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INNBERETNING 

fra registreringene og utgravningene  

1958 

v/ Irmelin Martens. 

 

Songavassdraget, nedre del. 

 

Registreringen omfattet de delene av Songavatn som ligger nedenfor Nekjeosen, 

dessuten terrenget langs Songaelva ned til Totak. 

 

Området består av flere vann. Til Songa hører Naustnutvatn, Bjørnsbuvatn og 

Bufjorden. Øst for Naustnutvatn og Reinsgravnut ligger Tjønnstøyltjønn, som har 

avløp gjennom bekken gjennom Trolldal. Den munner ut i Songaelva. 

 

Songadalen. 

 

Dalen nedenfor Urdbøglupen er trang, med bratte fjellsider, mens elva går stri 

nede i dalbunnen. Langs nordsida, litt oppe i lia, går en kløvveg som følger 

dalen til Reinevolden. Derfra tar den over fjellet fram til Tjønnstøyltjønn. Den 

andre vegforbindelsen går fra Arabygdi forbi de øverste gårdene på sørsida av 

dalen og opp gjennom en liten dal inn til Fjellstølen. Derfra kan man gå over 

åsen og komme fram til Songaelva ved Reinevadet. På oversida av Urdbøglupen 

vider terrenget seg ut, og på begge sider finnes vide tørre sandsletter, på den 

nordre bredden strekker de seg opp dit hvor Trolldal og Songadalen møtes. Nede 

ved Reinevadet utvider elva seg til et lite vann, og det var spor etter flere 

gamle elveløp gjennom morenen. Det ble tatt en rekke prøvestikk på begge sider, 

men uten resultat. 

 

Langs den øvre delen av Songaelva var det flatt og myrlendt, og der er kronglet 

og vondt å ta seg fram der. Elva er 
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for det meste ganske bred, grunn, steinet og stri. 

 

Trolldal. 

 

Den nedre del er bred og flat, mens den øvre er bratt og ugjestfri. 

 

Tjønnstøyltjønn. 

 

På vestsida går Reinsgravnuten bratt ned mot vannet, med en smal og steinet 

strandkant. Den østre bredden er flatere, med flere mindre viker og nes, som 

enten er steinete eller myrlendte. Det var heller ingen plass ved utløpet av 

bekken som pekte seg ut som høvelig for bosetning. Prøvestikkene ga ingen 

resultater. 

 

Naustnutvatn. 

 

Dette er det nederste vannet i Songa, det er smalt, lengden er ca. 1,5 km., 

lengderetning omtrent N-S. Den vestre bredden, under Naustnuten, er temmelig 

bratt. Terrenget vider seg ut ned mot utløpet av Songaelva, men de fleste 

stedene er det myrlendt, dels blautmyr. Et av de få tørre stedene er neset hvor 

boplassen ligger. Innover mot Dragarosen blir terrenget igjen slakere, men det 

er meget myrlendt, og strandkanten er steinete. 

 

Slik er også forholdene på østsida av vannet, det er flatt og myrlendt, med noen 

små odder og bukter. Det ble tatt prøvestikk flere steder, men uten resultat. 

 

Dragarosen. 

 

Dragarosen danner skillet mellom Naustnutvatn og Bjørnsbuvatn. Nivåforskjellen 

er 0,8 m. og det er den av osene i nedre Songa som er vanskeligst å forsere med 

båt. Det er vanlig å legge til med båtene på vestsida, nedenfor boplassen 

Dragarosen II, og dra båten over land et mindre 
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stykke, men det er også mulig å dra båtene opp og ned lengre ute i strømmen. 

 

Bjørnsbuvatn med omegn. 

 

Bjørnsbuvatn er det største vannet i Songa, og er oppfylt av en rekke små og 

store øyer. To større elver, Vala-sjååi og Sterra (Beruåi) munner ut der, 

dessuten en rekke mindre bekker. Strandlinjen er meget ujevn og kronglete, med 

en mengde større og mindre nes som skyter ut. 

 

Stranden på S- og V-sida virker ikke særlig innbydende. Det veksler mellom myr, 

knauser og morenerygger, og det viste seg å være meget vanskelig for oss å finne 

en passelig leirplass. Der finnes heller ingen strategiske posisjoner med hensyn 

til jakt og fiske. Den store halvøya mellom Bjørnsbu-vatn og Bufjorden er over 

alt temmelig bratt og uten flatere strandpartier. 

 

Den østre bredden, fra Dragarosen og nordover, er flat med myr, småknauser og 

store steiner. Ca. 1 km N for Dragarosen munner bekken fra Romtveittjønn ut. 

Dette tjernet ligger ubetydelig høyere enn Bjørnsbuvatn, og er kjent som en 

meget god fiskeplass. 

 

Mellom Romtveittjønn og Sterras munning ligger de flateste strandpartiene i 

Songa. Landet forandrer seg etter hvert som vannstanden stiger og synker, og er 

for en stor del bygd opp av sand som må være avleiret av elvene. Strandlinjen 

kan godt ha forskjøvet seg ganske meget siden steinalderen, og på stranden i 

vika mellom elvemunningene ble det ved prøvestikk funnet myrjord under sanden. 

Langs elvebreddene vokste tette vierkjerr. Valasjååi er farbar med båt omtrent 

opp til Nybu, Sterra til Bunuten. 

Stranden på oversida (Ø-sida) av Sterra var svært 
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myrlendt og det var tungt å ta seg fram der. På nedsida derimot, var det store 

strekninger med tørre sandmoer forbi Tusenfisktjønn og nesten bort til 

Dvargetjønn. Strandkanten mot Bjørnsbuvatn var lite tiltrekkende, og vi måtte gå 

oppe på sandmoene. Der lå en rekke kullmiler, som ikke ble registrert enkeltvis. 

 

Området mellom Dvargetjønn og Nekjeosen (Revsbygd) var også bygd opp av sandmoer 

med høye skrenter ned mot bekken, som hadde skåret seg inn i dype viker. Her ble 

også funnet flere kullmiler. 

 

Bufjorden. 

 

Skillet mellom Bjørnsbuvatn og Bufjorden går ved Dyrsund, det er ingen 

nivåforskjell mellom dem. "Leden" går nordover til Nekjeosen, mens Bufjorden 

skjærer seg inn vestover i en lengde av nærmere 1,5 km. Den søndre bredden er 

bratt, mens halvøya mellom Bufjorden og Kilsfjorden er småkupert, kronglet og 

med mye myr. I det nordvestre hjørnet av fjorden munner det ut en bekk fra 

Kilsfjorden, der kan man komme fram med båt, og den brukes i blant som 

overgangssted. 
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STEINALDERSBOPLASSER. 

Naustnuten. 

 

På V-sida av vannet, ca. 70 m ovenfor osen, ligger en boplass på et lite nes, 

markert ved en bergknaus som stikker ut i vannet. Boplassområdet er av begrenset 

omfang, det ligger på sandgrunn, og hever seg litt over myrene omkring. 

 

Prøvestikk tatt 2-3 m ovenfor bergknausen. Under et ganske tynt torvlag, på 

overgangen mot sanden, lå et kulturlag med kull og skjørbrent stein. Det lå også 

spredte kull-biter i den lyse sanden under. I prøvestikket ble det funnet flere 

flintstykker, derav et med skraperegg. 

 

Flere prøvestikk tatt, et høyere oppe og et nær vannet på sørsida. Rene 

torvmyrprofiler. 

 

Boplassen har en meget god beliggenhet som utgangspunkt for ferder innover i 

Songa. Det har vært dyretrekk over elva ved utløpet, og neset ved boplassen er 

en god fiskeplass som ble flittig brukt av sportsfiskere. 

 

Boplassen ligger utsatt til for vær og vind, særlig får nordenvinden godt tak. 

Se gravningsberetning s. 16 fra Irmelin Martens. 

 

Se også registreringsberetning s. 10 om udaterbare boplasser. 

 

Dragarosen. 

 

Boplassene ved Dragarosen ble først lokalisert ved flintfunn i strandkanten 

nedenfor Skamarkens naust. Ved registreringen ble det tatt prøvestikk flere 

steder langs stranden mellom naustet og den lille vika på nedsida av osen. 

Terrenget langs stranden er vekslende, dels ujevnt og steinete, dels myrlendt, 

men med flere områder som egner seg for boset- 
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ning. Se kart og terrengbeskrivelse i Gaustads innberetning, s. 22 ff. 

 

Dragarosen I. 

 

Ca. 45 m. S for naustet ligger et av de bredere og flatere partiene langs 

stranden. Stranden nedenfor er steinet med til dels store blokker. Det ble tatt 

prøvestikk noen meter opp fra vannet. I stikket ble det påvist et kullag mellom 

torven og den lyse sanden under, og det ble funnet flere flintstykker. Området 

ble seinere utgravd. Se innberetninger fra F. Gaustad og I. Martens. 

 

 

 

Dragarosen II 

 

Boplassen ligger noen meter opp fra vannet i den lille vika på nedsida, der hvor 

man legger til land og trekker båtene over. Terrenget er svakt skrånende, ganske 

jevnt, men litt fuktig. Ved prøvestikk ble det funnet kull i overgangen mellom 

torven og sandlaget under. I et stikk ble det funnet to små flintstykker, i et 

annet like ved, fantes bare kull. Se gravningsberetning fra F. Gaustad, s. 37. 

 

Dragarosen III. 

 

Boplassen ligger framme ved naustet. Like S for dette ble det igjen funnet 

kullag ved prøvestikk, og det ble etter hvert samlet opp en god del flint 

nedenfor naustet og langs stranden nordenfor. Marken ved og S for naustet 

skråner ned mot vannet, og naustet er gravd inn i bakken. På nordsida blir det 

igjen flatere. Naustet har antakelig ødelagt boplassens sentrale område. Stedet 

ligger meget utsatt til for vinden. 
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Dragarosens østside. 

 

Prøvestikk ble tatt på flere av de små nes langs osen. Terrenget her er flatere 

enn på V-sida, men våtere og mer steinfylt. Det er også den vestre stranden som 

er "trafikknutepunktet". På et av nesene, noen meter fra vannkanten, ble det ved 

prøvestikk påtruffet et kullag på overgangen mellom torv og sand. Ingen funn. 

 

Romtveittjønn. 

 

På Steffa Særens hyttetomt ligger en boplass som var kjent før sommerens arbeid 

begynte. Boplassen ligger på et flatt nes, ved utløpet av bekken fra tjernet. 

Terrenget er jevnt, med noen steiner, jordsmonnet er sand. Det var funnet flint 

ved tomtegravingen, og i takdryppet lå det flint i overflaten. Det ble tatt 

flere prøvestikk, blant annet et nær husets sørøstre hjørne. Det viste følgende 

lagdeling: Øverst matjord, 5 cm, 6 cm oppkastet jord, 5 cm gammelt matjordlag, 6 

cm aurhelle, derunder brun grus, nærmest nedre del av aurhella. Under denne et 

kullholdig lag av varierende tykkelse, sannsynligvis det egentlige 

bosetningslaget. Det ligger direkte på auren, og det er ikke noe skarpt skille 

mellom kulturlag og grus, men en jevn overgang. 

 

Prøvestikkene ble tatt av F. Gaustad og målingene utført av Gaustad og I. 

Martens. Gaustad mente å ha funnet samme lagdeling i de andre prøvestikkene. Det 

var de første stikkene som ble tatt i Songa, og det er det eneste stedet hvor 

kulturlaget ligger under aurhella. Det ble ikke anledning til å ta 

kontrollprøver seinere. 

 

Det ble også tatt flere prøvestikk på tangen på den andre sida av bekken. 

Terrenget er noe ujevnere, men denne forskjellen kan dels bero på at hyttetomten 

er ryddet for ve- 
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getasjon og bevokst med gress, mens det på den andre sida var tett krattskog. 

Prøvestikkene ga ingen resultater. 

 

Romtveittjønn er kjent for særskilt godt fiske, og reinen har trukket over fra 

Reinsgravnut enten ved vadet ved hytta eller øst for tjernet. Ved høy vannstand 

er bekken farbar med båt helt inn til hytta. Stedet ligger utsatt til for vinden 

fra de fleste retninger. 

 

Nekjeosen I. 

 

Nedenfor oset ligger en lang sandstrand på den nordøstre bredden. Den er ca. 200 

m. lang, terrenget innenfor er flatt, myrlendt, bevokst med vierkratt. Mot SØ 

avgrenses stranden av en bergknaus, og terrenget stiger svakt fra vannet mot en 

tørr sandslette. Det ble funnet et par stykker flint i vannkanten ved strandens 

sørøstre del, og innenfor ble det tatt en rekke prøvestikk. Kull eller andre 

spor etter kulturlag ble bare påvist i et av stikkene, tatt i SØ-enden et par 

meter innenfor strandkanten. Det viste følgende lagdeling, fra overflaten: Ca. 

15 cm myrtorv, ca. 3 cm sandblandet leire, brun sandig aur med svake 

jernutfellinger. På overgangen mellom torven og leiren ble det funnet kull, og i 

den indre kanten av stikket lå et ca. 1,5 cm tykt kullag i leiren. 

 

Nekjeosen II. 

 

Boplassen ligger på stranden på det østlige neset på halvøya mellom Bufjorden og 

Kilsfjorden. Terrenget innenfor er temmelig flatt og myrlendt, dels med 

blautmyr. Flere prøvestikk tatt. Stikk nær strandkanten like S for en treklynge 

omtrent midt på stranden viste følgende lagdeling: Myrtorv av varierende 

tykkelse. I underkanten, uten skarp grense mot torven, lå et mørkt skikt med 

trekull, dels små konsentrasjoner og dels løse biter. Kullene lå på et tynt lag 

bleksand, derunder lå et 
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rustfarget sandlag direkte på bunngrusen. Et annet prøvestikk like ved viste 

samme lagdeling, og det ble funnet et par små flintavslag. Det ble ved flere 

anledninger lett etter flint i stranden, men uten resultat. 

 

Fra boplassen er det god utsikt mot Dyrsund.  

 

Se innberetning om prøvegravninger s. 39 fra I. Martens. 
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USIKRE OG UDATERBARE BOPLASSER. 

Naustnuten. 

 

På neset nede ved osets begynnelse, ca. 70 m S for steinalderboplassen, ble det 

ved prøvestikk funnet et kulturlag med rikelig med kull. Det lå på overgangen 

mellom torven og sanden. Det var ikke noe avgrenset område som utpekte seg som 

spesielt egnet som boplass, det er muligheter for mindre boplasser flere steder 

langs stranden. Jordsmonnet består av sand, men det veksler mellom blautmyr og 

tørrere mark. Området er delvis bevokst med bjørkekratt som vanskeliggjorde 

oversikten. 

 

Bjørnsbuvollen, Bjørnsbuvatn. 

 

Like nedenfor Bjørnsbuvollen stikker en liten odde ut i vannet. Litt opp fra 

vannkanten er det et lite, flatere parti. Ved prøvestikk ble det funnet et 

ildsted, et flatt lag med kull, svart jord og skjørbrent stein. Det lå direkte 

på auren, dekket av et tynt torvlag. Auren på stedet er meget steinfylt. Laget 

er av begrenset utstrekning, prøvestikk i nærheten var uten spor etter 

kulturlag. 

 

Antakelig spor etter kort opphold på stedet, kan ha forbindelse med bebyggelsen 

på Bjørnsbuvollen. 

 

Romtveittjønn. 

 

På et lite nes på Ø-sida av tjernet ble det funnet kull under torven. På neset 

er et ganske lite flatere parti med tørr lyngbevokst mark. 

Sannsynligvis spor etter tilfeldig opphold på stedet. 

 

Nekjeosen. 

 

 

Ca. 75 m S for Nekjeosen II ligger en liten bergknaus og stenger mot Bufjorden. 

Marken imellom er blautmyr. På øst 



- 11 - 

 

sida av knausen går en liten glove i retning N-S. Bergknausen stenger mot vest, 

en lav forhøyning danner grensen mot øst. Marken er ujevn og steinet, og heller 

ned mot N. Bredden er ca. 5 m, lengden inntil 20 m. 

 

Det ble tatt et prøvestikk midt i: Øverst lå et torvlag av meget varierende 

tykkelse, derunder et tynt gulaktig sandlag, også av ujevn tykkelse. I og i 

underkant av dette ble det funnet kull, intet sammenhengende kullag, men spredte 

flekker rundt om, med en liten konsentrasjon inntil et par steiner. 
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MINNER ETTER JAKT. DYRETRÅKK. 

Reinsgravnut. 

 

Litt S for toppen av nuten ligger det både dyregraver og et reinsgjerde. 

 

Reinsgravene sperrer av et lite pass som leder ut til skråningen mot 

Tjønnstøyltjønn. Det er antakelig 3 graver som ligger etter hverandre på langs. 

De er nå igjenkastet, og da terrenget omkring er meget steinet, er det vanskelig 

å bestemme hva som er dyregraver og hva som er naturlig. Det er delvis benyttet 

store moreneblokker som sidevegger i gravene. 

 

Reinsgjerdet ligger helt ute ved stupet. Det går fra bergveggen ut mot 

bratthenget og sperrer av en smal passasje. 

 

Passasjen fører bort til en heller litt lengre N. Prøvestikkene ga bare 

ubetydelig med kull, og helleren viste ingen spor etter å ha vært benyttet under 

jakten, f.eks. i form av oppbygde bogastill. Antakelig har den ligget litt for 

langt unna gjerdet, og det var ingen passasje videre forbi helleren. 

 

Ovenfor reinsgravene er det flere knauser som kunne brukes som skjulesteder, og 

hele anlegget har en utmerket beliggenhet med henblikk på styrtfangst. 

 

Dyrsund. 

 

Over halvøya mellom Bufjorden og Bjørnsbuvatn går et reinstråkk. Det følger 

myrdragene fram mot Dyrsund. Det kommer ned på en blautmyr tett innunder kollen 

ved sundet, og går over den gjennom et lite skar. Derfra går det rett ned til 

vannkanten. Det kan utskilles et tydelig hovedtråkk og flere mindre tråkk. Oppe 

i skaret ligger en usikker reinsgrav. Den var fylt igjen med stein, og den ene 

sida var en stor jordfast stein. Ovenfor skaret er det flere knauser som er godt 

egnet som skju- 
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lesteder. 

 

Nede ved vannet på østsida av kollen er terrenget nokså flatt og steinet. Der 

ligger en samling store flytt-blokker som danner et naturlig bogastill. Det 

ligger nær ved den lille myra hvor tråkket går ut i vannet. 

 

Tråkket kunne også følges på den andre sida av sundet. Det går opp over myrene 

mot Dvargetjønn. 

 

Bufjorden. 

 

På halvøya mellom Bufjorden og Kilsfjorden, nær vika på N-sida av Bufjorden, går 

et reinstråkk i retning mot Nekjeosen. 



- 14 - 

 

MILER OG BLÆSTRE. 

Nybu ved Valasjådalen. 

 

Nybu ligger oppe på en sandmo med bratte skrenter ned mot elva. Sandmoene 

strekker seg over mot Bunuten ved Sterra, avbrutt av bergknauser og myr. På Nybu 

ligger det tufter etter et gammelt læge. 

 

På gressvollen like ved skråningen ligger en mile-tuft. Lengre mot SV flere 

miletufter og en blæstergrop. Den er nokså ødelagt. I skråningen ut mot elva lå 

en mengde slagg og blæsterforing. 

 

Stervollen. 

På vollen nedenfor tuftene ligger flere miletufter. 

 

På sandmoene mellom Sterra og Dvargetjønn ligger flere miletufter, likeså mellom 

Dvargetjønn og Nekjeosen. 

 

Ifølge opplysning fra Steffa Særen skal det være miler innerst ved Bufjorden. De 

ble ikke funnet ved registreringen. 

 

Miletuftene hadde meget karakteristisk utseende og beliggenhet. De tegnet seg 

som runde fordypninger i bakken, og lå på tørr sandig mark. 
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HUSTUFTER FRA NYERE TID. 

 

I området ligger tufter etter flere nedlagte driftelæger. De ble ikke målt opp 

eller beskrevet nærmere. 

I. På østsida av Tjønnstøyltjønn ligger en gressvoll med tufter. 

II. Nybu ved Valasjååi. (Se miler og blæstre). 

III. Våjordsvollen på østsida av åmotet mellom Saltpyttåi og Valasjååi. 

IV. Stervollen, ved Sterra, like ovenfor møtet mellom Sterra og Beruåi. 

V. Bjørnsbuvollen, på N-sida av den vestligste vika i Bjørnsbuvatn. 

VI. Tufter på en voll mellom Store og Vesle Tørrfuka innerst i Bufjorden. 
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INNBERETNING 

om undersøkelse av boplass ved Naustnuten, Songa 

av Irmelin Martens. 

 

[Kart: T31] 

Boplassen ligger på vestsida av vannet, ca. 70 m N for utløpet av Songaelva. Den 

ligger på et lite nes, den ytre delen er en bar bergrabbe. Boplassen er av 

begrenset omfang, med myrlendt mark omkring. (Se registreringsinnberetning s. 

5). 

