
UNIVERSITETETS OLDSAKSAMLING 
 

Arkeologiske undersøkelser 
i 

Tokke - Vinjevassdraget 1959. 
 
 

Innhold:                                                        Side  
 
Forord 
 
Registreringer i Bitdal .......................................  1 
Registreringer i området Langesæ-Førsvatn-Hyljelidhyl ......... 11 
Tillegg til registreringer i Songavassdragets øvre del......... 22 
Registreringer ved Totaks vestre del .......................... 24 
Utgravninger i Bitdal: ........................................ 26 
Boplassundersøkelse ved Finnroi ............................... 27 
Undersøkelse av hustuft på Stakkslåtta......................... 30 
Undersøkelse av heller ved Bjørnsandodden ..................... 32 
Undersøkelse av heller ved Steinbufloti ....................... 35 
Utgravninger ved Langesæ ...................................... 37 
Undersøkelse av heller ved Langesæ ............................ 37 
Undersøkelse av tuft mellom Langesæ og Hasletjønn ............. 43 
Utgravninger ved Songa: ....................................... 44 
Boplassundersøkelse ved Romtveittjønn.......................... 44 
Boplassundersøkelse ved Dragarosen III, IV og V ............... 45 
Boplassundersøkelse ved Nordre Fjarefit ....................... 51 
Undersøkelse av heller ved Store Vrålsbuvatn .................. 55 
Undersøkelse av hustuft og blester ved Tangvassosen ........... 57 
Andre utgravninger: 
Boplassundersøkelse ved Hønevikje, Killingtveit, Totak ........ 59 
Fortsatte undersøkelser ved Sandvika, Kjelavatn ............... 61 
Fortsatte undersøkelser ved Kjærringnes, Ståvatn .............. 66 
Boplassundersøkelse ved Helleren, Bordalen .................... 68 
Storegutvollen, Bordalsvatn, beskrivelse til kartet............ 72 
Etnologiske undersøkelser i Vinje og Rauland .................. 73 

 



-1- 
 

Innberetning om registrering i Bitdalen, 
Rauland s. og pgd., Telemark. 

Av Arne J. Larsen. 
 
Terrengbeskrivelse. (Pl. I) 
Bitdalen går fra Sveigen i øst til Veidemannsbui i vest. Dalen har fått navn 
etter elva Bitu. Bitu kommer fra traktene omkring Halbjørkvommhaugen i vest, og 
renner inn i Bitdalsvatn ved Steinbufloti. Elva renner ut av vannet ved 
Lauphaugen i øst og fortsetter nedigjennom dalen til den renner ut i Totak i 
nordøst-enden. Hva navnet Bitu eller Bitdalen egentlig betyr er ingen helt 
sikker på. Rygh mener navnet kan tolkes på to måter. Bitu kan komme av Bita som 
betyr bitende kald, eller det kan være oppstått av bit, som betyr gressgang. Den 
siste tolkningen mener Rygh er den mest holdbare. Det har alltid vært gode 
beiter i Bitdalen. 
 
Fra Sveigen og fram til Bitdalsvatn er dalen åpen og vid og terrenget er 
småkupert til Stritubakken. Derfra er det flate og delvis myrlendte strekninger 
helt fram til vannet. 
 
Bitdalsvatn ligger mellom høye bratte fjell. De høyeste toppene i fjellrekka mot 
sør er Hillegjuvsbrurinn som høyest er 1455 m.o.h. Det høyeste fjellet på 
nordsida er Ørnenut, 1410 m.o.h. Bitdalsvatn ligger 947 m.o.h. og er ca. 5 km 
langt og ca. 450 m bredt på det bredeste. (Fig.1). 
 
Langs det meste av sørsida av vannet går fjellet eller ura helt ned i 
vannkanten. Bare enkelte sandodder stikker ut i vannet. Den største av oddene er 
Sandodden, vest for Hillegjuv. 
 
På nordsida er det, fra Lauphaugan til Bjørnsandodden, bare ei smal stripe land 
mellom brattlia og vannet. Bjørnsandodden er ei bred gresslette. Jordsmonnet 
består for det meste av fin sand. I stranda ligger store steiner, som gjør det 
vanskelig å komme i land når vinden står på. Videre fra Bjørnsandodden til 
Stakkslåtta er lendet bratt og det er liten plass mellom lia og vannet. Ved 
Stakkslåtta vider terrenget seg ut, og Stakkslåtta er et vidt åpent område. Det 
meste av området er inngjerdet beiteplass. Vestover fra Stakkslåtta blir 
avstanden mellom lia og vannet større og større. Numedølshaug, Tarjeisbu og 
Steinbufloti ligger på lave terrasser opp fra vannet. Mellom vannet og terrassen 
er det myrlendt. 
 
Fra Steinbufloti og vestover vider dalen seg ut. Fjellene på nord- og sørsida av 
Bitu trekker seg lengre tilbake, og lia er 
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slakere. Men den tørre slette landstripa er ikke særlig bredere her enn den er 
langs vannet, for på begge sider av Bitu er det store våte myrstrekninger (fig. 
2). Det brede myrbelte følger Bitu hele dalen vestover. På sørsida strekker myra 
seg for det meste helt inn til fjellfoten. Det tørre terrenget på nordsida er 
småkupert, og det skråner ned mot myra. På de flate tørre områdene, som 
avgrenses av store hauger, der går på tvers av dalen, ligger stølene; Rypehytta, 
Rolighole og Romtveitstøyl. Hallbjørkvommi ligger i lia mot nord. Ved 
Hallbjørkvommhaugen deler dalen seg. Bitu renner på sørsida av haugen, og langs 
elva er det myr. Veien til Veidemannsbui går opp forbi Hallbjørkvommi og over 
Hallbjørkvommhaugen. Fram til der Bitu bøyer av mot sørøst, går veien i 
fjellsida ovenfor myra. Terrenget mellom elva og Veidemannsbui er flatt og 
steinet. Veidemannsbui ligger ved foten av fjellkammen mellom Bitdalen og 
Valasjåvatn. Landskapet omkring Veidemannsbui er villere og ødsligere enn 
landskapet ellers i Bitdalen. Ved Veidemannsbui slutter dalen, og vidda 
begynner. 
 
Det er ikke vanskelig å gå fra Bitdalen til bygdene ved Totak, Rauland, Vå og 
Arabygdi. Veien til Rauland går forbi Bergestøl og Jordestøl, over Reinevadi 
videre opp Stritubakken og forbi Sveigen. Fra to steder i dalen kan man gå over 
til Vå. Den ene veien går opp brattlia vest for Hillegjuv, over Eivindflot og 
ned Våheii. Den andre går over fjellet vest for Våvadi ved Steinbufloti. Den 
letteste overgangen til Arabygdi er over fjellet sørøst for Veidemannsbui, over 
Flatafjell og ned Farastadjuvet. Fra Veidemannsbui er det grei vei opp til 
Valasjåvatn og ned Valasjådalen til Songa. Fra forskjellige steder på nordsida 
av vannet er det mulig å komme opp på vidda. Helt i øst går en vei opp langs 
Bergsbekken forbi Reinevåi og fram til Vesle Bitdalsvatn. Fra Stakkslåtta går en 
vei opp til Bjørnebu. Langs Rypehyttbekken går vegen opp til Skreudokkji, og 
derfra kan man komme videre innover vidda. 
 
Den gamle ferdselsveien mellom Hardanger og Rauland, Hardingslepa, gikk over 
Sauerflot og Ugleflot til markedsplassen på Salpyt. Fra Salpyt gikk veien til 
Veidemannsbui og derfra ned igjennom Bitdal til Åmyri i Rauland. Hardingslepa er 
fremdeles tydelig gjennom Bitdal og kan følges helt frem til Salpyt. 
 
Steinalderboplasser. 
Fra Bitdalen kjenner vi nå to sikre åpne steinalderboplasser. Den ene ligger på 
Finnroi, på sørsida av osen der Bitu renner inn i Bitdalsvatn, og den andre på 
Lauphaugen ved osen der elva renner ut 
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av vannet. 
 
Boplassen på Finnroi var den første som ble funnet, og den ble lokalisert ved et 
prøvestikk hvor det ble funnet avslag av flint. Boplassen ligger på vestenden av 
en elveterrasse, sørvest for Steinbufloti. Avstanden fra vannet til 
boplassområdet er 5 m og høyden over vannet ca. 2 m. Ved boplassen er osen ca. 
30 m bred og elva flyter rolig forbi. Elveterrassen går rett ned i vannet uten 
skikkelig strand. Mot øst og sørvest støter boplassområdet opp til store myrer. 
Vestover fra boplassen er terrenget tørt og småkupert. På, eller i nærheten av 
boplassen finns det ikke noe naturlig ly mot været. Fra boplassen er det godt 
utsyn over vannet og mot fjellene omkring. Bare et kort stykke fra boplassen er 
et par av de beste fiskeplassene i Bitdalsvatn. 
 
Av det antatte boplassområdet ble det gravd ut ca. 50 m². Prøvestikk omkring det 
utgravde området ga få funn, så det er rimelig å tro at hovedområdet for 
boplassen ble gravd ut. Hovedmengden av funnene var avslag av flint, over 1500 
stk., men det ble også funnet piler og skrapere av flint, og avslag og deler av 
skiferpiler (se gravningsberetning s. 26) 
 
Boplassen på Lauphaugan N. (fig. 3) ligger i et lite dalsøkk om lag midt på 
odden og ca. 70 m fra vannet. Nede i dalsøkket er det lunt, og boplassen ligger 
godt i ly for allslags vind. 
 
Boplassen ble lokalisert ved prøvestikk, som ga litt kull og 6 avslag av flint. 
Senere ble prøvestikket utvidet (av Jo Bleken-Nilssen) og det ble funnet tre 
flintavslag til, men svært lite kull. Det er ikke mulig å si noe om hvor stor 
boplassen har vært. 
 
Stranda nedenfor boplassen er smal og tildels storsteinet. Boplassen ligger 
strategisk til for fiske i osen og i den østlige del av vannet. På nordøst-sida 
av Lauphaugan N går et tydelig dyretråkk. (Se eget avsnitt.) 
 
Udaterte boplasser. 
 
På Steinbufloti ble det funnet tre lokaliteter med bare kull.  
Lokalitet nr. 1 ligger i terrassehellinga ca. 45 m sør for de vestligste husene 
på Steinbufloti og ca. 70 m fra vannet. Her ble det i et prøvestikk funnet et 
tynt kullag 4 cm under torva. På stedet er det godt ly mot nord, mens det er 
helt åpent mot øst, sør og vest. 
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Lokalitet nr. 2 er på nordsida av en kraftig jordvoll ca. 60 m øst for den 
østligste hytta på Steinbufloti, og ca. 50 m fra vannet. I et 75 cm langt 
prøvestikk ble det funnet et 3,5 cm tykt kullag 20 cm under torva. Jordvollen 
gir godt ly mot sør og vest, men mot nord og øst er det åpent terreng. 
 
Lokalitet nr. 3 er i en hesteskoformet naturlig innskjæring i terrenget med 
åpningen mot vest ca. 60 m fra vannet. Innerst i innskjæringen ble gravd ut et 
område 1,60 m x 1,50 m. Like under torva lå et tynt kullag, som gikk over i et 
lyst sandlag. I sandlaget ca. 13 cm under torva var et nytt tykkere kullag. 
 
Felles for de tre lokalitetene på Steinbufloti er at de ligger nær kanten av 
myra, som strekker seg mellom vannet og den tørre terrassen. 
 
Lauphaugan S. er odden rett overfor Lauphaugan N, på motsatt side av vannet. På 
østsida av odden, ned mot osen, ble det på en lun plass funnet et tynt kullag 
like under torva. 
 
Hustufter. 
Under registreringen ble det på nordsida av dalen lokalisert 22 tufter fra 
Bergestøl i øst til Veidemannsbui i vest. På sørsida av dalen ble det i alt 
registrert 7 tufter. Her vil tuftene bli nevnt som de ligger fra øst til vest. 
 
Bergestøl. 
I en jordvold, ca. 150 m sørvest for stølen og ca. 60 m nord for elva, er det 
gravd ut ei tuft, 3,80 m x 3 m innvendig målt, og veggene er på det høyeste 0,50 
m. Den naturlige volden danner veggen mot vest. Mot sør og nord er det lagt opp 
en steinmur. Tufta er helt åpen mot øst. Om lag midt i tufta er murt opp noe som 
kan ha vært et ildsted. Både inne i og utenfor tufta ble det funnet litt kull. 
 
Tufta var svært overgrodd da den ble funnet. 
 
Stakkslåtta (fig. 4). 
Tuft 3,5 m x 3,5 m, utvendig målt, 6 m øst for bekken og ca. 17 m fra vannet. 
Midt i tufta er en oppmuring av stein. I veggen mot sør og i oppmuringen på 
midten ble det funnet kull og slagg. (Tufta er gravd av Jo Bleken-Nilssen, se 
gravningsberetning s. 30). 
 



-5- 
 
Numdølshaugen. 
Her står restene av ei steinbu, 3 m x 2 m, utvendig målt. I steinbua skal det 
engang ha bodd en numedøl, som hadde måttet rømme fra hjemmet sitt i Numedal. 
 
Hillegjuvsodden. 
I brattlia nedenfor juvet, ca. 40 m fra vannet, er det murt opp en tilnærmet 
rund tuft, 3 m i diameter, høyden av muren er ca. 80 cm. Tufta har ingen åpning. 
 
På et høyt flatt framspring i lia er en tuft 4 m x 3 m, utvendig målt, lagt opp 
av store stein. Inngangen vender mot nord. Tufta ligger ca. 70 m fra vannet. 
 
Sandodden. 
De to tuftene her er begge kommet med på kartet. (Songavatn -Bitdalsvatn - Totak 
B - 4062). Den øverste tufta ligger ca. 30 m fra vannet. Tufta er murt opp av 
store stein og er 3,70 m x 3,70 m, utvendig målt. Største høyde på muren er 1 m. 
Inngangen vender mot nord. Kloss inntil sørveggen er tuft etter et mindre rom 
1,90 m x 0,70 m. 
 
Den nederste tufta på Sandodden er 2,60 m x 2,40 m, utvendige mål, og er murt 
opp av store stein. Muren er nå opptil 80 cm høy. Inngangen vender mot nord, og 
er 90 cm bred. 
 
Steinbufloti. 
Rett øst, ca. 100 m fra de østligste husene på Steinbufloti, er det skåret ei 
tuft inn i bakkeskråningen. Tufta er 3,60 m x 3,60 m og 1 m dyp, innvendige mål. 
Inngangen vender mot vest. 
 
Finnroi. 
[Kart T.46] 
Om lag midt på flata ved Finnroi ligger tre tufter like i nærheten av hverandre. 
 
Den vestligste tufta er 4 m x 4 m, utvendige mål, og muren er 50 cm, og den har 
sannsynligvis aldri vært høyere. Mot nordøst har tufta et 4 m x 2 m tilbygg. 
Inngangen, som vender mot øst, er i tilbygget. 
 
Noen meter lengre vest er ei mindre tuft, 2,50 m x 2,50 m, utvendige mål. Muren 
er av store stein, lagt i en høyde. Tufta har bare tre vegger mot nord, vest og 
sør. Mot øst er den helt åpen. I sørveggen er en smal inngang. Inne i tufta ble 
det 
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registrert et sandblandet kullag 2 cm under torva. 
 
Den tredje tufta ligger nordvest for de to andre. Den er 4 m x 3 m, innvendige 
mål, og muren er 50 cm høy. Tufta har ingen inngang, og minner svært om 
grunnmuren til et trehus. (Fig. 5). 
 
Rypehytta. 
Like nedenfor stien, ca. 120 m fra elva, ligger ei tuft, 4 m x 4 m, utvendige 
mål. Tufta har bare tre vegger. Mot nordvest er den helt åpen. I åpningen er det 
murt opp et lite ildsted. 
 
Roleghole. 
I lia, rett under brattfjellet står ei delvis bevart steinbu. Den øverste del av 
sørgavlen er laftet på muren, og det samme er gjort med langveggene. Døra er i 
sørgavlen. Store deler av det torvtekte taket er rast sammen. Innvendig målt er 
bua 3,50 m x 3,40 m, muren er 1,50 m, og høyden under mønsåsen er 2,50 m. 
Ildstedet er murt opp i hjørnet til venstre for døra. 
 
Om lag 50 m sørvest for bua er ei lita tuft 3 m x 3 m, muren er svært 
sammenrast. 
 
På en flat grusrygg, ca. 60 m rett vest for bua er ei tuft 3 m x 2,5 m. Muren er 
lav og svært overgrodd. 
 
Roleghole ble markedsplass da det ble slutt med markedet på Salpyt. 
Markedsfolket stoppet først ei tid på Roleghole, og så dro det ned til markedet 
på Åmyri i Rauland. 
 
Romtveitstøylen. 
[Kart T.47] 
På Romtveitstøylen er det ialt 15 tufter. De fleste av tuftene ligger oppe i 
lia. Tre tufter ligger på en haug, som går på tvers av dalen. 
 
Området ved Romtveitstøylen er kartlagt, og tuftene beskrevet av Jo Bleken-
Nilssen: (se plan nr. II). 
 
TUFT 1 består av en lav, overgrodd mur, 4 x 4,50 m.  
TUFT 2 er en delvis steinsatt firkant, 2,40 x 2,70 m.  
TUFT 3 har grunnmur av store stein, 4,50 x 2,80 m.  
TUFT 4 har hel mur, ca. 60 cm høy, 4,20 x 4 m. 
TUFT 5 har hel mur, ca. 90 cm høy, med åpning mot nord, uregelmessig, to rette 
vegger, 5 x 6 m. 
TUFT 6 har delvis steinkant, steinfylt fordypning i midten, 4 x 2,90 m. 
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TUFT 7 har noe stein i firkant, 3 x 2,70 m, rund fordypning, diam. 2 m, dybde 

0,45, miletuft ?  
TUFT 8 har delvis mur, ca. 80 cm høy, 3,20 x 3,20 m, i NV hjørne murt 

forhøyning, 1,20 x 1,40 m, 55 cm høy.  
TUFT 9 har hel mur, ca. 120 cm høy, 5,70 x 5 m.  
TUFT 10 er nedgravet og steinsatt, dybde ca. 85 cm, 5 x 2,60 m.  
TUFT 11 er delvis nedgravet, delvis oppmurt 80 cm, 5,70 x 5,70 m.  
TUFT 12 består av delvis nedsatt mur, ca. 60 cm høy, 4,20 x 4,60 m.  
TUFT 13 er delvis nedgravet, delvis oppmurt 1 m, 6,25 x 5,40 m.  
TUFT 14 er planert, består av overgrodd mur i to nivåer, 5 m x 5,70 og 5 m.  
TUFT 15 består av hel mur, ca. 1 m høy, 3,30 x 3,40 m. 
 
Hallbjørkvommi. 
Hallbjørkvommi ligger i sørhellinga av dalen som går opp på nordsida av 
Hallbjørkvommhaugen. Her er restene av ei stor tuft med flere rom, murt opp av 
store stein. Mye av murene er rast ut, men det som står igjen er opptil 1 m 
høyt. Tuftas lengderetning går i nord-sør, og de utvendige mål er 5,30 m x 4,40 
m. Mot øst er et halvrundt rom med radius 3,50 m, men uten inngang. Det 
rektangulære rommet er delt i to, med en skillevegg som nå er rast sammen. 
Inngangen, som ligger mot sør, er 0,70 m bred. Utenfor tufta er det ved 
nordveggen lagt opp en lav mur. 
 
