjengrodd. I uren bak er det på et forholdsvis lite 
område store mengder av små stein, muligens kokstein, oppå og mellom de store 
steinene. Prøvestikk i tufta gav kull og ett stk. flint. Dessuten noen få 
tvilsomme avslag av kvarts og skifer. Prøvestikk utenfor tufta gav bare kull. 
 
Tuft 4 ligger ca. 5 m fra tuft 3 inn mot uren bakenfor. Den har en utvendig 
diameter på ca. 2 m og en innvendig diameter på litt under 1 m. Den er bygd opp 
av stein som er lagt oppå hverandre og er tilnærmet sirkelrund. Det ble ved 
prøvestikk funnet kull. 
 
Bamsebubukta 
[Fig. 10.] 
Det renner i denne bukta ut to små bekker. Den vestligste av disse kommer fra en 
liten pytt innenfor odden som avgrenser Bamsebubukta mot NV. På østsiden av 
denne bekken og ca. 25 m fra vannkanten ligger tuft 1. Tufta er rund utvendig og 
firkantet innvendig. Utvendig diameter er 7 m, og innvendig måler tufta 4,5 m x 
4,5 m. Den har åpning mot sør. Prøvegravning i midten gav kull. 
 
Mellom 6 og 9 m sør for tuft 1 ligger muligens ei steinaldertuft, tuft 2. Det 
synes som om det kan være en ujevn ring av stein delvis over og delvis under 
torva, ca. 3 m i diameter. Prøvestikk i sentrum gav funn av bergkrystall og litt 
kull. 
 
Ca. 3 m øst for tuft 2 synes det å ligge en liknende tuft, tuft 3, også rund. 
Prøvestikk inne i tufta gav ett stk. tilhugget bergkrystall. 
 
Funnene: 8 stkr. tilhugget bergkrystall 
 
Tuft 4 ligger på nordsiden av den østligste bekken som renner ut i Bamsebubukta. 
Den ligger på en liten kolle 5-6 m høyere enn vannflaten og 60-70 m opp fra 
vannkanten. Tuft 4 synes å være av samme type som tufta Bamsebu 1, men er meget 
tilgrodd av lyng og einer. Utvendig diameter er ca. 7 m og innvendig er tufta 
tilnærmet firkantet med mål 4 m x 4m. Prøvestikk gav ikke funn. 
 
Tuft 5 ligger på en liten kolle ca. 30 m nord for den østligste bekken og 
omtrent midt mellom Bamsebu 1 og Bamsebu 4. Bare endel 
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av to tilstøtende vegger er synlige. Disse ligger i vinkel NV-NØ med hjørnet mot 
Bamsebu 1. Nordvestveggen er ca. 4 m lang og sørøstveggen er ca. 3 m lang. 
Prøvestikk gav ikke funn. 
 
Storholmen 
[Fig. 11] 
På Storholmens sørvestside ligger en liten grusstrand i bunnen av en liten bukt. 
Innenfor denne er det en svakt skrånende grasbakke som mot NNØ begrenses av en 
pytt. Mot nord og NV skjermes den av en sterkt skrånende grasbakke bestrødd med 
store stein. Rett NV stikker et relativt høyt fjell opp og skjermer godt mot 
vestaværet. Også mot sør og SØ er terrenget noe høyere, og grasbakken ligger 
derfor godt i ly for vær og vind. På denne grasbakken ligger en tuft, Storholmen 
1. Den ligger bare et par m fra vannkanten slik at nederste delen stikker ut i 
grusstranda. Tufta er tilnærmet sirkelrund med innvendige diametre 2,5 m og 3 m, 
og utvendige diametre 5,5 m og 6 m. Den noe ovale form skyldes utvilsomt 
grasbakkens skråning, lengste akse følger skråningen. Prøvestikk inne i tufta 
gav funn av flint og kull. Prøvestikk utenfor tufta gav ikke funn. 
 