 

Ved gravningen ble det lagt en sjakt tvers over neset i retning SØ-NV, sjakten 

er 10 m x 2 m, med nullpunkt i SØ-enden. Den dekket rutene D-E 1-10, seinere ble 

også rutene A-B-C 6-7 undersøkt. På nedsida ble hovedsjakten utvidet i en bredde 

av 0,5 m fra 0-4 m, og fra 4-8 m med 2 m, i resten av sjakten ble all jorda på 

berget gjennomgravd. (Se oversiktsplan). 

 

Jordsmonnet bestod av sand. Øverst lå et torvlag som gjennomsnittlig var 6-7 cm 

tykt. Like under lå det egentlige kulturlaget. Det var et lag svart fet 

kulljord, isprengt større eller mindre mengder kullbiter, de fleste ganske små. 

Laget var ikke klart avgrenset hverken i utstrekning eller mot undergrunnen. 

 

I rutene D-E 1 ble det funnet meget kull, særlig omkring og tett inntil den 

store steinen. Det er mulig at dette kullaget er yngre, da det ble funnet et 

fettaktig torvlag under. 

 

Fra 2-6 m. gikk grensen for kulturlaget omtrent ved overgangen mellom rutene E 

og F. Bare i sjaktens nordvestre del kunne det følges også inn i rutene F og G. 

Der kunne det følges omtrent så langt som jordsmonnet rakk. Kullaget ble også 

gjenfunnet i rutene C 6-7. I D 2 og E 3 lå en mindre konsentrasjon av kull, og 

et par andre steder fantes det mørkere, 
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særskilt kullholdige flekker. Utenfor kulturlaget var sanden grålig, isprengt 

enkelte kullbiter. 

 

Det egentlige kulturlaget var bare noen få cm tykt, sanden under ble gradvis 

lysere og kullmengden avtok. Undergrunnen var ujevn og steinet, en del av 

steinene var helt forvitret. Den kullholdige sanden kunne gå dypt ned, den kilte 

seg ned i sprekkene mellom steinene. Det var ikke mulig å påvise noen grense mot 

steril grunn, men dels under og dels mellom steinene kom man ned på et 

aurhellelag. Det ble imidlertid ikke gravd helt ned til aurhella over hele 

området. 

 

I den nordlige delen av sjakten kunne det utskilles to kullag. Lagfølgen her 

var: Under torven lå det vanlige kulturlaget og derunder et lag med grågul 

leiraktig jord. Under dette, dels like over aurhella og dels like over berget, 

lå et annet kullag som inneholdt store kullbiter. Det strakte seg langt inn 

mellom steinene og var flere steder meget tykt. Undergrunnen var ujevn og 

steinet. 

 

Funnene ble gjort i kulturlaget og i sanden under. Mengden varierte i de 

forskjellige delene av området. Særlig rike på funn var rutene D-E 5-10, C 6-7 

og tilgrensende deler av B 6-7. Dette gjelder både funnene fra kullaget og 

sanden under. Det aller meste av funnmengden er flint, men det er også noe 

kvarts og kvartsitt. 

 

Man kan gå ut i fra at utgravningen omfattet boplassens sentrale deler. 

Sannsynligvis har den strakt seg inn i rutene B-C 3-5 og 8-10, men da det bare 

var de delene av B 6-7 som støtte inntil C-rutene som inneholdt nevneverdige 

mengder av funn, kan det ikke dreie seg om store områder. I A-rutene begynte 

jorda å bli fuktig og myraktig, og litt innenfor begynner myra. Ø for boplassen 

begynner terrenget å skråne ned mot vannet, og ved basislinjen og V for denne 

begynner det å 
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helle omlag ved 9 m. Det ble ikke gjort funn bortenfor D-E-F 10, jorddekket var 

her meget tynt. I alt ble det undersøkt et område på ca. 42 m², derav ble det 

funnet oldsaker i 26 av rutene. 

 

Funn fra steinaldersboplassen 

ved Naustnuten. 

 

a) 4 flekkepiler med tange, av grå flint. 

1. Bredbladet flekkepil med retusjert tange. Litt kalkskorpe på tangens 

overside. Lengde 4,3 cm, st.br. 1,7 cm. D 7. 

2. Flekkepil med retusjert tange. Bladet litt retusjert ytterst, odden 

avbrutt. Lengde 3,4 cm, st. br. 1,2 cm. G 8. 

3. Flekkepil av mørk grå flint. Lang, smal og tykk, retusjert tange. Lengde 

8,3 cm, st. br. 1,3 cm. C 7. 

4. Tangen og nedre del av bladet av flekkepil av grå flint. Den ene eggen 

retusjert fra undersiden. Lengde 2,5 cm, st. br. 1,4 cm. F 7. 

b) Enegget pilespiss av lys grå flint, se Bøe: Høyfjellets forhistorie, fig. 31 

a. Lengde 2,2 cm, st. br. 1 cm. F 8. 

c) To atypiske tverrpiler av flint: 

1. Tresidig pilespiss av grå flint, med skjev tverregg. Eggen litt skadet. 

Lengde 2,1 cm, st. br. 1 cm. E 6. 

2. Tverregget pilespiss (?) av lys grå flint. Formen litt tilfeldig, 

nærmest firsidig med avsmalnende tange. Litt retusj langs den ene 

sidekanten. Lengde 2,1 cm, st. br. 1.,7 cm. B 7. 

d) Liten pilespiss av grå flint, med tverr basis, en buet og en nærmest rett 

egg. Sml. Bagge och Kjellmark: Siretorp, pl. 18, 2. Lengde 2 cm, st. br. 1,2 

cm. E 6. 

e) Liten skraper av mørk grå flint, laget av et kort, bredt avslagsstykke. 

Lengde 2,1 cm, st. br. 1,7 cm. Funnet i prøvestikk. 

f) 1. Bor av lys grå flint. Laget av en kraftig flekke, symmetrisk tildannet fra 

begge sider. Lengde 3,3 cm, st. br. 1,4 cm. F 7. 

2. Bor (?) av mørk grå flint. Laget av en tresidig flekke, retusjert på 

undersiden. Litt kalkskorpe på oversiden. Lengde 3,5 cm, st. br. 1,3 cm. 

D 7. 
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g) Atypisk flintredskap, laget av en litt uregelmessig flekke. Den ene enden har 

retusjert odd med slitespor. Den andre enden kan være brukt som gravstikke. 

Kalkskorpe på oversida. Lengde 6,5 cm, st. br. 2 cm. F 8. 

h) 7 retusjerte flintstykker: 

 

1. Del av bred flekke av lys grå flint. Den ene enden avrundet, retusj 

langs den ene sidekanten. Lengde 3,8 cm, st. br. 2,5 cm. F 8. 

2. Retusjert flintstykke, kan være tangefragment til pilespiss. Lengde 1,4 

cm. E 5. 

3 - 7. 5 små retusjerte flintstykker. Lengder 1,7-1,4 cm. 

i) Liten flekke av grå flint, laget av et slipt flintredskap. Lengde 2,3 cm, 

bredde 1,4 cm. B 7. 

 

k) 46 flekker og flekkefragmenter av lys og mørkere grå flint. 

1. Kraftig ryggflekke, lengde 7,4 cm, st. br. 2,7 cm. E 5. 

2. 38 vanlige flekker og flekkefragmenter. Lengder 7,3 -1,1 cm, bredder 

2,6-0,9 cm. 

3. 7 mikroflekker av flint, lengder 2,5-1,1 cm. 

l) 422 stykker flintavfall. 

m) 13 stykker kvartsavfall.  

n) Trekull. 
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NAUSTNUTEN 

 

               Flint                  Kvarts, bergkrystall      Kvartsitt 

Rute   Redskaper  Flekker  Avslag    Redskaper  Flekker  Avslag 

------------------------------------------------------------------------- 

A 6        0         0       4 

A 7        0         2       4 

B 6        0         0       7 

B 7        1         4      24 

C 6        0         3      10                              2 

C 7        1         0      36 

D 6        0         2      23 

D 7        2         3      21 

D 8        0         7       7 

D 9        0         5      28                              1 

D 10       0         0      31 

E 3        0         0       5 

E 4        0         0      30 

E 5        1         4      11                                        1 

E 6        2         4      45                              1 

E 8        0         0      14 

F 7        2         3      28                              1 

F 8        3         4      21 

F 9        0         1      19                              5 

F 10       0         0       4                              1 

G 8        1         2       8                              1 

G 9        0         1      38                              2         1 

Prøve- 

stikk      1         1       4 

-------------------------------------------------------------------------- 

          14        46     422                             13         2 

retusjerte  

flintstkr. 5 

          19 
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INNBERETNING 

om utgravning av boplassen Dragarosen I, Songa, av 

Irmelin Martens. 

 

 

Prøvesjakten ble lagt ca. 45 m. S for naustet, ved et prøvestikk, som inneholdt 

kull og flint. Området ligger noen meter innenfor strandkanten, på et av de 

bredere og flatere partiene langs stranden. Se kart og terrengbeskrivelse i F. 

Gaustads innberetning, s. 22 ff. 

 

Sjakten målte 5 m x 3 m, 0-punktet ble lagt i SV inntil en stor stein. 

Basislinjen går nokså rett N-S. Området omfatter rutene L-M-N 1-5. 

 

Overflaten var forholdsvis jevn, bevokst med lyng og dvergbjørk. Torvlagets 

tykkelse var meget varierende, fra 3-4 cm til ca. 10 cm. Da det ble renset opp 

under torven, stakk enkelte, mest litt større steiner fram, ellers var sanden 

omtrent steinfri. 

 

Under torven lå et tydelig, kullholdig kulturlag. Det strakte seg ikke over hele 

sjakten, men omfattet bare den vestlige delen, L-rutene, og det meste av M-

rutene. (Se plan). Det var ikke skarpt, men nokså klart avgrenset fra resten av 

jorda. Avgrensningen fulgte dels de større steinene, men det var ellers ingen 

naturlige betingelser for den. I L 5 på oversida mot profilen, ble det funnet 

kull i to lag, med et meget tynt grått sandlag imellom. De fleste funnene lå i 

det grå sandlaget. Det nedre kullaget var nokså tykt, dels med større kull-

stykker, en del av flinten var ildskadet. Det var også mye brent flint i de 

andre L-rutene. 

 

Kulturlaget var de fleste stedene bare noen få cm tykt, men kilte seg ofte dypt 

ned mellom steinene i sandlaget under, 
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og overalt i sanden lå spredte kullbiter. Det var et lyst, grålig sandlag, fullt 

av nevestore stein, som dels var helt forvitret. Fargen på sanden var derfor 

vekslende. 

 

Funnene ble gjort i kullaget og i sanden under. Også sanden var rik på funn, 

særlig var det påfallende at det meste av bergkrystallen lå nokså dypt. Det var 

ikke mulig å påvise noen overgang mot steril grus. Funn- og kullmengden avtok 

nedover, men en del stykker lå temmelig dypt, noen av dem ga inntrykk av å være 

tråkket ned. Mellom de to steinene i L 4 - L 5 lå det funn helt nede på 

aurhella, jorda over var usedvanlig steinrik. Det ble derfor bestemt da F. 

Gaustad overtok at han skulle grave ned til aurhella over hele området. 

 

Mengden av flint og bergkrystall var meget stor i rutene L 2 - L 5, M 3 og deler 

av M 4, avslagene var dels uvanlig store. Funnenes utbredelse svarer godt til 

kulturlagets, og i resten av sjakten ble det bare funnet spredte stykker av 

kull, flint og bergkrystall. 

 

Gravningen ble fortsatt under ledelse av F. Gaustad. Se hans innberetning. 
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INNBERETNING 

om utgravninger på steinalderboplassene  

Dragarosen I-III, Songa, ved 

stud. mag. art. Fr. Gaustad. 

 

 

Terrengbeskrivelse. 

[Kart T.32, T.33] 

Mellom de to nederste vann i vassdraget, Store Bjørnsbuvatn og Naustnutvatn, 

ligger Dragarosen. Øverst er den nærmest en vik av Bjørnsbuvatnet, hvor strømmen 

blir striere, deretter deler osen seg i tre "kvisler" (lokal dialekt), hvor 

vannet er grunt, bunnen steinet og strømmen meget kraftig. Midt i osen ligger 3 

mindre bergskjær som øyer. Den østre bredd er dels berg, dels steinfylt 

strandområde. Innenfor er terrenget flatt og meget sumpig, med vannhull og 

blautmyrer. Øst og ovenfor dette område reiser Reinsgravnuten seg. 

 

På vestsiden av osen er terrenget mer varierende. I nord, ved innløpet til osen, 

er også her terrenget flatt, men mer bergfylt og ikke fullt så vanskelig som på 

østsiden. Det er vide myrer, oftest med fast overflate, men også noe blautmyr. 

Lenger sør skyter en bergrygg fra vest ut mot osen. Den er dekt av morenegrus, 

men flere steder stikker berget opp i dagen. Ved stranden er i et par meters 

høyde over vannet en terrasse som nederst ender i en steinfylt strand, et par 

steder er det sandstrand. Terrassen har en varierende bredde, fra 4-5 m og opp 

til ca. 20 m. Nordligst, vest og nordvest for Skamarkens naust, er terrassen 

bred, og området myrlendt. Mot sør blir den tørrere, dels småkupert med 

flyttblokker i alle størrelser. 
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Dragarosen I. 

 

Boplassen ligger omtrent ved midten av denne terrassekant. Området er her flatt, 

og hovedsakelig mindre stein ligger på stedet. Både sør og nord for boplassen er 

terrenget mer kupert og lite innbydende. Innenfor boplassen er et lite skar, 

fremkommet ved to mindre morenerygger som stikker ut mot N- og S-kant. Boplassen 

blir således liggende fritt, men likevel lunt. Stedet må ubetinget 

karakteriseres som den beste leirplass, ikke bare ved selve Dragarosen, men også 

i de nærmeste områder ved de to tilstøtende vatn. 

 

Strandområdet nedenfor boplassen er oppfylt med svær stein, men bare 35 m mot 

nord, og ca. 50 m i syd finnes sandstrand med gode landingsplasser for båter. 

 

Dragarosen II. 

 

Også i stranden sør for osen ble plukket opp flint. Ved systematisk 

prøvestikking ble boplassen lokalisert ca. 30 m SV for den sørligste båtplass. 

Den lå i hellende terreng med god beskyttelse for nordavinden, men sikkert meget 

utsatt for sønnavinden. Også denne boplass var av liten utstrekning. 

 

Dragarosen III. 

 

Denne boplass ligger ved den nordligste "båtplassen", som i dag også er brukt 

som båtplass. Like S for naustet ble ved systematisk prøvestikking påtruffet et 

mindre område med kulljord. Kullaget var imidlertid tynt og dekket ikke mer enn 

et område på vel 5-6 m². I stranden nedenfor naustet, og likeså nord og sør for 

dette, ble oppsamlet en god del flintavslag, dessuten en ildsprengt skraper av 

flint. 

 

Alle boplasspor ligger således på samme terrasse- 
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kant, og det synes naturlig å se hele komplekset i sammenheng. Av 

gravningstekniske hensyn har en likevel beholdt tredelingen. 
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INNBERETNING 

om fortsatt utgravning på boplassen  

Dragarosen I, Songa, ved 

Fredrik Gaustad. 

 

 

Før vår del av gravningen begynte, var boplassen lokalisert og gravningen begynt 

av Irmelin Martens. Se innberetning om registrering og gravning. (I. Martens s. 

6 og s. 20). 

 

Deres utgravning omfattet rutene L-M-N 1-5, i alt 15 m². Dessuten var det 

påbegynt et område på 6 m², rutene D-E-F 9-10, hvor det også var lokalisert et 

kullag som hadde samme karakter som på resten av boplassen. 

 

Da gravningen i L-M-N 1-5 ikke var nådd ned til sterilt lag, var det nødvendig å 

grave helt ned til aurhella. Det ble da gjort ytterligere funn av flint og 

bergkrystall. 

 

Før gravningsområdet ble utvidet, ble snittet langs L-linjen tegnet. En formodet 

da å få snittet gjennom det viktigste parti av boplassen. Snittet viste følgende 

lagdeling: Under torven lå et kullholdig boplasslag. Det varierte i tykkelse, 

største tykkelse ble målt til 4 cm. Et par steder syntes laget omrotet (ved L 2-

3), men dette kan skyldes røtter eller andre naturforhold. I L 5 var kullaget 

ikke klart avgrenset mot torven, men gikk mer i ett med denne, som her var tykk. 

Ved L 6-7 var kullaget tydelig, men ikke særlig tykt. Under kullaget lå et 

grått, kullholdig sandlag som igjen lå på aurhella. Sandlaget inneholdt spredte 

kullbiter, og var dessuten meget steinrikt. Tyngden av funnene lå som regel i 

kullaget, men sandlaget under var også oldsaksførende. Ved den seinere 

undersøkelsen ble det ikke konstatert noen påtakelig endring i lagfølgen. 

 

Utgravningen ble foretatt ved at torven ble flekket 
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av i striper på 1 m bredde, som ble gravd ut i ruter på 1 m². 

 

Funnene besto av flint, bergkrystall og litt kvarts. Den største mengde flint og 

bergkrystall ble funnet i rute K 2. Rutene K 3, I 1-3 var også funnrike, og det 

er tydelig at dette utgjør boplassens sentrale område. Rutene D-E-F 9-10 ga 

ingen funn. 

 

Merkelig var ruten G 1, hvor det mellom to større stein lå en markert 

konsentrasjon av bergkrystall, i alt noe over 1/2 kg, ca. 1/3 av den totale 

mengde bergkrystall. De mange store klumper som lå her kunne friste en til å tro 

at det her var et lager for råmateriale, mer enn en avfallshaug etter 

tilslagning av redskaper. Noe liknende kunne ikke konstateres for flintens 

vedkommende. 

 

Rutene K 6 og L 6 var også rike på flint, og synes også å høre med - om enn ikke 

i samme grad som de ovennevnte -til de sentrale områder av boplassen. 

Funnfordelingen gjengitt på særskilt liste. 

 

Det synes å fremgå at de to store steinblokkene sør for boplassen har gitt et 

nødvendig ly mot sønnavinden, og en kan vel regne med at de også har vært utbygd 

til et primitivt husvære. Foran steinene ble forøvrig funnet en enkel øks i bløt 

og dårlig bergart. 

 

En må regne med at boplassen kan ha vært bebodd i forskjellige tidsrom. Rutene I 

2 - H 2 inneholdt således en samling sundbrent stein og kullblandet jord som 

syntes opplagt, og konsentrasjonen hevet seg ca. 10-15 cm over det normale på 

boplassen. Denne ble derfor utgravd og fjernet. Under arbeidet ble her blant 

annet funnet en pilespiss, 2 skrapere og et kjernefragment, samt avfall av flint 

og bergkrystall. Pilespissen, kjernen og den ene skraper samt en 
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del avfall lå under konsentrasjonen. Muligens må en tolke steinsamlingen som et 

ildsted, og det synes som dette kan tilhøre en yngre bosetning på stedet. 

 

Funnene viser ellers at flint og bergkrystall har utgjort det viktigste 

redskapsmateriale, og i begge materialer finnes en rekke redskaper og 

redskapsformer. Det ble også funnet avslag av melkehvit kvarts, men forekomsten 

var meget sparsom. 

 

Bergkrystallen har tydelig vært i bruk gjennom hele boplassens brukstid. Ofte 

kunne en se at bergkrystall lå dypt nede i det grå sandlag, mens flinten gjerne 

lå i den kullblandete jord og forholdsvis høyt i sandlaget. 

 

Det kullblandete jordlag ble funnet over hele boplassen, men var i utkantene 

adskillig tynnere og mindre fremtredende. Tydelige kullforekomster ble funnet 

flere steder (Jfr. hovedplan). Foran de store steinene i boplassens sørlige 

kant, var et tydelig, men rotet kullag, som ikke syntes å kunne stamme fra et 

regulært bål. I rutene H-I, 4-5, var et nesten rent kullag, med store kullbiter. 

Også på den nordlige del av boplassen var et markert kullag. Dette var adskillig 

større enn de andre, men kullaget var ikke særlig tykt. Sentrum synes å ha vært 

i rute I 7. 

 

Det ble gjort mange funn av redskaper og redskaps-fragmenter. Her kan påpekes en 

liten detalj som en la merke til mens undersøkelsen pågikk, og som berører 

forholdet mellom pilespisser og skrapere. Pilespisser - hele og fragmentariske - 

ble utelukkende funnet innenfor de sentrale områder av boplassen, der hvor 

tilhoggingen først og fremst var foregått. Skraperne viste derimot utbredelse 

over hele boplassområdet. Fordelingen er en logisk følge av redskapenes bruk, 

men tjener likevel til å understreke det ensartede preg bo- 
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plassen har på tross av muligheten for flere bosetninger. 

 

Over hele boplassområdet var en mengde stein i varierende størrelse, men uten 

noen innbyrdes sammenheng eller tilsynelatende system. (Jfr. planen). Stolpehull 

ble ikke iakttatt, heller ikke oppbygde ildsteder - bortsett fra ovennevnte 

samling stein i rute I 2. 

 

I det kullførende boplasslag ble, særlig i de kullrike partier, funnet en del 

ildsprengt stein, ofte var den kullsvertet. Mengdene var hele tiden små. 

Samlinger av kokstein ble ikke funnet. 