Tovslid. 
På toppen av en lav haug over myra på sørsida av Hallbjørkvommhaugen, rett nord 
for Kallbekken, ligger ei tuft 5,80 m x 5,80 m, utvendige mål. Ved det østlige 
hjørnet av tufta er ei grop 3,30 m x 2 m og 50 cm dyp (miletuft?). I det 
sørøstlige hjørnet av tufta er murt opp noe som kan ha vært ildsted. Ved 
prøvestikk i sentrum av tufta ble det funnet kull og slagg. 
 
I nærheten av tufta fins tre miletufter (se eget avsnitt). 
 
Ei overgrodd tuft 3,50 m x 3,50 m, utvendige mål, ligger ca. 25 m lengre nord 
enn den store tufta. Muren er opptil 75 cm høy. 
 
I lia nordøst for Tovslid er ryddet en liten plass. Her står ennå restene av ei 
steinbu 5 m x 4 m, utvendige mål, og det som fremdeles står av muren er 1 m 
høyt. Inngangen vender mot sørøst. Foran steinbua er det blitt ryddet en åpen 
plass 15 m x 15 m. I terrenget omkring ser det flere steder ut til at det har 
vært ryddet og dyrket. 
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Det blir fortalt at på denne plassen bodde en mann ved navn Brynjulf i årene 
omkring 1785. Plassen blir derfor ofte kalt Brynjulfsbeite. 
 
Veidemannsbui. 
Like ved den nåværende bua står restene av ei stor steinbu. 
 
Hellere.  
Bjørnsandodden. 
 
Nederst i den skogkledte lia nedenfor Ørnenut ligger mange store steinblokker. 
Det ble tatt prøvestikk ved flere av blokkene, men bare ved to av dem ble det 
funnet spor etter bosetning. 
 
Heller I. 
Heller I er ei svær flyttblokk 4 m nord for stien, rett nord for spissen av 
Bjørsandodden. Høyden over vannet er ca. 7 m. 
 
Steinens lengderetning går nordøst-sørvest. Sørøstsida av steinen er slett og 
heller svakt utover. Overhenget er lite og gir dårlig ly. Steinen er på denne 
sida 4,10 m lang, og høyden fra dråpefallet til spissen av overhenget er 2,60 m. 
Avstanden mellom steinveggen og dråpefallet er 1,25 m. Området innenfor 
dråpefallet er avgrenset av 7 steiner, 2 steiner ligger ut fra hver ende på 
steinen og 3 ligger i lengderetningen. Steinene er svært overgrodd og det er 
usikkert hvorvidt de er plassert der eller om de tilfeldig er blitt liggende 
der. 
 
I et prøvestikk tett inntil steinen ble funnet et 4 cm tykt kullag 7 cm under 
torva. Øverst i sandlaget 12 cm under torva lå 4 avslag av kvarts. 
 
Heller II (fig. 6-7). 
Denne helleren ligger ca. 150 m vest for heller I, ca. 75 m fra vannet og ca. 10 
m over vannet. Helleren ligger i tett bjørkeskog og er vanskelig å oppdage fra 
stien. Men fra vannet er begge hellerne lette å se. 
 
Heller II er ei stor steinblokk, som danner taket og bakveggen i et lite rom. 
Dybden av helleren, avstanden fra dråpefallet til bakveggen, er 3 m. Åpningen 
vender mot sør. Høyden, målt fra dråpefallet og opp til overhenget, er 2,65 m. 
Foran en del av åpningen er det blitt lagt opp en mur, opptil 1 m høy. 
 
Inne i helleren ble lokalisert et 4 cm tykt kullag 10 cm under torva. 
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(Helleren er blitt gravd ut av Nils Lien, se hans innberetning s. 32). 
 
Steinbufloti. 
 
Heller III. 
Heller III ligger på en lav skrent ved foten av lia over flata mellom Tarjeisbu 
og Steinbufloti, ca. 15 m over vannet. Terrenget nedenfor helleren er myrlendt. 
Omkring helleren vokser det tett bjørkeskog. Fra toppen av helleren er det god 
utsikt over vannet og mot fjellene i sør og vest. 
 
Inn under ei svær steinblokk har det dannet seg et rom med tre vegger. Selve 
blokka danner taket og bakveggen, mens en stor jordfast stein er vegg mot nord, 
og ei mindre steinblokk stenger mot sør. Åpningen vender mot sørøst og er 3,30 m 
bred. Dybden, avstanden fra dråpefallet til bakveggen er 4 m. Høyden fra 
dråpefallet til overhenget er 1,70 m, og ved bakveggen var høyden 80 cm. Bunnen 
av helleren var dekket av et tynt moselag, og under det lå et tykt kullag. 
 
(Helleren er utgravd, se gravningsberetning s. 35 ). 
 
Heller IV. 
Heller IV ligger ca. 100 m øst for heller III, og i omlag samme høyde over 
vannet som heller III. Overhenget i heller IV er lite og gir dårlig ly. Plassen 
under overhenget er steinet og skråner nedover mot myra. I et prøvestikk tett 
ved steinen var et 3 cm tykt kullag 14 cm under torva. I overkant av kullaget lå 
en pilespiss av jern av yngre jernalders type. 
 
Heller V. 
Like ved stien på flata mellom Tarjeisbu og Steinbufloti ligger heller V. Det er 
ei stor flyttblokk med lengderetning øst-vest. I et prøvestikk på nordsida av 
steinen ble det funnet et 2 cm tykt kullag 4 cm under torva. Under det rene 
kullaget var et lag med kullblandet jord. I underkant av jordlaget lå et lite 
avslag av kvarts 13 cm under torva. Steinen er på nordsida 7,75 m lang og 3,30 m 
høy. Steinveggen er nesten loddrett og danner ikke noe overheng. 
 
Dyretråkk. 
Et tydelig dyretråkk ble registrert i østenden av vannet på 
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Lauphaugan N. og fortsettelsen av tråkket vises svakt på Lauphaugan S. Tråkket 
kommer ned på Lauphaugan N fra fjellet i nord, og går ut i vannet på nordsida av 
odden. Nede ved vannkanten er tråkket særlig tydelig. Her har dyrene trampet ned 
skrenten slik at det er blitt en slak grusbakke ned til vannet. Dyrene må ha 
svømt over det smale sundet mellom Lauphaugan N og Lauphaugan S. På Lauphaugan S 
er tråkket svakt, men her er også grunnen hardere enn på andre sida av sundet. 
 
Dyregraver. 
Folk som er kjent i området mener at det skal være ei dyregrav i et bratt skar i 
Skreudokkji. Skaret, som var fylt med snø så lenge registreringen varte, fører 
fra høyfjellsplatået og ned mot Rypebekken og dalen. 
 
Bogastiller. 
Helt sikre Bogastiller ble ikke funnet i Bitdalen. Ved foten av 
Hallbjørkvommhaugen på flata sørvest på Hallbjørkvommstøylen er en svakt buet 
mur som muligens kan ha vært et bogastille. Muren er fra 90 cm til 1 m høy. Fra 
innsida av muren er det god sikt mot den trange dalen som går opp på nordsida av 
Hallbjørkvommhaugen. 
 
Miletufter. 
 
Jordestøyl. 
På Jordestøyl er tre små miletufter. To av tuftene ligger på selve stølsvollen, 
mens den tredje ligger nærmere elva. 
 
Numdølshaugen. 
Her er to miletufter. Den ene er gravd ned i en lav haug, ca. 22 m fra vannet. 
Tufta er 2 m x 1,8 m. 
 
Den andre tufta, som er 2,30 m x 2,30 m og 80 cm dyp, ligger ca. 50 m rett vest 
for den første, ca. 25 m fra vannet og ca. 15 m over vannet. 
 
Romtveitstøylen. Her ble registrert to miletufter. 
 
Hallbjørkvommi. Få meter nord for den store tufta ligger ei miletuft. 
 
Ved foten av Hallbjørkvommhaugen i kanten av myra er ei rund miletuft 3,50 m i 
diam. 
 
Tovslid. Like i nærheten av den store tufta ble det funnet 3 miletufter. 
 
Blestre. Blestre ble det ikke registrert i Bitdalen. 
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Innberetning 
om 

registreringer i området Langesæ-Førsvatn-Hyljelidhyl, 
Grungedal s. Vinje pgd. 

 
Av Irmelin Martens. 

 
LANGESÆ. (Pl. III) 
 
Langesæ er 6 km langt, med lengderetning VSV-ØNØ, og ligger 1087 m.o.h. Langesæ 
har tilløp fra Inngjaldsvatnet (stavemåten usikker), og Inngjaldselva munner ut 
i en vik i nordenden av vatnet. Forøvrig har vatnet bare tilsig fra en del 
småbekker som kommer fra fjellsidene eller småtjern høyere oppe. Langesæ ligger 
ved vannskillet mellom Ryfylkeheiene og Telemarksfjellene. Vatnet har avløp i 
NØ-enden, hvor Langesæåi renner ned til Førsvatn. 
 
Terrenget omkring er et typisk høyfjellslandskap med meget snau vegetasjon, det 
finnes en del einer og vier, men for det meste bare gress og lyng. Snøklattene 
ligger like ned i vannkanten til langt utpå sommeren, og det er ur og 
moreneblokker spredt utover hele terrenget. Jorddekket er over alt meget tynt, 
det finnes enkelte mindre morenerygger, men svært få gode, flate 
morenestrekninger i nærheten av vatnet, som innbyr til bosetning. Morenene 
består som regel av meget grov og hard grus. 
 
På nordsida av Dyrskarkilen er et flatt belte mellom vatnet og fjellsida (fig. 
8). Der er knauser og morener med små pytter og tjern innimellom. Lengre Ø blir 
det brattere, og flere mindre nes stikker ut i vatnet. Bergveggene stuper ofte 
bratt nedi. Innimellom finnes enkelte litt bredere og flatere partier, særlig må 
nevnes det ved foten av skaret som kommer ned rett N for de store øyene 
(Skjærpet). Terrenget her er uryddig og oppfylt av småknauser. NØ for dette 
partiet ligger en liten lun ro, med et lege, Skjærpelega. Bortenfor der igjen er 
det bratt inn til vika hvor Inngjaldselva munner ut, der er det igjen litt 
flatere, og elva deler seg i flere far. 
 
Det mest innbydende strandpartiet ligger langs stranden mellom Inngjaldselva og 
osen ved Langesæåi, men stranden er ikke egnet for bosetning. Terrenget skråner 
jevnt nedover mot vatnet, med mindre grusbanker med myr imellom, her er en 
ganske frodig vegetasjon, til tross for at vestenvinden står meget hardt på. 
 
S for utfallsosen stikker en stor halvøy, Langesæneset, ut i vatnet. Her ligger 
noen av de bratteste og mest ulendte partiene, 
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med unntagelse av noen mindre nokså flate nes på vestsida. Vatnet er her ganske 
smalt, forholdsvis grunt med noen små øyer, og der har vært dyretrekk over. 
 
På S-sida av Langesæneset går en vik inn i vel 1 kms lengde. Innerst i vika er 
en bred, flat strand, hvor grunnen bestod av nesten sandfri småstein. Herfra går 
en dal i østlig retning til Hasletjønn. 
 
Stranden langs S-sida skråner jevnt oppover, med en rekke små høyder på rad 
langs vatnet. Mellom disse og Nesnuten går en flat dal, og det er delvis gjennom 
denne den gamle ferdselsvegen til Suldal har gått. Lengre V ligger flere nuter 
med mindre viker imellom, f.eks. Skurvenuten. Det er et uryddig landskap med mye 
ur og stein. 
 
Rett V for Langesæneset ligger en større øy. Der er også knudret terreng med 
knauser som går rett ned i vatnet, ellers består stranden av morenestein. 
 
Langesæ må ha vært et godt reindistrikt. Foruten det store skaret som er nevnt, 
finnes det flere mindre skar, og over alt kan man gå ut ifra at reinen har 
trukket. På begge sider av vatnet går det god og tydelig sti, og det er stort 
sett et meget lett og godt terreng å gå i. Fisket er i dag godt, men bestanden 
må holdes oppe på kunstig vis. 
 
Det ble ikke funnet steinalderboplasser ved Langesæ. 
 
OMRÅDET MELLOM LANGESÆ OG FØRSVATN. 
 
Langesæosen. På begge sider av utløpsosen fra Langesæ er det flatere partier, og 
to små nes, vesentlig bestående av stein, skyter seg ut. Osen er lett å va ved 
lav vannstand, men i vannrike perioder er den både stri og dyp. Vegetasjonen er 
mange steder meget skrinn, flere steder, særlig på S-sida er det lite eller 
intet jorddekke over steinene (fig. 9). 
 
Like nedenfor osen ligger en liten hyl, ved utløpet fra denne begynner elva å gå 
stri nedover til Kartehylen. Dalen snevrer seg sammen, og flere steder er det så 
bratt langs elva at det ikke går an å komme fram der. På S-sida, ned mot 
Kartehylen er terrenget oppfylt av større og mindre morenehauger som kan være 
meget regelmessige og runde i formen. Nede ved hylen er det nokså flatt. 
 
På nordsida oppe ved osen, er terrenget forholdsvis flatt, småkupert, med 
knauser, og man kan gå nesten over alt. Noen hundre meter lengre Ø blir 
fjellsida brattere, man må gå litt 
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oppover i lia, og stiene følger naturlig to drag, et øvre og et nedre. De løper 
sammen omtrent der hvor terrenget begynner å helle nedover mot Karten, og derfra 
går stien dels langs noen små myrdrag, dels i nedre kanten av en ur. Nede ved 
Kartehylen kommer den ned til elva igjen. 
 
Ø for Karten følger elva en dal. På S-sida skråner det nokså bratt ned mot elva, 
på den andre sida er fjellsidene slakere, og i dalbunnen er det et smalt, flatt 
parti med myr og små grusrygger. 
 
Ved Vadet bøyer elva nordover, og terrenget vider seg ut. Nede ved elva, på 
begge sider er det brede lyngbevokste morenesletter. Elva er bred og grunn. 
 
 
Ved Vadet tar stien igjen av fra elva. Den følger en bred og flat dal østover et 
stykke, dalen munner ut på toppen av skråningen ned mot Førsvatn. Her kommer man 
ned i en frodig gryte, og litt nede i lia begynner bjørkeskogen. Overgangen fra 
bjørkeli til snaufjell er usedvanlig brå. 
 
Terrenget heller nokså jevnt ned mot Førsvatn, høydeforskjellen er ca. 200 m på 
en strekning på mellom 1,5 og 2 km i luftlinje. Stien kommer ned ved SV-enden av 
Førsvatn. 
 
FØRSVATN. 
Førsvatn er vel 2 km langt med lengderetning VSV-ØSØ. Det ligger 850 m.o.h. 
Hovedtilløpet er Langesæåi som munner ut i VNV-enden, og med avløp fra ØSØ-enden 
til Hyljelidhyl. 
 
Førsvatn ligger i en gryte, og med fjell som stenger mot V. Vegetasjonen er 
derfor uvanlig frodig i forhold til høyden. Bjørkeskogen går høyt oppover liene, 
og nede ved vatnet står en del spredte furuer. 
 
Vatnet deles naturlig i to omtrent like store deler med et ca. 150 - 200 m 
bredt, grundt sund, Dyresund, på midten. 
 
Terrenget langs stranden på S-sida er for det meste nokså bratt, men med mindre, 
flatere partier innimellom. Disse er myrlendte, og det er ingen steder som er 
velegnet for bosetning. 
 
Neset ved Dyresund er forholdsvis flatt, men småkupert med kronglet terreng som 
veksler mellom knauser og myr. 
 
Litt inne på neset, noen meter høyere enn vatnet, ligger et lege på en voll. 
 
Terrenget i den vestre delen er stort sett som i den østre, men helt inne i 
vestenden er det flatere. Der er mye myr, og 
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det er nokså ulendt. 
 
 
Nede ved osen deler Langesæåi seg i flere løp. Der er flatt, med myr eller grov, 
nesten sandfri grus. På nordsida av osen ligger en hytte på en gressbakke, men 
også der er grunnen litt fuktig. 
 
Langs den nordre bredden er terrenget gjennomgående brattere enn på S-sida, 
flere steder stuper bergveggen rett ned i vatnet, og det er ikke mulig å ta seg 
fram til fots langs vatnet. 
 
Som helhet må en si at stranden langs Førsvatn er dårlig egnet for bosetning. 
Det er bare et sted som virker tiltalende, det er ved båtplassen ved ØSØ-enden. 
Der har Vassdragsvesenet nå planert og fylt på med grus, og i alle tilfeller må 
det beboelige området ha vært svært lite. 
 
Like nedenfor osen ligger en liten hyl, ca. 1 m lavere enn vatnet. På S-sida av 
denne ligger noen flatere knauser og grusbanker med flere viker og bukter 
imellom. De gode strandpartiene er meget små, og til tross for meget grundig 
prøvestikking, ble det bare funnet en kullmile. På N-sida er det bratt og 
ulendt. Fra utløpet av hylen går elva i strie stryk ned mot Hylelidhyl, fallet 
er ca. 150 m på en kort avstand. 
 
MINNER ETTER JAKT OG FANGST 
 
Bogastille ved Skjærpet. Bogastillet ligger på toppen av en bakkekam i en dal 
som går i vestlig retning fra Skjærpet på nordsida av Langesæ. Bogastillet 
ligger inn mot den nordlige dalsida, men likevel 7-8 m fra denne. 
 
Bogastillet har innvendig trekantform. De to langsidene i trekanten er dannet av 
to store jordfaste steiner, d.v.s. en stor stein som er kløvet på midten. 
Bogastillet ligger litt skrått i forhold til dalens retning, slik at steinene 
løper sammen mot NV, inn mot dalsida, og åpningen vender mot SØ. Herfra er det 
god utsikt utover dalen. Her er det bygget opp en mur mellom steinene. Den er nå 
ca. 50 cm høy og omlag 1 m lang. På grunnlag av mengden av stein kan man anslå 
murens opprinnelige høyde til ca. 1 m. De to andre sidene er på innsida ca. 2 m 
lange og 1,5 m høye. (Fig. 10). 
 
På utsida av bogastillet, på østsida har det også vært en kunstig oppbygning. 
Den består av 2 ca. 50 cm lange og 30 cm høye murrester med ca. 1 ms mellomrom, 
de står vinkelrett på den store steinen. Rundt disse er en hel del sammenrast 
stein. (Fig. 11). 
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Området mellom Langesæ og Kartehylen. 
 
I dette området ligger en rekke minner etter jakt og fangst. De er her beskrevet 
etter beliggenheten, og det er sannsynlig at de utgjør en enhet. 
 
Ved Langesæosen, på nordsida av denne, ligger 2 dyregraver. De er gravd ned i en 
liten morenebanke på den indre delen av tangen som skyter ut mot osen. De ligger 
ved sida av hverandre med få meters mellomrom, lengderetningen peker rett ut mot 
osen. Innsida av gravene er murt opp av stein, de er forholdsvis godt bevart. 
Lengde ca. 2 m, bredde ca. 1 m (fig. 12). 
 