Tuft 2 på Storholmen ligger ca. 50 m vest for tuft 1, på en liten flate under 
den loddrette fjellveggen NV for tuft 1. Den ligger helt inn til fjellveggen 
slik at denne danner bakre vegg i tufta. Avstanden fra fjellveggen ut til 
ytterveggen er innvendig målt 3 m og utvendig målt 4 m. Inne ved fjellveggen er 
avstanden mellom veggene utvendig målt 4,5 m og innvendig 3 m. Det ble ved 
prøvestikk i tuften funnet tildels meget kull. C 14 prøve ble tatt. 
 
Hellere. 
 
Det ble sommeren 1963 registrert 4 hellere rundt Holmevatn. Heller 1 og heller 3 
ble funnet under registreringen, mens heller 2 og heller 4 ble funnet under 
turer registrantene gjorde. Alle hellerne ligger over reguleringsgrensen. 
 
Heller 1. 
 
Ca. 400 m sør for Sommerdyrskard og 630 m NNØ for Høgholmens høyeste punkt 
ligger en ganske liten heller, eller lege under en stor stein. Det var et 
mannslangt ryddet område med noen ganske få stein foran. Helleren har antagelig 
vært i bruk i den senere tid da det lå ved stablet opp inne i den. Den har 
åpning mot van- 
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net og ligger ca. 10 m over dette. Avstanden til vannet er ca. 50 m. Det ble 
ikke funnet noe kulturlag i helleren. 
 
Heller 2. 
 
Høyt oppe i Sommerdyrskard, der hvor flatene under Dyrskardnuten (1353 m.o.h.) 
kommer inn fra vest ligger en heller under en stor steinblokk. Blokken er ca. 10 
m lang og ca. 5 m bred med en høyde på ca. 3 m. I lengdesnitt ser den ut som et 
trapes med minste langside ned. Helleren ligger på østsiden av steinen. 
Avstanden ut til dråpefallet er ca. 2 m. Den er hellelagt, men har ingen mur. 
Allikevel ligger den godt i ly, for Dyrskardnuten skjermer godt mot været fra 
nord, og Skurvenuten skjermer godt mot sønnaværet og østaværet. 
 
Heller 3. 
[Fig. 12-13.] 
 
På sørsiden av Holmevasskilen, ca. 900 m fra bunnen av kilen og ca. 150 m fra 
vannkanten ligger en heller under en stor steinblokk. Høyden over vannflaten er 
ca. 30 m. Fra helleren og ned til vannet går en svær, bratt ur av store stein. 
Øverst i denne uren ligger en diger steinblokk som ved sine flate over- og 
undersider og sine loddrette sidekanter skiller seg tydelig ut fra de 
omkringliggende steinene. Steinblokkens totale lengde er ca. 12 m og dens høyde 
er ca. 4 m. Under denne steinblokken, som hviler på en mindre blokk og således 
danner tak, ligger helleren. Mot øst er det bygget opp en mur av stein og mot 
NØ, 3-4 m foran helleren, ligger en annen stor steinblokk et par meter høy og 4-
5 m lang. Denne tar godt av for været fra nord og NØ. I NV stikker en loddrett 
fjellvegg i været ca. 10 m fra helleren. Som man ser har helleren således ly mot 
all slags vær. Bakveggen i helleren danner en vinkel med gulvet på ca. 110 gr. 
Avstanden ut til dråpefallet er 2 m. Høyden i dråpefallet er 1,5 m og høyden 
innerst er 1,2 m. Hellerens lengde i Ø-V retning er ca. 4 m. Midt inne i 
helleren ligger en stein som deler helleren i to. Ved prøvegravning ble funnet 
følgende: 
 
A. 20 stkr. tilhugget bergkrystall 
 
B. 14 stkr. flint. 1 av stykkene er en ildflint av ny dato. 
 
C. 4 stkr. tilhugget gråstein 
 
D. Dyreknokler. 
 
Heller 4.  
Ca. 1 km NNV-over fra Vivik oppover Vivassdalen mot Fitjaflatene 
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ligger en samling svære stein, den høyeste ca. 10 m høy. Steinansamlingen 
skiller seg tydelig ut i terrenget. Helleren ligger under en av disse store 
steinene. Vest for helleren ligger en fjelltopp (1305 m.o.h.). Foran helleren er 
det bygd opp en mur av stein ca. 3 m lang, 70-80 cm høy og 40 cm bred. Det er en 
tydelig inngang i østsiden av muren, 30 cm bred. Høyre side av inngangen 
begrenses av en stor stein som når nesten opp til taket i helleren. Avstanden 
til taket fra toppen av denne steinen er ca. 40 cm. Helleren er 3-4 m dyp og 5-6 
m lang inne ved bakveggen. Høyden i dråpefallet er 1,2 m. Innerste del av gulvet 
er hellelagt. Prøvegravning umiddelbart innenfor inngangen viste et kulturlag 
som er minst 20 cm tykt. Dessuten ble det funnet endel knokler. 
 