 

I alt ble det på boplassen utgravd ca. 77 m². Det syntes åpenbart at boplassens 

hovedområder er tatt med, og også de nærmeste omgivelser. Muligheten for 

ytterligere funn er selvsagt til stede. Men slik som forholdene var i de 

vestlige og nordlige ruter blir neppe fortsatte undersøkelser kronet med 

resultater som kan stå i samsvar med innsatsen. 

 

Prøvestikk rundt boplassområdet syntes ytterligere å bekrefte dette, samtidig 

som terrenget endret seg og ikke lenger ga den jevne, flate bunn som boplassen 

var anlagt på. Kullaget ble også her gjenfunnet, men sparsomt og ga ikke funn. 

Vi må derfor tro at vår gravning har fått med det som måtte være av særlig 

betydning. 

 

Funn fra Dragarosen I. 

a) 5 avslag av slipt flintredskap, alle sannsynligvis av samme tynnakkete øks av 

grå flint: 

1. Stort avslag, hvor overflaten dannes dels av en slipt bredside og dels 

av en smalside. Slipingen pent utført. Størrelse 4,1 cm x 3,8 cm, 

tykkelse 0,9 cm. H 3. 

2. Flekke med en slipeflate. Lengde 3,2 cm, st.br. 1,6 cm. H 1. 

3. Avslag, slipeflaten utgjøres av bredsiden med sidekant. Lengde 2,3 cm, 

st. br. 2,1 cm. K.3. 
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4. Lite flekkefragment med en slipeflate. Lengde 0,7 cm, st. br. 0,9 cm. H 

1. 

5. Liten flekke med en slipeflate. Lengde 2,2 cm, st.br. 1,1 cm. G 2. 

b) Oddstykke av spissvåpen av grå flint. Overflaten fullstendig retusjert. 

Stykket synes for stort til pilespiss, muligens odden til flintdolk eller 

dolkstav. Lengde 2,1 cm, st. br. 1,5 cm. K 5. 

c) 23 hele og fragmentariske flekkepiler med tange, av grå flint, samt 5 små 

tangefragmenter. 

 

1. Flekkepil av grå flint, med retusjert tange. Lengde 4,9 cm, st. br. 1,1 

cm. K 2. 

2. Flekkepil av grå, hvitspettet flint. Tangen og noe av den ene siden 

retusjert. Lengde 4,2 cm, st. br. 1,2 cm. K 6. 

3. Flekkepil av lys grå flint. Tangen retusjert, oddens ytre del avbrutt. 

Lengde 3,8 cm, st. br. 0,9 cm. H 3. 

4. Flekkepil av mørk grå flint. Tangen retusjert, den ytterste del av odden 

avbrutt. Lengde 3,5 cm, st. br. 1,1 cm. H 4. 

5. Flekkepil av grå flint. Tangen retusjert, likeså litt av eggen på en 

side. Odden neppe ferdig tildannet. Noe av overflaten dekket av 

kalkskorpe. Lengde 3,3 cm, st. br. 0,9 cm. L 2. 

6. Flekkepil av grå flint, med retusjert tange. Begge eggsider har 

slitespor. Lengde 3,8 cm, st. br. 1,3 cm. I 2. 

7. Flekkepil av grå flint, med retusjert tange. Odden uferdig eller dårlig 

tildannet. Lengde 3,5 cm, st. br. 1,1 cm. H 4. 

8. Flekkepil av grå flint. Tangen retusjert fra to sider. Odden avbrutt 

eller uferdig. Lengde 3,5 cm, st. br. 1,1 cm. H 4. 

9. Flekkepil av grå flint. Tangen retusjert fra to sider, den har dessuten 

en retusjert rygg på tangen. Mot odden er den ene siden svakt retusjert. 

Lengde 4 cm, st. br. 1 cm. K 3. 

10. Flekkepil av mørk grå flint. Tangen retusjert fra to sider, odden 

retusjert på den ene siden. Lengde 3,7 cm, st. br. 1,5 cm. I 4. 

11. Tangen og en del av bladet av stor flekkepil av grå flint. Lengde 3,3 

cm, st. br. 1,6 cm. K 4. 

12. Bakre del av flekkepil av grå flint. Tangen retusjert. Lengde 2,7 cm, 

st. br. 0,9 cm. I 3. 
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13. Atypisk pilespiss, laget av en tykk, klumpete flekke. Tydelig tange. 

Odden litt retusjert, men meget butt. Slitespor langs den ene egglinjen. 

Lengde 4,3 cm, st. br. 1,4 cm. K 6. 

14. Kraftig flekkepil av grå flint, retusjert langs begge egglinjer. 

Tangepartiet avslått. Lengde 4,4 cm, st. br. 1,6 cm. M 4. 

15. Flekkepil av lys grå flint. Retusjert tange. Odden avbrutt. Lengde 4,3 

cm, st. br. 1,3 cm. M 2. 

16. Flekkepil av lys grå flint, med retusjert tange. Odden tilhugget fra 

den ene siden. Lengde 4,4 cm, st. br. 1,4 cm. L 2. 

17. Liten flekkepil av lys, hvitspettet flint. Retusj ved tangen og nedre 

del av den ene eggen. Lengde 3,3 cm, st. br. 1 cm. L 2. 

18. Flekkepil av mørk grå flint, laget av en tykk, rygget flekke. Retusjert 

tange, odden avbrutt. Lengde 2,9 cm, st. br. 1,2 cm. L 3. 

19. Liten flekkepil av mørk, grå flint. Kort, nærmest V-formet tangeparti. 

Bladets største bredde langt framme mot odden. Lengde 3,2 cm, st. br. 1 

cm. L 4. 

20. Pilespiss av grå flint, laget av en flekke som er svakt buet etter 

lengderetningen. Bred, kraftig tange. Odden avbrutt. Lengde 3,2 cm, st. 

br. 1,2 cm. L 4. 

21. Tangen med nedre del av bladet av flekkepil av grå flint. Lengde 2,3 

cm, st. br. 1,1 cm. L 3. 

22. Tangen med nedre del av bladet av flekkepil av grå flint. Slankt 

eksemplar. Lengde 2,5 cm, st. br. 0,9 cm. L 3. 

23. Emne til flekkepil av grå flint, laget av en smal, spinkel flekke. 

Tangen retusjert, odden ser ut til å ha flekkens naturlige 

tverravslutning. Funnet i 2 deler, sammenlimt. Lengde 4,7 cm, st. br. 

0,8 cm. L 3. 

24-28. 5 tangefragrmenter til flekkepiler, alle av grå flint. Lengder 1,8-

0,9 cm. En er funnet i K 1, en i K 3, 3 i L 3. 

d) 7 flekkepiler uten tange, av samme type som Lidén: Sydsvensk stenålder II, 

fig. 24, 1-10. 

1. Flekkepil av grå flint, laget av en flekke av litt ujevn form. Retusj 

langs den ene egglinjen, odden naturlig formet. Lengde 4,5 cm, st. br. 

1,4 cm. G 4. 

2. Kraftig flekkepil av grå flint, oddpartiet retusjert på den ene siden. 

Odden litt defekt. Lengde 4,7 cm, st. br. 1,4 cm. I 3. 

3. Flekkepil av lys grå flint. Litt retusj langs en del av den ene eggen, 

odden retusjert på en side. Lengde 4,2 cm, st. br. 1,2 cm. H 6. 
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4. Lang, slank flekkepil av grå flint, laget av en litt uregelmessig formet 

flekke. Ytterste halvdel av den ene eggen retusjert, mulig at 

pilespissen ikke er ferdiglaget. Lengde 5,4 cm, st. br. 1,3 cm. M-1. 

5. Flekkepil av grå flint, retusjert langs en del av den ene eggen. Odden 

uferdig. Lengde 3,8 cm, st. br. 1,1 cm. L 6. 

6. Flekkepil av lys grå flint, retusjert langs en del av den ene egglinjen. 

Lengde 3,7 cm, st. br. 1,1 cm. L 2. 

7. Liten pilespiss med avbrutt basis, usikkert om den har hatt tange. 

Retusj langs en egglinje. Kalkskorpe på en del av oversiden. Lengde 2,8 

cm, st. br. 1,2 cm. G 3. 

 

e) 7 flintflekker som antakelig er emner til pilespisser av samme type som d. 1-

7. 

1. Flekke av grå flint, den ene enden danner en naturlig odd. Kort, ganske 

lett retusjert parti ved den ene eggen. Lengde 4,7 cm, st. br. 1,4 cm. K 

1. 

2. Flekke av lys grå flint, med naturlig odd. Kalkskorpe på litt av 

overflaten, lengde 4,1 cm, st. br. 1,2 cm. I 1. 

3. Uretusjert flekke med naturlig, ikke særlig spiss odd, av grå flint. 

Lengde 4 cm, st. br. 1,3 cm. I 3. 

4. Bred, kraftig flekke av grå flint, med litt retusj ved odden. Lengde 4,8 

cm, st. br. 1,5 cm. M 3. 

5. Uretusjert flekke av grå flint, med naturlig odd. Bredt basisparti. 

Lengde 3,7 cm, st. br. 1,5 cm. H 6. 

6. Kort, kraftig flekke av lys grå, hvitspettet flint. Uretusjert, men med 

naturlig odd. Lengde 3 cm, st. br. 1,2 cm. M 3. 

7. Smal, uretusjert flekke av lys grå flint, med spiss odd. Lengde 3,1 cm, 

st. br. 0,6 cm. L 4. 

f) 3 dobbeltskrapere av flint. 

1. Pen dobbelskraper av grå flint med 2 utbuete egger. Lengde 2,6 cm, st. 

br. 1,6 cm. K 6. 

2. Dobbeltskraper av lys grå flint, med 2 svakt utbuete egger. Lengde 2 cm, 

st. br. 2 cm. H 7. 

3. Dobbeltskraper, laget av en bred, mørk grå flekke. Ved den ene 

sidekanten en kort, innbuet egg, slik at egghjørnet får en nebbliknende 

utforming. Lengde 2,3 cm, st. br. 2,4 cm. M 3. 

g) 16 hele og fragmentariske flekkeskrapere av flint. 

1. Pen flekkeskraper av grå flint. Eggen utbuet, slitespor langs sidene. 

Lengde 4 cm, st. br. 2 cm. K 2. 
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g) 2. Flekkeskraper av mørk grå flint, med nesten rett egg. Lengde 4,1 cm, st. 

br. 1,8 cm. I 3. 

3. Skraper av grå flint, med utbuet egg. Lengde 3,2 cm, st. br. 1,9 cm. K 

4. 

4. Flekkeskraper av lys grå flint, med utbuet egg. Lengde 3,1 cm, st. br. 

1,9 cm. K 4. 

5. Flekkeskraper av mørk grå flint, med utbuet egg. Svake slitemerker langs 

den ene sidekanten. Lengde 2,9 cm, st. br. 1,6 cm. I 5. 

6. Flekkeskraper av lys grå flint, med utbuet egg. Lengde 2,9 cm, st. br. 

1,7 cm. I 5. 

7. Flekkeskraper av lys grå flint, med nesten rett egg. Ved den ene 

sidekanten en kort, innbuet egg, slik at egghjørnet får en nebbliknende 

utforming. Lengde 3 cm, st. br. 2 cm. G 6. 

8. Flekkeskraper av grå flint, dårlig retusjert egg med slitemerker. Lengde 

3 cm, st. br. 1,7 cm. H 4. 

9. Bred, kraftig flekkeskraper av mørk grå flint. Skraperegger langs 

sidekantene, den ene innbuet. Kalkskorpe på en del av oversiden. Lengde 

3,2 cm, st. br. 2,5 cm. K 2. 

10. Flekkeskraper av lys grå flint, laget av en kort, bred, nærmest 

trekantet flekke. Svakt utbuet egg, litt retusj langs sidekantene. 

Lengde 2,3 cm, st. br. 2,1 cm. I 2. 

11. Lang, slank flekkeskraper av lys grå flint, med kort nesten rett 

skraperegg ved den ene tverrenden. Lengde 4,9 cm, st. br. 1,5 cm. M 1. 

12. Flekkeskraper av lys grå flint, laget av en kraftig flekke. Skraperegg 

ved den korteste tverrenden. Lengde 4,1 cm, st. br. 1,9 cm. M 3. 

13. Eggstykket av en flekkeskraper av lys grå flint. Lengde 0,7 cm, st. br. 

1,3 cm. L 3. 

14. Fragment av flekkeskraper av mørk grå flint, med utbuet egg. Lengde 1,1 

cm, st. br. 2 cm. K 2. 

15. Liten flekkeskraper av grå flint, med sterkt buet egg. Laget av en smal 

flekke, dels dekket av kalkskorpe. Lengde 1,6 cm, st. br. 1 cm. L 1. 

16. Flekkefragment av lys grå flint, med kort, buet skraperegg ved 

tverrenden. Funnet i 2 deler i rute K 2. Sammenlimt. Lengde 4 cm, st. 

br. 2 cm. 

h) 6 skrapere laget av skiver eller avslag av flint. 

1. Skraper, laget av en skive av grå flint, litt av kalkskorpen bevart. 

Bred skraperegg på to sider, den ene med tydelige slitemerker. Lengde 

2,6 cm, st. br. 2,5 cm. K 7. 
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h) 2. Nærmest oval skraper av mørk grå flint, med skraperegg på alle sider, 

delvis sterkt slitt. Overflaten skadet ved frostsprengning. Lengde 2,6 cm, 

st. br. 1,7 cm. K 2. 

3. Skraper av grå flint, laget av et tynt, nesten sirkelrundt avslag. Eggen 

uvanlig tynn. Lengde 2,1 cm, st. br. 2 cm. K 6. 

Skraper av lys grå flint, laget av et uregelmessig formet avslag, dels med 

kalkskorpe. Lengde 3,2 cm, st. br. 1,9 cm. K 4. 

5. Pyramideformet knute av grå flint, med retusj ved basis. Tverrmål 1,9 

cm, høyde 1,4 cm. K 4. 

6. Tykt, ovalt avslagsstykke av grå flint, med skraperegg med slitespor på 

alle sider. Lengde 2,2 cm, st. br. 1,5 cm. I 3. 

 

i) Flekkekniv av grå flint, odden tildannet fra ryggsiden, hvor den er jevnt 

buet. Tangen grovt tilslått fra eggsiden. Lengde 4,8 cm, st. br. 1,8 cm. I 1. 

 

k) 5 atypiske redskaper og redskapsfragmenter av flint. 

1. Liten smal flekke med retusjert tange, avsmalnende mot den andre enden. 

Pilespiss ? Lengde 2,9 cm, st. br. 0,9 cm. N 6. 

2. Flekke av grå flint med tildannet tange. Den andre enden, som er meget 

tynn, er avslått ytterst. Lengde 2,4 cm, st. br. 1,3 cm. K 8. 

3. Bred flekke med ensidig tildannet tangeparti. Den andre enden har en 

kort, innbuet skraperliknende egg, og den ene sidekanten viser 

slitespor. Kan ha vært brukt både som kniv og skraper. Lengde 4,7 cm, 

st. br. 2 cm. K 4. 

4. Halvsirkelformet skive av mørk grå flint. Den avrundete kanten er bred, 

med retusj, den andre er nesten rett og har skarp egg. Kan ha vært brukt 

både som skraper og kniv. Lengde 3,5 cm, st. br. 3,2 cm. I 9. 

5. Odden til et bor ? av flint. Fint retusjert, svakt buet etter 

lengderetningen. Lengde 1,5 cm, st. br. 0,7 cm. L 6. 

 

l) 6 flekker og flekkefragmenter med retusj langs den ene eller begge 

sidekanter, alle av grå flint. Lengder 3,7 - 1,7 cm, bredde 2,2 - 1,2 cm. 

Funnet i rutene I 4 og K 6 (to sammenlimte fragmenter), I 7, I 8, K 1, K 8 og 

L 6. 

m) 30 flintstykker med retusj, av forskjellig form og størrelse. Lengder 4,5 - 

0,8 cm. 
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n) 10 kjerner og kjernefragmenter av flint: 

1. Kjerne av mørk grå flint. I to deler, funnet i G 2 og I 3, sammenlimt. 

Den ene delen sekundært nyttet som redskap. Lengde 5 cm, st. br. 1,6 cm. 

2. To sammenhørende deler av sylindrisk kjerne av mørk grå flint. Den ene 

delen skadet ved frostsprengning flere steder på overflaten. Samlet 

lengde 5,1 cm, st. br. 2 cm. K 4 og L 3. 

3. Kjerne av grå flint, buet etter lengderetningen, kan være slått av en 

større kjerne. Lengde 3,8 cm, st. br. 1,5 cm. K 1. 

Fragment av sylindrisk kjerne av lys grå flint. Lengde 2,7 cm, st. br. 

1,5 cm. K 2. 

5. Fragment av sylindrisk kjerne av mørk grå flint, spaltet etter 

lengderetningen. Lengde 5,5 cm, st. br. 1,5 cm. H 3. 

6. Tre sammenhørende stykker av en sterkt ildskadet kjerne, sammenlimt. 

Lengde 3 cm, st. br. 1,8 cm, K 5. 

7. Fragment av flintkjerne, ildskadet. Lengde 1,6 cm, st. br. 1,7 cm. K 5. 

8. Fragment av sylindrisk kjerne av grå flint, avslått på tvers. Lengde 1,5 

cm, st. br. 2 cm. N 4. 

9. Fragment av sylindrisk flintkjerne, ildskadet. lengde 2,4 cm, st. br. 

1,4 cm. I 2. 

10. Liten, nærmest konisk kjerne av lys grå flint. Lengde 1,8 cm, st. br. 

1,4 cm. L 4. 

 

o) 386 flekker og flekkefragmenter av lys og mørkere grå flint, enkelte med svak 

retusj eller slitespor: 

1. To hele og fragmenter av tre ryggflekker. Lengder 8,1 - 3,4 cm, bredder 

1,6-1 cm. 

2. 250 hele og fragmentariske vanlige flekker. Lengder 6,9 - 0,9 cm, 

bredder 3 - 0,7 cm. 

3. 131 mikroflekker, lengder 2,2 - 0,9 cm. 

 

p) Ca. 1,25 kg avfallsflint. Størrelsen varierer fra stykker på ca. 6 cms lengde 

ned til ganske små fliser. Noe av avfallet er ildskadet. 

q) 12 hele og 1 fragmentarisk skrapere av bergkrystall: 

1. Stor kraftig skraper laget av en naturlig krystall, spaltet på skrå i 

forhold til lengderetningen. Skraperegg langs en del av spalteflaten. 

Bare en del av krystallens naturlige overflater bevart. Størrelse 4,2 cm 

x 3,1 cm x 2,9 cm. H 5. 
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q) 2. Skraper laget av et flekkeliknende avslag. Oversiden dannet av krystallens 

naturlige spalteflater. Lengde 3 cm, st. br. 2,1 cm. L 4. 

3. Skraper laget av et avslagstykke, overflaten utgjøres vesentlig av 

krystallens naturlige overflater, undersiden er en spalteflate. Lengde 2 

cm, st. br. 1,6 cm. I 4. 

4. Kort, bred skraper med utbuet egg, tildannet av et liknende avslagstykke 

som foregående. Lengde 1,9 cm, st. br. 1,5 cm. H 1. 

5. Skraper, tildannet av et liknende avslagstykke som de foregående, men 

mindre regelmessig i formen. Lengde 2,1 cm, st. br. 1,7 cm. G 3. 

6. Skraper laget av et kort, flekkeliknende avslag. Skraperegg på tre 

sider. Lengde 1,7 cm, st. br. 1,5 cm. K 6. 

7. Skraper med utbuet egg, laget av et kort, flekkeliknende avslag. Lengde 

og bredde 1,7 cm. H 2. 

8. Skraper laget av et flekkefragment. Fint utført retusj langs den ene 

sidekanten, grovere tilhugning langs den andre. Lengde 2,3 cm, st. br. 2 

cm. L 3. 

9. Skraper, laget av et tynt, uregelmessig avslag, utbuet egg langs en 

side. Lengde 2,8 cm, st. br. 1,9 cm. I 3. 

10. Skraper, laget av et stort, tykt avslagstykke, med ujevn overflate. 

Utbuet skraperegg langs litt av kanten. Lengde 4,1 cm, st. br. 2,9 cm, 

tykkelse 1,8 cm. G 1. 

11. Skraper, laget av et stort tykt avslagstykke med ujevn overflate. Bred, 

svakt buet skraperegg, den motsatte siden deformert av en stor 

avspaltning. Lengde 3 cm, st. br. ved eggen 2,6 cm. L 5. 

12. Skraper, laget av et tykt avslagstykke. Overflaten tilhugget. Rett 

skraperegg på en side. Lengde 2,8 cm, st. br. 2 cm. L 3. 

13. Lite eggfragment av en skraper. Lengde 1,3 cm. G 3. 

 

r) 1. Avlangt bergkrystallstykke med sekskantet, naturlig overflate. Den ene 

flaten bearbeidet med langsgående avslag. Begge ender tilslått slik at de har 

fått meiselegg. 4,5 cm x 2,2 cm x 1,5 cm. H 4. 

2. Avlangt bergkrystallstykke med naturlig sekskantet overflate som delvis 

er avslått. Den ene enden har meiselegg, den andre er butt. 4,5 cm x 1,4 

cm x 1,1 cm. L 4. 
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r) 3. Lite stykke bergkrystall med fin retusj langs en sidekant. Lengde 2,3 cm. 