70-80 m fra disse gravene, noen meter fra hylen, ligger en tredje dyregrav, i 
bygning og størrelse er den meget lik de foregående. Lengderetningen er slik at 
den faller inn i draget ovenfra og langs med hylen. Det er også mulig å krysse 
elva på nedsida av denne. 
 
Vel 25 m fra den vestligste av dyregravene ved osen, ca. 10 m opp fra vatnet, 
ligger et bogastille. Mellom dette og vatnet går en smal passasje, og det er god 
utsikt til dyregravene. Bogastillet er dannet av en liten naturlig grop mellom 
to små morenehauger. Ut mot vatnet er det lagt opp en liten steinmur på tvers. 
(Fig. 13). 
 
10-12 m V for dette ligger et annet bogastille av helt samme karakter og 
beliggenhet. 
 
Ca. 750 m Ø for osen, et stykke opp for elva, ligger en heller. Den ligger der 
hvor de to hoveddragene samler seg til ett og terrenget begynner å helle nedover 
mot Karten. (Fig. 14-15). Den ligger vendt mot det nedre draget, like nedenfor 
den ligger en liten myr. Helleren har en meget god beliggenhet, med vid utsikt 
tvers over Karten mot Hasletjønn og Sessnuten. 
 
Helleren dannes av et rom under en stor flyttblokk. Det er lagt opp en mur foran 
åpningen, som vender mot SSV. Se gravningsberetning fra I. Martens s. 37. (Fig. 
16). 
 
Ca. 50 m ovenfor denne ligger en mindre heller under en flyttblokk. Åpningen 
vender mot det øvre draget hvor stien fram til Langesæ går på kloss hold. Rommet 
er ganske lavt, med en lav mur foran åpningen. Den har antakelig vært brukt som 
bogastille. (Fig. 17). 
 
50-100 m V for den store helleren, i den nedre passasjen fram mot Langesæ, 
ligger antakelig også et bogastille. Bak en moreneblokk finnes et naturlig ly, 
og det er lagt opp en mur, bestående av noen få stein oppå blokken. 
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Ikke langt fra stien, Ø for denne, i skråningen ovenfor Karten, ligger restene 
av en steinbu. Den ligger på en skrånende bergflate, lagt direkte på berget. 
Åpningen vender sørover, mot Karten, og det er god utsikt utover. Tufta er 
rektangulær, bygd av vanlig morenestein. (Fig. 18). 
 
Nedenfor steinbua, mellom denne og Karten, ligger en dyregrav. Den ligger der 
hvor stien kommer ned på flatene ved Karten, omlag midt på tangen mellom 
elveløpene. Graven er skåret ned i en morenebanke, og murt opp av stein. 
Lengderetningen går omtrent N-S. 
 
Ca. 250-300 m VNV for denne, ca. 100 m opp for elva, ligger en annen dyregrav, 
lagt på samme måte i terrenget. Den ligger rett nedenfor en mindre passasje ned 
fra fjellsida. 
 

Vadet. 
 
På en bred, flat morenebanke på S-sida av elva ligger 2 dyregraver. De er gravd 
ned i grusbakken og fint murt opp av stein. Den vestligste meget godt bevart, 
størrelse ca. 2 m x 1 m. I den andre er en del stein utkastet. Lengderetningen 
går på tvers av elveløpet. Terrenget er flatt og åpent, og det er mulig å krysse 
elva på et større område. Gravene er lagt med 10-15 m.s mellomrom ved det beste 
overgangsstedet. (Fig. 19). 
 
DRIFTLEGER, ANDRE STEINBUER. 
 
Området N for Langesæ og Langesæåi østover til Vadet hører til et driftebeite, 
Langesæhallin. Dette strekker seg vestover til Vivik ved Holmevatn. 
 
Det finnes ennå rester etter de fleste av de gamle driftelegene, og følgende ble 
påvist ved registreringen:  
Dyrskarlega. På en liten hylle et stykke opp for Dyrskarkilen ligger ei steinbu. 
Den er godt oppmurt og godt bevart. (Fig. 20-21). Inngang i Ø-enden, lav dør med 
tverrligger over, gavloppbygningen bevart. Inne i bua ligger rester av takbord 
og never. Gulvet har vært hellelagt. I SØ-hjørnet et ildsted bygd opp av stein. 
I SVhjørnet ligger en større blokk. Lengde, ytre mål, vel 4 m, bredde 3 m. 
 
Bak bua ligger en heller, d.v.s. et lavt rom under en stor flyttblokk. Der er 
hellelagt gulv, og på Ø-sida er lagt opp en liten mur. Åpningen vender mot S. 
Rommet gir maksimum plass for 3 personer. 
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Stedet er markert med en varde på en blokk over helleren.  
SV for bua, like på nedsida av stien ligger en fordypning i en liten grusbanke. 
Det ser ut til at den er laget av mennesker, og den er delvis steinsatt. Oppe på 
kanten på S-sida ble det funnet noen biter trekull i et stikk, men i bunnen 
eller sidene ble det ikke funnet noe. 
 
Steinen. Ca. 1200 m ØNØ for foregående ligger et annet lege, hvor det også 
finnes bevart ei steinbu. Den ligger i en bratt skråning, ca. 15 m høyere enn 
vatnet. Nederst langs stranden er et litt flatere parti hvor stien går. I 
skråningen er det godt beite. (Fig. 22-23). 
 
Veggene er nå rast nokså meget sammen, men har vært forholdsvis høye og det er 
meget stein i dem. Inngangen har vært i Ø-enden, ildstedet i SØ-hjørnet. Inne i 
bua er et tykt jordlag, øverst noen rester av tre og never. Omtrent midt i bua 
var kulturlaget ca. 20 cm tykt, derav et øvre torvlag med rester av taket 5-10 
cm tykt. 
 
Lengde Ø-V, ytre mål, 4,85 m, indre mål 3,15 m.  
Bredde,         "     3,20 m,     "     1,70 m. 
 
Skjærpelega ligger i en lun ro med framskytende bergvegger både østenfor og 
vestenfor. Den ligger ved foten av en ur, med bakveggen helt inn til denne. 
Foran bua er en fin gressvoll. (Fig. 24). 
 
Inni er bua regelmessig firkantet, mens veggene på utsida er bredest nederst 
slik at muren skråner ganske meget. Foran døra er muren ca. 1 m bred, med en 
gang inn til denne. Taket av tre og never er ennå bevart. Inni står et årstall, 
187-. (Fig. 25). 
 
På en liten flate foran bua ligger antakelig tufta etter en annen bu. Den ser ut 
til å ha vært rektangulær, lengderetning ØSØ-VNV. Svært få murrester bevart, 
mulig at steinen er brukt i den bevarte bua. (Se fig. 26). 
 
Langesævolden. Her ligger nå en hytte, og det er også spor etter eldre anlegg. 
 
Steinvolden. N for Vadet på V-sida av elva, og Ø for Grøhovdnuten ligger en voll 
med rester etter steinbu og stakk. Den ligger like N for den nordligste av de to 
myrene som er avmerket på kartet. 
 
Bua og stakken går i ett, og oppbygningen rundt stakken er uvanlig solid. Bua er 
lagt inntil en stor stein. Rester av mønsås og nevertak er ennå bevart. 
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Et par hundre m fra denne, opp mot foten av fjellet, like ved en bekk, ligger 
restene etter en annen steinbu. 
 

----- 
 
Utenom disse legene kjennes enda et navngitt driftelege, Kartelega. Det ligger i 
et annet beite. Kartelega ligger V for Kartehylen, i den nedre delen av 
skråningen opp mot toppen av Langesæneset. Det ligger på en liten gressbevokst 
voll blant alle de runde morenehaugene. 
 
Tufta er rektangulær, og har ganske godt bevarte kampesteinsmurer. 
 
Litt høyere oppe i skråningen, tett innunder en morenehaug, ligger tufta etter 
en annen bu. Den er nærmest kvadratisk, 5-6 m i lengde og bredde, med 
kampesteinsmurer. 
 

----- 
 

Det ble også registrert 3 andre butufter i området, det var ingen som kjente 
navn på eller tradisjoner om disse. Den ene, N for Karten, er omtalt blant 
minner etter jakt og fangst, s. 16. 
 
Inne i vika ved munningen av Inngjaldselva, på vestsida av denne, ligger restene 
av en steinbu. Den ligger inne på en flate innenfor en stor morenehaug. (Fig. 
27). 
 
Bua er nærmest kvadratisk med lave kampesteinsmurer. Inngangen lå på nordsida. 
Til tross for flere prøvestikk ble det ikke funnet spor etter kull eller 
ildsted. Bunnen virket helt steril. 
 
Lengde Ø-V 5 m. N-S 4,6 m. Målene er tatt fra midten av murene. 
 
Dalen mellom Langesæ og Hasletjønn. 
 
Omtrent midtveis mellom Langesæ og Hasletjønn, inn mot den nordliga dalsida, 
ligger tufta etter en steinbu. Inngangen vendte mot S. Murene var meget utrast. 
(Fig. 35). Se gravningsberetning fra Vera Holtan s. 43. 
 

Andre kulturminner i området. 
 
Skjerpet. Ved skjerpet er det et forholdsvis flatt parti nede ved stranden. Nede 
ved vatnet i SSV ligger en knaus, på nordsida av denne går en liten vik inn. Ca. 
100 m N for vika, inntil en liten moreneknoll ligger en rund mur. Den er murt 
opp av vanlig stein, ytre tverrmål ca. 2,5 m, indre mål 1,5 m. Midt i ble det 
ved prøvestikk funnet litt kull. Har antakelig vært brukt som nattely for 
driftegjetere. 
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Kullmile ved Inngjaldselva. På en grusrygg Ø for det østligste bekkeløpet ligger 
en kullmile. Prøvestikk i midten ga kullholdig jord. Den eneste vegetasjonen som 
nå finnes i nærheten, er einer og vier. 
 
Pramstøer ved Skurvenuten. Inne i bukta på Ø-sida av Skurvenuten ligger et eller 
flere pramstøer. Det tydeligste er en 1,5 - 2 m bred kile som er skåret ca. 4 m 
inn i den steinete stranden i retning NNØ-SSV. Selv ved meget lav vannstand vil 
kilen ha minst en halv meter vatn. Pramstøa må være en kombinasjon av en 
naturlig dannelse og menneskeverk. Det har bare plass til en båt. Langs hele det 
indre av bukta ligger små innhakk som passer til pramstøer, men det kan ikke 
sees om de er naturlige eller om de er laget. (Fig. 28). 
 
Dalen mellom Langesæ og Hasletjønn. Like N for stien, noen hundre meter (ca. 300 
m) Ø for Langesæ, ligger en halvkrets av stein. Den ligger i litt hellende 
terreng, på den ene sida går steinrekken inntil en lav grushaug. Rester av 
bogastille? 
 
Høyden mellom Hasletjønn og Karten. Oppe i et skar, på en terrasse under en 
liten nut, ved stien fra Vadet inn til den sørøstlige vika av vatnet, ligger en 
oval krets av stein. Lengderetningen NNØ-SSV, indre lengde 1,85 m, ytre lengde 
2,40 m. Bredde innvendig 1,05 m, utvendig 1,55 m. Den er regelmessig og pent 
lagt opp av 13 jevnstore stein st. diam. 30-40 cm. 
 
Steinene ligger høyt oppe, og er antakelig lagt på overflaten. Under torven lå 
et grått sandlag som etter hvert ble mørkere p.g.a. aurhelledannelse. Det var 
alminnelig grus med noen få mindre steiner i. Det var ingen tegn til kull, 
nedskjæringer eller annet som kunne gi en antydning om hva det har vært. 
 
Heller ved Nesnuten. Nesnuten er den nuten som hever seg SSØ for den sørøstlige 
armen av Langesæ. På S-sida av nuten i en skråning rett N for et lite tjern 
ligger en heller, som er dannet av en stor flyttblokk. Mot Ø er terrenget 
småkupert, S for tjernet er det fine, flate flyer, og vestover går et bredt drag 
oppover langs Nesnuten. 
 
Rommet under blokken er ganske stort, ca. 8 m², men bunnen er ujevn og steinet, 
med unntakelse av SØ-delen hvor det er et flatt jordlag på en hylle. Jordlaget 
er kullholdig, men det er ikke tale om noe tykt kulturlag. 
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Tvers over inngangen er det lagt opp en mur, innimellom steinene ligger ennå noe 
mose og lav. Muren er ca. 1 m høy, med inngang i V-enden. 
 
Blokken er avmerket med en varde. 
 
Fra åpningen er det utsikt over mot flyene på den andre sida av tjernet, men man 
kan ikke se særlig langt. 
 

HYLJELIDHYL. 
 
Hyljelidhyl ligger i Vinjevassdraget, 702 m.o.h. Vatnet er lite, bare ca. 500 m 
på det lengste. Elva ovenfra faller ut i NV-enden, utfallsosen er i SØ-enden. I 
SSV-enden munner elva fra Førsvatn ut. Ø for denne ligger en flat slette, 
overflaten er ujevn og steinet, stranden er også steinet. Flere prøvestikk ble 
tatt, men de ga ikke annet resultat enn litt kull som antakelig ikke er særlig 
gammelt. Elva renner videre i en kløft i berget, og N for denne stikker en bratt 
fjellknaus ut. Ø for denne blir stranden flatere, men den skråner en del og er 
ujevn. I NØ går en fjellknaus ut i vatnet, og S for denne stikker en odde ut, 
ca. 35 m lang og ca. 20 m bred innerst, avsmalnende utover. Den er bygd av 
morenegrus. På S-sida er det båtplass med naust. Odden er nokså flat oppå, og 
ligger et par meter over normal vannstand. 
 
Stedet peker seg ut som et vel egnet oppholdssted, og det ble tatt et par 
prøvestikk. Ytre del har skrinn grusjord. Ca. 10 m fra bergveggen ble det tatt 
et stikk. Jorda bestod av steinfri sand med flere vegetasjonslag som avtegnet 
seg som mørke striper. Det var i alt 3, avstanden mellom dem var 10-15 cm. Jorda 
mellom lagene er flekket, vekslende mellom grått og brunt. Det nedre 
vegetasjonsskiktet er merkbart tykkere og mørkere enn de andre, og i forbindelse 
med det ble det funnet kullbiter, til dels ganske store. Tykkelsen er 
varierende. Under dette laget ligger et brunt skikt som igjen ligger på 
ensfarget grå sand, som ser ut til å være den sterile bunnen. Denne ligger ca. 
40 cm under overflaten. 
 
Det andre stikket ble tatt ca. 1 m fra bergveggen. Også her ble det påvist 3 
vegetasjonsskikt, og det nedre skilte seg ut da det var tykkere og inneholdt 
kullbiter. Tykkelsen var 7-8 cm. Under dette ligger den grå sanden, litt nedi 
denne et mørkere, hardt utskilningslag. 
 
Stikkene viser god overensstemmelse. Det ble ikke gjort funn i noen av dem, men 
det er sannsynlig at vi har å gjøre med et 
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gammelt kulturlag. 
 
Langs den nordre stranden, N for elva ligger noen flate morener, bevokst med 
furu. Overflaten ligger noen meter over vatnet, med bratte skråninger ned mot 
dette. Morenen er skrinn og steinet, og overflaten er lyngbevokst, ujevn, med 
tuer med dumper og søkk imellom. Flere prøvestikk langs kanten, enkelte spredte 
kullbiter, ellers intet. 
 
På vestsida skråner lia for det meste bratt ned mot hylen, men omtrent ved 
midten ligger en lav, flat sandslette som en odde ut i vatnet. Der er litt 
fuktig, og overflaten er ujevn med store gresstuer. Det ble lett etter avslag 
langs stranden hvor det dels er meget fin sand, og det ble tatt flere 
prøvestikk. Intet resultat. 
 
Tett ved hovedvegen, på nedsida av denne, der hvor vegen går ned til naustet, 
ligger en pen, lav, rund forhøyning, diam. 5-6 m. Det er antakelig en gravhaug. 
Den avgrenses tydelig mot marken omkring. Et par større stein stikker halvveis 
opp over overflaten. Den ligger på litt fuktig mark. 
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Tillegg til innberetning om registreringer og utgravninger i 
Songavassdragets øvre del 1958, 

av Jo Bleken-Nilssen. 
 

Innberetning 1958 s.64: 
 
[Kart T.30] 
Vest for Songaosen er ryddet en driftevoll. Området er grøftet ut. Midt ute på 
vollen ble funnet en hustuft, 4,50 m x 4,30 m. Den besto av en grunnmur av 
spredte stein. Under en samling stein midt i tufta ble funnet litt kull, uten at 
disse to tingene syntes å ha noen sammenheng. Trolig er tufta sekundært brukt 
som fundament for en høystakk. 
 
Rundt på vollen ble det funnet fire miletufter:  
1. diam 1,40, dybde 0,35, steinsatt, kullbiter.  
2. oval, 2,50 x 1,60, dybde 0,30, steinsatt, 4-6 cm tykt lag av kullbiter. 
3. diam. 2,20, dybde 0,40, steinsatt, små kullbiter.  
4. diam, 1,60, dybde 0,40, steinsatt, små kullbiter. 
 
Inne i bjørkeskogen mellom vollen og elva lå en rektangulær steinsetning, 1,20 x 
2,20 utvendig målt. Torven hadde delvis grodd over steinene. Under torven, som 
var 3-4 cm tykk, lå sandlagene urørt. 
 
Helt nede ved elva, inne i et tett bjørkekratt, lå en stor miletuft, diam. 3 m, 
dybde 0,85. Tufta var steinsatt og i og omkring den fantes store kullbiter. 
 

Hola. 
 

(Innberetning 1958 s. 71 C.) 
 
På en voll øst for Songas utløp fantes en steinsatt fordypning, 6,50 x 5 m, 
muligens en kjeller. Her ble ved prøvestikk funnet et 5 cm tykt kullag under 
torven. 
 
Ellers fantes på vollen to fordypninger, den ene 3,50 x 5 m, den andre 3,50 x 
3,20 m. Begge lå i en bratt skråning og i begge ble der ved prøvestikk funnet 
kull og slagg. Av den førstnevnte ble det foretatt en rask utgravning. Denne 
brakte for dagen en oval kullkonsentrasjon, ca. 0,30 x 0,50 m. Noe lavere lå en 
firkantet fordypning, 1 m x 0,70 m. Denne inneholdt et par store stein og ellers 
slagg og store kullbiter. Hverken disse to steinene, eller en del stein som lå 
utenfor fordypningen, syntes å danne noen oppbygning. Det ble tatt en kullprøve 
fra den firkantede fordypningen. 
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Fjarefithaugen. 
(Innberetning 1958 s. 71 A.) 

 
Ved et prøvestikk i den delvis sammenraste steinbua ble det funnet et 20-25 cm 
tykt lag av mørk, kullblandet jord. I denne lå et fragment av et bryne. 
 

Innberetning 1958 s. 73. 
 
I skråningen tett ovenfor slagghaugen ble funnet en lav forhøyning av torven, 
ca. 8 x 6 m. Innenfor denne lå parvis fire fordypninger. I alle disse ble ved 
prøvestikk funnet kull. Muligens ligger det her to blestere. 
 
Mellom de to største, vestre, osene mellom Nordre og Søndre Fjarefit ble funnet 
to miletufter.  
 
1. diam. 2,20, dybde 0,90, kullbiter.  
2. diam. 1,10, dybde 0,45, kullbiter. 
 