Bogasteller. 
Det ble registrert ett bogastelle. Dette ligger ca. 50 m NV for vestre utløp i 
utfallsosen og ca. 20 m fra vannkanten. Bogastellet har åpning mot en liten 
kolle som ligger ca. 20 m lenger SV. Det har en innvendig høyde på ca. 1,5 m, og 
er bygd av stein. 
 
Dyregraver. 
Det ble i Naustdalen registrert en dyregrav. Denne ligger ca. 120 m VSV for 
Naustdalshytta og ca. 7 m fra vannkanten. Nord for dyregrava i en avstand av 2-3 
m går et bratt svaberg opp. Dyregrava ligger ca. 3 m høyere enn det ytterste 
tjernet i Naustdalen og er delvis gjenrast. Terrenget skråner bratt ned mot 
tjernet, og fra tjernet og opp til svaberget går et gammelt gjerde 1,5 m NØ for 
dyregrava. I øvre kant av dyregrava går stien fra Holmevatn til Sandvatn. 
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Innberetning om utgravning av steinalderboplassen foran Knut Haukelids 
Gamlehytte i Vivik, Holmevatn, Grungedal s., Vinje p., 

Telemark fylke 
 

av 
 

Ivar Haugen. 
 
Vivik ligger i nordenden av Holmevatn. Det er en bred, åpen vik, og her faller 
flere elver og bekker ut i vannet. Den største av disse er Langevasselva som 
kommer fra Langevatn. Langevatn ligger noen få km NØ for Holmevatn. 
 
På vestsida av elva er det flatt og frodig. Nærmest vannet er det grus og 
sandstrand, og innenfor er det grasvoller. 
 
Det er to hytter i Vivik. De tilhører begge oberstløytnant Knut Haukelid. Den 
ene, Gamlehytta, ligger bare noen få meter fra elva. [Fig. 35.] Foran denne 
ligger boplassen. Undersøkelsene er enda ikke avsluttet og boplassens 
utstrekning mot vest er ikke fastslått. Dens bredde kan anslås til mellom 9 og 
10 meter, og mot sørøst er den avgrenset av elva. Det er imidlertid sannsynlig 
at boplassens utstrekning mot sørøst har vært større da selve elveoset er meget 
bredt. Det er tydelig at elva har gravd ut store jordmasser fra den flaten 
boplassen ligger på. Grasvollen er kuttet skarpt av, og utvaskingen har ført til 
at det er blitt en bratt skråning ned mot det nåværende elveleiet. 
 
Utgravningen av steinalderboplassen ved Knut Haukelids Gamle hytte ble påbegynt 
sommeren 1962. (Se Arkeologiske undersøkelser Røldal/Suldal 1962. Side 124). 
 
Det ble da gravet ut tre sjakter, Grøft I, II og III. Tilsammen 16,75 m². Se 
plantegning. Grøft I var ment som en søkesjakt og ble gjort 75 cm bred, grøftene 
II og III ble begge gjort 1 meter brede. Rutene ble gitt navn etter deres plass 
i et valgt koordinatsystem med en tallakse og en bokstavakse. 
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Ved utgravningenes fortsettelse i 1963 ble dette koordinatsystemet funnet 
uhensiktsmessig. Det ble derfor laget et nytt koordinatsystem. Det ble valgt to 
akser normalt på hverandre, X-aksen og Y-aksen. 
 