N 2. 

4. Fragment av flekke av hvit kvarts med retusjert sagtannet egg på en 

side. Lengde 3 cm, st. br. 1,3 cm. K 5. 

 

s) 78 flekker og flekkefragmenter av bergkrystall og 4 av melkehvit kvarts: 

1. 32 flekker og flekkefragmenter av bergkrystall. Lengder 4,5 - 1,2 cm, 

st. br. 1,9 - 0,8 cm. 

2. 46 mikroflekker av bergkrystall. Lengder 2,4-0,9 cm. 

3. 4 mikroflekker av hvit kvarts. Lengder 1,8 - 1,2 cm. 

 

t) Ca. 1,7 kg. avslagstykker av bergkrystall. Størrelsen varierer fra 5,5 cm. 

ned til ganske små biter. De store stykkene har oftest bevart deler av sin 

naturlige overflate, og må delvis anses som råemner. 

 

u) Liten simpel øks med nærmest rett egg, av løs bergart. Kan sammenstilles med 

enkelte av Sørlands-øksene. Lengde 6,6 cm, bredde over eggen 4,1 cm. 

 

v) 2 slagsteiner av blågrå kvartsitt. St. lengde 6,3 cm og 5,4 cm. K 5 og I 6. 

w) 3 steiner som kan være brukt til sliping eller polering: 

1. Stein av finkornet grå bergart, 9 cm x 7,5 cm x 6,5 cm. H 2. 

2. Stein av lys grå meget finkornet bergart, 7 cm x 3,2 cm. L 8. 

3. Liten stein av samme bergart som 2. 2,7 cm x 1,9 cm. L 8. 

 

x) Lite stykke pimpstein. 

 

y) Trekull. 
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FUNNLISTE 

Dragarosen I 

 

 

               Flint                           Kvarts, bergkrystall       

Rute   Redskaper  Flekker  Avslag    Redskaper  Flekker  Avslag 

------------------------------------------------------------------------- 

G 1                  1                   1         6      500 g. 

G 2        1         2      1 stk.                          1 stk. 

G 3        1         1      4  "         2                  5 g. 

G 4        1 

G 5                  1      8 g.                   2        2 stk. 

G 6        1         2      5 "                    2 

H 1                 11     50 "          1                  3 stk. 

H 2                  7     22 "          1                 28 g. 

H 3        2         5     10 “                    4       16 “ 

H 4        4         7     18 “          1                 15 “ 

H 5                  4      6 "          1         1        3 stk. 

H 6        2         2                                      1 " 

H 7        1 

I 1        2         9     45 g.                           15 g. 

I 2        3        12                             7 

I 3        6        20     92 "          1         2      125 " 

I 4        2        25     25 "          1         3        8 " 

I 5        2        17     45 "                    2       10 " 

I 6                 11     50 "                    1        5 " 

I 7        1         5      3 stk. 

I 8        1         1      2 " 

I 9        1                3 " 

K - 1                1      2 "                            45 g. 

K 1        3         5     20 g.                           10 " 

K 2        7        25    200 "                    8      315 " 

K 3        1        35    160 "                    7       62 " 

K 4        7        24     35 "                    2       33 " 

K 5        5        12    103 "          1         6        6 " 

------------------------------------------------------------------------- 

          54       245                  10        53 
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FUNNLISTE 2. 

Dragarosen I 

 

               Flint                           Kvarts, bergkrystall       

Rute   Redskaper  Flekker  Avslag    Redskaper  Flekker  Avslag 

------------------------------------------------------------------------- 

K 6        5        20       75 g.       1         2       10 g. 

K 7        1         5        5 "                  2        8 " 

K 8        2         2        4 stk.               1        4 stk. 

L 1        1         2        3 "                  4 

L 2        4        12       50 "                  4       18 " 

L 3        7        15      141 "        2         4       62 " 

L 4        4        18       47 "        2         1       30 " 

L 5                 12       91 "        1                 20 " 

L 6        3        11       12 g.                          8 g. 

L 7                  6        5 "                          25 " 

L 8                  2        3 stk.                        1 stk. 

L 9                  1        4 " 

M-l        1         1        1 " 

M 1        1                  5 "                           1 stk. 

M 2        1         1       11 "                           3 " 

M 3        4        15       86 "                  3       29 " 

M 4                  4       11 "                  5       16 " 

M 5                           1 " 

M 6                           3 "                  1       18 g. 

M 7                  1                             1 

N 2                                       1 

N 3                  1 

N 4        1         2        1 stk.                        1 stk. 

N 5                                                         2 " 

N 6                  1        2 " 

N 7        1 

Usign.              11 

------------------------------------------------------------------------- 

          36       143                    7       29 

Overført  54       245                   10       53 

         ---------------------------------------------------------------- 

          90       388     ca. 1250 g.     17     82       Ca. 1700 g. 

+ 30 flint-stkr. m/retusj. 
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INNBERETNING 

om utgravning av steinalderboplassen  

Dragarosen II, Songa, av 

stud. mag. art. Fredrik Gaustad. 

 

 

Som nevnt i beretningen fra Dragarosen I ble det på sørvestsiden av osen funnet 

flint i stranda. Et kullag var lokalisert i den jevne skråningen ovenfor, og det 

ble her foretatt en undersøkelse. 

 

Kullaget hadde en ganske stor utbredelse, anslagsvis 20 m², men var meget tynt. 

På et sted var det tykkere, og inneholdt tydelige kullbiter. Prøvestikket ga 

også noen fliser av flint, som ellers ikke var funnet. En utvidet derfor 

prøvestikket og tok til med utgravning. 

 

Prøvestikket var tatt i det en senere kalte G 9. På 1 m² ble det her funnet ca. 

90 små flintavslag, og et par stykker kvarts. Flinten var sterkest konsentrert i 

SV hjørne av ruten. Gravningen ble derfor utvidet mot S og V. Det viste seg da 

at det ved pel G 8 var en sterk konsentrasjon av ensartet flint, tydeligvis fra 

en eller et par knoller. Her var flinten innenfor et lite område så tallrik, at 

en ikke kan se bort fra tanken på at en flintsmed må ha sittet her ved et høve 

og slått redskap. Bortsett fra denne samling ble enkelte mindre flintfliser 

funnet ellers i rutene. 

 

Da rutene G 8 og H 8 var funntomme, og prøvestikk øst for funnplassen ga 

negativt resultat, ble gravningen her innstilt. En anså det mer formålstjenlig å 

konsentrere seg om gravningen på Dragarosen I. 

 

Om Dragarosen II kan derfor bare sies at den dekker et begrenset område. 

Boplasslaget er tynt, bare innenfor noen få 
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m² finnes større kullmengder. Flint og annet redskapsmateriale er meget 

sparsomt, bortsett fra en konsentrert huggeplass. Redskap forekom ikke. 

Kullprøve ble tatt. 

 

 

Funn fra Dragarosen II. 

a) 9 små flekker og flekkefragmenter av grå flint. Lengder 2,3 - 1,3 cm. 3 er 

funnet i F 9, 1 i G 9, 5 i H 9. 

b) Ca. 85 g. flintavslag, i alt vesentlig mindre biter. Det meste er funnet i H 

9, men noe er også funnet i F 9, G 8-9 og H 8. Blant flinten finnes noen få 

stykker kvarts og bergkrystall. 
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INNBERETNING 

om prøvegravning på boplassen Nekjeosen II, Songa, av 

Irmelin Martens. 

 

 

 

Boplassen ligger omtrent ved midten av stranden mellom de to oddene på 

vestpynten av halvøya mellom Bufjorden og Kilsfjorden. Terrenget er temmelig 

flatt, og de fleste steder myrlendt. Boplassområdet lå på sandgrunn, men også 

der var det litt fuktig. Den var lokalisert ved flintfunn i prøvestikk, og ved 

gravningen ble sjakten lagt slik at prøvestikkene ble liggende i 

utgravningsområdet. Se registrerings-beretning s. 8. 

 

Det ble avdekket et prøvefelt på 5 m x 3 m, lengderetning Ø-V. 

 

Under torven lå et mørkt jordlag som så ut som et kulturlag. Det var praktisk 

talt steinfritt og innsprengt med ganske tynne skikt av lys sand. 

 

Det viste seg ved gravningen at det ikke var noe kulturlag, men et lag med mørk 

myrjord. Det inneholdt ikke kull, og utenom funnene fra prøvestikket ble det 

bare funnet et lite flintstykke. Det viste seg også at laget var tykkere jo 

fuktigere marken var. Det lå på et lag grå sand, under det igjen lå aurhella. 

 

Gravningen ble oppgitt uten at hele området ble gjennomgravd. 

 

Til tross for det negative resultat er det grunn til å tro at det har ligget en 

boplass på stedet. Den kan være utvasket eller ødelagt på annen måte. Forholdet 

er helt tilsvarende på boplassen Nekjeosen I, der kunne det heller ikke påvises 

noe kulturlag, men det er flintfunn fra strandkanten. 
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Det ble tatt en rekke prøvestikk ved begge boplassene, men uten resultat. 

 

Funn fra Nekjeosen II. 

 

a) 4 avslagstykker av flint. 

 

b) 3 avslagstykker av kvarts. 
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INNBERETNING 

om registrering og utgravning i midtre  

del av Songavassdraget av 

Arne-Emil Christensen. 

 

 

 

Området omfattet terrenget opp til høyeste regulerte vannstand ved Kilsfjorden, 

Vesle og Store Beruvatn. Området var begrenset av Nekjeosen utløp av Kilsfjorden 

og Store Beruosens utløp av Vesle Vrålsbuvatn. 

 

Kilsfjorden er en smal fjordarm, ca. 2 km. lang Ø-V. Et par større bukter 

skjærer seg inn på sørsiden, og nær Nekjeosen skyter en fjordarm seg inn østover 

i en lengde av vel 1/2 km. Strendene er preget av isskurte fjellknauser og små 

grusrygger med myrsøkk imellom. Bortsett fra noen mindre viker og landtunger og 

et par terrasser, finnes det ikke flatere strandpartier som egner seg for 

bosetning. Strendene er tett bevokst med bjerkekratt. 

 

På nordsiden av Kilsfjorden, et stykke opp for vannet, ligger en gård, 

Berunuten, hvor det var helårsbosetning helt til begynnelsen av dette århundre. 

Rundt gården såes det spor etter gammel slåttemark. 

 

Stryken deler mellom Kilsfjorden og Vesle Beruvatn. Strømmen er her så stri at 

båtene må trekkes, det har også vært vanlig å ro inn viken på sørsiden og trekke 

båten over et smalt eid. 

 

Ovenfor Stryken skifter landskapet karakter. Det er ikke lengre så småkupert, 

men virker mer åpent. Grusryggene forsvinner. Rundt Vesle Beruvatn er det ganske 

myrlendt, særlig på sørsiden. 

 

Vesle Beruosen skiller mellom Vesle og Store Beruvatn. Den er ganske kort, men 

den er grunn og ikke helt lett å forsere. 
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Samtidig skifter vassdraget retning. Store Beruvatn har lengderetning N-S, 

avstanden til Store Beruosen er ca. 2 km. Omtrent ved midten er farvannet nesten 

sperret av en stor og noen mindre øyer, men med tre passasjer, den ene ganske 

grunn. Ved munningen av Store Beruosen er en ganske stor flate på vestsiden, 

dels myr, dels sandslette. På vestsiden, ca. 1 km. fra Store Beruosen ligger et 

gammelt lege med en bu. 

 

Store Beruosen danner skillet mellom nedre og øvre del av vassdraget. Hit inn er 

det mulig å ta seg fram med båt, men denne osen, som har en fallhøyde på 10 m, 

legger hindringer i veien. Terrenget langs osen er kronglet, med knauser og 

myrer. På vestsiden går en sti. 
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STEINALDERBOPLASSER. 

Kilsfjorden. 

 

Ca. 150 m V for den markert fremspringende odden i Kilsfjordens østre del, 

ligger en boplass på den nordre bredden. Den ligger på en ca. 10 m bred, flat 

terrasse som går over til ur inn mot fjellet. Nedenfor boplassen var det 

sandstrand, og her ble det funnet et flintstykke. Det ble seinere foretatt en 

prøvegravning på stedet, den omfattet 2 m². Det ble funnet noen små flintavslag 

spredt i prøvefeltet. Det fantes ikke nevneverdig kull eller andre spor etter 

kulturlag bortsett fra en mindre kullkonsentrasjon i det ene hjørnet. 

Konsentrasjonen så ut til å fortsette, og det er sannsynlig at prøvegravningen 

ligger perifert i boplassområdet. 

 

På den samme terrassen ligger også 2 hustufter og en miletuft. (Se nedenfor s. 

46 og s. 48). 

 

 

Vesle Beruosen. 

 

Mellom Vesle Beruosen og Grønåis munning ligger et forholdsvis flatt 

strandparti. Det veksler mellom myr og tørrere mark, og med små grusåser 

innimellom. Nær osen heller terrenget for det meste ganske jevnt ned mot vannet, 

mens stranden ved den nordvestlige odden er brattere, dels med grusskrenter. 

Ovenfor skrenten er et flatt, tørrlendt parti som viste seg å være den beste 

leirplassen ved Store Beruvatn. Vesle Beruosen er det eneste brukbare vadestedet 

ved denne delen av vassdraget. 

 

Vesle Beruosen I. 

Ved vestre bredd av Vesle Beruvatn, ca. 15 m fra utløpet av Vesle Beruosen, 

ligger en boplass. Den ligger lunt til i en liten forsenkning mellom noen 

knauser. Boplassen ble loka- 
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lisert ved flint i stranden og kull i prøvestikk ca. 4 m fra vannet. (Se 

gravningsberetning s. 50 fra Arne-Emil Christensen). 

 

 

Vesle Beruosen II. 

 

På V-siden av Store Beruvatn ca. 250 m. V for Vesle Beruosen ligger en boplass. 

I stranden lå et stykke bergkrystall, og i prøvestikk 12 m fra stranden lå små 

flintavslag og kull. 

 

Den ligger på en lav grusrygg innunder en liten kolle. Stranden er gresskledd, 

med en stripe av rullestein mot vannet. (Se gravningsberetning s. 52 fra Jo 

Bleken-Nilssen). 

 

Vesle Beruosen III. 

 

På en grusås ca. 350 m. V for Vesle Beruosen ligger en boplass. Den ligger på en 

liten slette ca. 5 m x 15 m i utstrekning, lunet av bjørk og einerkratt på alle 

sider. Mot V blir den skjermet av grusryggens høyeste del. Boplassen ligger 4-5 

m høyere enn vannet, og grusryggen skråner dels ganske bratt ned mot stranden. 

Stedet er den eneste gode leirplassen ved Store Beruvatn. 

 

På boplassen ble prøvegravet et område 4,3 m x 1,5 m. I prøvefeltet var et 1-4 

cm tykt kullag, som ikke så ut til å dekke mer enn det utgravde området. Det ble 

funnet avslag av flint og bergkrystall i og like under kullaget. Det ble også 

funnet kvartsitt med slagmerker. I et par prøvestikk andre steder på sletten ble 

det funnet kvartsitt med slagmerker og enkelte kullbiter. 

 

Store Beruosen I. 

 

Ca. 300 m SV for Store Beruosens utløp i Store Beruvatn ligger en 

steinaldersboplass. Den ligger sørvendt, i ly av noen små knauser, men på grunn 

av terrengforholdene har den nep- 
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pe vært særlig stor. Det ble funnet 5 flintavslag i stranden, og kull i 

prøvestikk ca. 3 m fra vannet. 

 

Store Beruosen II. 

 

På V-siden av Store Beruosen, 50-60 m ovenfor utløpet i Store Beruvatn ligger en 

steinaldersboplass. Den ligger på en liten slette ca. 12 m x 8 m i utstrekning, 

skjermet av små grusrygger mot SØ og NØ. 

 

Det ble funnet 3 flintstykker og kull i et prøvestikk ca. 15 m fra vannet. 

Kullene lå helt oppe i torv og lyngrøtter, noen av kullbitene var ufullstendig 

forbrent, de halvbrente delene var brune og formuldet. Undergrunnen var lys 

sand. 
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HUSTUFTER. 

Kilsfjorden. 

 

På den nordre bredden, mellom bekken og den markerte odden i østre del av 

Kilsfjorden, ligger en hustuft på en liten odde. Tufta måler 5,5 m x 4,5 m, 

lengderetning ca. N-S, og markeres av en ganske høy jordvoll (rundt). Det er 

spor etter inngang i nordre kortvegg. Avstanden fra vannet er ca. 3 m. 

Prøvestikk omtrent midt i tufta ga trekull. 

 

På en liten slette ca. 50 m lengre Ø ligger en hustuft ca. 10 m fra vannet. 

Størrelsen er ca. 3,5 m x 3,5 m. Den er muret opp av ganske store stein, og 

veggene er nå ca. 1 m høye. Inngangen, som er ca. 1,5 m bred, vender mot S. 

 

Tuftene ligger like ved steinaldersboplassen Kilsfjorden, på samme terrasse som 

denne. (Se registreringsberetning s. 43). 

 

Berunuten. 

 

I gammel dyrket mark 750-800 m SV for gården Berunuten ligger 3 hustufter. 

Mellom gården og den ene tufta går en sti. Det er sannsynlig at tuftene har 

sammenheng med bebyggelsen på Berunuten og er neppe særlig gamle. I nærheten av 

tuftene ligger 3 miletufter. (Se registreringsberetning s. 48-49). 

 

Ca. 800 m SV for Berunuten og 600-650 m NNØ for Stryken ligger en hustuft. 

Størrelsen er ca. 10 m x 7 m, veggene markeres ved lave torvdekte voller. Tufta 

er delt i 2 "rom" av en lav tversgående voll midt på. Avgrensningen mot Ø er 

usikker. Lengderetningen er omtrent Ø-V. 

 

Ca. 100 m lengre Ø ligger grunnmurer etter 2 hus, h.h.v. 6,5 m x 6 m og 5 m x 3 

m. Murene er ca. 1 m høye. 
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Den store muren er regelmessig og omhyggelig lagt opp, den lille er mer slurvet. 

3 m. S for den store grunnmuren er murt opp en grue 1,5 m x 1 m. 

 

Store Beruvatn. 

 

 

På V-siden av Store Beruvatn, ca. 200 m SV for utløpet av Store Beruosen, 6 m 

fra bekken som kommer vestfra, ligger en hustuft, 4,3 m x 2,85 m. Tufta har 

tydelig og regelmessig grunnmur av store stein. Prøvestikk midt i tufta ga intet 

resultat. Tufta er neppe særlig gammel. 
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MILER OG BLÆSTRE. 

 

Rett N for den markerte odden i østre del av Kilsfjorden, ligger en tvilsom 

miletuft, ca. 20 m fra vannet. Formen er rundaktig, diameter ca. 3 m. Ved 

prøvestikk fant vi et tynt kullag ca. 10 cm under overflaten. 

 

Ca. 40 m Ø for foregående ligger en miletuft ca. 8 m fra vannet. Den er 2 m i 

diameter og er 1 m dyp. Den er omgitt av en steinsatt voll. 

 

Ca. 200 m lengre V, nær steinaldersboplassen og den østligste av de to 

hustuftene, ligger en miletuft. Diameteren er 2,5 m, dybden 0,8 m. Rundt tufta 

er en kraftig jordvoll. Det er skåret en renne gjennom vollen mot N. 

 

Ca. 125 m lengre V, like V for bekkemunningen, ligger en stor miletuft. Tufta, 

som er omgitt av en jordvoll, har en diameter på 4,5 m. Den ligger 5 m fra 

vannet. 

 

På en lav gressvoll 3-400 m rett S for gården Berunuten, ca. 10 m fra vannet, 

ligger 2 miletufter. Prøvestikk ga trekull. 

 

På sørsiden av Kilsfjorden, ca. 225 m S for naustet til Berunuten, ligger en 

miletuft, ca. 10 m fra vannet. Diameteren er ca. 2 m. Prøvestikk ga trekull. 

 

Ved Stryken, på sørsiden av vannet, ligger en tvilsom miletuft. Diameteren er 

1,5 m, dybden 1 m. Det er en lav jordvoll rundt tufta. Det var ikke spor av kull 

i prøvestikk midt i tufta. 

 

Berunuten. 

 

Ca. 100-150 m SV for den vestligste av tuftene ligger en miletuft. Diameter ca. 

3,8 m, dybde ca. 1 m. Den er omgitt 
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av en kraftig jordvoll. Prøvestikk ga kull. 

50 m. NNV for foregående ligger en annen miletuft. Diameter 2 m, dybde ca. 0,7 

m. Prøvestikk ga kull. 

 

Ca. 150 m NØ for de to andre hustuftene ligger en miletuft. Diameteren er 2 m, 

dybden ca. 0,5 m. 

 

Disse 3 miletuftene ligger i ryddet mark. 
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INNBERETNING 

om utgravning av steinalderboplassen  

Vesle Beruosen I av 

Arne-Emil Christensen. 

 

 

[Kart T.36] 

Boplassen ligger ved vestre bredd av Vesle Beruvatn, ca. 15 m nedenfor utløpet 

av Vesle Beruosen. Den ligger i et lite dalsøkk skjermet av lave grusrygger mot 

S og NV. Den ligger ganske lunt til. Bortsett fra en ca. 2 m bred sandstrand var 

området dekket av temmelig tett kratt av dvergbjerk og einer. 