Oppe ved Nordre Fjarefit, inn for spissen av den største øya, lå en miletuft, 
diam. 1,60, dybde 0,80. På en liten gresslette like ved var det under torven 
spor etter et lite bål. 
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Innberetning fra registrering langs vestre del av Totak, 
Rauland s. og pgd., Telemark, 

av Jo Bleken-Nilssen. 
 

Området hvor registreringen ble foretatt begrenses av Aksvikodden nord for 
vatnet og Bronli i sør. 
 
Totak strekker seg halvannen mil vestover fra Aksvikodden, 700-1600 meter bredt, 
hele veien omgitt av høye fjell som for det meste stuper bratt ned i vatnet. To 
steder i dette området skjærer dype daler seg inn i fjellmassivet, på nordsiden 
ved Vå, hvor Vådalen strekker seg nordover mot Bitdalen, og på sørsiden ved 
Moen, en støl under Øygarden, hvor Gravdalen fører vestover inn på fjellplatået 
mellom Rauland og Edland. 
 
Langs nordsiden av Totak går en bilvei, som først få år før vår registrering ble 
ført til vestenden av vatnet. Tidligere førte bare en kløvvei inn til de 
innerste gårdene. Veien er nå, i 1959, under arbeid for gjennomføring til 
Edland. 
 
På nordsiden ligger også gårdene, i bratte skråninger og på små flater nede ved 
vatnet. De bratte fjellsidene, som hever seg opptil 700 meter over gårdene, 
bærer spor av ferske ras. 
 
På sørsiden, skyggesiden, hvor det bare enkelte steder finnes strandflate, 
ligger enkelte små geitestøler og utslåtter. 
 

Aksvikodden 
 
er flat og bred. Terrenget er dels knauser, dels myrlendt. Bjørkeskogen står 
tett. Ytterst på odden ligger en sportshytte. Ute i båtstøa, en småsteinet 
sandstrand som ligger lunt til mellom to bergrygger på østsiden, hadde Ånund 
Killingtveit funnet en kjerne av flint. Stedet han hadde funnet den lå under 
vann ved normal vannstand. En del prøvestikk omkring båtstøa gå intet resultat. 
Terrenget er forøvrig steinet og svært ulendt og dermed lite egnet for en 
boplass. 
 

Hønevikje, Killingtveit 
(se gravningsberetning s. 59) 

En del prøvestikk ellers ga intet resultat. 
 
Bratsberg. På en liten odde sør for gården ble funnet følgende lagdeling: 
 
1. 6 cm torv,      4. tynt kullag, 
2. tynt kullag,    5. 8 cm torvjord, 
3. 2 cm sandjord   6. tynt kullag. 
                   7. lys grå sand. 
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Det ble gravet 70 x 70 cm, men ingen funn ble gjort. Odden består av en svakt 
hellende grasslette som ender i en knaus. 
 
Araodden består av en bergknaus som stuper bratt ned i vatnet. Ytterst på odden, 
i ei lita myr som veien nå er lagt over, hadde folk på gården Sandvikje tatt 
torv. Ca. 60 cm nedi myra lå her et tynt kullag av stor utstrekning. Det ble 
ellers funnet litt kull på knausene omkring. 
 
Rudningen. Ved osen vest i Urbøtjønni skulle Talleiv Nordjordet ha funnet flint, 
men noen prøvestikk resulterte ikke i funn. 
 
Sandstøylen. Sør for Songas utløp i Totak, innunder Uri som her fyller hele 
dalen, ble det funnet kull. Ute på en odde som danner en lun vik var det et 
sammenhengende kullag, men tross en rekke prøvestikk ble der ikke gjort funn. 
Rett imot odden, der en gammel kjerrevei fører forbi Sandstølen og inn i Urbo, 
var også kull. Under en del store stein i kanten av Uri ble det tatt prøvestikk, 
men intet ble funnet. Helt borte ved osen, på en liten grasslette, var det et 
kullag i og under torven, tydelig av nyere dato. 
 
Sigurdstøyl. På en haug ute ved vatnet var her et kullag i torven. 
 
Moen. Her har Steffa Hamre funnet flint og avslag av kvarts, men under 
registreringen lyktes det ikke å få kontakt med ham. En rekke prøvestikk brakte 
for dagen kullag under torven på vollen nordvest og sydvest for høysælet. 
Dessuten ble funnet kullag tre steder på stranden nedenfor, fra båtstøa og 
nordvestover. Funn ble ikke gjort. 
 
Dyrkede områder i Vå og Arabygdi ble ikke undersøkt fordi stranden her er fylt 
med stein fra nybrottsarbeid. Heller ikke en rekke lange sandstrender lengst 
vest i Arabygdi ble undersøkt, men så lavt som terrenget ligger her er det vel 
trolig at vatnet har vasket ut det som måtte ha vært, likesom det har skjedd ved 
Killingtveit. En undersøkelse i 1958 brakte ingen funn fra disse stedene. 
 



-26- 
 

UTGRAVNINGER I BITDAL: 
Innberetning om undersøkelse av 

steinalderboplass ved Finnroi, Bitdalsvatn 
 

av Arne J. Larsen. 
 
[Kart T.46] 
Boplassen ligger på sørsida av osen der Bitu renner inn i Bitdalsvatn. 
Boplassområdet er ei slette på vestenden av en lav elveterrasse. Området 
avgrenses mot nord av elva, mot vest, sør og øst er det store myrer. Terrassen 
ender i en bratt skrent ned mot elva, og det er ingen tydelig strand ved 
boplassen. Pl. IV. (Se reg.beretn. s. 3 ). 
 
Boplassen (fig. 29) ble lokalisert ved at det ble funnet flint i et prøvestikk. 
Det meste av området var dekket av einer. Et område på 11 m x 8 m ble ryddet for 
einer, og av dette ble det målt opp et felt, 7 m x 5 m som skulle graves. 
Feltets lengderetning ble lagt SV-NØ i terrassekanten mot Bitu, og med 
nullpunktet i vest. Gravningen strakte seg over rutene A-E 3-10. Senere ble 
gravningen utvidet til rutene A-B 3-2, E 3, F 4, F 7-8, E 11-12, A 11-12, for å 
få en nøyaktigere avgrensning av boplassområdet. 
Av det antatte boplassområdet ble det gravd ut ca. 50 m². Det er rimelig å tro 
at hovedområdet for boplassen ble gravd ut, da prøvestikk omkring det utgravde 
området bare ga få funn. 
 
Under torvlaget som var 6-7 cm tykt var et grovt sandlag. Sandlaget var opptil 7 
cm tykt, og under sandlaget kom auren. Store og små stein lå spredt over hele 
feltet, men uten at de dannet tuft eller teltring. 
 
Hovedmengden av funnene var avslag av flint. Funnene lå høyt i sandlaget og 
fordelte seg ujevnt over feltet. Den nordøstlige del av feltet var den 
funnrikeste. Samlet hadde rutene A-B-C 8-9-10 flest funn. I rutene A-B 3-2, E 3, 
F 4, F 7-8, E 11-12, A 11-12 var det forholdsvis få funn. 
 
I ei grop, 20 cm i diam., halvt i R B4 og halvt i R B5, var et 8 cm tykt kullag. 
Her var ikke spor etter oppbygget ildsted. I rutene C-D-E 10 var en svak 
konsentrasjon med kull og skjørbrent stein. Ellers ble det funnet små kullbiter 
i sandlaget over hele feltet. 
 
Rundt hele det utgravde området ble det tatt prøvestikk. Bare i stikkene 5 m øst 
for feltet ble det funnet flint. Boplassen har trolig strukket seg helt ut mot 
spissen av terrassen, men hovedområdet har tydeligvis vært innenfor de 35 m² som 
ble gravd ut først. 
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Funn fra steinalderboplassen ved Finnroi. 
 
a) 2 flekker slått av slipt flintøks. Den største har bare litt igjen av 

slipeflaten, resten avslått. Den minste litt ildskadet, men slipeflaten 
tydelig. Lengder 3,2 cm x 1,3 cm. 

 
b) 10 flekkepiler av flint, de fleste er slanke, velformete eksemplarer. Alle 

har retusjert tange, et par også retusj ved odden eller den ene eggen. 3 
mangler odden, av 2 er bare tangen og nedre del av bladet bevart. Lengde 4,7 
- 1,9 cm. 2 er funnet i A-B 3-2, 2 i D5, 1 i B4, 10, D9, E5, prøvestikk 3 og 
prøvestikk 5. 

 
c) Tangen og nedre del av bladet av en flekkepil av flint med tannete egger, 

sml. H. Gjessing: Rog. sta., fig. 176. Kraftig eksemplar. Lengde 3 cm A7. 
 
d) Tverregget pilespiss av flint, sml. Bøe, fig. 32 1. Overflaten ildskadet. 

Lengde 2,2 cm. 
 
e) Del av enegget pilespiss av flint, slankt eksemplar, sml. Bøe, fig. 31 v. 

Odden avbrutt, pilespissen ildskadet, bestemmelsen derfor usikker. Lengde 2,3 
cm. 

 
f) 18 tangefragmenter av pilespisser av flint, et par har bevart overgangen til 

bladet, av de øvrige er bare tangen igjen. Lengder 2,2 - 1,1 cm. 
 
g) 3 fragmenter av pilespisser av skifer, tilhører 3 forskjellige piler: 

Tangen og nedre del av bladet av en pilespiss, ser ut til å tilhøre typen 
Bøe, fig. 37 n. Lengde 3 cm. E 9. De 2 andre er stykker av bladet nær odden 
og kan ikke typebestemmes. Lengder 1,7 cm og 1,3 cm. A 5 og A 6. 

 
h) 9 flekkeskrapere av flint med utbuet egg. Formene er som Bøe, fig. 35 d-i. 1 

har nærmest rett egg som går ut i en liten spiss midt på, 6 er helt eller 
nesten fullstendig bevart, 1 har hele eggpartiet bevart, av 2 finnes bare 
mindre eggfragmenter. Flere er skadet av ild eller frost. Lengder 3,5 - 1,2 
cm. 2 er funnet i B 8, 1 i A 5, 10, B 4, 5, D 8, E 11-12. 
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i) Flekkeskraper av flint med litt uregelmessig, svakt utbuet egg. Uretusjert, 

men med tydelige spor etter bruk. Lengde 3,6 cm. 
 
k) Flekkebor av flint, av typen Lidén: Sydsvensk stenålder II, fig. 22, 6-7. 

Sidekantene retusjert i hele sin lengde. Lengde 4,4 cm. F 4. 
 
l) 3 flekkeredskaper av flint: 

Velformet flekke av grå flint. Den ene tverrenden innbuet slik at det ene 
hjørnet går ut i en spiss, denne har tydelig slitasje. Det andre hjørnet er 
mindre spisst, men viser også spor etter bruk. Lengde 6,2 cm. 
Tykk, uregelmessig flekke av grå flint, den ene tverrenden formet som en 
stump vinkel, den ene halvdelen svakt innbuet og retusjert, den andre delen 
bare retusjert ved hjørnet mellom dem. Lengde 4,9 cm. 
Liten flekke av mørk grå flint, den ene tverrenden har nå form som en kort, 
skjev spiss. Flekken er så frostskadet at det er usikkert om den opprinnelige 
form er bevart. Lengde 2,7 cm. 

 
m) 17 flekker av avslagsstykker med retusj og/eller bruksspor, derav 6 større 

flekker. Lengder 6 — 3,3 cm. De andre stykkene er små, lengder 2,3 - 1,3 cm. 
 
n) 2 kjerner av flint: 

Den ene er sylindrisk, nesten fullstendig bevart, lengde 4,8 cm. Den andre er 
avbrutt i den ene enden, avsmalnende mot den andre. Lengde 3,9 cm. Begge er 
ildskadet. 

 
o) 185 hele og fragmentariske flekker av flint: 

1 hel og fragmenter av 5 andre ryggflekker. Lengde 5,6 - 2,2 cm. 
124 hele og fragmentariske vanlige flekker. Lengder 5,7 - 1,2 cm. 
55 hele og fragmentariske mikroflekker. Lengder 3 - 0,8 cm. De fleste 
flekkene er litt uregelmessige i formen, men noen er meget velformete. Mange 
er ildskadet. 
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p) Avfall av flint og skifer: 

Ca. 800 g flintavslag. De fleste stykkene er små, men det finnes også en del 
større stykker. 
125 g avfall av skifer. En del av stykkene har spor etter saging. 

 
q) Slagstein av lys kvartsitt. Formen litt avlang og flattrykt, tydelige merker 

etter bruk. Et stort skall er slått av. St. lengde 7,5 cm, st. br. 5,8 cm. 
 
r) Glattestein av gråsort, porøst, men meget hardt stoff. Lengde 5,3 cm. 
 
s) Trekull. 
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Innberetning fra utgravning av hustuft på Stakkslåtta, Bitdalen 
 

av Jo Bleken-Nilssen. 
 
Terrenget. Det lange, smale Bitdalsvatn ligger klemt mellom steile fjell, men 
midt på vatnet stiger fjellene slakere både mot sør og nord, og sørover går her 
en gammel driftevei over til Vå ved Totak. På nordsiden er ryddet en driftevoll, 
Stakkslåtta, ennå noen år før vår undersøkelse brukt som utslått når det var 
lite fôr i bygda. (Fig. 4). 
 
Tufta. Midt på vollen ble det oppdaget en hustuft (se regist-reringsberetning s. 
4). Denne tegnet seg som en firkantet forhøyning av torva. Lengde N-S 3,6 m. Ø-V 
3,4 m. Enkelte stein var synlige i hjørnene. Tufta var sekundært brukt som 
fundament for en høystakk, og det lå derfor en samling stein oppå torva midt i 
tufta. 
 
Utgravningen. Det ble lagt to profiler over tufta, en nord-syd og en vest-øst. 
Tufta ble avdekket og kulturlaget, som bestod av lys sand og kull, 
gjennomgravet. Et dypt stikk i tufta resulterte i funn av kull og slagg, og det 
ble da gravet sjakter langs profilene. Det kom da frem et tykt lag av kull og 
slagg under tufta. Videre undersøkelse ble ikke foretatt. 
 
Lagdeling. Under grastorv av skiftende tykkelse lå et lag av lys jord, blandet 
med biter av kull og slagg. I denne lyse jorden ble funnene gjort. Under lå et 
tykt lag av fin grus og under dette igjen det tykke laget av kull og slagg. 
 
Funnene. Tufta viste seg å bestå av samlinger av stein i hjørnene og noe stein i 
midten (plan og profil). Trolig har huset vært av tre, og siden kulturlaget var 
så ujevnt har det sannsynligvis også hatt tregulv. Biter av tre, som delvis så 
ut til å være antiparasittbehandlet, lå dypt nede i det øvre kulturlaget. Disse 
må være like gamle som huset ettersom de lå flatt nede i jorda. Det ble tatt med 
prøver. Ellers ble det funnet bein, et koppeskår, en krok og en del spiker. 
 
Det tykke gruslaget under tufta ser ut til å ha vært lagt der som et slags 
fundament. Laget var helt sterilt. 
 
Laget av kull og slagg under dette igjen så ut til å strekke seg over et langt 
større område enn tufta. Noen grense ble ikke funnet. 
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Funn fra hustuft på Stakkslåtta. 
 
a) Dørkrok av jern, meget godt bevart. Lengde 12,7 cm. 
 
b) 1 hel og fragmenter av 2 andre grove spiker av jern. Lengder 10,7 - 4,1 cm. 
 
c) 1 lite skår av fajanse med blå og hvit glasur. St. lengde 1,3 cm. 
 
d) 7 stykker jernslagg. 
 
e) Et stykke bein. 
 
f) Treprøver. 
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Innberetning om undersøkelse av heller II ved Bjørnsandodden, Bitdal. 
 

av Nils Lien. 
 
Helleren er dannet av en flyttblokk som ligger Ø for Bjørnsandodden, ca. 40 m 
fra vatnet, i en bjørkeli nederst i en ur. Flyttblokken hviler med den 
nordvestre delen i jorda og stiger så opp mot SØ der den hviler på en stor stein 
ca. 1,4 m over bakken. Det nordøstre hjørnet hviler også på en stein. Under den 
sørvestlige ytterkant av helleren ligger en mur ca. 0,8 m høy. Denne er 
antakelig nokså ny, og det er kjent at driftegjetere har hatt tilhold i helleren 
inn i vårt århundre (fig. 6-7). (Se registreringsberetning s. 8). 
 
Det ble i alt gravet ut ca. 25 m² (Se plan). Det ble også tatt prøvestikk under 
den nordøstlige delen av helleren, men der ble ikke funnet noe av interesse. 
Likeledes ble det tatt prøvestikk foran og bak helleren, men uten resultat. Hele 
det egentlige boplassområdet regnes derfor for å være undersøkt. 
 
Gravningen ble utført i 2 etapper. I første omgang ble området innenfor den nye 
mur gravet. Det ble satt igjen en stripe NV for profilen C-D. Lagdeling i snitt 
C-D: 
 
Øverst i den sørøstre delen, nærmest muren lå et gras- og torvlag, enkelte 
steder lå det litt kull i overflaten. I NV-delen og hele det indre området besto 
overflaten av sand, med til dels store kullbiter enkelte steder. 
 
Under overflatelaget lå et blandet sand- og kullag som strakte seg over hele 
området. Det var enkelte steder meget tynt. 
 
Derunder lå et kullholdig sandlag som strakte seg over hele området. SØ for 
profilen, og noen steder i denne, gikk det i ett med et annet kullholdig sandlag 
som lå dypere. Andre steder var det 2 tydelig atskilte lag med et brunrødt 
sandlag imellom. I disse kullholdige sandlagene ble det funnet en del 
kvartsavslag og noen flintbiter. 
 
I SV-delen lå det nedre kullaget på auren, men i NV-delen lå et tredje 
kullholdig sandlag lengre nede. Her ble funnet kvartsavslag. Dette laget hadde 
en begrenset utstrekning, og var delvis atskilt fra det foregående ved et lag 
rødbrun sand. Også i NØ-delen av helleren fantes et tredje kullag atskilt fra de 
øvre ved et lag rødbrun sand. Her ble ikke gjort funn. Likeledes lå en liten 
kullkonsentrasjon under de to kullagene NØ for steinen 
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merket Ø. Ingen funn. 
 
Muren ble fjernet, og torvlaget ble tatt bort under og litt utenfor denne. Det 
ble avdekket steiner i en sammenrast mur. 
 
De kullagene som var avdekket tidligere og som lå innenfor den nye muren, grenet 
seg opp i flere lag på innsida av denne, og de skrånet nedover og innunder 
muren. Her var det umulig å skille lagene fra hverandre. 
 
Deretter ble steinene i den sammenraste muren tatt bort og de øverste kullag, 
antakelig 2, ble avdekket. Disse er ikke med i profilen, da de var fjernet før 
denne ble lagt opp. Blant steinene ble funnet noen flintavslag. 
 
Det ble lagt en profil E-F 1 m NV for profil C-D. 
 
Områdene på begge sider av profilen ble utgravd lag for lag, men det var meget 
vanskelig å følge lagene. De gikk i hverandre, dannet små fordypninger og 
skrånet nedover. NV for profilen ble det i alt påvist 5 kullholdige jordlag. 
Også i profilen var lagene vanskelige å følge, og enkelte steder gikk de helt i 
hverandre. 
 