X-aksen er parallell med det gamle koordinatsystems tallakse, og Y-aksen 
sammenfallende med det gamle koordinatsystems bokstavakse. Origo er forskjøvet 
10 m mot venstre. Hver enhet langs Y-aksen ble navngitt med en stor bokstav. 
Hver rute i dette koordinatsystemet vil være navngitt ved et koordinat bestående 
av et tall og en bokstav. F.eks. rute K 3-4 i det gamle koordinatsystemet vil nå 
hete K14. [Pl. XIV.] 
 
Videre ble grøft I som ifjor var gravd ut i 75 cms bredde, utvidet til 1 meters 
bredde. På den måten ble alle rutene i det nye koordinatsystemet 1 m². 
 
For å angi et punkts beliggenhet nøyaktig har en også tatt i bruk 
tallreferanser. Et punkts beliggenhet angitt ved (13,50-7,35) betyr da at 
punktet ligger 13,50 meter fra Y-aksen og 7,35 meter fra X-aksen, altså i rute H 
14. 
 
[Fig. 36.] Det ble sommeren 1963 gravd ut 41 m². Gravingen ble lagt opp slik: Et 
rektangel på 8 m x 5 m, med hjørnene i punktene (10-4), (15-4), (15-12) og (10-
12) ble merket opp. Da dette feltet var gravd ut, ble profilene fra (10-4) til 
(10-12) tegnet. På grunn av funnenes fordeling ble graveplassen utvidet mot 
elven. Først ble det gravd ut 1 meter i hele boplassens lengde, deretter ble K-
rutene gravd ut til skråningen ned mot elveleiet, d.v.s. 5,5 m. 
 
Boplassene utstrekning. 
Boplassens nøyaktige utstrekning er fremdeles ikke kjent. Foreløpig kan en bare 
fastslå at dens utstrekning i SV-NØ-retningen synes å være ca. 10 m, og at den i 
SØ avgrenses av elveleiet. Mot NV er utstrekningen enda ikke kjent, men det ble 
gjort funn på bakken 30 m NV for kanten av elveleiet. Dette skulle tyde på at 
boplassen er ca. 300 m² stor, og at de 58 m² som er gravd ut hittil, bare er en 
del av den.  
 
Dens utstrekning mot SØ, som nå er begrenset av elveleiet, 
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har sannsynligvis vært større. Det ble gjort funn helt ut til elveleiet og også 
i dette. Elva har også gravd seg ganske kraftig ut til begge sider på dette 
stedet og har utvilsomt vasket vekk endel av boplassen. 
 
[Pl. XV.] Lagfølgen var stort sett den samme i alle de utgravde rutene. Øverst 
et tynt torvlag, 2-4 cm tykt. Deretter fulgte et blandingslag bestående av sand 
og kullbiter. Tykkelsen var vanligvis 7-8 cm, men det kunne være opptil 10 cm 
tykt enkelte steder og andre steder forsvinne helt. Dette laget lå enten direkte 
ned på auren, eller det kunne være adskilt fra dette ved et grått, fettet 
kulturlag 10-12 cm tykt. Det ble i så godt som alle de utgravde rutene funnet et 
meget tynt lag ned kull. Dette lå enten over eller under blandingslaget. Det ble 
også lokalisert noen spredte konsentrasjoner, med mange til dels store biter med 
kull, sannsynligvis bålplasser. [Pl. XIV.] 
 
Disse konsentrasjonene lå enten under det grå, fettete kulturlaget eller mellom 
dette og blandingslaget over. Bare et sted (10-6), lå kullaget over 
blandingslaget. Se profiltegning. Kullprøve ble tatt fra I, 15. Over hele 
graveplasssn ble det fra øverst i torven til ned på auren gravd ut en mengde 
ildsprengt stein. 
 
Funnene fordelte seg stort sett jevnt over hele graveplassen fra øverst i torven 
til ned på auren. Det ble notert følgende avvik: Bergkrystallen lå enkelte 
steder i konsentrasjoner. Disse stedene var: (13,8 - 5), (10,1 - 6,80), (10,80 - 
9,80), (10-11), se plantegning. Flinten ble aldri funnet i konsentrasjoner, men 
i enkelte ruter (15,H), (15,I), (10,K), (11,K), (1,L), og (12,L) var 
funnfrekvensen relativt stor. Skiferen lå alltid umiddelbart under torven. 
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Funnene. 
Katalogisert av Knut Odner. 