 

 

Det ble først undersøkt et prøvefelt på 4 m², rutene fikk seinere navnene E-F 4-

5. I prøvefeltet ble funnet en avbrutt pilespiss, en flekkeskraper og to flekker 

av flint. Etter konferanse med Dr. Hagen ble feltet utvidet med en sjakt på 2 m 

x 5 m parallelt med stranden, den omfattet rutene G-L 4-5, og en sjakt på 2 m x 

4 m loddrett på denne, rutene F-G 6-9. Dessuten ble rute D 4 undersøkt. 

Gravningen omfattet i alt 23 m². (Se planskisse). 

 

Det ble iakttatt følgende lagdeling: Øverst lå et torvlag fra 5 til 30 cm tykt. 

Derunder lå et kullag av varierende tykkelse, det lå igjen på et ca. 5 cm tykt 

sandlag. Undergrunnen bestod vesentlig av store stein. Oldsakene lå i kullaget. 

 

Kullagets tykkelse var meget varierende. I prøvefeltet E-F 4-5 var det ganske 

kraftig, 2-4 cm tykt, tykkest i F 5. I sjakten langs stranden var det ellers mer 

sparsomt, noen steder manglet det helt. Noen av rutene, H 5, L 4-5 var 

funntomme. I sjakten innover fra stranden var kullaget meget kraftig i G 6 og G 

7. Det var ikke tegn til noe oppbygget ildsted, men kullaget var tykt nok til at 

det kan ha vært bål på stedet. I resten av sjakten var kullaget ujevnt, til dels 

ganske tynt. 
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I rutene F 6 og G 6 ble funnet et lite flintavslag i hver, resten av sjakten var 

funntom. I rute D 4 var det ikke noe egentlig kullag, bare spredte kullbiter. I 

et lite prøvestikk i rute I 2 lå en flintflekke. Her var ikke kull. 

 

Utgravningen synes å ha omfattet det sentrale boplassområdet, som ikke har vært 

stort. Vi fant det ikke regningssvarende å foreta videre utvidelser av sjaktene, 

og gravningen ble avsluttet. 

 

Funnfordelingen kommer i egen liste. 

 

 

Funn fra steinalderboplass ved 

Vesle Beruosen I, Songa. 

 

a) 2 flekkepiler med tange, av grå flint. 

 

1. Flekkepil av lys grå flint. Retusjert tange, uretusjert spiss odd. 

Lengde 3,6 cm, st. br. 0,9 cm. K 4. 

2. Flekkepil av grå flint. Tangen og ytre del av den ene siden retusjert. 

Odden avbrutt. Lengde 3,3 cm, st. br. 1,2 cm. Prøvestikk. 

b) Flekkepil uten tange, av grå flint. Litt retusj ved basis, spiss uretusjert 

odd. Lengde 5,2 cm, st. br. 1,5 cm. Prøvestikk. 

c) En hel og en fragmentarisk flekkeskraper av flint: 

 

1. Kraftig flekkeskraper av grå flint, med utbuet egg. Lengde 4,6 cm, st. 

br. 1,9 cm. Prøvestikk, 

2. Fragment av flekkeskraper av lys, gulgrå flint, lett utbuet egg. Lengde 

1,4 cm, st. br. 1,4 cm. Strandfunn. 

d) 11 flekker og flekkefragmenter av flint, derav 2 mikroflekker. Lengder 5,2 - 

1,8 cm, mikroflekkene 2 og 1,2 cm. 

e) 17 avslagsstykker av flint. 

f) 2 avslagsstykker av bergkrystall, 1 av hvit kvarts. 

g) 11 avslagsstykker av grå kvartsitt; de fleste små. Noen er oppsamlet langs 

stranden av Vesle Beruvatn, de øvrige funnet på boplassen. 

h) Trekull. 
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FUNNLISTE 

 

Vesle Beruosen I 

 

               Flint                           Kvarts, bergkrystall       

Rute   Redskaper  Flekker  Avslag                     Avslag 

------------------------------------------------------------------------- 

F 6                  1 

G 4                  2      4 

G 5                  1      1 

G 6                         1 

H 4                         0                           1 

I 2                  1 

I 4                         1                           1 

I 5                         1  

K 4        1 

K 5                  3      4 

Prøve- 

stikk      3         2 

Strand     1         1      5                           1  

------------------------------------------------------------------------ 

Sum        5        11     17                           3 
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INNBERETNING 

om utgravning av boplassen Vesle Beruosen II  

av 

Jo Bleken-Nilssen. 

 

 

 

 

[Kart 37] 

Boplassen var tidligere registrert ved strandfunn. Se innberetning fra Arne-Emil 

Christensen s. 44. 

 

Stedet ligger strategisk til der hvor vassdraget etter å ha hatt hovedretning N-

S bøyer mot Ø. Et gjennomgående trekk ved boplassene langs Songavassdraget viser 

seg også her. Den lave grusryggen som boplassen ligger på har bare en avstand av 

250 m fra Vesle Beruosen. Avstanden til Store Beruosen er forøvrig ca. 1800 m og 

til Stryken er det 900 m. 

 

Boplassen ligger som så mange av de andre langs vassdraget åpen for 

nordenvinden. Her kommer den over Dvergsmednut og Setenut, som med sine 1400 m 

danner horisonten, og ned i den relativt trange dalen som øvre del av Songa 

ligger i. I nordøst ruver Berunuten med sine 1266 m, mens utsynet er friere i V 

mot Edlandsgrødalen og i Ø mot Valasjådalen. I S stenger massivet mellom Songa 

og Bordalen, mens det i SV er fritt utsyn til Reinsgravnut i S-enden av Songa. 

 

Innunder en liten kolle kledd med bjørkekratt stikker en lav grusrygg ut mot 

vannet. Utover ryggen vokser små, spredte klynger av fjellbjørk, ellers er den 

for det meste dekket med dvergbjerk, mot Ø brutt av små flater med gress. 

Ytterst på ryggen, hvor utgravningen ble foretatt, dominerer et einerkratt. 

Stranden er gresskledd, med en stripe av rullestein mot vannet. Vest for 

boplassen kommer et myrsig ned fra et lite tjern, og i Ø stikker en bergknaus ut 

i vannet. Boplassen ligger omkring 1,5 m over normal vannstand, som er 941,3 m. 

Det ble i alt undersøkt 23 m². Det ble lagt opp et 
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rutenett med tall- og bokstavinndeling, basislinjen hadde hovedretning SV-NØ, 

med 0-punkt SV-enden. Utgravningen omfattet rutene A 3-4, B 2-4, C D 1-5, E 1-6, 

F 5 og P 10. (Se plan) Under utgravningen ble torven fjernet i en og en rute, og 

rutene ble fullstendig utgravd etter hvert. Gravningen startet i ruten C 3, hvor 

prøvestikket var gjort, og området ble utvidet etter som funnene tilsa det. 

 

Profilen mellom rutene B-E 3 og B-E 4 ble tegnet i en lengde av 4 m. Den viste 

følgende lagdeling: 

 

Øverst lå et torvlag av varierende tykkelse, under det et tynt lag av lys grå 

sand. Derunder kom et rødlig sandlag, som igjen lå på auren. Det ble funnet kull 

i det grå sandlaget, noen steder manglet dette, og der lå kullene i den rødlige 

sanden. Det var ikke noe egentlig kullag, men spredte kullbiter i sanden, og 

dessuten flere kullkonsentrasjoner. (Se plan og profil). De to små 

konsentrasjonene i rute E 3 bestod av små kullbiter som lå løst i sanden. De 

større konsentrasjonene i rutene C-D 4-5 bestod av til dels større kullbiter, 

den største mengden nede i den hårde rødlige auren og et sterkt jernholdig lag 

under. Funnene lå i det grå og i øvre del av det røde sandlaget. 

 

Utover boplassen lå spredte større og mindre stein i forskjellig høyde i 

sandlaget. Alle så ut til å være tilfeldige stein uten innbyrdes sammenheng. 

 

En stor, sprukken, jordfast stein som fylte det meste av rute E 1 tiltrakk seg 

oppmerksomheten. Den var flat og passelig høy til å sitte på, og det falt ikke 

vanskelig å tenke seg at dette var plassen hvor jegeren satt og slo sine 

redskaper. Hovedmengden av avslagene var spredt i vifteform ut fra denne 

steinen, med hovedretning mot rute D 3. Nærmest steinen 
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var det få funn, mens antallet øket de første metrene og så avtok igjen. Flinten 

dominerte nærmest steinen, mens kvartsen, som jo krever hardere slag, var mer 

tallrik lengre fra. (For funnfordelingen se særskilt liste). 

 

Mot slutten av gravetiden ble det tatt en del prøvestikk for å fastslå om 

boplassen hadde en videre utstrekning. Funnfrekvensen var nemlig avtagende 

ettersom gravningsområdet ble utvidet, og den halvparten av rutene C-D-E 1, som 

vendte mot stranden, var funntom. 

 

Som profiltegningen viser, ligger det utgravde området i grusryggens slake 

helling østover. Prøvestikk på den høyeste del av grusryggen, delvis inne i den 

ytterste klyngen av fjellbjørk, viste at her manglet det lyse sandlaget. Det var 

sannsynligvis blåst bort. I ryggens helling vestover kom imidlertid sandlaget 

igjen, og her ble det også konstatert kull. Et prøvestikk ga dessuten avslag av 

kvarts, og her ble det prøvegravd en kvadratmeter, rute P 10. Et prøvestikk vel 

20 m SØ for gravningsområdet ga kull. (Se oversiktsplan). 

 

Rute P 10 viste seg å være en rik kvadratmeter, som inneholdt mest kvarts. Kull 

var spredt i hele ruten, dog med en liten konsentrasjon mot rute P 11, og en 

sterk konsentrasjon mellom tre store steiner mot rute P 9. Den sterkeste 

konsentrasjonen, som til dels bestod av store kullbiter, befant seg oppe på en 

stor flat stein mot rute O 9. Konsentrasjonen fortsatte inn i profilen, og det 

er muligens et ildsted eller en bålplass. 

 

Prøvegravningen viste at boplasslaget her var like tydelig som i hovedområdet. 

Tidsnød hindret videre undersøkelser. 
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Funn fra steinalderboplassen  

Vesle Beruosen II, Songa. 

 

a) Flekkeskraper av grå flint. Slankt eksemplar med utbuet egg. Lengde 3,3 cm, 

st. br. 1,2 cm. B 3. 

b) Flekkeskraper og gravstikke av lys grå flint. Stor flekke med skraperegg på 

den ene smalsiden, den andre tildannet som gravstikke. Lengde 6,1 cm, st. br. 

2 cm. B 2. 

c) Liten uregelmessig kjerne av mørk grå flint. Lengde 2,2 cm, st. br. 1,8 cm. D 

5. 

d) 2 retusjerte flintstykker. 

 

1. Lite flintstykke, antakelig tangefragment til flekkepil. Lengde 1,2 cm. 

A 4. 

2. Flekke av lys grå flint. Retusjert langs en del av den ene sidekanten, 

men skrått i forhold til denne, slik at det blir et lite innhakk på den 

ene siden. Lengde 2,8 cm, st. br. 1,4 cm. C 4. 

e) 68 flekker og flekkefragmenter av lys og mørkere grå flint. 

 

1. 33 hele og fragmentariske flekker. Lengder 6,2-1,3 cm. 

2. 35 hele og fragmentariske mikroflekker. Lengder 2 - 0,5 cm. 

f) Ca. 200 g flintavslag, i alt omkring 550 stykker. Vesentlig små stykker, dels 

ganske små fliser. 

g) 57 hele og fragmentariske flekker av bergkrystall og hvit kvarts. 

 

1. Flekkefragment av bergkrystall. Lengde 1,6 cm. 

2. 7 hele og fragmentariske flekker av hvit kvarts, Lengder 2,7 - 1 cm. 

3. 29 mikroflekker av bergkrystall. Lengder 2-0,7 cm. 

4. 20 mikroflekker av hvit kvarts. Lengder 1,9 - 0,5 cm. 

h) Ca. 160 g avslag av bergkrystall og kvarts, i alt ca. 300 stykker. Blant 

bergkrystallen finnes flere litt 
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h) større stykker, som det er slått flekker av. Noen større stykker kvarts, 

forøvrig bare små biter. 

i) Lite smalt, bearbeidet skiferstykke. Lengde 1,4 cm. C 5. 

k) Trekull. 
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INNBERETNING 

om registrering og utgravninger i  

Songavassdraget, øvre del, av 

stud.mag.art. Fredrik Gaustad. 

 

Området: 

[Kart T.42] 

Området består av en serie vann, forbundet med oser og stryk. Øverst renner 

Songaelva ut i Nordre Fjarefit. Deretter kommer Søndre Fjarefit, 

Lusesteinvatnet, Tangvatnet, Store og Lille Vrålsbuvatn. 

 

Et naturlig skille mellom de øvre og nedre deler av vassdraget har vi i Store 

Beruosen. Ikke alene ved at det er den største osen, med en fallhøyde på 10 m, 

men også ved at vassdraget ovenfor denne snevrer seg inn. På begge sider hever 

det seg nå høye fjell, som stiger opptil 300 m over dalbunnen. Fjellsidene 

skråner dels bratt ned i vatnet, således i nedre deler av Vrålsbuvatnet på den 

vestlige side, likeså på begge sider av dalføret ved Tangvatnet og 

Lusesteinvatnet. Ved den nordvestre og østlige del av Vrålsbuvatnet er det slake 

skråninger med myrområder, bjørkelier og snaue vidder. Rundt de to øvre 

Fjarefitvatna er det noe liknende, men mot øst reiser også her fjellet seg 

steilt. 

 

Det forholdsvis trange dalføre som således er oppstått har ikke gitt muligheter 

for de karakteristiske, geologiske formasjoner vi finner i vassdragets nedre 

deler, med viker, bukter og øyer i et utall. 

 

Lille Vrålsbuvatn. 

Dette vann er adskilt fra det øvre og større ved en bergrygg, og det ligger noe 

lavere. Det er forbundet med det øvre vann gjennom to - på høy vannstand tre - 

små oser eller stryk. 
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Vannet er meget grunt, unntatt langs en djupål som øverst går omlag midt i 

vannet, senere vest for noen skjær og til slutt følger den østlige bredd mot 

Store Beruosen. Store steiner stikker opp over alt i vannet, og det er vanskelig 

å komme frem med båt. Ved lav vannstand er strandbreddene tørrlagte, og vannet 

kan da nærmest liknes med en bred elv. 

 

Beste båtplass er den østlige strandbredd, ca. 100-200 m ovenfor osen. Brukbar, 

men adskillig steinet er den vestligste bukt ved øvre ende av vannet, like 

nedenfor steinalderboplassen "Vrålsbu II". 

 

På begge sider av vannet er terrenget myrlendt, ved nedre ende er bergknauser 

dominerende. 

 

Store Vrålsbuvatn 

er det største vannet i øvre del av vassdraget. I sørvest er terrenget bratt og 

ulendt, og må nærmest karakteriseres som ur. Lenger nord blir stigningen 

slakere, og terrenget vider seg ut til ei li som øverst ender i et skar mot 

fjellviddene i vest. 

 

Østre del er innskåret av bukter og viker. Lengst i sør er terrenget slakt, mens 

det mot nord blir brattere. To større byer ligger i den østre del av vannet. 

Ellers finnes en rekke mindre holmer og skjær. Innenfor de to store øyene er 

stranden og farvannet grunt og steinet, noe som forøvrig er karakteristisk for 

hele den østre side. 

 

Foruten osen fra Tangvatnet har vannet tilsig fra 6 bekker, 3 på hver side av 

vannet. 
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Tangvatnet 

ligger ca. 500 m ovenfor Store Vrålsbuvatnet og er forbundet med dette gjennom 

en bred os. Øverst og nederst er denne grunn, og strømmen går stri. Omlag ved 

midten er osen dyp og strømmen ikke så stri. Her åpner seg mot øst en grunn bukt 

"Salthøla", nærmest en bakevje. 

 

Rundt Tangvatnet er terrenget brattere og mer ugjestmildt enn ved Vrålsbuvatn. 

Bare på østsiden er terrenget noenlunde flatt, men her er bare myrområder, og 

stranden er tett belagt med store steiner og blokker. Den nordøstre del av 

vannet er grunt, og bunnen er gjørmet. Dette skyldes at strømmen har dannet en 

bakevje også her. 

 

 

Lusesteinvatnet 

ligger igjen ca. 500 m nord for Tangvatnet. Osen mellom de to vann er kronglet, 

og strømmen stri. I den nedre del har osen to løp, der det ene går gjennom et 

juv med bratte sider. 

 

Øst for utløpet fra Lusesteinvatnet hever det seg en bratt morenerygg. Den 

karakteristiske profilen har gitt den navnet "Lusekyrkja". 

 

Terrenget er på begge sider bratt og ulendt. Den østlige side er nærmest en ren 

urd, med store stein og blokker utsprengt fra fjellet. Mot nord åpner landskapet 

seg igjen, og terrenget blir i nedre deler flatere, og sumpig. 

 

Lusesteinvatnet er det nest største vann i området. Over det hele stikker store 

steiner opp over vannet, og strandbreddene - særlig den østre side - er bare 

samlinger med steinblokker. På vestsiden finnes enkelte frie strandpartier med 

sandbunn. Lusesteinvatnet er også et godt fiskevann. 
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Søndre Fjarefit (ell. Fjærafit) 

er forbundet med Lusesteinvatnet med en stri, ca. 200 m lang os. På østsiden er 

flate myrområder, som strekker seg langs hele vannet og mot nord går over i et 

tørrere og litt berglendt parti. På vestsiden er det sumpig og fuktig grunn, som 

fortsetter ut i vannet. 

 

Nødre Fjarefit. 

 

Skillet mellom Nødre og Søndre Fjarefit markeres ved en bergrygg som strekker 

seg fra dalside til dalside. Fra vest går den frem som en slak, rund rygg som 

mot osen flates ut. Rundt vannet er på vestsiden et fuktig myrområde. På 

østsiden er det noen få myrstrekninger, men inniblant finnes lune voller og 

koller, som ligger lunt til oppunder fjellet. 

 

Songa renner inn i vannets NV del. Elva er her bred og ganske dyp, men er nok 

mulig å vasse på enkelte steder. Strømmen er imidlertid ganske stri. Nederst 

deler elva seg i flere løp. Alle er steinfylte og med stri strøm. 

 

Mot VNV stiger terrenget jamt og slakt. I øst reiser bratte fjellsider seg. Ned 

fra disse kommer en liten elv, som oppe i fjellsiden utgjør en foss, og nederst 

deler seg i to bekker. 
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STEINALDERBOPLASSENE: 

Vrålsbu I. 

 

Boplassen ligger på nordsiden av bukten som skjærer seg inn ved Smørhella. Den 

ble oppdaget ved at det i stranden ble funnet noe skjørbrent stein, ca. 15 m 

vest for det da oversvømte eidet til halvøya som sperrer av bukta. 

 

Ved prøvestikk 2 m innenfor torv- og strandkanten ble det funnet følgende 

lagdeling:  

10-25 cm torvlag  

 3-6  "  kullblandet jord  

  -      sand. 

I kulturlaget ble ved første prøvestikk funnet et flintstykke, liggende tett opp 

til en større kuppelstein. Videre prøvestikk avslørte at kulturlaget strakk seg 

over et større område, men det var der tynnere, og det ble ikke gjort flere 

funn. - Uten noen sammenheng med dette fantes lenger mot nord et tynt, mørkt 

kullblandet lag under torven. Dette hadde en utstrekning på ca. 30 m. Det ble 

imidlertid ikke gjort funn, og det er mulig at sistnevnte må ses i samband med 

kolbrenning eller jarnvinne på "Smørhella". 

 

Etter de iakttagelser som ble gjort synes boplassen å måtte karakteriseres som 

meget liten. Antagelig har vannet vasket ut en del av boplassen. Dette kan slått 

kvartsitt og ildsprengt stein i vannet tyde på. Andre funn ble ellers ikke 

gjort. 

 

Vrålsbu I ligger strategisk til for fiske. Like utenfor boplassen, og videre opp 

og ned langs stranda er godt fiske. Det er vanlig garn som nyttes i dag, og 

under registreringen hadde en anledning til å se dette. Bukta nedenfor Smørhella 

er som nevnt grunn, og det vrimler av fisk i den. Det er 
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da helst en mindre størrelse, fra ca. 25-30 cm og nedover. Etter opplysning av 

Lars Gardsteig pleide en tidligere å holde seg matfisk her under drifteturer. 

(Se nedenfor s. 60 om bogastill ved Smørhella). 

 

Vrålsbu II. 

(Lokalitet: Brukseier Skamarkens hyttetomt) 

 

Boplassen er beliggende på den vestlige del av bergryggen som skiller Store- og 

Lille Vrålsbuvatn. Ved et smalt eid - som oversvømmes ved høy vannstand - 

forbindes bergryggen med fastlandet. På N side av eidet er en liten grunn bukt, 

en naturlig "båthavn". Ellers går berget rett ned i vannet. Stedet er en god 

fiskeplass. 