Lagfølge i profilen: Øverst lå et brunt sandlag med kull. 
Ingen funn. 
Under det fulgte et kullholdig sandlag som var sammenhengende i området mellom 
steinene X og Y, men NØ for Y delte det seg i to. Deler av disse lag er 
antakelig fjernet før profilen ble lagt. 
 
Under disse lagene lå et rødt sandlag, i dette ble funnet noen brente beinbiter. 
Enkelte steder er sandlaget brutt. 
 
I området nærmest steinen X kom man deretter ned på et nytt kullholdig sandlag. 
Det inneholdt mye kull, til dels store biter. 
 
Under det igjen ligger et kulljordlag nærmest steinen X og et grått sandlag 
lengre inne. Dette inneholdt kull, men ingen funn. 
 
Derunder kom et kullholdig jordlag til, det fortsatte under steinen X. Der ble 
ikke gjort funn. Det lå på auren som bestod av rødlig sand. 
 
Bunnen under kulturlagene var meget ujevn. Innenfor den gamle muren var den 
forholdsvis flat, men med en fordypning i den indre delen av profilen C-D. Her 
var jorden sterkt kullholdig, mulig at det er en kokegrop eller liknende. Under 
den østre delen av muren var det også nokså jevn bunn, men fra steinen X skråner 
bunnen nedover mot NV og innunder muren. Det dypeste partiet lå i profilen E-F. 
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Funnene. 
I det blandete sandlaget under torven ble det funnet hesteskosaum og et 
jernbeslag. 
 
Avslag av flint og kvarts ble funnet i flere av lagene. De ble først funnet i de 
to øverste kullagene. Det samme var tilfelle i de to øverste kullagene under den 
sammenraste muren. Noen kvartsavslag lå også i det dypeste kulturlaget i NV-
delen av profil C-D. Det ble funnet avslag i de dypere lagene nesten ned mot 
auren i og nær profil E-F. 
 
Kullprøver. 
Det ble i alt tatt 9 kullprøver. På originalplanene er det merket av hvor og i 
hvilke lag prøvene er tatt. 
 
Funn fra heller II ved Bjørnsandodden. 
 
a) 5 jernstykker: 

3 hesteskosaum, lengder 6 - 3 cm. 
2 jernstykker med flatt, firsidig tverrsnitt, det ene med naglehull. Lengder 
4,7 og 2,2 cm. 

 
b) 2 små kvartsavslag med retusj. Lengder 2,2 og 1,2 cm. 
 
c) 3 mikroflekker, den ene av klar, de andre av hvit kvarts. Lengder 1,8 - 1,4 

cm. 
 
d) Avslag av flint og kvarts: 

32 g flintavslag. 1 større stykke som har vært brukt som ildflint e.l. De 
andre er små. 
136 g avslag av hvit kvarts. De fleste er små. 

 
e) En del små stykker brente bein. 
 
f) Trekull. 
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Innberetning om undersøkelse av heller III på Steinbufloti,  
Bitdalsvatn, Rauland s. og pgd., Telemark 

 
av Arne J. Larsen. 

 
Helleren ligger sørvendt, nederst i lia mellom Tarjeisbu og Steinbufloti. Foran 
åpningen er et lite, tørt område, som ender i en bratt skrent ned mot myra. Før 
utgravningen lå overflata inne i helleren noen få cm lavere enn bakken utenfor. 
Hele overflata var dekket av et tynt moselag. Dybden av helleren, avstanden fra 
dråpefallet til bakveggen, var 4,20 m. Åpningen var 3,3 m bred. Høyden fra 
dråpefallet til overhenget var 1,7 m, og ved bakveggen var høyden 80 cm. (Se 
reg.beretn. s. 9 ). 
 
Utgravningen tok til innerst i helleren der det tidligere var tatt et 
prøvestikk. Det ble strukket en linje fra bakveggen og til dråpefallet, med 
nullpunktet ved bakveggen. Helleren ble så delt i ruter ved hver meter på linja. 
(Se plan i Top. Ark.) 
 
Massen i helleren, fra overflata til auren bestod av kull, kullblandet jord og 
gulbrun sand, men det var ingen klar lagdeling. Like under mosen kom det fram 
kull, som lå over hele helleren. Men det var ikke et jevnt kullag som kunne 
følges fra bakveggen til åpningen. Tykkelsen av kullmassen varierte svært. Ved 
bakveggen var den 15 cm tykk og innimellom to store steiner ved sørveggen var 
den 28 cm. Den kullblandete jorda lå også i forskjellig tykkelse over hele 
helleren, og ikke som et avgrenset lag. Sanden lå i og imellom og blandet med 
kullet og den kullblandete jorda, og enkelte steder i konsentrasjoner. Ytterst i 
helleren var sandmassen 20 cm tykk. Sanden er sannsynligvis rast inn i helleren 
fra bakkeskråningen mot nordøst. Kullet, den kullblandete jorda og sanden ser ut 
til å ha vært rotet sammen, slik at all lagdeling er blitt ødelagt. 
 
Ved utgravningen ble det funnet et ubestemmelig jernfragment, et bryne, to små 
biter av slipte steiner og sju flintavslag. 
 
Jernfragmentet lå 10 cm djupt i kullet i rute II. Brynet ble funnet tett inntil 
bergveggen i rute V ca. 20 cm dypt. Fem flintavslag lå i kull ca. 20 cm under 
mosen i rutene I, V og VII. To avslag lå i rute II i sandblandet kull ca. 15 cm 
under mosen. 
 
Da helleren var utgravd skrånte auroverflata svakt fra bakveggen og ut mot 
åpningen. Overflata av auren lå 80 cm lavere enn bakken utenfor. 
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På grunn av mangel på tid stoppet gravningen i åpningen av helleren. Det ble da 
stående en 80 cm høy jordvegg inn mot helleren. I jordveggen, på auren, lå det 
en stor stein med flere mindre steiner omkring. Da det ikke ble gravd gjennom 
veggen, er det uråd å si om steinene har vært lagt opp som en mur foran 
åpningen, eller om de hørte til den naturlige bakken utenfor. 
 
Etter gravningen var den frie høyden ved 4 m 2,15 m, ved 2 m 1,80 m og helt inne 
ved bakveggen var høyden 1 m. 
 

Funn fra heller III, Steinbufloti. 
 
a) 2 jernstykker, antakelig deler av hesteskosaum, spiker e.l. lengder 3,7 cm og 

2 cm. 
 
b) 3 fragmenter av bryner av skifer. Det største er ca. halvdelen av et bryne 

med ovalt tverrsnitt, de andre er avspaltete stykker. Lengder 8-4 cm. 
 
c) 6 flintstykker, flere med bruksspor, mulig at de har vært ildflinter. 

Flintteknikken dårlig. 
 
d) 2 stykker bergkrystall. 
 
e) 2 små stykker brent bein. 
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UTGRAVNINGER VED LANGESÆ: 
Innberetning om undersøkelse av en heller nær Langesæ, Grungedal s., Vinje pgd. 

 
av Irmelin Martens. 

 
[Kart T.52, T.53] 
Helleren ligger ca 750 m Ø for utløpet av Langesæåi, i skråningen et stykke 
ovenfor elva, på nordsida av denne. (Se terrengbeskrivelse i 
registreringsberetningen s. 15 ). 
 
Helleren er dannet av en flyttblokk. Den ligger i skrånende terreng hellende mot 
S og SØ. Blokkens bakre (nordøstre) del hviler mot bakken, den østre delen 
hviler på et par større steiner av samme bergart. I den vestre delen, med 
innerkanten litt innenfor takdryppet, ligger en stor, jordfast stein. Den inngår 
nå i den muren som løper langs kanten hele vegen fra NV til SØ, den vestre delen 
av muren når helt opp til hellertaket (fig. 30). Nedre delen av muren er meget 
bred (se plan). Det beror dels på at terrenget utenfor skråner. Åpningen var på 
det høyeste ca 1 m, og rommet innenfor ganske lavt, ikke mer enn 1 m høyt, til 
dels mindre (fig. 31). Da gravningen begynte, var rommet under helleren inntil 
3,5 m langt og 1 - 1,5 m bredt. På innsida avgrenses rommet av en steinblokk, på 
vestsida av denne går en smal, lav passasje inn. (Pl. V). 
 
Da undersøkelsen begynte, bestod overflaten av løs, kullholdig jord og en del 
stein. Det var dels flate heller som lå løse oppå, dels noen som antakelig var 
rast ned fra muren. De ble fjernet da gravningen begynte. Først ble det også 
fjernet en del løs jord uten at det ble samlet opp kull eller bein. 
 
Profilen ble lagt i den østre delen av helleren, fra innerkanten og ut gjennom 
muren. 
 
Deretter ble jorda i helleren utgravd lagvis, så godt det lot seg gjøre ble 
lagene holdt i 10 cms tykkelse. Lagene er nummerert ovenfra og nedover. 
 
Jorda var for det meste meget kompakt og bestod for en stor del av kull, 
halvbrent tre, never og bein, blandet med lys leire. Alle lagene inneholdt 
rikelig med store, vel bevarte bein, de ble samlet opp lagvis. (Zoologisk 
bestemmelse, se nedenfor s. 42). Jorda var forholdsvis homogen, men med flekker 
av lysere brun jord, vesentlig bestående av trerester og never, og sterkere 
kullholdige flekker. 
 
Lag I. Jevnt jordlag over det hele, med en del stein i V-hjørnet. Intet skille 
mellom lag I og lag II. I lag II lå en del 
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stein i det nordre hjørnet, V for den indre blokken. Mot bunnen av lag II lå 
over det meste av helleren et lyst leirlag. I den ytre delen begynte det nokså 
høyt oppe, lengre inne noe dypere. I den nordøstre delen, inntil steinblokken 
mangler leirlaget. Det var spettet med kullbiter og bein, og det virket som om 
det var fylt på for å jevne ut bunnen. Under leirlaget fortsatte den vanlige 
kulturjorda. 
 
I lag II, nær muren ble det funnet en sølvknapp, i lagene II og III ble funnet 
flere blykuler. 
 
I lag IV trer forskjellen i jordas sammensetning i de ulike delene av helleren 
klart fram, og det samme forholdet går igjen i lag V og øvre del av lag VI. I 
den nordøstre delen, inn mot den indre blokken, er jorda brunlig og ikke særlig 
kullholdig. Det virker som om den vesentlig består av trerester og never. 
Neveren ligger i tydelige tynne skikt. Dette er den beste liggeplassen i 
helleren, og det kan tenkes at treet (brisk) og neveren har vært lagt inn som 
underlag. 
 
Fra åpningen og vestover, inntil den store ytterblokken, lå et tydelig avgrenset 
leirlag. Det var ganske tynt, og under det lå et meget kullholdig lag, omkranset 
av mindre stein. Kullaget var bare noen få cm tykt, under det igjen kom et nytt 
leirlag litt mindre av utstrekning enn det foregående. Ved overgangen til lag V 
var ennå en nytt leirlag avdekket, ca 40 cm langt og 25 cm bredt, med en flat 
stein liggende oppå. Vekslingen mellom tynne skikt av leire og kull fortsatte 
ned i lag VI, utstrekningen ble stadig mindre. Det ser ut som om dette har vært 
bålplass gjennom lange tider. 
 
I lag V begynner rommet merkbart å forandre form. I vestenden er rommet blitt 
utvidet, idet det er fjernet en del mindre stein. Det går kullholdig jord 
innunder de store steinene i muren, og her ble det funnet mye bein. Rommet vest 
for den store, indre blokken er også blitt utvidet, der lå så mye bein at det 
virker som en avfallskrok. Mot bunnen av lag V begynte man her å komme ned på 
steril grus. 
 
I bunnen av lag V nær profilen og den store indre blokken, ble funnet en 
pilespiss av jern. 
 
Ingen markert overgang mellom lag V og lag VI, men mot bunnen av lag VI begynte 
jorda i den vestre delen å bli mer grusblandet med en del forvitret stein. Inne 
i vestenden lå en halvkrets av 5 hodestore stein, den store ytterblokken sluttet 
kretsen. Det 
 



-39- 
 
kunne se ut som et ildsted, men jorda var ikke mer kullholdig enn den øvrige. I 
den øvre delen av laget lå en pilespiss av jern. 
 
Øvre del av lag VII bestod i den østlige delen av rommet av fet, kompakt, nesten 
steinfri kulturjord. I den indre delen ble jorda stadig mer steinfylt, dels med 
mye forvitret stein. Kull-laget kilte seg nedimellom steinene, og flere steder, 
især inntil de store blokkene, kom man ned på en nesten jordfri morene. Der lå 
også et par større stein. 
 
Like innenfor åpningen ble det funnet en flintskraper, og ved åpningen, helt 
innved den store blokken, minst like dypt, en fiskekrok av jern. Inne ved den 
indre blokken ble det, dypt nede under et lag forvitret stein, funnet en 
pilespiss av kvarts. 
 
På grunn av de vanskelige jordforholdene nær bunnen, ikke minst på grunn av all 
steinen, var det umulig å holde jevne lag. Det var ikke mulig å merke noe skille 
mellom steinalders- og jernalderslag. Noe skille avtegnet seg heller ikke i 
profilen. 
 
Da helleren var ferdig utgravd, var rommet helt anderledes enn ved begynnelsen. 
I vestenden var det blitt atskillig rommeligere. Den indre blokken skrånet 
utover mot bunnen, og avstanden mellom denne og den ytre blokken var på det 
minste bare 70 cm. Ytterblokken går omtrent loddrett ned på innsida og danner en 
fin vegg som er inntil 1,3 m høy. Den går nesten helt inn i SV-hjørnet. Det er 
blitt høyt nok under taket, og man kan godt stå oppreist der inne. (Fig. 32). 
 

Profilen og sjakten gjennom muren. (Pl. VI). 
 
I forbindelse med profilen ble det også lagt en ca. 1 m bred sjakt gjennom 
muren. Den øvre delen av muren var helt tørr, bare med litt løs jord innimellom. 
I den nedre delen var det ganske tykke jordlag, det var samme slags kulturjord 
som inne i helleren. Jordlaget går omtrent like dypt ned ute som inne, bunnen 
ser opprinnelig ut til å ha vært ganske flat. Den bestod av en jordfri ur, dels 
med store blokker. (Fig. 33). 
 
Det ser ut som om helleren har vært benyttet en stund før muren ble bygd, slik 
at mellomrommene mellom steinene er blitt utfylt, og det har dannet seg et 
jordlag under muren. Jordlagene i den nedre delen av muren tyder også på at 
denne er blitt lagt opp i etapper, dette virker også mest sannsynlig når man ser 
helleren ferdig utgravd. I profilen er da muren over 1 m høy, den er meget løst 
lagt opp og ustø og vond å gå på. Steinene i øvre del 
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ligger også lengre inne enn i nedre del, og noen steiner er falt inn i rommet. 
Det var heller ikke til å unngå at flere steiner i profilen falt ut under 
gravningen. 
 
Profilen i den indre delen av helleren var nesten steinfri, vekslingene i jordas 
beskaffenhet avtegnes som striper. (fig. 34). Ut mot muren blir stripene kuttet 
av et par større stein. Langt nede går en stripe av lys sand som fortsetter et 
stykke innunder muren. Den kan til gjengjeld ikke følges særlig langt innover, 
det er således ingen skiftninger i jorda som kan følges innenfra og ut gjennom 
muren. 
 

Funn fra heller ved Langesæ. 
 
a) Pilespiss av hvit gjennomskinlig kvarts, av form som Shetelig: Ruskeneset, 

Pl. VI, fig. 21-22, nærmest som fig. 22 c, men noe slankere og bedre 
forarbeidet. Lengde 4,7 cm, st. br. 1,9 cm. Lag 7. 

 
b) Skraper av grå flint, med utbuet egg, antakelig laget av en flekke. En del 

beskadiget, særlig bakre del. Lengde 2,3 cm, bredde over eggen 1,7 cm. Lag 7. 
 
c) 2 pilespisser av jern: 

Pilespiss nærmest som R 539, men bladet har rette sider og egghjørner som 
sitter langt fremme. Brukket ved avsatsen på tangen. Lengde 11,2 cm, st. br. 
1,6 cm. Lag 5. Pilespiss som R. 539, i 2 deler, brukket litt innenfor 
avsatsen på tangen. Bladet nokså forrustet. Samlet lengde 13,7 cm, st.br. 1,9 
cm. Lag 6. 

 
d) Nål av jern, den ene enden flat, har antakelig hatt øye. En del forrustet. 

Lengde 8,4 cm. Lag 5. 
 
e) Fiskekrok av jern. Lengde 2,7 cm. Lag 7. 
 
f) 2 fragmentariske jerntener med firsidig tverrsnitt. Lengder 5,5 og 2,6 cm. 

Lag 6. 
 
g) Lite bronsefragment. St. lengde 1,5 cm. 
 
h) Sølvknapp. Den er åttekantet, som Berge. Norsk bondesylv, Pl. LXXVII, nr. 30. 

Konturlinje innenfor randen. Dekorert med en rosett. Merker etter feste til 
bronsehempe på baksida. Tverrmål 1,6 cm. Lag 2. 
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i) 8 blykuler, derav 6 hele og 2 som er helt deformert av varmen. 2 er litt 

skadet i overflaten, de andre er meget godt bevart. Har bevart støperenner. 
Diameter 1,4 - 1,1 cm. 
2 er funnet i lag 2, 1 i lag 3, 3 i lag 4, 2 i sjakt gjennom muren. 

 
k) Velformet bøsseflint av lys, grågul flint. Lengde 1,3 cm, bredde 1,1 cm. 
 
l) Forskjellige jernsaker funnet i de øvre lagene: 

3 hesteskosaum, 2 spiker, 1 naglefragment, 1 litt større, buet jernstykke, 4 
fragmenter av saum eller spiker. 3 stykker funnet i lag 1, 6 i lag 2, 1 i 
sjakten gjennom muren, 1 i de øvre lagene ø for profilen. 

 
m) Deler av 1 stort og 2 mindre bryner av kvartsskifer: 

Det store er uregelmessig formet, spor etter kvessing av nål e.l. på en side. 
Lengde 11,3 cm. Lag 2. 
De andre er smale med firsidig tverrsnitt. Lengde 7,6 cm og 6,7 cm. Lag 2 og 
lag 5. 

 
n) 20 horn- og beinstykker med spor etter tildanning. Ingen av dem er utformet 

til redskaper e.l., noen er nærmest halvfabrikata, mens andre har rent 
tilfeldig form.  
Lag 1: Lite beinstykke, lengde 2,1 cm. 
Lag 2: Svakt buet beinrør, kordelengde 10 cm, diam. 2 - 1,8 cm. Vinkelformet 
beinstykke med innrisset økseliknende figur. Kordelengde 11,6 cm. 5 mindre 
beinstykker. 
Lag 4. Beinflis. 
Lag 6: Bredt, flatt hornstykke, oversida naturlig, undersida en spalteflate. 
Lengde 11,1 cm, st. br. 3,2 cm. 
Avlangt hornstykke, lengde 8,4 cm. 
Avsaget horntakk, kordelengde 9,2 cm.  
Lag 7: 7 bein- og hornstykker, derav flere avsagde horntakker. Lengder 5,7 - 
2,6 cm. 
 