 
A. 2 avslag av flint med slipespor. Det er ikke mulig å avgjøre fra hvilken sort 

redskaper avslagene er hugget. 2,2 cm, 2,7 cm. 
(15,H) I denne ruten ble det funnet ca. 30 avslag av samme sort flint, men 
uten slipespor. 

 
B. 2 flekkepiler av flint. Trekantet tverrsnitt og taggete sidekanter. 

Flateretusj på tangenes underside. Sml. Bøe: Til høgfjellets forhistorie fig. 
34 d og e. 4 cm. 4,8 cm. (Typologisk svarer den ene til de sk. B-pilene 
innenfor den gropkeramiske kultur. Jfr. C. J. Becker. Den grubekeramiske 
kultur i Danmark. Årbøger 1950. Den andre er en overgangsform mellom B og C-
pilene) 

 
C. 2 hele og 2 avbrudte stykker av lange, slanke flekkepiler av flint. Av de 

avbrudte stykkene er det tangen og nederste del av bladet som er bevart. Den 
ene av de hele pilene virker uferdig. Tangenes sidekanter er tilhugget på 
følgende måter: 
2 med begge sidekanter fra undersiden. 
1 " " " " oversiden. 
1 " den ene sidekanten fra oversiden og den andre fra undersiden.  
Størrelser: De hele: 5,0 cm, 4,1 cm. Fragmentene: 3 cm, 4,1 cm. (Typologisk 
svarer alle til A-pilene innenfor den gropkeramiske kultur. Se under B 
ovenfor). 

 
D. 2 slanke eneggete pilespisser av flint. Tilhugget på tangen og langs den ene 

langsiden. Sml. Bøe: Til høgfjellets forhistorie. Fig. 31. 2,4 cm, 2,2 cm. 
 
E. 2 tangepiler, den ene av flint, den andre av hvit kvarts. Den av flint har 

kraftig tange som er tilhugd fra oversiden. Krum etter lengdeaksen. Også 
spissen av kvarts har tangen tilhugd fra oversiden. Sml.Bøe: Til høgfjellets 
forhistorie. Fig. 33 e-h. 3,3 cm, 2,1 cm. 

 
F. 2 atypiske tangepilespisser av flint. Begge har tvert uretusjert odd-parti. 

Den ene har i tillegg til tangen også retusj langs begge sidekantene. 3,3 cm, 
2,2 cm (8,K) (12,J). 
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G. Skjev tverrpil av hvit kvarts. Spisst basisparti. Sml. Bøe: Til høgfjellets 

forhistorie Fig 13 Y. 2,8 cm 
 
H. Fragmenter av 2 pilespisser av skifer. Det ene består av tangen og nederste 

del av bladet, det andre av en del av bladet nær spissen. 
Tangefragmentet: Tangen tilflatet mot spissen både fra over- og undersiden. 
Overgangen mellom blad og tange markert med mothaker. Bladet har avrundet 
rombisk tverrsnitt. Sml. Bøe: Til høgfjellets forhistorie. Fig. 37 m, n. 
Størst lengde 2,6 cm. (J 12) 
Blad-fragmentet: Rombisk tverrsnitt. Sidekantene konvergerende. Største 
lengde 1,9 cm. 

 
I. Avslag av hvit kvarts. Største lengde 2,6 cm, største bredde 1,2 cm. Stykket 

er spisst i den ene enden, tvert avskåret i den andre. Krum i lengdeaksen. 
Kan være oddstykke til en pilespiss. 

 
J. Skraper av flint. Avlangt stykke med lav retusjert skraperegg langs den ene 

langsiden. 2,5 cm. (J 13). 
 
K. 2 skrapere av flint med jevnt utbuet skraperegg laget med høy, krum retusj. 

I. Laget av et tykt flekkeliknende stykke. Skrapereggen på den ene siden av 
den buete kortsiden. 2,8 cm. 

II. Laget av en halvrund skive. 2,1 cm. (J 2) 
 
L. 4 skrapere av flint: 

I. Laget av et tykt avslag. Skrapereggen er et kort innbuet hakk. Største 
lengde 2,5 cm. 

II. 3 stykker laget av avslag. Alle stykkene har både inn- og utbuete 
skraperegger. Største lengder 2,5 cm, 1,1 cm, 1,9 cm. 