 

På tangen nord for bukta og langs bergryggen mot øst, ligger boplassen. Ved 

prøvestikk er konstatert en utstrekning på minst 12 m SV-NØ, og en bredde på 

opptil 6-10 m. Det meste av boplassområdet, og øyensynlig de sentrale deler, 

ligger under hytta. 

 

De første funn ble gjort i takdryppet på begge sider av hytta. På nordsiden ble 

funnet en enegget pilespiss og på sørsiden en flekkepil. Ellers ble funnet 

avfallsflint, utelukkende små biter. Etter regnbyger kom det stadig frem nye 

flintstykker i takdryppet, inntil utgravningen ble foretatt. 

 

En prøvegrop, 50 x 30 cm, ble tatt i sørvestre hjørne av hytta. I denne ble 

funnet et fragment av et bor, og et retusjert flintstykke. Kulturlaget, et 

grått, kullholdig sandlag, lå i ca. 10 cm dybde under torven. Tykkelsen av dette 

var omlag 4-8 cm. 

 

Ved nedgraving av stein for "grunnmuren" i hytta var kulturlaget blitt berørt, 

og et tynt skikt kunne derfor enkelte steder iakttas helt oppe i gresstorven. 

Muligens kan noen 
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av funnene fra takdryppet være oppkastet fra kulturlaget ved anlegget av hytta, 

og pilespissene kan derfor tenkes å ligge i sekundært leie. Noen lagdeling var 

det ikke i takdryppet. 

 

Det ble også foretatt en midlertidig undersøkelse av boplassen i det område som 

var tilgjengelig. (Se gravningsberetning s. 77). 

 

Vrålsbu III. 

 

Boplassen ligger på den vestligste pynt av den nest største, sørligste øya i 

Vrålsbuvatnet. Pynten består av en fremskytende bergknaus med bratte sider. Mot 

nord åpner seg imidlertid en liten bukt med sandstrand (båtplass ?). Rett inn 

for denne bukta ble på bergryggen funnet 2 små flintstykker liggende ca. 20 cm 

fra hverandre. Flinten lå direkte på berget, under et tynt torvlag. Lenger ut 

mot spissen er torvlaget tykkere, og det ble funnet kullspor. 

 

Ytterligere prøvestikk viste at boplassen neppe kunne være av særlig 

utstrekning, og neppe videre funnrik. Gravningen ble derfor innstilt. 

 

Funn: 2 små flintstykker, slått av forskjellige flintklumper. 

 

Vrålsbu IV. 

[Kart T41] 

Nederst i lien ved den nordvestre del av vannet løper to morenerygger parallellt 

ut i vannet. Mellom disse ligger en liten vik. I denne ble samlet opp 3 

skiveformete avslag, og 1 flekke av melkehvit kvarts. Ved prøvestikk ble på 

spissen utenfor den nordlige morenerygg funnet noen flintstykker og litt kull. 

 

Ved senere undersøkelse ble i alt utgravd 6 m². Boplassen var da ved prøvestikk 

lokalisert til den ytterste spissen 
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på moreneryggen. Det var tydelig at vannet hadde vasket ut boplassen, og at 

denne etter hvert var blitt mindre og mindre. I stranden ble blant rullesteinen 

samlet opp 1 flintklump, samt noen avslag av kvarts og kvartsitt. 

 

Under torven lå et kullag, inntil 3 cm tykt. Det lå på auren, som var morene. 

Kullaget ble tynnere innover fra stranden. (Se plantegning). 

 

Funnene var få, og ingen tydelige redskaper ble funnet. Det synes som det aldri 

har vært noen boplass av større betydning. 

 

Like N for boplassen renner ut ei lita elv. Stedet synes å være gunstig 

fiskeplass. 

 

Funn fra Vrålsbu IV: 

a) Bred flekke av grå flint og flekkefragment av lys grå flint. Lengder 5,1 og 

1,6 cm. A 2 og B 2. 

b) 13 avslagstykker av flint. 

c) Flekke av hvit kvarts. Lengde 4,4 cm. 

d) 6 avslagstykker av hvit kvarts. 

Ca. 20 avslagstykker av lys grågrønn kvarts, derav et av form som en 

sylindrisk kjerne. De fleste stykkene er ganske små. 

e) To avslagstykker av grå kvartsitt. 

f) To små stykker brent bein. 

g) Trekull. 

 

Vrålsbu V. 

Øst for utløpet av osen fra Tangvatnet ligger ei slette, flat og lun, skjermet 

mot nordavinden av noen små knauser og store flyttblokker. Fra naturens hånd er 

stedet en ypperlig leirplass. Osen skal dessuten etter hva det ble opplyst av 

kjentfolk være en av de beste fiskeplasser i området. (Hvilket nedskriveren 

etter "innhentet erfaring" stiller seg skeptisk til). 
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Stranden består av oppskylt grus og sand, mens det nær osen bare er stein. Ved 

første registrering ble tross utallige prøvestikk ikke funnet spor av noen eldre 

bosetning. Forøvrig vitnet en mengde rustne hermetikkbokser og ildsteder om 

stedets popularitet i nyere tid. 

 

Ved et senere besøk på stedet hadde imidlertid sørvest-stormen skyllet frem et 

større avslag i hvit kvarts. Letingen ble tatt opp igjen, og i stranden ble 

funnet to vannrullete flintstykker. Ved nye prøvestikk ble funnet et lite område 

på 5-10 m² med et tynt kullblandet jordlag. Dette ble funnet under torven, helt 

ned mot strandkanten. 

 

Det synes derfor som boplassen må være vasket ut. En annen mulighet er at 

boplassen kan ligge i stranden, men nå er skylt over med sand og grus fra osen. 

I så fall må en regne med at bosetningen på stedet må ha foregått på en tid av 

året da vannstanden var lavere. Den siste teori kan også få betydning for 

vurderingen av lokalitetene Vrålsbu I og Vrålsbu IV. 

Funn: 

1 stk. Gråhvit flint med kalkskorpe, 2,5 x 2 cm. Vannrullet 

1  "   Brun flint, 2,8 x 1,7 cm.                     " 

1  "   Melkehvit kvarts, 3,7 x 2,4 cm.               " 

 

 

NØDRE FJAREFIT. 

 

På vestsiden av osen mellom Nødre og Søndre Fjarefit strekker det seg en slak 

morenerygg som skiller de to vatn. På nordsiden av denne ryggen, og ca. 80-100 m 

fra vannet ligger en boplass, som synes å kunne være av ganske anseelig 

størrelse. 

 

Prøvestikket som ble tatt gikk rett ned i et kullag som var ca. 5 cm tykt. Det 

ble her samlet opp en god del berg- 
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krystall, som dels var istykkerbrent, men som viste tydelige slagmerker. 3 små 

fliser av flint ble også funnet. 

 

Kullaget var usedvanlig tykt for en så åpen boplass. Bergkrystallen ble dels 

funnet i kullaget, dels mellom dette og sandgrunnen. Prøvestikk tatt i nærheten 

viste at kullaget var meget tynnere jo lenger ut en kom. Det er likevel trolig 

at boplassen må ha stor utstrekning, og det bør foretas nærmere undersøkelse. 

 

Terrenget er forholdsvis flatt, torvdekt, med en god del større stein stikkende 

opp. Øst for boplassen er stranden oppfylt med stein, og berget stikker opp i 

dagen. I nord er det sandstrand. 

 

Den vestlige del av området ved Nødre Fjarefit består mest av myr. Ved 

registreringen ble det ikke anledning til å gå over de siste 4-500 m 

strandlinje, men stedet synes ikke særlig gunstig, hverken for fast eller 

sesongmessig bosetning. På vestsiden av Songaosen er kanhende mulighetene 

større. Stedet bør derfor befares ved eventuell senere utgravning av boplassen. 

 

Funn (fra 1. prøvestikk): 

A. En større samling bergkrystall.  

B. 3 små flintavslag. 

C. Kullprøve.  
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MINNER ETTER JAKT, DYRETRÅKK. 

 

Like øst for Vrålsbu I går et reintråkk. Antagelig har reintråkk også gått over 

bergryggen ved Vrålsbu II, men er omlagt siden hytta ble oppført. Iallfall har 

en observert rein på sletta vest for hytta. Dels synes den å komme fra skaret 

ovenfor, dels er den iakttatt vassende i strandkanten langs den vestlige bredd. 

Like ovenfor Vrålsbu IV går et tydelig reintråkk, som synes å føre opp skaret 

til viddene i vest. Ved Vrålsbu V og Nødre Fjarefit er ikke iakttatt reintråkk. 

Begge steder synes det å være lett å svømme over. 

 

Smørhella. 

 

A. Ca. 100 m. øst for steinbua ligger et bogastill. Det er det mest forseggjorte 

bogastill en er kommet over i traktene. Som tak fungerer en stor blokk, som 

er rast ut fra bergveggen ovenfor. Mot syd og øst er murt opp vegger i opptil 

1 m høyde (jfr. skissen). 

I en sprekk under taket er i NØ hjørne regelmessig opplagt en del flate 

steinheller. Øyensynlig en form for brisk eller leie. 

Ved prøvestikk i bunnen av anlegget ble funnet:  

15 cm jordtilvekst (torv).  

30 "  kullblandet jord. 

Ingen funn ble gjort. 

Like nedenfor går et tydelig reintråkk. Likevel kan det reises tvil om 

arbeidet er nedlagt utelukkende for å bygge et bogastill. Antagelig er stedet 

en kombinasjon av en primitiv steinbu og bogastill. (jfr. også den merkelige 

steinbua ved N. Fjarefit ndf.). 

Lars Gardsteig, Edland, opplyste at hans farfar, som stod for byggingen av 

steinbua på Smørhella, bodde her mens han bygde. 

 

B. Et meget enkelt bogastill finnes ca. 75 m VNV for steinbua. Dette ligger i 

nedre kant av ei ur, og be- 
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står av en ca. 40 cm høy mur som er løst opplagt. Reintråkket går 4-5 m 

nedenfor. 

 

C. Et liknende enkelt anlegg finnes på andre siden av bukta. Her er en lav mur, 

bygd av stein i et à to lag, lagt opp foran en større flyttblokk. Anlegget er 

orientert mot reintråkket nedenfor bekken. 

 

V for Skamarkens hytte. 

 

Helt nede ved vannet i bukta V for Skamarkens hytte og boplassen Vrålsbu II, 

ligger nederst i ei ur et bogastill. Det er meget enkelt, og består bare av en 

del stein lagt opp som vern. Reinen pleier ofte å trekke langs stranda, bare 8-

10 m nedenfor anlegget. 

 

Anlegget må øyensynlig ses i samband med helleren ovenfor (V). Denne er i likhet 

med bogastillet ved Smørhella anlagt under en stor blokk, som ligger over en 

knaus. Det fremkommer således et stort rom, ca. 2 m høyt i helleråpningen og ca. 

3-4 m dypt. En sprekk innerst er gjenmurt, åpenbart av hensyn til været. Fra 

helleren er vid utsikt. 

 

Foran helleren er en kunstig terrasse. Prøvestikk viste at det her var et ca. 70 

cm tykt jordlag. Kullbiter fantes spredt i jorda ned til 40 cm dybde. Funn ble 

ikke gjort. 
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BOPLASSER/VEIDEPLASSER UTEN DATERING. 

Lille Vrålsbuvatn. 

 

Fra vestre bredd, litt sør for midten av vannet skyter det ut en tange. Ved 

spissen av den går strømmen forholdsvis kraftig. Personlige erfaringer viste at 

en her hadde en ypperlig fiskeplass. Det viste seg også at reinen trakk ut på 

tangen og svømte over vannet på dette sted, da uværet i månedsskiftet 

juli/august satte inn, og drev den ned fra fjellet. 

 

På indre side av tangen er en liten grunn bukt. I kanten av denne ble 10-15 cm 

dypt funnet et mørkt kullblandet lag. Det ble funnet flere kullbiter, men ingen 

prøve ble tatt. Utstrekningen var neppe mer enn 4-5 m², helst noe mindre. Det 

ble ellers ikke gjort funn. 

 

Med henblikk på de iakttagelser som er gjort med omsyn til reintråkk og 

fiskeplass, ligger det nær å tro at stedet er nyttet som lun rasteplass for folk 

på fiske eller jakt. 

 

Store Vrålsbuvatn. 

A. Ved prøvestikk på nordsiden av en bekkeos, ca. 300 m S for Smørhella ble 

under et 10-20 cm tykt torvlag funnet et kullholdig lag av liten utstrekning. 

Stedet ligger like ved vannkanten. Området er flatt og myrlendt. 

B. På neset vestenfor osen fra Tangvatnet ble det tatt en rekke prøvestikk. Det 

ble på stedet konstatert kull to steder. Området er imidlertid flatt og har 

lett for å bli fuktig. Jordtilveksten kan således gå fort. Kullaget markerte 

bare et skille i jordtilveksten, lå ikke som ellers på sandbunn. En kan 

derfor anta at kullaget må være adskillig yngre enn steinalderboplassene ved 

vannet. 
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Osen Tangvatnet - Vrålsbuvatnet. 

 

På vestsiden av osen, rett overfor Salthøla, like ovenfor og NV for den 

nedgrodde hustuften, ligger tett opp til en åsrygg, som strekker seg Ø-V, en 

kullforekomst. Denne ble påtruffet ved prøvestikk, men er meget lokal. Stedet 

ligger godt i ly for nordavinden som "tar godt" i disse trakter. 

 

Så begrenset som kullaget er, kan det tenkes å stamme fra en enkelt anledning. 

Uvisst om - men neppe forhistorisk. 

 

Osen Nødre - Søndre Fjarefit. 

 

På bergområdet øst for osen ble ved prøvestikk truffet på et tynt, men sikkert, 

kullførende lag på den ytterste pynt. Lokaliteten er en del av stedet som kalles 

Nødre Fjarefitlega, og kullforekomsten behøver således ikke være forhistorisk. 

Det er mer naturlig å knytte den til "driftene" som har holdt til her i nyere 

tid. 
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HUSTUFTER, STEINBUER, HELLERE. 

Vrålsbuvatnet. 

 

Etter opplysninger i Rik. Berge: "Bygdebok for Vinje og Rauland", Stavanger 

1940, foreligger fra tidligere følgende opplysninger for området 

"Vraalsbudvatn": 

s. 51: "Paa Smerhellir (er) tvo - tri (hustufter), Paa Hola, ei driftelege, 

er ei". 

Som nevnt foran har en ved registreringen ikke funnet noen hustuft på Hola, men 

meget mulig er den oversett. 

 

 

Smørhella (Smerhellir). 

 

Lokaliteten er ei lun li på østsiden av vannet, ca. 75 m opp for ei lita bukt. 

Selve strandområdet er flatt og fuktig, nærmest myr. En berghammer gir ly for 

vinden fra nord og nordvest. I øst stiger terrenget jamnt oppover. 

 

Bukta nedenfor er nærmest avsperret av en lav bergrygg som skyter ut fra nord. 

Fra åsene i øst kommer en bekk som kaster seg ut over en bergknaus ned i bukta. 

Berget er sterkt rustfarget, nok på grunn av jern som bekken har ført med fra 

myrene ovenfra. 

 

All småsteinen på vollene i Smørhella er fjernet og ført bort. Den synes å være 

styrtet i en bekk, eller grøft, på østsiden. 

 

Steinbua. 

 

Det en først legger merke til er ei steinbu på ca. 5 x 5 m som det enda er 

betydelige rester av. Veggene er tørrmur, og er bygd av stein fra stedet. 

Enkelte stein er tilhogd. I den sammenraste grua fantes store brott av ei støpt 

jerngryte fra nyere tid. 
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Etter opplysninger fra Lars Gardsteig, Edland, skal bua være oppført ca. 1872 av 

hans bestefar. Dette er samme mann som kom fra Hardanger og bygde på Berunuten. 

En enkel skisse av bua vedlegges. 

 

 

 

Tufter. 

 

I lia nedenfor, og i bjerkeskogen øst og vest for bua finnes rester av 3-4 

tufter. Et par av disse er tydelige, og synes også å ha murte kjellere. Andre er 

mer utydelige og usikre. Bare enkelte stein, som har utgjort grunnmur, er 

synlige. Det har således ikke latt seg gjøre å foreta noen oppmåling av tuftene, 

men de kan anslås til ca. 4 x 8 m. 

 

Osen mellom Tangvatnet og Vrålsbuvatn. 

Rett over den lille øya i "Salthøla", beliggende over et nes på vestsiden av 

osen, ble lokalisert en hustuft. Den var ca. 5 x 7 m og besto bare av en ca. 1 m 

bred, 0,3 m høy voll. Prøvestikk i tomta ga et stk. jernslagg. 

 

På ei slette nedenfor var også merker av ei liknende tuft. Både i form og 

størrelse synes den å kunne sammenliknes med foregående, men var åpenbart litt 

mindre og var ikke så klart formet. 

 

Lusesteinvatnet. 

Steinbu ved nordøstre side av vannet. Huset synes dels å være gravd ned i en 

forhøyning i terrenget. Veggene er dels muret, og slett muret utvendig, slik at 

huset nærmest går i ett med terrenget. Innvendig er huset ca. 2,5 x 3 m. Taket 

er delvis bevart. Rundt huset er gressvokste voller som åpenbart er ryddet for 

småstein. 

 

Noen groper i terrenget like ved kunne mulig settes i samband med jarnvinna, men 

prøvestikk ga ingen opplysninger. 
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Nødre Fjarefit. 

 

A. Steinbu - heller. - På vestsiden av vannet, og nord for elva, ligger ei 

merkelig steinbu oppe i åsen. Den er dannet av en stor flyttblokk, hvor den ene 

siden henger utover som en heller. Utenfor denne er så murt opp en halvrund 

vegg, som nå er i ruiner. Denne har dannet et rom på ca. 4 m². Åpenbart er dette 

en parallell til det anlegg vi fant ved Smørhella. På grunn av den sammenraste 

mur var det ikke mulig å ta prøvestikk. 

 

B. Hustuft. S for denne, på området mellom de to greinene av elva, ligger tufta 

av en seterbu e.l. Bare grunnmuren er nå tilbake. Den er tydelig, opplagt av 

kuppelstein, bruddstein og heller. Enkelte av steinene er tilhogd. Tufta er 

meget tilvokst. Den stammer sikkert fra en forholdsvis ny tid. Vollene omkring 

er ryddet. 

 

C. Hustuft. På en haug øst for Songas utløp, like ovenfor vannet ligger en 

setervoll. Her ligger også ei hustuft, som dels synes nedgravd i jorda. Ved 

prøvestikk i denne ble funnet følgende lagdeling:  

5 cm torv. 

2  " avsetningslag (grått sandlag).  

5  " brun sand. 

Kull. Kullforekomsten synes så merkelig, at det ved evt. senere undersøkelse av 

boplassen Nødre Fjarefit burde tas ytterligere stikk omkring denne tufta. 
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MINNER FRA JARNVINNA. 

Vrålsbuvatnet. 

 

A. Smørhella. Slagghaug. 

I skogen ved Smørhella finnes enkelte slagghauger. Den største ligger ca. 50 

m øst for steinbua, og er ca. 10 m i tverrmål. Den er dekt med jord og mose, 

men slagg og kulljord ligger like under torva. 

B. Høla. Slagghaug og blester (?). 

Etter opplysning fra Lars Gardsteig skulle det i Høla være ei gammel 

driftelege. Nær denne skulle ligge en svær "sinderhaug", og lokaliteten gikk 

under navnet "Smiuhaugen". Slagghaugen ligger ca. 100 m N for bekken, og ca. 

15 m fra vannet. Den er rund, ca. 6 m i tverrmål. Prøvestikk viste store 

klumper slagg og kullblandet jord. Det ble tatt prøve av slaggen. 

Etter bygdeboka om Vinje og Rauland skal det i Høla finnes ei hustuft. Denne 

kunne ikke finnes, men det kan innskytes at stedet i de senere år er temmelig 

tilvokst. Derimot ble det funnet to blestere nedgravd i bakken. I retning mot 

vannet gikk grøfter fra gropene. 

C. Kullmile. 

Ca. 150 m øst for osen fra Tangvatnet, og ca. 20 m fra vannet ligger i 

skråningen, oppmot en terrassekant, en rund haug. Denne er 3 m i tverrmål og 

har stor grop i midten. Ved prøvestikk i gropens bunn og sider ble funnet 

trekull, brent stein og brent jord. Åpenbart en kullmile. 

D. Kullmile. 

Like ved steinalderboplassen "Vrålsbu V" er en kullmile, 
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som kan se ut som et hull i jorda med voll omkring. Hullet er nyttet som 

avfallsgrop i moderne tid. 

 

Osen Tangvatnet - Vrålsbuvatn. 

Blestergroper (?) 

 

Like ved tufta på vestsiden av osen er skåret noen groper ned i en grusrygg. 

Gropene hadde en steinpakning av kuppelsteiner. Ved prøvestikk ble funnet kull. 

Mile eller blestergrop. 

 

Lusesteinvatnet. 

Miletuft. 

 

Høyt oppe i skråningen på den østlige side av vannet ligger en miletuft. Milen 

består av et stort hull med jordvoll omkring. Lokaliteten er merkelig da det er 

bratt li og ur omkring. 

 

Søndre Fjarefit. 

Miletuft og slagghaug. 

 

Tett ved bekken som renner ut i osen, midtveis mellom N. og S. Fjarefit (ikke 

avmerket på kartet) ligger en miletuft. 