Øvre lag Ø for profilen uregelmessig, sylindrisk beinstykke, uthult i en 
ende. Lengde 3,1 cm. 

 
o) 23 lærstykker: 

Lag 1: Lite tykt lærstykke. 
Lag 2: Lite tynt lærstykke. St. lengde 3,1 cm. Lag 3: Lite lærstykke. St. 
lengde 3,2 cm. Lag 4: 10 små lærstykker. 
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Lag 5: 6 lærstykker. 
 
Øvre lag Ø for profilen: 4 lærstykker, derav et med en hullrekke 7-8 mm 
innenfor kanten. Mange av de små stykkene er skåret til, flere i trekantform, 
i flere tilfelle kan man se at de har sittet sammen i flere lag. 

 
p) 4 tøystykker. Alle er av tykt, gråsort ullstoff (vadmel) vevet i firskaftet 

diagonalkypert. Det ene er funnet i lag 2, de øvrige i sjakten gjennom muren. 
 
q) 3 ulltråder: 

2 er tretrådet garn, nå brune av farge. Lengde 14 og 9 cm. Lag 5. 1 tynnere 
tråd, fargen er brun. Funnet i øvre lag Ø for profilen. Lengde 8 cm. 

 
r) 4 stykker hasselnøttskall. 2 stykker funnet i lag 6, 1 stykke i lag 7, 1 i de 

øvre lagene Ø for profilen. 
 
s) Avslag av flint og kvarts: 

Ca. 270 g flintavslag. 30 g funnet i lag 1, 69 g i lag 2, 34 g i lag 3, 28 g 
i lag 4, 76 g i lag 5, 4 g i lag 6, 20 g i lag 7, 4 g i sjakten gjennom 
muren, 24 g i de øvre lagene Ø for profilen. 
Mange av dem er tykke og klumpete og har vært brukt som ildflinter. 
Ca. 70 g kvartsavslag, en del av klar, resten av hvit kvarts. 1 stk. funnet i 
lag 2, 27 g (2 stkr.) i lag 4, 10 g (2 stkr.) i lag 5, 16 g i lag 6, 13 g i 
lag 7, 3 g i sjakten gjennom muren, 1 stk. i de øvre lagene Ø for profilen. 

 
t) Noen små biter glimmer. De fleste funnet i lag 1, et par i lag 2. 
 
u) En stor samling dyrebein, de fleste av rein, som fantes i alle lag. Forøvrig 

er påvist følgende arter:  
Lag 1: Ørret. 
 "  2: Ørret, rype. 
 "  3: Ørret, rype. 
 "  4: Rype. 
 "  5: Rype.  
 "  7: Sau ev. geit.  
Sjakt gjennom muren: Rein, rype. 

 
v) Trekull. 
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Innberetning om undersøkelse av en steinbu i dalen mellom Langesæ og Hasletjønn, 

Grungedal s., Vinje pgd., Telemark 
 

av Vera Evandt Holtan. 
 
Dalen er en bredbunnet, isgravd dal med mange små morenehauger og mye stein. 
Mellom steinene er det forholdsvis godt beite. I dalbunnen går en liten elv som 
har tilsig fra fjellsidene i N og S, og som renner østover til Hasletjønn. 
Gjennom dalen går den gamle ferdselsvegen til Suldal. 
 
Bua ligger omtrent midtveis mellom Langesæ og Hasletjønn, inn mot den nordlige 
dalsiden og med budøra mot sydsiden ut mot dalen (fig. 35). (Se 
registreringsberetningen s. 18 ). 
 
Bumuren er meget utrast, og steinene lå spredt utover et område ca. 7 m x 5,5 m. 
Bare et lite område i midten, ca. 3 m x 2 m var noenlunde steinfritt. Nordsiden 
av bua er nå den eneste siden hvor den opprinnelige grunnmuren avtegner seg 
tydelig. Årsaken til dette er at 3 avlange, jordfaste steiner her danner den 
naturlige grense for bua, og således har dannet grunnmur. En fjerde jordfast 
stein danner buas sørvestlige hjørne. 
 
Et ca. 5 cm tykt torvlag dekket nå både muren og rommet innenfor. Da torven var 
fjernet, viste det seg tydelig at bua er skåret ned i en liten morenehaug. 
Særlig kommer dette klart fram langs nordveggen hvor de tre avlange steinene 
ligger oppå en ca. 30 cm høy vollkant. 
 
Midt på vestveggen og vinkelrett på denne ble det gravd en sjakt ca. 1 m bred og 
1,5 m lang for om mulig å finne en grense for den utraste bumuren. Det viste seg 
da at det lå stein fra muren under torven ca. 1 m utenfor de ytterste steinene i 
denne, som lå oppå torven. Ellers er det meget vanskelig å bestemme hvor 
busteinen slutter og morenesteinen begynner. 
 
Til slutt ble det fjernet en del løs stein, særlig langs østveggen, for om mulig 
å få et klarere bilde av den opprinnelige grunnmuren. Men det kom ingen ting ut 
av dette. 
 
Profilen ble lagt gjennom midten av bua i retning N-S. Under det 5 cm tykke 
torvlaget kom man rett ned på steril grunn. Det fantes således intet kulturlag i 
bua, heller ikke ble det påvist noe ildsted. Noen flate steiner i det nord-
østlige hjørnet så ut som om de kunne høre til et ildsted, men heller ikke her 
ble det funnet kull. 
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Innberetning om undersøkelse av boplass ved Romtveittjønn, Songa, 
 

av Gro Mandt. 
(Se registreringsberetning 1958 s. 7). 

 
[Oversiktskart T.29, Kart T.34, T.35] 
På vestsiden av Romtveittjønn ved utløpsosen av en liten bekk, ligger en slett 
og gressbevokset voll. Rundt tjønnet forøvrig er vide myrstrekninger med enkelte 
lave hauger. Mot S-V og Ø stiger terrenget mot Reinsgravnut og Romtveitnut. Mot 
N fortsetter myrene frem til Valasjååi som i mange slynger flyter gjennom det 
flate landskapet. Romtveittjønn er et grunt og fiskerikt vann. Det er kranset av 
tett siv. Bare på vestsiden, utfor vollen, er det mye stor stein i strandkanten, 
og fast fjell stikker frem. Det ligger en boplass på vollen, og betegnende nok 
står det også en hytte midt på den, 10-12 m fra vannet. (Fig. 36-37). 
 
Det var blitt funnet flint i takdryppet ved hyttas sydøstlige hjørne. Man antok 
at hytta kunne være lagt oppå selve boplassen. Det ble derfor først lagt opp 7 
m² langs hyttas østre kortvegg. (Sjakt I). Prøvestikk 5-6 m S og Ø for hytta 
viste tykt kullag, og det ble her avdekket 40 m². (Sjakt II). Tilsammen ble 
altså gravet 47 m². Av dette området var 26-27 m² dekket av et noenlunde tydelig 
og sammenhengende kulturlag. Enkelte steder kunne det virke som om dette var 
berørt. Senere ble det opplyst at hele vollen i 30-årene var blitt planert ut 
p.g.a. mange gamle bålgroper o.l., og det var tatt torv fra svabergene ved 
vannet og lagt på de planerte stedene. Dette var vi ikke klar over under 
gravningen, og kunne derfor ikke legge nok vekt på planeringens innvirkninger på 
kulturlaget. 
 
Gravningen ble lagt opp etter et system med 1 m²-ruter. Nullpunktet ble valgt i 
strandsteinene. Grunnlinjen gikk parallelt med hyttas østvegg i retning N-S, og 
ble gitt verdier fra A-R. Den motstående aksen var parallell med den sydlige 
hytteveggen og nummerert fra 1-17. 
 
1) Først ble Sjakt I, langs hyttas østvegg, gravet. Torven var 2-5 cm tykk, 
enkelte steder noe tynnere. Under torven var det i sjaktens nordlige og 
sydligste del et 2-3 cm tykt lag med kullbiter. Derefter fulgte et lag lys 
gulbrun sand, 4-9 cm tykt, og under dette kom auren. Men midt i sjakten var et 2 
m langt og 1 m bredt (sjaktens bredde) felt, der det like under torven kom et 
lag lys sand blandet opp med aur. Det gikk over til bare aur lenger nede. Dette 
området lå rett ut for hyttas kjeller, og det er sannsynlig 
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at det ble omrotet da hytten ble anlagt. I sjaktens nordlige ende, i høyde med 
det kullblandete sandlaget, var et 5 cm tykt lag med trekull og halvbrente 
trerester. Laget strakte seg i hele sjaktens bredde og var 80 cm langt. 
Antagelig er dette bålrester av nyere dato. Det var ingen store steiner i 
sjakten. Sjakt I var uhyre sparsom på funn. Bare ett avslag ble funnet i den 
sydlige delen. 
 
2) Hovedfeltet (Pl. VII) begynte 4 m rett Ø for hyttens syd/ østlige hjørne og 
strakte seg sydover 10 m, nesten ned til vannkanten, og 3 m østover, med en 
utvidelse på midten av sjaktens lengderetning, ned mot strandsteinene. Det ble 
stående igjen en sandbrink mellom hovedsjakten og utvidelsen for å bevare 
profilen. 
 
Lagdeling: (Pl. VIII). Bakken var temmelig ujevn med en del store steiner som 
stakk langt opp i torven. Tykkelsen på torven varierte fra 2-3 cm til 14 cm. 
Under torven kom et lys gulbrunt sandlag. Flekkevis i dette opptrådte et tynt 
kullag som var et par cm tykt. Enkelte steder, særlig i den sydlige halvpart av 
feltet, var det kullkonsentrasjoner av større tykkelse, 4-8 cm. Det var også 
store flekker med trekullholdig sand, ikke så meget kull at det var tale om noe 
kullag, men tydelig adskilt fra den gulbrune sanden omkring og under. Det lyse 
sandlaget var 5-10 cm tykt, enkelte steder noe mer. Dernest fulgte auren. Noen 
steder stakk denne langt opp i den lyse sanden, av og til helt opp i kullaget. I 
utvidelsen mot Ø var det gulbrune sandlaget meget tynt. Bare i nord/vestre 
hjørne er en flekk med kullholdig sand. 
 
Størstedelen av funnene ble gjort i det lyse sandlaget, med en overvekt i øvre 
del av dette. Også i og under kullkonsentrasjonene kom det funn. Funnmengden er 
ikke stor. Det er nesten utelukkende flint av middels god kvalitet. Mesteparten 
er små avslag, bare et par små skrapere og pilespisser er blant funnene. 
 
I feltets nordligste del er en stripe fet, svart jord som tydelig er av en annen 
konsistens enn den gulbrune sanden omkring. Den er fra 80 cm - 1 m bred og ender 
i en spiss mot sjaktens østlige snittvegg, 1,60 m fra den nordlige endeveggen. 
Noe N for midten av gravningsfeltet, på skrå over sjakten, går et lignende 
skille mellom gulbrun sand og mørkere kulturjord. 
 
I sjaktens nord/vestlige hjørne var det mye skjørbrent stein. Rett Ø for denne 
er en konsentrasjon av trekull, 3-4 cm tykk, mellom og under en del nevestore og 
større stein. Midt i sjakten, ca. 30 cm fra den østlige snittveggen, var en rund 
forhøyning i bakken, 
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ca. 1 m vid og 20 cm høy. Det ble lagt en profil gjennom denne, N for midten 
(tverrprofil x-y). I overflaten av forhøyningen var et gulbrunt sandlag, 4-7 cm 
tykt, med enkelte kullflekker. Under dette kom en blanding av lys sand og aur, 
dernest igjen et gulbrunt sandlag. I underkant av dette laget var en del 
nevestore stein som til dels var ildskjørnet. Steinene lå i en halvsirkel, buen 
vendt ut fra snittveggen. Mellom og under steinene var et ca. 5 cm tykt lag 
trekull, tildels med meget store biter. Stort sett fulgte kullet halvsirkelen 
med stein. Bare mot S stakk det utenfor buen i en tunge, og mot Ø gikk det inn i 
snittveggen. Det så ut til at den sand- og aurblandete forhøyningen var blitt 
lagt over kullaget med hensikt. På grunn av halvsirkelen med delvis skjørbrente 
stein rundt kullet, kunne det se ut som et ildsted som var blitt dekket til med 
jord da det ble forlatt. På begge sider av kullaget inn mot snittveggen, og 
delvis under det, var et 2-3 cm tykt sandlag iblandet kullbiter. Dette laget så 
ut til å ha forbindelse med det nevnte kullblandete sandlaget i utvidelsen mot 
øst. 
 
I den sydlige enden av sjakten, ca. 40 cm fra endeveggen, var et tykt kullag, 
ca. 1 m x 0,60 m i utstrekning. Det gikk ned i undergrunnen i en ca. 20 cm dyp 
forsenkning. Det lå en del større enn nevestore stein over og rundt 
konsentrasjonen, men ikke i noe bestemt system. Kullgropen er høyst sannsynlig 
av nyere dato, da det bl.a. ble funnet en flaskekork et stykke nedi den. Helt på 
bunnen av gropen var det litt brent flint. 
 
Senere fikk vi vite at det for noen år siden var blitt gravet ned et gammelt 
peisbål et eller annet sted innenfor den sydlige halvpart av Sjakt II. Man kan 
ikke utelukke den mulighet at peisbålet er den førstnevnte kullkonsentrasjon med 
skjørbrente stein rundt. Men når man sammenligner denne og kullgropen med 
flaskekork i, synes sannsynligheten å tale for at sistnevnte er den gamle 
nedgravningen. 
 
Ca. 3 m fra sjaktens sydlige endevegg, i den østlige profilveggen, var det 3-4 
forsenkninger i underkant av torvlaget, med 8-10 cms mellomrom. Under 
forsenkningene i selve torven kom et lag kullblandet sand, derunder et lag kull. 
Forsenkningene målte da fra torvoverflaten til bunnen av kullaget 14/20 cm. 
Vidden var 10-12 cm. Muligens var dette musehull el. lign. 
 
I sjaktens utvidelse mot øst lå en del over hodestore (til dels enda større) 
stein. Men de dannet ikke noe system. 
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Det ble gjort flest funn i den sydlige halvpart av feltet. Ved en stor stein 
(ca. 40 cm x 50 cm) SV for det mulige ildstedet, var en sterk konsentrasjon av 
flintavslag. I sjaktens sydlige ende var det mye brent flint. Rett N for 
kullgropen var også en konsentrasjon av flintavfall, vesentlig brent og meget 
små biter. 
 
3) I nedskjæringen for kjelleren, som gikk nesten nøyaktig N-S, ble den vestlige 
snittveggen renset, og profil ble tegnet. Torven var her 5-10 cm tykk, i 
sydenden noe tynnere. Under torven kom et lag gulbrun sand, 6-10 cm tykt. Midt i 
snittveggen var en tykk stripe med trekull, tildels var det meget store biter. 
På det tykkeste var laget 10 cm, men det smalnet av mot begge sider og var 1-2 
cm på det tynneste. Kullstripen gikk et par steder helt opp til torven. Under 
kullaget kom mer gulbrun sand, 6-10 cm i tykkelse, i denne var en del skjørbrent 
stein. Dernest fulgte auren. Fra torvoverflaten til hyttegulvet var det 15-20 
cm. En del over hodestore stein var lagt oppå torven og delvis nedi denne for å 
fylle ut tomrommet mellom marken og gulvet. 
 

Funn fra steinalderboplassen ved Romtveittjønn, Songa. 
 
a) Flekkefragment av grå flint med slipespor langs den ene sidekanten. Lengde 
1,6 cm. F 9. 
 
b) 2 flekkepiler med tange av grå flint, sml. Bøe, fig. 33 a-b. Den ene mangler 
ytre del av tangen. Begge er defekte i odden. Lengder 4,1 cm og 3,4 cm, F 8 og H 
9. 
 
c) Flekkeskraper av grå flint, med utbuet egg. I 2 deler, sammenlimt. Lengde 3,5 
cm, bredde over eggen 1,9 cm. A 7. 
 
d) 12 hele og fragmentariske mikroflekker av flint, noen meget velformete. 
Lengder 2,8 - 0,7 cm. 
 
e) 180 g flintavslag. Noen større klumper, men de fleste stykkene er små. 
 
f) Trekull. 
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Innberetning om prøvegravning ved Dragarosen III Songa,  
Grungedal s., Vinje pgd. 

 
Av Gro Mandt. 

 
På vestsiden av Dragarosen skråner terrenget jevnt opp mot Skamarkens hytte. 
Nede ved vannet er strendene flate og gressbevokste før de nedenfor selve osen 
og mot N går over i myrer. (Om naturbeskrivelse av Dragarosen forøvrig, se 
innberetninger fra Irmelin Martens og Fredrik Gaustad i 1958). 
 
Det var blitt funnet flint i strandkanten nedenfor Ska -markens naust. Man antok 
derfor at det lå en boplass under eller like inntil naustet. Det ble lagt opp en 
prøvesjakt på 6 m² (fig. 38) N for naustets nordvegg. Null-punktet ble valgt ute 
i vannet. Grunnlinjen gikk parallelt med den nordlige naustveggen og ble gitt 
verdier fra A-G. Den motstående aksen ble nummerert fra 1-11. 
 
Torven var 4-5 cm tykk. Midt over prøvesjakten, i dennes lengderetning, gikk et 
tydelig skille mellom mørk og fet kulturjord og lys sand, slik at den sydlige 
delen av området var innenfor grensen for kulturlaget. Mellom noen store steiner 
midt i de gravde området, var et 2-3 cm tykt lag med trekull. Forøvrig opptrådte 
kullet i mindre flekker. (Se plantegning av prøvesjakten. Profil ble ikke 
tegnet). 
 
Det ble bare funnet ett lite flintavslag i prøvesjakten. 
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UTGRAVNINGER VED SONGA: 
 

Innberetning om prøvegravninger ved Dragarosen IV og V,  
Songa, Rauland s. og pgd. 

 
av Gro Mandt. 

 
På østre siden av Dragarosen, N for selve osen, er terrenget myrlendt og noe 
kupert. Det stiger jevnt mot Reinsgravnut i Ø. Marken er dekket av tett lyng, og 
det vokser klynger med forvridd bjørk. Langs strandkanten er mye stor stein. 
 
IV. I nord/østlig retning regnet fra Skamarkens hytte (på vestsiden av osen) er 
en liten lun vik. (Se kartet). Den er skjermet mot Ø av en bakkeskråning og mot 
vannsiden og N og S av endel større steiner og kratt. Her ble det tatt 
prøvestikk. Disse viste et kullag som lot til å være avgrenset innenfor to store 
stein - ca. 2 m i utstrekning og 1 m høye. Steinene lå ca. 12 m fra hverandre, 
den nordligste ca. 3 m fra stranden. Det ble lagt opp en prøvesjakt på 6 m² 
omtrent midt mellom disse, 2-3 m fra vannkanten, slik at et prøvestikk med mye 
kull og et lite flintavslag kom i sjaktens syd/ vestlige hjørne. Nullpunktet ble 
valgt ut i vannet. Grunnlinjen gikk i nesten nøyaktig Ø-V retning, og ble gitt 
tallverdier fra 1-10. Den motstående aksen fikk bokstaver fra A-O. 
 
Torven var 3-5 m tykk. Under kom et lag mørk, fuktig jord som antakelig var 
myrjord. Derunder fulgte i den østlige delen av sjakten et lag gulgrå sand med 
enkelte spredte kullbiter. I sjaktens vestlige halvpart var et tynt lag med sand 
av en mørkere og fetere konsistens enn den gulgrå sanden omkring og under. I 
denne del av sjakten opptrådte det flekkevis et lag med trekull, 2-3 cm tykt. 
Det virket som om siget fra myrene ovenfor hadde vasket ut kullaget. Under kom 
auren. 
 