 
M. Kombinert flekkebor og skraper av flint. Borspissen og den utbuete 

skrapereggen i hver sin kortende. 2,8 cm. (6,K) 
 
N. 2 flekkekniver av flint: 

I. Buet rygg med tilhugging ved basis og nær 
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N. (forts) 

spissen. Kraftige bruksspor på eggpartiet. 5,0 cm. (7,K) II. Rett rygg, og 
retusj nær spissen. Kraftige slitespor på eggpartiet. 3,4 cm 

 
O. 2 små meisler av bergkrystall. Laget av kjerner. Smal tilhugget egg med 

slitespor. 1,9 cm, 2,1 cm. 
 
P. Mulig midtgravstikke av bergkrystall. laget av et flatt, ovalt stykke. 

Gravstikkeeggen eventuelt fremkommet ved at et slag er slått til hver side i 
stykkets midtakse. 2,5 cm. 

 
Q. 4 retusjerte mikrostykker av flint av tilfeldig form. 
 
R. Pen, regelmessig flekke av flint. Glans (slik som vanligvis fåes ved skjæring 

av gress etc.) langs hele den ene langsiden. 4,1 cm. 
 
S. 14 flekker eller flekkefragmenter av flint. Størrelsen på de hele flekkene i 

regelen mellom 4 og 5 cm. Plane i lengdesnittet og sikkert hugget av 
sylindriske kjerner. 

 
T. 7 mikroflekker av flint, 2 mikroflekker av bergkrystall. 
 
U. 10 skiferplater. Teknikk: I enkelte tilfelle rissing for senere brekking, i 

andre tilfelle tilhugging. Halvfabrikata. 
 
V. 19 knuter av bergkrystall og hvit kvarts. I regelen tilhugget rundt det hele 

så de får utseende som en ball. Maksimal diameter 7 cm. 
 
W. 1,2 kg avslag av kvarts og bergkrystall. Hovedmengden av avslagene er av 

bergkrystall. 
 
X. 0,3 kg avslag av flint. 
 
Y. 0,4 kg avslag av skifer. 
 
Z. Kullprøver. 
 
Æ. Rødt stoff, muligens oker. Levert til Oldsaksamlingen, Oslo for nærmere 

bestemmelse. 
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Funnfordeling: 
 
 
Rute: 
 