 

Ca. 35 m lenger S en lav, vid haug med slagg. Svær grop i midten (blester ?). 

 

 

Nødre Fjarefit. 

 

A. Slagghaug. 

 

På sletten N for elva, og ca. 50 m fra vannet ligger en rund pen haug, 8-10 m i 

tverrmål, bygd av slagg og kull. 
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B. Miletuft. 

 

Like ved Songaelva, på østsiden av denne, er et stort hull gravd ned i marken, 

med oppkastet jordvoll omkring. Åpenbart en kullmile. 
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AVSLUTNING: 

 

Under vår befaring har vi nesten utelukkende holdt oss til vassdraget og dets 

nærmere omgivelser. Når vi la vår vei her var det utelukkende praktiske hensyn 

som spilte inn. Det er imidlertid vanskelig å tro at de folk som har holdt til 

på østsiden av vassdraget, fra Lusestein og nordetter, har kommet opp langs 

vassdraget. Det synes innlysende at fjellveiene, f.eks. opp gjennom Berudalen, 

her må ha spilt større rolle. Pr. båt er vassdraget praktisk talt ikke farbart 

lenger enn til Vrålsbuvatnet. Derfra er en henvist til å dra båten opp stryk 

etter stryk, som flere ganger er ca. 1/2 km lange. 

 

Fra Vrålsbuvatnet kan en på vestsiden gå forholdsvis greitt opp til Nødre 

Fjarefit, selv om terrenget til dels er vanskelig. På østsiden lar slikt seg 

ikke gjøre. Til eksempel kan nevnes at vår gruppe under befaringen ved 

Lusesteinvatnet trengte 1 time for å forsere seg frem ca. 700 m. Da gikk en oppe 

i lia. Senere kravlet, hoppet og klatret en seg frem langs stranden, og greidde 

da samme strekning på 1/2 time. Begge deler uten oppakning. 

 

Det er derfor mulig at en her har årsaken til at det ikke er funnet 

steinalderboplasser på østsiden av vassdraget nord for Vrålsbuvatn. 

 

I moderne tid, og med kløyvhest over fjellet, har kanhende grunnlaget vært lagt 

for den senere bebyggelse i denne del av vassdraget. Den befinner seg nemlig 

utelukkende på østsiden av vassdraget (jfr. kartet over Hardangervidda). 

 

--------------- 

 

En ting som er påtagelig er sambandet mellom bebyggelse og jarnvinne. Både på 

Smørhella (Vrålsbuvatn), antagelig også Høla, tuftene vest for Tangvassosen, ved 

Lusesteinvatnet 
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og ved Fjarefit er funnet miletufter, slagghauger e.l. I tufta på vestsiden av 

Tangvassosen ble også funnet slagg. Det synes derfor som en må kunne regne med 

at husene og jernvinninga hører sammen. 

 

I parentes kan bemerkes at nord for Vrålsbuvatn er alle minner om jernvinna på 

ØST-siden av vassdraget, øyensynlig har også her veiene spilt en rolle. 

 

Rik. Berge hevder i bygdeboka for Vinje - Rauland at jarnvinna må tilhøre en tid 

forut for 18. århundre. Og dermed kan vi vel regne med at også hustuftene en her 

funnet, iallfall til dels, må føres tilbake til 16-1700 årene. Utgravning av en 

eller et par kunne mulig gi materiale for nærmere datering av tuftene, og dermed 

også jarnvinna i disse trakter. 
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INNBERETNING 

om utgravning av steinalderboplass Nr. II ved  

Store Vrålsbuvatn, Songa, av 

Fredrik Gaustad. 

 

 

[Kart T.38, T.39, T.40] 

Undersøkelsen omfattet hovedsakelig to 1 m brede sjakter langs sidene på hytta, 

ca. 1/2 m fra veggen. Dessuten ble tatt prøveruter nordvest for hytta, og 

enkelte prøvestikk øst for denne. 

 

Den sørlige sjakt (L 3 - L 9) viste at kulturlaget her lå gjennomsnittlig 5 cm 

under torven, og var gjennomsnittlig ca. 10 cm tykt. Mot øst synker kulturlaget, 

og i rute L 9 lå det opptil 40 cm dypt. I motsetning til de øvrige ruter var 

lagfølgen mere uklar. Over boplasslaget kom således et lag med sand som syntes 

brent. Under det sedvanlige kulturlag lå et sterkt kullblandet lag med en mengde 

skjørbrent stein. Kokstein og skjørbrent stein var ellers sjelden i de øvrige 

ruter. Antagelig har en i rute L 9 truffet på, eller kommet nær en bålplass. 

 

Liknende forhold fantes i rute E 5, hvor lagfølgen var: torv, sandlag med litt 

kull (boplasslag), brunt sandlag med kull, konsentrert kullag på fjellgrunn. Det 

dypeste kullag viste at det måtte være brent store mengder ved på dette sted. I 

de rutene som lå lenger øst ble det brune sandlaget med kull gjenfunnet, men 

utgjorde her det underste lag. I rute E 9 lå det i NØ hjørne en ildstedliknende 

oppbygning inneholdende meget kull og et lite stykke brent bein. Denne var 

anlagt på fjellgrunnen og var også omgitt av det brune, litt kullblandete 

sandlag. Det syntes derfor som også rute E 5 måtte inneholde et ildsted eller en 

bålplass, som av beboerne er nedgravd. Skjørbrent stein fantes i nordsjakten 

mest konsentrert i E 5, 
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og hertil grensende ruter. Ellers var spredningen jevnt liten. 

 

Funnene er først og fremst flintavfall. Dette forekommer i bare små mengder, fra 

ingen til 40-50 stykker pr. rute. Størrelsen er som regel minimal, så det synes 

som råmaterialet er særs godt utnyttet. Ethvert større stykke er som regel slitt 

eller bærer spor av retusj, til dels fragmentariske redskaper. Bare to redskaper 

er hele, nemlig de to funne pilespisser. 

 

Bergkrystall forekommer også, men i små mengder. Bare ett stykke viste spor av 

tildanning. Dessuten ble det funnet kvarts og kvartsitt i små mengder (se 

forøvrig funnlisten). 

 

I rute L 9 ble funnet noen små klumper av rødaktig masse. Mulig kan det dreie 

seg om maling, f. eks. oker. Da klumpene ble funnet i overgangen mellom 

"boplasslaget" og det dypere sterkt kullblandete jordlag kan en ikke utelukke at 

klumpene kan være brent leire fra bålet. 

 

Videre gravning på boplassen kan være ønskelig, men kan neppe bli aktuell før 

hytta er flyttet. 

 

Boplassen ligger på brukseier Skamarkens hyttetomt på den vestlige delen av 

eidet som skiller Store og Lille Vrålsbuvatn. Der var ved registrering funnet 

flint i takdryppet, og det var gravd en prøvegrop ved det sørvestre hjørne av 

hytta (se registreringsberetning s. 60). 
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Funn fra Store Vrålsbuvatn II. 

a. Enegget pilespiss av mørk grå flint, av samme hovedtype som Bøe: Høyfjellets 

forhistorie, fig. 31. Lengde 3,3 cm, st. br. 1,3 cm. F 5, i takdryppet. 

b. Flekkepil med tange, av mørk grå flint. Tangen retusjert på en side, litt 

retusj ved odden. Lengde 4,4 cm, st. br. 1,3 cm. K 5, i takdryppet, 

c. 2 flekkeskrapere av flint: 

1) Flekkeskraper av lys grå flint. Utbuet egg, litt retusj ved en sidekant. 

Bakre del avbrutt. Lengde 2,1 cm, st. br. 1,6 cm. L 9. 

2) Flekkeskraper av grå flint, retusjert på 3 sider. Den ene siden innbuet, 

de to andre litt uregelmessige. Lengde 2 cm, st. br. 1,6 cm. K 2-3, 

prøvestikk. 

d. 4 retusjerte flekker, derav 2 fragmenter: 

1) Smal grå flekke, skrått tilspisset med litt retusj i den ene enden, den 

andre tverrenden skrått avslått og retusjert. Lengde 3,1 cm, st. br. 0,8 

cm. L 9. 

2) Mikroflekke av grå flint, tilspisset i den ene enden. Retusj langs den 

ene sidekanten. Lengde 1,7 cm, st. br. 0,5 cm. K 3. 

3) Fragment av smal grå flekke, retusjert langs begge sidekanter, den ene 

fra oversida, den andre fra undersida. Den ene tverrenden skrått avslått 

og retusjert, den andre avbrutt. Lengde 3 cm, st. br. 1 cm. E 6. 

4) Flekkefragment av grå flint. Den ene enden skrått avslått og retusjert, 

den andre enden avbrutt. Lengde 1,9 cm, st. br. 1,1 cm. L 3. 

e. 11 flintstykker med retusj, av forskjellig form og størrelse. Lengder 2,5 - 

1,3 cm. 

f. 21 flekker og flekkefragmenter av lys og mørkere grå flint: 

1) 16 flekker og flekkefragmenter. Lengder 2,6-1,0 cm. 

2) 5 mikroflekker. Lengder 2,5-1,0 cm. 

g. Ca. 100 g avslagsstykker av flint, i alt ca. 200 stykker, de fleste er små. 

h. Skraper av lys grå og hvit kvarts, laget av et avslagstykke. Bred, utbuet 

skraperegg. Lengde 3,2 cm, st. br. over eggen 3,9 cm. Strandfunn. 
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i. 2 retusjerte flekkefragmenter av kvarts: 

1) Flekkefragment av bergkrystall med retusj langs en sidekant. Lengde 1,9 

cm. L 8. 

2) Flekkefragment av hvit kvarts. Den ene enden skrått avslått og 

retusjert, den andre enden avbrutt. Lengde 1,4 cm. Strandfunn. 

 

k. 7 hele og fragmentariske mikroflekker av bergkrystall. Lengder 2-1 cm. 

l. 15 avslagstykker av bergkrystall og 3 av kvarts. 

m. 3 avslagstykker av kvartsitt. 

n. 1 lite stykke brent bein. E 9. 

o. Trekull. 
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F U N N L I S T E 

 

 

 

 

Flint                                               Kvarts, bergkrystall 

Rute        Redskaper    Flekker    Avslag        Redskaper  Flekker  Avslag 

----------------------------------------------------------------------------- 

C 3                                   1 

E 3                         3        40                         1       1 

E 4                                  12 

E 5                                   2 

E 6             1           1        10                                 1 

E 7                         2         7                                 1 

E 8                         1                                           1 

E 9                                   3                                 1 

F 5             1 

K 2-3           2 

K 3-4                                18 

K 5             1 

L 3             1                     5 

L 4                         2        14 

L 5  

L 6 

L 7                                  21                        4        4 

L 8                         3        35              1         2        6 

L 9             2           2        10                                 1 

Strand                                               2                  2 

Prøve- 

stikk                       1        40 

----------------------------------------------------------------------------- 

                8          15       218              3         7       18 

Retusjerte         Mikro- 

flintstykker   11  flekker  6 

               19          21   ca. 100 g. 
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INNBERETNING 

om registrering av Kjelavatn og Ståvatn,  

Vinje s. og pgd., Telemark, 18. august – 

14. september 1958 ved 

Jens Storm Munch. 

 

 

 

[Kart T. 55. T.58] 

I forbindelse med reguleringen av Tokkevassdraget foretok undertegnede en 

registrering av Kjelavatn og Ståvatn i Vinje, Telemark, i tiden 18. august - 14. 

september 1958. 

 

Kjelavatn er ca. 3,5 km langt med mange bukter og en del større og mindre øyer. 

Foruten flere mindre elver og bekker har Kjelavatn tre hovedtilsig, alle i 

vestenden: Vassdalselvene i syd, Kisteelva og Kjelåa i nord. Den største av 

disse er Kjelåa som kommer fra Ståvatn. Utløpet fra Kjelavatn er i sydøstenden 

av vannet. Kjelavatn faller naturlig i to deler, skilt ved et trangt sund noe 

vest for midten av vannet. 

 

Det viste seg at områdene rundt Kjelavatn så vel som langs Kjelåa for det meste 

var svært myrlendte og derfor lite egnet til boplasser. Enkelte steder så 

terrenget mer eller mindre lovende ut, og det ble tatt en mengde prøvestikk. 

Særlig ble det nøye undersøkt ved høler i elven, ved sundet og ved elveosene og 

dessuten ved Fentevollen seter i vestenden av vannet. Her skulle etter sigende 

den beste fiskeplassen i hele vannet være. 
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STEINALDERBOPLASSER. 

Sandvika. 

 

Bare en eneste boplass ble funnet ved Kjelavatn. Den ligger i Sandvika, den 

innerste østbukten av vannet. Mellom en odde på sydsiden og en skråning på 

nordsiden er en flate ca. 120 m lang og 40-80 m bred (smalest mot nord). 

Innenfor er det myrlendt. Mot stranden er et 15-30 m bredt grusbelte, og 

innenfor er en tørr gresslette. Omtrent i midten renner det ut en liten bekk. På 

nordsiden av bekken inn mot skråningen er en fin gresslette, nærmest trekantet, 

ca. 30 m lang ØSØ-VNV, ca. 60 m SØ-NV. Skråningen faller ned mot bekken slik at 

det bare blir ly fra skråningen på den nordvestre del av det bredeste av sletten 

(kfr. fotografier). Omtrent midt på her var det prøvestikket ble tatt, og en 

liten håndfull flintavfall og kvarts ble plukket opp. 

 

Det ble antatt at boplassen strakte seg over et temmelig stort område. Men 

prøvestikk på den trekantete gressletten og på sletten på østsiden av skråningen 

ga ingen resultater. Det viste seg så at prøvestikket var tatt omtrent midt i 

restene av - en hustuft ! 

 

Et område 7 x 6 m ble lagt opp med en profillinje noe vest for midten. Den 

nordvestre halvdel ble først gravet og tegnet, dernest den sydøstre. Profilen 

ble hverken tegnet eller fotografert da den sa svært lite. Bare enkelte steder 

kunne det mørke kulturskiktet tydelig sees, og her var lagfølgen: torv 6 cm, 

mørkt lag 3-5 cm, dernest brunaktig, steril grus. Bare mot 0-punktet, E, var 

profilens totale tykkelse 5 cm. (kfr. plantegning). 

 

Huset har vært rektangulært med lengderetning NV-SØ. Murene har vært ca. 5 m og 

ca. 3 m lange. De er forholdsvis godt 
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bevart, særlig langs nordvestveggen. Mest utrast er murene ved begge langsidene 

noe syd for midten, særlig på østsiden. Muligens kan murene her ha vært noe 

høyere. Ellers må de ha vært meget lave, bare 2 eller i høyden 3 lag stein. Spor 

etter stolpehull ble ikke funnet. Heller ikke ble det funnet noe ildsted. 

 

I nordøstmuren, like nordvest for midten og utrasingen er det en åpning, 

bortsett fra at der ligger en løs stein. Ellers blir åpningen ca. 50 cm og kan 

muligens være inngangen. 

 

Spredt over hele hustuften og delvis like utenfor ble det funnet en mengde 

flint, til dels i konsentrasjoner. Noe flint ble funnet temmelig høyt oppe i 

torven, det meste lå i det mørke laget og lite i den sterile grusen. Det meste 

av flinten var av god kvalitet. Bare få redskaper ble funnet. Det øvrige var 

avslag, hvorav mengder av fine flekker var fremtredende. 

 

En del av funnene som nummerert på plantegningen: 

1. En ganske liten pilespiss av flint. 

2. En liten kjerne av flint. 

3. Konsentrasjon av blåsvart flint. 

4. Stor konsentrasjon av blåsvart flint, 

5. Konsentrasjon av små stykker av blåsvart flint + 1 bergkrystall. 

6. Konsentrasjon av bergkrystall. 

7. Liten konsentrasjon av små stykker av lys flint. 

8. Liten konsentrasjon av små stykker av lys flint. 

9. Konsentrasjon av flint. 

10. Stor konsentrasjon av flint, med flekker og piler. 

11. Liten skraper av flint. 

12. 3 flekker med spor etter tilhugging.  

13. Stykker av skjørbrent flint. 

Ved nr. 13 kunne sanden også virke brent. 

 

Skjørbrent stein ble det funnet en god del av over hele tuften. Et par steder 

var det spesielt svart, og noen små trekullbiter ble tatt vare på. 
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Funn fra steinalderboplassen  

Sandvika ved Kjelavatn. 

a) Sylindrisk flekkeblokk av mellomgrå flint med spor etter flekkeavslag rundt 

hele kroppen. Blokken er skrått avslått på midten. L. 3 cm, diam. 2,6 cm. K 

2. 

b) Spinkel pilespiss av lys flint, tildannet av en flekke slik at den nærmest 

blir enegget, men uten at egglinjen viser spor etter retusj. Tangens ene 

sidekant er tilhugget fra undersiden, den andre fra oversiden. L. 3,3 cm. K 

1. 

c) Pilespiss av lys flint, tildannet av en flekke, med ytterste del av odden 

retusjert på den ene siden. Tangens ene sidekant er tilhugget fra undersiden, 

den andre fra oversiden. L. 4,5 cm. K 10. 

d) Pilespiss av lys flint, funnet i to deler, tildannet av en ryggflekke; 

tangens sidekanter er kun retusjert fra undersiden. L. 5,5 cm. K 10. 

e) Kort, kraftig pilespiss av lys flint, tildannet av en flekke. Langs den ene 

egglinjen er spor av retusj. Tangens sidekanter er kun tilhugget fra 

undersiden. L. 3,8 cm. K 10. 

f) Pilespiss av mørk flint, tildannet av en flekke. Ytterste del av odden er 

brukket. Tangens ene sidekant er tilhugget fra undersiden, den andre fra 

oversiden. L. 4,5 cm. K 10. 

g) Nedre del med tange av en pilespiss av mørk grå flint, tildannet av en smal 

og spinkel flekke. Tangens ene sidekant er tildannet fra undersiden, den 

andre fra oversiden. L. 2,2 cm. K V. 

h) Slank flekke av mørk grå flint, med påbegynt retusj til tange i den ene 

enden. Tangens sidekanter er kun tilhugget fra undersiden. L. 4,5 cm. K 10. 

i) Kraftig flekke av lys, grå flint med den ene ende retusjert til en spiss, 

eller uten tilhugging. Muligens er det en pilespiss, sml. Oskar Lidén: 

Sydsvensk stenålder II, fig. 24. L. 5,3 cm, br. 1,5 cm. K 10. 
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k) Liten pilespiss av lys flint, tildannet av en flekke. Ytterste del av odden 

er brukket. Tangens sidekanter er kun tildannet fra undersiden. L. 3,1 cm. K 

U. 

l) Liten skraper av grålig flint, tildannet av et spaltestykke med flat 

underside og kort, bred og kraftig kropp som smalner av til en "tange", sml. 

Bøe: Til høgfjellets forhistorie, fig. 35 p. Skrapereggen som bare er svakt 

retusjert, men viser tydelige slitemerker, er tildannet langs den svakt buete 

brede ende. L. 3,3 cm, br. 2,8 cm, tykkelse 1,2 cm. K 11. 

 

m) Liten skraper av bergkrystall, tildannet av et tilfeldig spaltestykke med 

tydelig retusjert skraperegg langs den bredeste tverrende. L. 2,7 cm, br. 1,2 

cm, tykkelse 0,6 cm. K Ø. 

 

n) Kraftig flekke av lys flint med tydelig tversgående retusj på den bredeste 

del av den flate underside. L. 6,7 cm, br. 1,3 cm. K 12. 

o) 70 flekker og flekkefragmenter av lys og mørkere grå flint. Av disse er et 

par ryggflekker, ca. 15 alminnelige flekker og de øvrige større eller mindre 

fragmenter. Lengden varierer fra 6,3 til 1-2 cm, bredden fra 2,7 til 0,7 cm. 

6 stykker er mikroflekker, lengde fra 1,9 til 1,3 cm, bredde fra 0,6 til 0,4 

cm. - De fleste flekkene er funnet i konsentrasjoner: 30 i K 4, 12 i K 10, 2 

i K 12, 2 ildskjørnete i K 13; de øvrige er funnet spredt innenfor tuften, 5 

i K V og 20 i K Ø. 

p) 21 flekker og flekkefragmenter av lys og mørkere grå flint, derav 1 

ryggflekke. Lengde fra 5,8 til 1,5 cm. K U. 

 

q) 2 flekker av bergkrystall. L. 2,6 og 1,8 cm. K 6 og K 12. 

 

s) Ca. 800 spalte- og avslagsstykker av flint, derav 14 ild-skjørnete. 

Størrelsen varierer fra 4,5 cm til et par millimeter. De fleste stykker er 

funnet i konsentrasjoner: ca. 500 i K 4, ca. 50 i K 5, ca. 80 i K 10, ca. 10 

i K 7, ca. 10 (ildskjørnete) i K 13; de øvrige spredt innenfor tuften, ca. 