I det syd/vestlige hjørnet, i prøvestikkruten, kom det et par små flintavslag. 
De lå i det gulgrå sandlaget. 
 
Nesten hele den nordlige halvparten av prøvesjakten var oppfylt av en stor 
stein. Forøvrig var det endel hodestore stein i sjakten. (Se plantegning av 
prøvesjakten. Profiler ble ikke tegnet). 
 
Det sannsynligste er vel at dette har vært en "rasteplass". 
 
V. Ca. 100 m S for Dragarosen IV, omtrent rett Ø for naustet ved Skamarkens 
hytte, viste prøvestikk på toppen av en skråning ned mot vannet et tykt kullag. 
Her er ikke ly på noen kant. 
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Det ble lagt opp en prøvesjakt på 6 m², ca. 12 m fra strandkanten, slik at 
prøvestikket kom omtrent midt i det avdekkede området. Området ble kalt 
Dragarosen V. Nullpunktet ble valgt noen m fra stranden. Grenselinjen gikk 
temmelig nøyaktig Ø-V med verdier fra A-L. Den motstående aksen ble nummerert 
fra 1-7. 1,5 m Ø for prøvesjakten og 2 m N for den ligger to store steiner. 
 
Torven var 4-5 cm tykk og meget seig p.g.a. lyng og einer. Under torven kom et 
fett, svart kulturlag som strakte seg over nesten hele sjakten. I østenden gikk 
et tydelig skille mellom kulturjorden og et gulbrunt sandlag som også kommer 
under kulturlaget i den vestlige delen av området. I det gulbrune sandlaget var 
flekker av trekull. Midt i sjakten, rundt en stor stein, 40 x 60 cm, var en 
konsentrasjon av trekull, 3-4 cm tykk. Omkring en stor stein i nord/østre hjørne 
av prøvesjakten er også et tykt kullag. 
 
I sjaktens syd/østlige hjørne var endel forvitret eller skjørbrent stein. (Se 
plantegning av prøvesjakten. Profilen ble ikke tegnet). 
 
Det kom noen funn i det gulbrune sandlaget. Det er flint av middels god 
kvalitet, hvoriblant et par redskaper. 
 
 

Funn fra Dragarosen V, Songa. 
 
a) 2 flekkeskrapere av flint, begge med utbuet egg. Den ene eggen litt 

uregelmessig. Lengder 3,4 og 2,9 cm. L 7 og K 7. 
 
b) En hel og en fragmentarisk flekke av grå flint. Lengder 4,7 og 2,1 cm. 
 
c) 8 g flintavslag. 
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Innberetning om undersøkelse av boplass ved Nordre Fjarefit, Songa, 
 

av Jo Bleken-Nilssen. 
(Se registreringsberetning 1958 s. 63) 

 
 
[Kart T.43, T.44] 
Terreng. Øverst i den halvannen mil lange kjeden av stryk og vatn i Songadalen 
ligger Nordre Fjarefitvatn (fig. 39). Dalen vider seg ut ved Fjarefitvatna, og 
de lave fjellene danner en lun gryte. Nordavinden får ikke så godt tak som 
lenger nede i dalen. Viereggi tar av for sørvesten, mens østaværet uhindret 
kommer til med tåke og regn. Songa, som renner ut i Nordre Fjarefitvatn gjennom 
en trang glup mellom lave koller i nordvest, har etterhvert fylt nesten hele 
vatnet med store sandbanker. Nå krongler den seg fram i trange renner. 
 
På østsiden av osene mellom Nordre og Søndre Fjarefit ligger en stor voll. 
Nordover langs vatnet blir terrenget storsteinet og etterhvert brattere. Her 
styrter en liten elv utfor i små fossefall. Bjerkeskogen står tett og kronglet, 
brutt av små myrsig. Tre små driftevoller er ryddet langs vatnet. I nordvest, 
mot Songas delta, ligger flate myrstrekninger. På vestsiden av deltaet ligger 
igjen en voll, og siden strekker store myrer seg langs hele sørvest-stranden. 
Mot sørøst, der vatnet snevres inn mellom et par øyer og løper ut i tre stryk 
mot Søndre Fjarefit, stikker en bergrygg ut fra hver side av dalen. Vest for 
osene er det igjen myr. 
 
Boplassen. Bergryggen mot vest er snau for trær, men er dekket av et tynt lag 
morenegrus med klynger av dvergbjørk og lyng. En og annen rasblokk stikker opp 
av lyngen. Ytterst på denne bergryggen ligger en boplass (fig. 40. Pl. IX-X). 
Her ble gravet 56 m², og hele boplassen er trolig undersøkt. Prøvestikk ble tatt 
omkring hele det utgravde område, og to steder hvor det ble funnet kull ble det 
gravet 1 m². (Rutene H 10 og B 35). Her lå et avslag av flint, men det var intet 
kulturlag. Et rutenett nord-syd ble lagt opp ut fra fjorårets prøvestikk, som 
ble utvidet til 1 m² og gravet helt ut (Rute E 24). Torven ble fjernet over et 
større område som siden viste seg å være boplassens sentrale del. 
 
Lagdeling: Under et torvlag av skiftende tykkelse lå et mørkt kulturlag inntil 
15 cm tykt. Det bestod av et kullblandet sandlag, mengden av kull varierte. 
Under dette igjen lå lys sand og aur. I torvlaget, 4-6 cm over kulturlaget, lå 
et tynt lag av 
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organisk materiale (prøve). Mer enn ett kulturlag lot seg ikke konstatere. Det 
var forøvrig flere steder vanskelig å skille kulturlaget ut fra torvlaget, både 
fordi de dypere lag av torven hadde samme mørke farve som kulturlaget, og fordi 
det delvis var regnvær og fuktig. På profiltegningene er det nivå hvor man 
støtte på kull og funn avmerket som kulturlagets øvre grense. Alle funn ble da 
gjort i kulturlaget eller lett presset ned i sanden under. Sandlaget ble 
forøvrig ikke gjennomgravet. 
 
Kulturlagets utstrekning går i store trekk frem av profiltegningene. Mot vest 
strakte det seg ut til en bergnabb som nådde like oppunder torven, i øst mot 
skrånende terreng (i syd opp, i nord ned), i syd og nord ut til noen murlignende 
samlinger av stein, trolig ryddet unna boplassen (plan og profil). 
 
Funn og kullprøver. Etter at kulturlaget var fjernet ble det i boplassens 
sentrale del funnet en del stein som muligens kan karakteriseres som tuft 
(plan). En del store stein syntes å avgrense en rund flate dekket av endel flate 
stein og en del mindre rullestein. Mellom disse mindre steinene var en 
kullkonsentrasjon (plan og S-N-profil) og det ble tatt prøve av denne og flere 
andre konsentrasjoner (plan), foruten en prøve fra hele kulturlaget. 
Konsentrasjonen i rutene F 24 og G 24 stammer trolig fra en stokk. 
Konsentrasjonen i rutene D 27 og E 27 lå i en grop ned i auren (S-N-profil). 
 
En påtagelig konsentrasjon av bergkrystall ble funnet i rutene E 23 og E 24, en 
konsentrasjon av flint i rute E 27, D 27, begge konsentrasjoner utenfor den 
mulige tufta. 
 
Funnmengden avtok mot de ytre delene av boplassen, sentralområdet ser ut til å 
ha ligget i området omkring de ovenfor nevnte konsentrasjonene. 
 
Noen små klumper av et rødt stoff ble funnet i rute D 24 (plan punkt A). 
 

Funn fra steinalderboplassen ved Nordre Fjarefit, Songa. 
 
a) 6 avslag av slipt flintøks. 5 av dem er små og er slått av samme øks, det 

største stykket kan også ha hørt til den samme. Øksetypen kan ikke bestemmes. 
Lengder 2,2 - 1,1 cm. 
3 stykker funnet i D 26, 2 i D 27. 

 
b) 8 skrapere av forskjellig form og størrelse, 1 av flint, 7 av 
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klar kvarts. Alle er laget av vanlige avslagsstykker:  
Stor skraper med utbuet egg, flere av krystallens naturlige flater bevart. 
St. lengde 4,5 cm. B 25. 
 
Skraper med litt uregelmessig, utbuet egg, laget av et tykt, kraftig avslag. 
St. lengde 3,4 cm. C 23. 
 
Skraper med litt uregelmessig, rett egg (tannet ?) laget av et tykt, kraftig 
avslag. St. lengde 3.2 cm. 
 
To mindre skrapere, den ene med rett, den andre med svakt utbuet egg. St. 
lengde 2,5 og 2,2 cm. D 25 og C 23. To skrapere, en av flint og en av klar 
kvarts, med skraperegg på to sider. Begge har en utbuet og en innbuet egg, 
flintskraperen med avrundet egghjørne, kvartsskraperen ser ut til å ha hatt 
nebbliknende egghjørne. St. lengde 2,3 og 2,8 cm. F 25 og D 27. 
 
Fragmentarisk skraper av klar kvarts. Lengde 19 cm. E 24. 

 
c) Bor av grå flint, av litt uregelmessig form. Nebbliknende spiss retusjert 

bare på en side. St. lengde 2,3 cm. E 23. 
 
d) 8 retusjerte flekker og flekkefragmenter: 

Flekke av grå flint med avrundet, retusjert tverrende. Tydelige bruksspor 
langs begge sidekanter. Lengde 6,1 cm. B 26.  
Flekke av grå flint, med tydelige spor etter bruk ved en tverrende (muligens 
også tildanning). Bruksspor langs begge sidekanter. Lengde 4,6 cm. E 25. 
Del av flekke, retusjert langs begge sidekanter, muligens tangepartiet til en 
flekkepil. Lengde 2 cm. D 27. Flekke av klar kvarts, litt uregelmessig 
formet. Retusj langs begge sidekanter. Lengde 2,5 cm. 
Mikroflekke av klar kvarts, litt uregelmessig formet. Retusj ved en tverrende 
og begge sidekanter. Lengde 2,5 cm. D 24.  
Velformet mikroflekke av klar kvarts. Retusj ved en tverrende og en sidekant. 
Lengde 1,5 cm. 
2 mikroflekker av grå flint, retusj langs en sidekant. Lengder 1,2 og 1,1 cm. 

 
e) 11 avslagsstykker med retusj og/eller bruksspor, 3 av flint, 8 av klar 

kvarts. 
Liten krystall, tilslått slik at den har fått form som en meisel. Lengde 2,2 
cm. 
Avlangt flintstykke, retusjert og sterkt slitt langs begge langsider. Den ene 
enden som antakelig er avbrutt, tildannet 
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som tange, borespiss e.l. Lengde 2,5 cm. E 24. 2 små flintbiter med retusj. 
Lengder 1,3 og 1 cm. 

 
f) 2 sylindriske kjerner, en av grå flint, en av klar kvarts. Flintkjernen litt 

uregelmessig i formen, lengde 3,2 cm. E 27. Kvartskjernen har ikke 
regelmessig sylindrisk form, har vært brukt til mikroflekker. Lengde 2,1 cm. 

 
g) 85 flekker og flekkefragmenter av flint og klar kvarts: 

2 hele og 2 fragmentariske vanlige flekker av flint. St. lengde 3,6 cm. 
1 hel og 1 fragmentarisk flekke av klar kvarts. St. lengde 3,5 cm. 
45 mikroflekker av flint. Lengder 2,7 - 0,9 cm. 
35 mikroflekker av klar kvarts. Lengder 2,7 - 0,9 cm. 

 
h) Avslag av flint og kvarts: 

Ca. 100 g flint, mest små stykker, til dels ganske små fliser. Ca. 330 g klar 
kvarts, mange av dem har bevart en eller flere av krystallens naturlige 
flater. For en del er det ganske små biter. 
1 stykke grov, gråblå kvartsitt med slagmerker. 

 
i) 3 små stykker pimpstein.  
 
k) Trekull. 
 
l) Prøve av kulturjord. 
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Innberetning fra utgravning av boplass under flyttblokk, Store Vraalsbuvatn, 
Songa. 

 
Av Jo Bleken-Nilssen. 

 
Landskap. Fra sørspissen av Store Vraalsbuvatn reiser seg i vest en storsteinet 
ur, delvis tilgrodd med lyng og fjellbjørk. Øverst i et bjørkeholt, 10-12 m over 
vatnet, ligger en stor steinblokk (anslått til 40 m³). Delvis hviler den på en 
bergknaus, delvis på en mindre steinblokk, og danner dermed et rom. En glipe mot 
vest, oppover, er tettet med en dårlig mur, delvis rast ut. Innerst danner 
bergknausen en flate pa omtrent 1 m², dekket av kullblandet jord. Ellers stuper 
den i ca. 45° vinkel ned mot et lite platå. (Fig. 42). Herfra har en godt utsyn 
mot de vide myrstrekningene øst for vatnet og nordover mot Tangvatnet, mens det 
nærmeste terrenget er skjult av bjørkeskogen. 
 
Oppdagelse. Framme på dette platået var i 1958 tatt et prøvestikk og funnet 
kull. (Innberetning om registrering og utgravninger i Songavassdraget, øvre del, 
av stud.mag.art. Fredrik Gaustad, s.66). 
 
Utgravningen. Under utgravningen ble lagene fjernet et for et over hele platået. 
Profilen ble lagt i retning S-N, litt innunder og langs den østlige kanten av 
blokken og utover den vestlige delen av platået. En stund ble holdt en stående 
profil, men denne ble fjernet for oversiktens skyld. Da det viste seg vanskelig 
å holde lagene fra hverandre, ble prøvestykket fra 1958 forlenget i form av en 
sjakt over platået. Utenom platået ble gravet noen samlinger av jord under den 
store steinblokken (plan 4). 
 
Lagdeling (profil 1) og funn. Det meste av platået var dekket av lyng, et lite 
område inne ved knausen av mose. Lag 1 var et tykt lag mørk humus med store 
biter av kull og halvbrent tre. Et stykke jern ble funnet helt i bunnen av laget 
(plan 1, A). Inne ved knausen lå et bryne (plan 1, B). Lag 2 var et hardt lag av 
lys sand med små, spredte kullbiter. Laget strakte seg fra bergknausen og utover 
de sentrale deler av platået. Sannsynligvis er dette laget dannet under rask 
snøsmelting eller kraftig regnvær, noe som vel også er tilfelle med de øvrige 
sandlagene. Selv etter små regnskurer siver det vatn langs bergknausen. Lag 3 
var et lyst sandlag med spredte kullbiter. På dette, og dels presset nedi, lå 
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et lag stein (plan 1), trolig lagt der på grunn av fuktigheten. Innerst på 
platået ble i dette laget funnet en del flint (plan 1,C). Det ble tatt 
kullprøve. Lag 4 var et hardere sandlag, også det med spredte kullbiter. Her ble 
det funnet avslag av kvarts (plan 1,D). Lag 5 var også et hardt sandlag. På 
grunn av usikker avgrensning fra lag 4 ble det tatt felles kullprøve for disse 
to lagene. Lag 6 dekket litt av platået mot NV. Det besto av brun jord, trolig 
rast ned fra en skråning bakom. Lag 7 var igjen et lyst sandlag, og på dette lå 
stein i rekker som synes å kunne ha dannet et rektangel (plan 2). I dette laget 
ble funnet et stykke retusjert flint (plan 2, E). Det ble tatt kullprøve. Lag 8 
var et sandlag med spredte stein langs bergknausen (plan 3). Her ble tatt 
kullprøve fra hele laget og dessuten særskilt prøve fra en konsentrasjon. I et 
søkk i bergknausen under den store flyttblokken, ble funnet noe flint (plan 4). 
 
Konklusjon. Lokaliteten synes ikke særlig egnet for fast bosetning, og funnene 
skulle heller ikke tilsi noe slikt. Trolig har stedet vært benyttet av 
streifende jegere og gjetere her i dette strøket hvor naturen er så sparsom med 
egnede boplasser. Litt livd for vestaværet har jo stedet bydd på, og lunt er det 
igrunnen uansett vindretning. Soveplass under tak er det for én, kanskje to 
mann, om ikke kravene er for store. Når man så har bøtet på fuktigheten fremme 
på platået ved å legge stein, skulle det være et brukbart oppholdssted for 
kortere tid. 
 
Funn fra boplass under flyttblokk ved Store Vrålsbuvatn, Songa. 
 
a) Jernstykke med rektangulært tverrsnitt, jevnt avsmalnende mot den ene enden, 

brukket i den andre. Tange til kniv ? Lengde 6,7 cm. 
 
b) Bryne av kvartsskifer, langt og smalt med avrundet firsidig tverrsnitt. 

Lengde 15,6 cm. 
a og b er funnet I lag 1. 

 
c) Fint retusjert flintstykke, oddparti av en pilespiss av bladformet eller 

beslektet type. St. lengde 1,8 cm. Funnet i lag 7. 
 
d) Små avslagsstykker av flint og kvarts:  

18 flintstykker er funnet i lag 3. 
3 kvartsavslag   "    "   " lag 4. 
5 flintavslag funnet i en liten bergskorte. 
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Innberetning om undersøkelse av hustuft og blestergrop ved  
Tangvassosen, Songa, 

 
av Jo Bleken-Nilssen. 

 
Terrenget. I den trange dalen innunder Viereggi (1267 moh) ligger det vesle 
Tangvatnet (955,5 moh.). Vestre strand dannes av bratte myrstrekninger, østre av 
ur. Bjørkekrattet står tett. Mellom Tangvatnet og Store Vrålsbuvatn er det to 
stryk med en samlet fallhøyde på 3,2 m, det øverste langt og slakt, det nederste 
kort og bratt. Mellom disse to strykene har det dannet seg en liten lone, 
Salthøla. Vest for denne strekker en slak skråning seg oppover og ender i en 
trang dal innunder Viereggi. På denne skråningen er det ryddet en driftevoll 
(fig. 43). En rekke morenerygger gjør vollen småkupert. 
 
Oppdagelse. På en av disse ryggene, som hever seg ca. 3 m bratt opp fra 
Salthøla, ble i 1958 funnet en hustuft. (Innberetning om registrering og 
utgravninger i Songavassdraget, øvre del, av stud.mag.art. Fredrik Gaustad, s. 
70). Den tegnet seg som en regelmessig forhøyning av torven. Mot Salthøla virket 
det som om veggene var forlenget, men den relativt sterke hellingen syntes å 
gjøre det trolig at dette hørte med til selve tufta. 
 
Utgravningen. Det ble lagt to profiler vinkelrett på hverandre med 
krysningspunkt omtrent midt i tufta. Først ble hele tufta gravet frem, og 
deretter ble gravningsområdet utvidet inntil det meste av anlegget øst for 
tufta, mot Salthøla, lå avdekket (plan). 
 
Lagdelingen. Under et tynt lag tett gresstorv og grå humus lå kulturlaget, et 
tykkere lag av lys sandjord som inneholdt biter av kull og slagg. Steinene i 
tufta lå litt nedi dette laget. Under sandjorda var det grus. 
 