E 10    1 stk. bergkrystall. 
        Avslagsskraper av flint. 
        1 avslag av flint.  
E 11    1 stk bergkrystall. 
        4 stk. senonflint.  
E 12    1 stk flint. 
E 13    Halvferdig flekkepil, knute og 2 avslag av bergkrystall.  
E 14    56 stkr. bergkrystall, derav noen knuter.  
        3 flekker av senonflint.  
        Knute av hvit kvarts.  
        Rødt stoff, antakelig oker.  
F 10    8 stkr. bergkrystall. 
        Enegget pilespiss av senonflint.  
        Flekkebor ?              "  
        Skraper                  "  
        2 avslag                 "  
F 11    10 stkr. bergkrystall, derav en knute. 
        4 stkr. senonflint, derav en flekke.  
        4 knuter av hvit kvarts.  
F 12    2 stkr. bergkrystall. 
        Knute av kvarts.  
G 10    203 stkr. bergkrystall, derav noen knuter.  
        9 stkr. flint, derav 4 flekker.  
        1 stk. tre, antakelig ny innblanding.  
G 11    192 stkr. bergkrystall, derav 2 større knuter.  
        Liten meisel av bergkrystall.  
        Avslagskraper        "  
        Emne til pilespiss   "  
        10 stkr. flint.  
        1 stk. rødt stoff.  
G 12    10 stkr. bergkrystall, derav 1 flekke. 
        7 stkr. flint, derav 2 flekker G 13 2 stkr. bergkrystall. 
G 15    Knute av bergkrystall  
H 10    24 stkr. bergkrystall, derav 2 knuter.  
        Lite retusjert flintstykke.  
        ? stkr. skifer. 
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H 11    Tangepil av bergkrystall  
        148 stkr.        " 
        6 stkr. danienflint, derav 1 med retusj.  
H 12    5 stkr. bergkrystall, derav 1 knute.  
        Enegget pilespiss av flint.  
        2 små stkr. senonflint. 
        2 skiferplater. 
H 13    3 stkr. bergkrystall og kvarts. 
        Brukket tangepil, av mørk flint, tilsynelatende samme 
        materiale som: 
        Flekke. 4 avslag. 
H 15    6 stkr. bergkrystall og kvarts derav 1 knute og 1 flekke 
        26 stkr. senonflint, derav 8 flekker og 2 stkr. Med slipespor. 
        Alle stykkene antakelig av en slipt øks. 
I 10    4 stkr. bergkrystall. 
        3 stkr. skifer.  
I 11    2 små flintflekker. 
        6 stkr. skifer, derav plate med slipespor evt. Også ornamenter. 
I 12    5 stkr. bergkrystall, derav 2 knuter. 
        Flekkeredskap, antakelig pilespiss, av senonflint. Tange av skiferpil. 
        2 skiferplater, derav 1 med rissespor.  
I 13    4 stkr. bergkrystall 
        "Megalitpil"                Av flint, ensartet materiale. 
        Flekke med slipespor                      " 
        3 flekker.                                " 
        2 skiferstykker, derav 1 med rissespor.  
I 15    Tangepil av flint. 
        3 flekker av flint  
        20 stkr. av flint. 
J 10    2 knuter av bergkrystall.  
        1 flekke        " 
        7 stkr.         " 
        Avslagskraper av flint.  
        10 avslag av flint. 
        4 små skiferstykker. 
J 11    59 stkr. bergkrystall.  
        16 stkr. flint.  
        4 stkr. skifer. 
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J 12    Meisel av bergkrystall. 
        34 stkr. bergkrystall, derav flere knuter.  
        Pilespiss av flint  
        Mikroflekke "  
        5 avslag " 
        Tangepartiet av pilespiss av skifer.  
        Forarbeid ? til spydspiss "  
        37 stkr. grå og gråblå skifer.  
J 13    6 stkr. bergkrystall. 
        11 stkr. flint, derav 6 av danienflint. 
        3 stkr. skifer, derav 1 med rissespor. 
J 15    2 flekkepiler av flint, den ene med tannete egger. 
        Flekke av flint. 
        2 avslag " 
        2 små stkr. kvarts.  
K 4     6 stkr. bergkrystall. 
        4 stkr. hvit kvarts.  
K 5     8 stkr. bergkrystall. 
        Kombinert bor og skraper av flint.  
K 6     4 stkr. bergkrystall. 
        2 stkr. flint. 
K 7     33 stkr. bergkrystall og kvarts, omlag halvparten av hvert.  
        Flekkeredskap av flint. 
        4 avslag av flint. 
        3 stkr. skifer. 
        Beinstykke, antakelig av ny dato.  
K 8     46 stkr. bergkrystall og kvarts. De fleste er kvarts. 
        Halvferdig tangepil ? av flint. 
        37 stkr. skifer, alle er små avslag.  
K 9     17 stkr. bergkrystall og kvarts. 
        5 stkr. flint. 
        78 stkr. skifer, alle er små avslag.  
K 1?    Meisel ? av bergkrystall 
        102 stkr. bergkrystall, derav 4 knuter. 
        47 stkr. flint, 6 av senonflint, resten av danienflint. 
        3 stkr. skifer, derav 1 plate.  
L 10    29 stkr. bergkrystall, derav 4 knuter. 
        3 stkr. danienflint.  
L 11    118 stkr. bergkrystall. 
        25 stkr. danienflint  
L 12    19 stkr. bergkrystall og kvarts, derav 1 knute. 
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L 12    22 stkr. flint. Alle unntatt 1, er av danienflint. 
        6 skiferstykker, derav 2 større. Et av dem har rissespor. 
L 13    4 stkr. bergkrystall 
        3 stkr. flint, 2 av dem av danien, 1 av senonflint 
        Stor kvartsknute  
L 15    1 stk. flint. 
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