100 i K V og ca. 50 i K Ø). 
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t) Ca. 100 spalte- og avslagsstykker av flint, derav 6 ildskjørnete. Størrelsen 

varierer fra 5,5 cm til et par millimeter. Nesten halvdelen er funnet i 

konsentrasjoner: ca. 30 i K 3, ca. 30 i K 9, ca. 10 i K 8; resten er funnet 

spredt utenfor tuften. 

u) Ca. 20 spalte- og avslagsstykker av bergkrystall. Størrelsen varierer fra 4,2 

cm til 0,5 cm. 7 stykker ble funnet i K 6, resten spredt innenfor tuften, med 

10 i K Ø og 3 i K V. 

v) 15 spalte- og avslagsstykker av bergkrystall, derav 2 naturlige kjerner 

funnet i K 9, lengde 4,9 cm og 4,4 cm. De øvrige stykker ble funnet spredt 

utenfor tuften. Størrelsen varierer fra 3,6 cm til 0,7 cm. 

w) Ca. 30 spalte- og avslagsstykker av kvarts. Størrelsen varierer fra 3,3 cm 

til 0,9 cm. 15 stykker ble funnet i K 6, de øvrige lå spredt innenfor tuften, 

10 i K Ø og 5 i K V. 

 

x) 5 spalte- og avslagsstykker av kvarts. Størrelsen varierer fra 1,9 cm til 0,8 

cm. Stykkene ble funnet spredt utenfor tuften. 

 

y) 2 spalte- og avslagsstykker av kvartsitt. Størrelsen varierer fra 1,7 cm til 

0,9 cm. Stykkene ble funnet innenfor tuften i K Ø. 

 

z) 5 spalte- og avslagsstykker av kvartsitt. Størrelsen varierer fra 1,6 cm til 

0,9 cm. Alle ble funnet utenfor tuften. 

æ) Liten samling små trekullstykker, de fleste funnet ved K 13, ellers spredt 

innenfor tuften, ingen utenfor. 
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Ståvatn. 

er også ca. 3,5 km langt, men med en arm mot nord hvor Saltvadhølen forbinder 

vannet med Ulevåvatn, og en lang arm mot sydvest, Ståvassvika. Vannet er jevnt 

over temmelig grunt, og i sydøstlige halvdel er der atskillige små og større 

øyer. Bortsett fra Ståvassvika er det mange bukter. Ståvatn har en rekke mindre 

tilsig, men bare ett hovedtilløp, nemlig elven fra Ulevåvatn. Forholdsvis stor 

er også den nordligste av de to elvene som faller ut innerst i Ståvassvika. 

Utløpet fra Ståvatn er i den sydøstlige enden, hvor Kjelåa forbinder vannet med 

Kjelavatn. 

 

Områdene rundt Ståvatn er for en stor del myrlendte og på sine steder, som i 

Ståvassvika, bratte og således lite egnet til boplasser. Atskillige steder så 

allikevel lovende ut, og en mengde prøvestikk ble tatt. 
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STEINALDERBOPLASSER. 

 

På odden på østsiden av utløpet av elven fra Kistetjern ble det funnet spor 

etter boplass. Selve odden er ca. 6 m høy og består mest av grus og sand. Den 

ytterste pynten er bare vel 1 m høy, omtrent 10 x 20 m i utstrekning og er 

temmelig flat. På midten er det litt fuktig. Både på øst- og vestsiden er en 

kort, fin sandstrand. På vestsiden er det litt ly. Ved prøvestikk ble det ved 

stranden på vestsiden og litt nordover funnet spredt noen få flintstykker og 

litt kvarts. Flinten lå ca. 10 cm under overflaten i et grått sandlag og delvis 

nede i et brunt jordlag. Bare avslag ble funnet; et flintstykke var ildskjørnet. 

 

Kjerringnes. 

 

På den sydlige del av neset, VNV for Gautesvik seter, ble det funnet en boplass. 

Ytterst mot vannet er her en 2-4 m bred brem av strandstein og fast fjell. På 

sydsiden ble det her funnet en del bergkrystallstykker. Innenfor er et platå, 

ca. 2-3 m over vannet. Platået vender mot vannet i SØ, S og V. Mot landsiden går 

det over i mer kupert terreng som stiger opp mot hovedveien. Her er intet som 

gir ly. Platået er ca. 15-20 m i retning Ø-V og ca. 20 m N-S. 

 

Prøvestikket ble tatt omtrent midt på platået. En mengde store og små 

bergkrystaller ble funnet. Flere hadde spor etter tilhugging, og to av stykkene 

var små skrapere. Litt kvarts og kvartsitt ble også funnet, samt 8-10 små 

flintstykker av dårlig kvalitet. Dessuten var der en del kokstein. 

5 m² av boplassen ble gravet. Rutene ble lagt opp slik at prøvestikket kom midt 

i en meterrute (kfr. skisse). Lagfølgen var denne: torv ca. 8 cm, grå sand ca. 

8-12 cm, mørk jord 



- 86 - 

 

ca. 2-5 cm (på sine steder noe mer), dernest steril brun jord. Mesteparten av 

funnene ble gjort i det grå laget. Her var funnmengden størst i den øvre 

halvdel, til dels så høyt oppe mot torven at funnene måtte hakkes frem. I det 

mørke laget ble det bare gjort funn i den øvre del, og det virket som om 

gjenstandene var trampet ned. Det ser ut som om dette mørke laget kan være den 

gamle torven som har tjent som gulv. -Over hele området var det bergkrystallene 

som dominerte sterkt. Det ble funnet fra meget store klumper ned til 

mikroskopiske biter. Noen av stykkene hadde spor etter tilhugging, men utenom 

prøveruten ble ingen egentlige redskaper funnet. En del store og små kvartsbiter 

ble tatt vare på; enkelte virket tilhugget. - Av kvartsitt ble det funnet lite. 

Det eneste store stykket - med huggmerker - ble funnet i prøveruten. - 

Flintmengden var ubetydelig sammenlignet ned mengden av bergkrystall. Ganske få 

stykker var av god flint, men det meste var av grå, dårlig flint. Samtlige 

stykker var små, sjelden over 3 cm lange. Bare et par av flintstykkene hadde 

spor etter tilhugging. Noen flekker ble funnet, men de var små og ubetydelige. 

Bare ett sted ble det funnet en liten konsentrasjon av ganske små flintstykker. 

- Så å si alt som ble funnet av flint, lå høyt oppe mot og klemt inn i torven. 

 

I forbindelse med denne boplassen må det nevnes at der er en stor 

bergkrystallåre i et fjell i nærheten. 

 

 

Gautesnes. 

 

På sydsiden av den østre odden av Gautesneset er et avlangt platå, ca. 2 m over 

vannet. Platået er ca. 20 x 10 m med lengderetning Ø-V. Ved prøvestikk ble det 

her funnet en del bergkrystaller, hvorav enkelte virket tilslått. Noe 
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kvarts var der også og dessuten en hel del kokstein. Men flint ble ikke funnet. 

- Muligens kan det her dreie seg om en boplass av kort varighet, kanskje bare et 

kort besøk. 

 

I nærheten av boplassen ligger en dyregrav (se nedenfor). 

 

Funn fra steinalderboplass ved 

Kjerringnes, Gautesvik, Ståvatn. 

a) Kort og bred flat flekke av grå flint med spor av sliping på overflaten. L. 

2,5 cm, br. 1,7 cm. Rute G 2. 

b) Liten pilespiss av lys grå flint, tildannet av en avbrutt flekke slik at den 

får tverregg. Tangens sidekanter er kun retusjert fra undersiden. L. 2,0 cm. 

Rute G 1. 

c) Liten skraper av grå flint, tildannet av et flekkefragment, med tydelig 

retusjert, buet skraperegg i den ene tverrende. L. 1,9 cm. Rute G 2. 

d) 2 kraftige skrapere av bergkrystall, tildannet av avslagsstykker med flat 

underside og rygget overside. I den bredeste, litt buete tverrende er tydelig 

retusjert skraperegg. L. 4,3 cm og 4,2 cm. Rute G 2. 

e) Kraftig skraper av bergkrystall. Undersiden flat, oversiden har bevart flere 

av krystallens naturlige overflater. Lengde 3,8 cm. G 1. 

f) 2 mindre skrapere av bergkrystall, dannet av tilfeldig formete stykker med 

flat underside, og retusjert skraperegg langs den ene side. L. 2,8 cm, og 2,5 

cm. Rute G 2 og G 3. 

g) 2 skrapere av bergkrystall, dannet av tilfeldige spaltestykker. Skraperegg 

langs en side. Lengder 2,5 og 1,8 cm. G 2 og G 1. 

h) Lite, uregelmessig stykke av bergkrystall, noen av krystallens naturlige 

overflater bevart. Kort skraperegg på en side. St. lengde 1,9 cm. 
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i) 2 flekker av bergkrystall, med mer eller mindre tydelig retusj langs en 

sidekant. Lengder 4,9 og 4,0 cm. G 4 og G 3. 

k) 4 små mer eller mindre koniske flekkeblokker av bergkrystall med spor etter 

avslag av mikroflekker rundt hele eller store deler av kroppen. H 2,1 cm til 

1,9 cm. Rute G 2. 

l) 1 tilfeldig formet kjerne av bergkrystall med spor etter avslag av 

mikroflekker langs den ene side. H. 1,9 cm. Rute G 4. 

m) 2 små kjerner av grå flint med spor etter avslag av mikroflekker på den ene 

side. L. 2,1 cm og 1,6 cm. Rute G 1 og G 5. 

n) 11 flekker og flekkefragmenter av lys og mørkere grå flint, alle av litt 

større flekker. L. fra 6,0 cm til 0,7 cm. 3 er funnet i rute G 1, 1 i G 2, 1 

i G 3, 2 i G 4 og 4 i G 5. 

o) 11 mikroflekker av lys og mørkere grå flint. Lengde fra 2,7 cm til 1,2 cm. 4 

er funnet i rute G 2, 2 i G 3, 2 i G 4 og 3 i G 5. 

p) 30 flekker og flekkefragmenter av bergkrystall, alle av litt større flekker. 

L. fra 3,9 cm til 0,8 cm, br. Fra 2,8 cm til 0,8 cm. 9 er funnet i rute G 1, 

4 i G 2, 6 i G 3, 4 i G 4 og 7 i G 5. 

q) 33 mikroflekker av bergkrystall. L. fra 3,0 cm til 0,8 cm, br. fra 1,0 cm til 

0,3 cm. 4 er funnet i rute G 1, 9 i G 2, 6 i G 3, 9 i G 4 og 5 i G 5. 

r) Flekke av kvarts. L. 3,7 cm, br. 1,7 cm. Rute G 1. 

s) Ca. 145 spalte- og avslagsstykker av flint, de fleste små og for det meste av 

dårlig flint. L. fra 4,2 cm til et par mm. Ca. 70 er funnet i rute G 1, 25 i 

G 2, 15 i G 3, 20 i G 4 og 15 i G 5. 

t) Ca. 680 spalte- og avslagsstykker av bergkrystall, derav ca. 30 ganske store 

kjernefragmenter. L. fra 6,0 cm til 2,5 cm. De øvrige er mindre 

spaltestykker. L. fra 5,0 cm 
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t) til et par mm. - Ca. 200 er funnet i rute G 1, 140 i G 2, 75 i G 3, 145 i G 4 

og 130 i G 5. 

u) Ca. 90 spalte- og avslagsstykker av kvarts, derav noen ganske store 

kjernefragmenter, resten mindre avfallsstykker. L. fra 6,7 cm til ca. 0,5 cm. 

15 er funnet i rute G 1, 25 i G 2, 15 i G 3, 20 i G 4 og 15 i G 5. 

v) 30 spalte- og avslagsstykker av kvartsitt, derav et par ganske store 

kjernefragmenter. L. fra 4,6 cm til et par mm. 15 er funnet i rute G 1, 5 i G 

2, 3 i G 3, 2 i G 4 og 5 i G 5. 
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DYREGRAVER. 

Gautesnes 

er det store neset som stikker ut ca. 0,5 km syd for Gautesvik seter. På det 

høyeste er neset ca. 30 m over vannet. Mellom neset og fastlandet er to smale 

eid. Det ytterste av disse er ved høyvann bare ca. 60-70 m bredt. Ca. 20 m fra 

den østre og ca. 40-50 m fra den vestre viken ble det her funnet en dyregrav. 

Her var også det naturlige sted å krysse eidet. Graven var ca. 2 x 1,5 m og 

knapt 1,5 m dyp. Veggene var pent muret, men nu en del sammenrast. Steinene var 

lite dekket med mose. Graven virket ikke særlig gammel, men noen nærmere 

datering var det ikke mulig å gi da intet ble funnet i bunnen ved en rask 

undersøkelse. - Tvers over eidet var det rester etter fanggjerder som sperret 

hele eidet, ca. 60-70 m langt i retning Ø-V. 

 

Ved Gautesnes er Ståvatn smalest, bare et par hundre meter bredt. På midten er 

en grunne som ved lavvann delvis er tørr. Rett overfor Gautesnes på sydsiden 

stikker det ut en odde med en liten fjellrabbe. På det laveste partiet ut imot 

vannet og Gautesnes, rett VSV for fjellrabben ble det funnet en pent muret 

dyregrav. Her er det naturlige sted for en dyreflokk å passere over til 

Gautesnes. Graven var ca. 1,5 m dyp, av noe uregelmessig form og med sider som 

skrånet svakt innover slik at grunnflaten ble størst i bunnen. - Steinene var 

lite dekket av mose. - En rask undersøkelse i bunnen ga ingen funn. 

 

Fra hvert hjørne av graven ser det ut til at det løper ut rester etter 

fanggjerder (kfr. skisse). 
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HUSTUFTER. 

 

Innerst i Ståvassvika ca. 15 m over vannet på nordsiden ble det funnet rester 

etter en fangsthytte. Murene viser at hytten har hatt to rom. Hovedrommet i 

sydvestre del har vært ca. 2 x 3 m, og i nordøstre del har det vært et noe 

større rom ca. 3 x 3 m. Murene var ganske lave, knapt 0,5 m, og bedre i 

hovedrommet enn i siderommet. I hovedrommet var det inngang ved sydvestre 

hjørne. - Flere prøvestikk ble tatt, men uten resultat. 
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INNBERETNING 

om topografisk-arkeologisk registrering  

ved Bordalsvatn, Grungedal s. Vinje pgd., Telemark, av 

Irmelin Martens. 

 

 

 

Bordalsvatn er omlag 6 km. langt, med lengderetning VNV-ØSØ, og ligger ved 

normal vannstand 862 m.o.h. To elver munner ut i vannets vestre ende, Bora og 

Havra, og fra den nordligste av de to vikene i øst, renner Bora videre gjennom 

en dal ned mot Edland. 

 

Fjellsidene faller nokså bratt ned mot vannet på alle sidene, og med få flatere 

strandpartier. I vestenden er terrenget mer åpent, dels med flate gressletter 

nede ved vannet. Noen hundre meter opp fra stranden ligger gården Havradalen. 

Liknende flate strandpartier finnes også på østsida av Boras munning. Flere 

mindre bekker renner ut i vannet, og ved osene på solsida har det dannet seg 

flatere partier. Dette er de eneste stedene hvor det kan være muligheter for 

bosetning. Her ligger flere seterbuer, og terrenget omkring er slåttemark. Langs 

stranden er det ellers en del myrlendt mark, og over alt vokste bjørkeskogen 

like ned til vannkanten. 

Gården Havradalen har vært bebodd fra 1600-tallet, og i terrenget omkring fantes 

flere minner etter kullbrenning (se nedenfor s. 93). I lia på nordsida av Bora, 

mellom Hovden og Bjørnstads hytte har det tidligere ligget flere gårder, og 

tufter og husrester kunne ennå sees. Gårdene ble nedlagt i forrige århundre da 

beboerne dro til Amerika. Ved Havradalen er det funnet en øks av jern, som 

Vikingesverd, fig. 43, C. 24225. 

 

Fra Haukeliseter, forbi Havradalen og videre på nordsida av vannet, går en 

gammel drifteveg som har satt spor etter seg 
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i stedsnavn som Midtlæge og Drifteskar. 

 

Ca. 8 km VNV for Havradalen, ved Loftstokktjønn, ligger en sammenrast dyregrav. 

Den ligger på et lite nes ved utløpet av elva, ved den beste overgangen over 

denne. Ved Loftstokktjønn er funnet en pilespiss av jern av formen R. 539, C. 

28576. 

 

Det ble ikke funnet spor etter forhistorisk bosetning ved Bordalsvatn, arbeidet 

ble også vanskeliggjort av høy vannstand. 
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HUSTUFTER ETC. 

Havradalen. 

 

Snaut 100 m SSØ for våningshuset, litt Ø for stien bort til brua ligger en 

hustuft. Den tegner seg som en rektangulær forsenkning i bakken. Lengderetningen 

er Ø-V, størrelse 6,5 x 5 m. Sannsynligvis nyere tid. 

 

Drifteskar. 

 

15-20 m fra vannet, like V for bekken, ligger en rektangulær hustuft, innvendige 

mål 7,3 m x 4,7 m. Den tegner seg som en forsenkning med en lav gressvoll rundt, 

med døråpning mot vannet. Prøvestikk viste et tynt, kullholdig jordlag under 

gresstorven. Sannsynligvis fra nyere tid. 

 

I det lille dalsøkket mellom Bjørnstads hytte og Midtlæge skal det etter 

opplysning fra Tor Havradalen ligge en gammel steinbu. Hele området er bevokst 

med bjørkeskog, og bua ble ikke funnet ved registreringen. 

 

På S-sida av vannet, i lia ovenfor Storevik ligger også rester etter en steinbu. 

Opplysning fra Tor Havradalen. 

 

 

Helleren. 

 

Vel 200 m innenfor strandkanten, litt ovenfor seterbua, under bergveggen på NV-

sida av sletten, ligger en heller. Åpningen vender mot S-SSV. Terrenget under er 

skrått og ujevnt, delvis steinete. Området under helleren er ca. 3 m bredt på 

det bredeste. Prøvestikk viste mørk kullblandet jord i minst 30 cms dybde under 

overflaten. Ingen funn. 
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SPOR ETTER KULL- OG JERNUTVINNING. 

Havradalen. 

 

Rund miletuft ca. 175 m ØSØ for våningshuset, nær stien ned til båtstøa. 

Prøvestikk midt i ga kullstykker og sterkt kullholdig jord. 

 

På en liten morenehaug 300 m V for husene, ligger en miletuft. 

 

Osbuvollen. 

 

På jordet ved lokaliteten Osbuvollen ligger 5 miletufter på en flat gresslette. 

Alle tegnet seg som lave runde jordvoller med forsenkning i midten. 

1. Miletuft ca. 10 m S for stua på Osbuvollen. 

2.    "     "   60 m SSØ for nr. 1. 

3.    "     nær vannkanten 15 m S for nr. 2.  

4.    "     nær vannkanten 3 m SØ for nr. 1. 

5.    "     S for huset og 50 m V for nr. 2. 

6. Ca. 200 m S for stua på Osbuvollen, 450 m SØ for gården ligger en større 

miletuft på en morenehaug i småkupert terreng. Prøvestikk i krateret ga 

kullholdig jord. Diam. 6 m. Den var bygd av stein og jord. Svak mulighet for 

at det kan være en gravhaug. 

 

Ø for Boras munning, på en slette mellom Bjørnstads hytte og naust, ligger 2 

miletufter. 

 

Ved Drifteskar, på en lav rund forhøyning ca. 50 m N for tufta, en miletuft. 

 

På sletta mellom seterbua og stranden på Helleren ligger en miletuft. Ved 

strandkanten ble det funnet atskillig jernslagg. 
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INNBERETNING 

om befaring ved Bergsvatn,  

Øyfjell s., Rauland pgd., Telemark,  

utført 20/6-1958 av 

Irmelin Martens. 

 

 

 

 

 

Bergsvatn ligger 645 m.o.h. og hører med til et mindre vassdrag som også 

omfatter Viksvatn. 

 

Vannet er ikke stort, omlag 1 km langt N-S og noe smalere, det er forbundet med 

Hovdevatn ved et trangt sund, de to vannene ligger i samme nivå. Langs den 

vestre bredden er terrenget meget bratt ved begge vannene, unntatt der hvor 

Bergegårdene ligger. Ved nord- og østbredden er det ganske flatt, dels myrlendt, 

dels småkupert med knauser. Terrenget er bevokst med barskog. 

 

Ved befaringen ble undersøkt et område fra den vestligste av de to bekkene i 

nord, langs den østre bredden ned til bekken ved Mørkeløk. 
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STEINALDERBOPLASSER. 

Bergsvatn I. 

 

Nær den nordøstre enden av vannet, like under lysledningen, strekker det seg en 

sandstrand ca. 45 m sørover fra en liten odde. Sanden er litt gjørmete, 

terrenget innenfor er nesten flatt, litt myrlendt, bevokst med gresstuer og 

vier. Profil nær stranden viste øverst et lag myrjord, derunder et svakt 

utskilningslag som lå på ren sand. Ved vannkanten ble det funnet en sylindrisk 

kjerne og noen mindre flintavslag. 

 

Bergsvatn II. 

 

Ved nordbredden, mellom de to bekkemunningene, ligger en pen sandstrand, på 

tomta til en privat hytte. Stranden begrenses mot Ø av bekken, og i V ender den 

i en vik med myrlendt mark. Stranden er nokså flat, med tørrlendt, grusaktig 

sand. Et par meter ovenfor vannkanten ble det funnet skjørbrent stein under 

torven, og på stranden ble det funnet et stykke avfallsflint. Boplass ? 
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