Tufta målte 5 m Ø-V og 6,5 m N-S, utvendig målt. Sørveggen bestod av en voll 
bygget opp av sand, små rullestein og en del heller. Nordveggen var av samme 
karakter, men lavere og med færre stein. Vestveggen var mer usikker, nordre 
halvpart bestod av små rullestein, og innenfor disse lå et platå av steinheller 
som trolig har hørt med til et indre anlegg. Søndre halvpart av veggen syntes å 
mangle, mens platået fortsatte ubrudt. Østveggen markertes kun av enkelte 
spredte stein. Midt i tufta var et anlegg av steinheller som kan ha vært et 
ildsted. I midten lå to flate heller, og langs nordkanten stod en skråttstilt 
helle, kfr. plan. 
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Særlig meget kull ble ikke funnet. Et anlegg i sørvestre hjørne, som kunne minne 
om steinbuenes enkle hjørnepeis med hull i taket over, inneholdt ennå mindre 
kull. Like utfor østveggen var en stor fordypning som inneholdt en del større og 
mindre stein, noen av dem heller. En del av disse kan muligens ha hørt til 
østveggen. 
 
Blesteren. Øst for denne store fordypningen ble funnet et tykt lag av kull- og 
slaggblandet jord, og helt ute mot kanten av grusryggen en gryte murt av 
steinheller. Den målte 70 cm N-S, 70 cm Ø-V. Dybden var ca. 20 cm. Gryta var 
fylt av jord og stein. Helt inne ved profilen ble det funnet en fordypning som 
inneholdt slagg, aske og rødlig jord. En mindre fordypning sør for profilen var 
av samme karakter. I den bratte skråningen ned mot Salthøla lå en stor 
slagghaug. 
 
Merknader. Enkelte ting syntes å peke på at blesteren var eldre enn tufta, eller 
iallfall at huset var bygget etter at jernutvinningen var satt i gang. I vollen 
som dannet sørveggen ble det funnet et par slaggklumper, og gryta og de to 
fordypningene øst for tufta var fylt igjen med jord og stein. Det siste kan dog 
ha vært gjort etter at jernutvinningen ble stanset. 
 
 

Funn fra hustuft ved Tangvassosen, Songa. 
 
a) Treegget pilespiss av jern, av typen R. 546. Sterkt forrustet, særlig i 

bladet. Tydelig avsats på tangen. Lengde 12,4 cm. 
 
b) En klump jernslagg. 
 
c) En forrustet klump jern eller jernslagg. 
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ANDRE UTGRAVNINGER: 
Innberetning om undersøkelse av boplass ved Hønevikje,  

Killingtveit, Rauland s. og pgd. 
 

Av Jo Bleken-Nilssen. 
 
Terrenget. På de smale flatene mellom Rauland og Vå, innunder den bratte 
Kalåsnuten, ligger Killingtveit. Her, mellom to nes som runder seg ut i Totak, 
ligger Høneviki. Neset mot øst er bratt og dannet av rasmasser, nå åker til 
Killingtveit. Neset mot vest er flatt og noe myrlendt. Vegetasjonen er bjørk som 
i magre år nyttes som fôr. Ytterst stuper en bergknaus ned i vatnet. En stor øy 
utenfor gjør Høneviki til en ypperlig båtplass uansett vindretning. 
 
Boplassen. Langs hele vestre neset strekker det seg en fin sandstrand, delvis 
dekket av store stein som stammer fra et dyrkningsforsøk. Lengst ute på denne 
sandstranden var det funnet flint og bergkrystall. 
 
Undersøkelsen. I flere prøvestikk ble det funnet kull, og en rekke 
prøvegravninger viste et nesten sammenhengende kullag under torven langs hele 
sandstranden. Halvor Killingtveit mente at dette kunne skyldes at de før pleide 
trekke opp båtene her for å tjærebre dem. 
 
På et mindre område langt inne på odden fantes ikke vegetasjon. Under et ca. 10 
cm tykt lag av sand og grus med spredte kullbiter fantes her et tynt lag 
torvjord. Under dette var det igjen grus. Dette skyldtes, sa Halvor 
Killingtveit, dyrkningsforsøket tyve-tredve år før vår undersøkelse. De hadde da 
spadd opp torven, snudd den og kastet jord over. 
 
Ytterst på sandstranden, der hvor det tidligere var funnet flint og 
bergkrystall, ble det gravet en sjakt fra vannkanten og innover. Her ble funnet 
en del avslag av bergkrystall løse i sanden. For om mulig å finne et kulturlag 
ble det ytterste av torvkanten skåret vekk i 5-6 meters lengde og 1/2 til 1 m 
innover. I et ca. 40 cm dypt lag av uensartet sand ble funnet små kullbiter og 
avslag av bergkrystall. En 2 m bred sjakt videre innover ble gravet, men heller 
ikke her ble funnet urørt kulturlag. Innerst var det også slutt på funnene. En 
del flint ble funnet på ca. 1/2 m dyp ute i vatnet. 
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Konklusjon. Det synes som om hele boplassen er vasket ut i vatnet, og merkene 
etter normal flomvannstand var også i høyde med de innerste av funnene. 
 
Funn fra steinalderboplassen Hønevikje, Killingtveit ved Totak. 
 
a) Skraper av bergkrystall med svakt utbuet egg. Liten, nærmest firkantet i 

formen, mulig at den er fragmentarisk. St. lengde 1,7 cm. 
 
b) 2 retusjerte mikroflekker av grå flint: 

Mikroflekke, retusjert langs en sidekant, den ene tverrenden brukket tvert 
av. Lengde 1,9 cm. 
Ytre del av mikroflekke, retusjert langs en sidekant. Lengde 1 cm. 

 
c) Retusjert flintstykke, st. lengde 2,2 cm. 
 
d) 2 små uregelmessig formete kjerner, den ene nærmest konisk, den andre 

sylindrisk. Har vært brukt til mikroflekker. 
St. lengde 2,8 og 2 cm. 

 
e) 8 hele og fragmentariske flekker av flint og kvarts: Smal, velformet flekke 

av lys grå flint. Lengde 7,4 cm. 3 mikroflekker av grå flint. 
3 mikroflekker av klar og en av hvit kvarts. 

 
f) Avslag av flint og kvarts: 14 g flint. 

260 g kvarts, vesentlig bergkrystall. 
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INNBERETNING 
om fortsatte undersøkelser ved Sandvika, Kjelavatn, Grungedal s., Vinje pgd., 

 
ved Anders Hagen og Irmelin Martens. 

 
[Kart T.56, T.57] 
I 1958 ble undersøkt en hustuft fra steinalderen i Sandvika, se innberetning fra 
Jens Storm Munch 1958, s. 82. 
 
Da det var grunn til å tro at det lune og romslige Sandvika-området måtte ha 
flere spor etter steinaldersbosetning ble det også foretatt rekognoseringer og 
utgravninger sommeren 1959. Ved prøvestikking over store deler av den flate og 
harde terrassen inn for vannet ble det etter hvert lokalisert bosetningsspor som 
slutter seg nært til hustuften fra 1958, men det ble dessuten funnet en helt ny 
og selvstendig boplass fra steinalderen helt syd på terrassen. For å skille de 
to komplekser fra hverandre, vil hustuften og tilsluttende bosetningsspor nord 
på terrassen gå under benevnelsen Nordre Sandvika, mens den sist oppdagete 
boplassen ca. 100 m lenger sør, vil bli benevnt Søndre Sandvika. (Fig. 44-45). 
 
Undersøkelsene i Nordre Sandvika omfattet dels ettergravning i selve hustuften 
og dels gravninger i terrenget nær ved. 
 
Ettergravningene i hustuften gav ingen vesentlig nye opplysninger om husets form 
og konstruksjon ut over det som ble klarlagt 1958 (fig. 46-47). Derimot ble det 
gjort en del nye funn bl.a. av en vakker pilespiss av kvartsitt og en lang 
flekkepil. (Katalogisering se nedenfor). 
 
Noen få meter S for tufta ble videre funnet og gravet fram en enkel rekke 
mellomstore stein liggende på rekke i en liten fordypning. Den nærmeste steinen 
lå 3,7 m fra søndre hushjørne. Lengden på steinrekken er 3 m (fig. 48, Pl. XI). 
Steinen lå løst og var tydelig plassert på stedet med hensikt på den gamle 
overflaten, bestående av hard, steril grus. Det ble funnet et par flintavslag 
like ved. Forøvrig kom ingen ting for dagen som kunne gi noen forklaring på 
steinrekkens funksjon. 
 
Ca. 3 m sør for søndre husvegg og noe øst for steinrekken (se graveplan) ble 
lokalisert to korte, parallelle steinrekker samt et ildsted, sannsynligvis 
restene etter et "leskur". Steinrekkene var begge ca. 2 m lange og besto hver av 
4 forholdsvis store stein, plassert tett i tett. Rekkene lå i retningen øst-
vest, 
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slik at "åpningen" pekte ut mot vannet. Midt ut for denne åpningen ble funnet et 
rundaktig ildsted, bestående av en pakning hovedsakelig nevestor stein, som til 
dels var sterkt skjørbrent (fig. 49). 
 
Såvel steinrekkene som området innenfor rekkene samt ildstedet ble blottlagt. 
Det ble ikke funnet spor etter stolpehull eller rester av veggkonstruksjonen. 
Beliggenheten med front ut mot vannet og med ildstedet foran tyder imidlertid på 
at anlegget kan være restene etter et leskur med lave sidevegger begrenset av 
steinene og ildstedet plassert i åpningen. 
 
Innenfor steinrekkene og i ildstedet ble funnet noen få flintavslag samt en 
liten skraper. Flinten lå direkte under det tynne grastorvlaget som dekket den 
harde grovgrusete undergrunnen. Et av stykkene lå i selve ildstedet. 
 
N for hustuftområdet ligger en liten morenerygg. Bak denne går en terrasse 
innover i retning SV-NØ, avgrenset mot SØ av et bekkeleie, mot V og NV begynner 
skråningen oppover mot fjellet. 
 
Det ble tatt en del prøvestikk på terrassen, i det ene, nokså langt i SV, ble 
det funnet en del små avslag av flint og kvarts, men intet kulturlag. Et par m 
lengre Ø ble det funnet kull. I de andre stikkene, som lå lengre mot NØ, ble det 
bare funnet et par små avslag. 
 
Det ble lagt en liten prøvesjakt ca. 3 m x 1,5 m mellom de to førstnevnte 
prøvestikkene. I nærheten av det øvre prøvestikket med avslag ble det funnet 
svært lite. Jordbunnen var fin, nesten steinfri sand. Den inneholdt noen få 
kullbiter og avslagsstykker, ellers intet. 
 
Et par meter nærmere terrassekanten ble det avdekket en båltomt. Den var ca. 1,5 
m lang, 0,5 m bred og tilnærmet rektangulær i formen. Den besto av et lag som 
var fra noen få inntil 8-10 cm tykt, med svart kulljord og skjørbrent stein med 
en del små kullbiter innimellom. 
 
Den indre delen lå dypest og så ut til å være skåret litt ned i bakken, i den 
ytre delen var laget tynnere og lå direkte på overflaten. 
 
I ildstedet, dels i kullaget, men for det meste i underkant av dette, ble det 
funnet en del små avslag, vesentlig av flint, men også noen av kvarts. De bar 
ikke spor etter å ha vært brent. 
 
Ildstedet ble gjennomgravd, men da det ikke ville svare seg å utvide gravningen, 
ble den avsluttet. 
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KULLMILER 
 
Noen m V for båltomten ligger 2 kullmiler tett ved hverandre. Litt S for disse, 
i bakken opp mot den lille moreneryggen, en stor, fin mile. 
 
Nær terrassekanten, på den andre sida av grusryggen, ligger 3 miler. 
 

Funn fra ettergravning i hustuft, Nordre Sandvika: 
 
a) Lang flekkepil av flint. Tangen er kraftig. Den ene sidekanten er retusjert. 

Det ytterste av odden mangler. Lengden er 5,6 cm. 
 
b) Omhyggelig tildannet pilespiss av gråaktig kvartsitt. Formen er nærmest som 

Ruskeneset, fig. 20 c, men eksemplaret er noe mindre og bedre tildannet enn 
dette. Lengden er 2,3 cm. 

 
c) Liten flekkeskraper av flint. Eggen er fint tilhogd og svakt utbuet. Bredde 

over eggen 1,5 cm. 
 
d) Samling flekker, flekkefragmenter og tilfeldig avslag av flint, i alt ca. 70 

gr. 
 
Sakene ble funnet nær ved veggsteinene ut mot vannet. Mesteparten lå i en 
konsentrasjon. Kvartsittpilen lå for seg selv. 
 

Funn fra "leskuret" Nordre Sandvika: 
 
a) Liten skraper av bergkrystall. Bredde over eggen 1,5 cm. 
 
b) Fire stykker flint, derav et med retusj. 
 
Sakene funnet i eller like ved leskuret Nordre Sandvika. Et av stykkene lå i 
ildstedet. De andre i grastorven eller i et tynt grått sandlag like under 
torven. 
 
Boplassen Søndre Sandvika ligger på samme grusterrasse som hustuftområdet og ca. 
100 m sør for denne, på den andre siden av en bekk som slynger seg gjennom 
terrassen. (Fig. 50). Stedet ligger nær knausfjellet som stiger opp mot sør, og 
omlag 40 m fra strandkanten. Undergrunnen består av fin steinfri sand og 
lokaliteten er praktisk talt helt plan. Bak boplassen - mot øst - er terrenget 
noe myrete, men på selve boplassfeltet var det tørt selv under kraftige 
regnskyll. 
 
Boplassen ble lokalisert ved funn av skjørbrent stein. Prøvegravning gav flere 
funn av skifer, flint og bergkrystall. 
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Ved fortsatte undersøkelser ble avdekket i alt 35 m². Hele det området der det 
ble konstatert boplass-spor ble avdekket. 
 
Det fantes ingen egentlige kulturlag. Funnene lå dels i et tynt grastorvskikt, 
dels i et 3-5 cm tykt utvasket sandlag like under grastorven, og dels lå de i 
den sandete undergrunnen. Til sammen dannet de funnførende skiktene en tykkelse 
på knapt 8-10 cm. 
 
Spredt over boplassen lå et forholdsvis stort antall rundaktige steinpakninger. 
Stort sett besto disse pakningene av et eller et par tilfeldige lag med 
skjørbrent, nevestor stein (fig. 51, Pl. XII). Terrassen var ellers i dette 
området helt steinfri. En del kull ble funnet mellom steinene på flere steder. 
Åpenbart har disse rundaktige pakningene vært ildsteder. De dannet imidlertid 
ikke noe system. Her var ingen spor etter hustuft, teltring, leskur eller 
liknende. 
 
Funnene lå alle sammen innenfor det området, som var dekket av ildstedene. Til 
dels lå de i selve steinpakningene. Utenfor det området der ildstedene og 
skjørbrent stein fantes, ble ikke gjort funn, hverken av redskaper eller avfall. 
 
Følgende saker kom for dagen på Søndre Sandvika: 
 
a) Pilespiss av lys grå skifer. Eksemplaret er lansettformet med rette 

sidekanter. Tangen er forholdsvis kraftig og "mothakene" små. Typen hører 
nærmest til Rygh, fig. 88. Lengden er 8 cm, st. bredde 1 cm. 

 
b) Halvparten av pilespiss av grå skifer. Basis og en del av bladet er bevart. 

Mothaker mangler og overgangen mellom blad og basis dannes ved jevn 
avskråning. Lengden er 3,6 cm, st. bredde 1,4 cm. 

 
c) Bruddstykker av slipte skiferredskaper. De fleste er ganske små. Av disse er 

et oddstykke til pilespiss med trapesformet tverrsnitt (lengde 3,5 cm). 
Dessuten er to bruddstykker av en og samme pilespiss med flatt blad utstyrt 
med svake mothaker og forholdsvis bred tange. Videre fins et par bruddstykker 
av et meiselliknende redskap med fint tilslipt egg. 

 
d) Oddstykke av pilespiss av gråaktig kvartsitt. Den er omhyggelig tildannet. 

Eksemplaret må nærmest ha vært av type som Ruskeneset, Pl. VI, fig. 21 a-d. 
Lengden er 2,8 cm, st. bredde 1,5 cm. 

 
e) Eiendommelig pilespiss av lys, gulaktig flint. Formen er nærmest tresidig med 

svakt innsvungne sider og tydelig innbuet 
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basis. Den er grovt tilhogd og har flat underside. Lengden er 2,5 cm, st. 
bredde 1,8 cm. 

 
f) Liten flekkepil av lys, klar bergkrystall. Den er fint tilhogd med tydelig 

tange og den ene sidekant er omhyggelig retusjert. Lengden er 2,2 cm, st. 
bredde 0,8 cm. 

 
g) En stor og en liten skraper av lys grå flint. Begge er fint tilhogd og har 

utbuet egg. Bredde over eggen er henholdsvis 2,8 cm og 1,6 cm. 
 
h) To stykker bergkrystall med tydelig skraperretusj. Største tverrmål 

henholdsvis 1,8 cm og 2,5 cm. 
 
i) Tre små stykker bearbeidet flint. Alle er defekte. To har tydelige spor etter 

retusj. Et av stykkene er muligens restene av et bor. 
 
j) 13 flekker og flekkefragmenter av flint. De fleste er ganske små og dårlige. 

Den lengste er 6,5 cm. 
 
k) Liten samling avfallsflint, i alt ca. 40 gr. 
 
l) Samling avslag av kvarts (ca. 350 gr). Mesteparten er større og mindre 

stykker av bergkrystall. 
 
Samtlige funn ble gjort innenfor området med ildstedene. Mesteparten av sakene - 
især skiferen - lå på sørligste del av området. Tingene fantes stort sett i 
sanden like under grastorvlaget. En god del av gjenstandene lå i ildstedene. 
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Innberetning om undersøkelse av boplass ved Kjærringnes, Ståvatn, 
 

av Gro Mandt. 
 
[Kart T.61] 
Neset stikker ut i vannet mot SØ, S og V. Det er kranset av en bred stripe svære 
rullestein og fast fjell. Et par m over vannflaten hever det seg et flatt og 
forblåst platå. På den sydligste delen av dette, ca. 5-6 m fra vannkanten, 
ligger boplassen. Den har ikke ly på noen kant, mot NØ stiger terrenget slakt 
opp mot hovedveien. (Fig. 52-53). 
 
Det var i 1958 blitt gravet 5 m² av boplassen. (Se innberetn. 1958, s. 85). Vi 
utvidet gravningsfeltet med 11 m², herav 10 m² NNV for det tidligere gravde 
område og 1 m² SSØ for dette. Det var da tilsammen avdekket et område på 16 m² 
av boplassen. Innenfor dette var det ikke mulig å påvise noen avgrensning av 
selve boplassområdet. 
 
Det ble lagt opp et system av 1 m² ruter. Null-punktet ble valgt et stykke ute i 
vannet, med grunnlinjen i NV-lig retning, nummerert fra 1 til og med 14, og den 
NØ-lige aksen gitt bokstaver fra A til K. 
 
Torven var svært varierende i tykkelse, fra 6 til 20 cm. Under denne fulgte et 
lag grå sand, fra 5 til 15 cm tykt (enkelte steder noe mer), med små og spredte 
kullflekker, ofte bare enkelte biter. Deretter kom et lag med fast, brunsort 
sand, 2-6 cm i tykkelse. Under dette var aur (se profiltegning). Enkelte steder 
var det et tynt, lysegult sandlag mellom den brunsorte sanden og auren. 
 
De fleste av funnene kom i det grå sandlaget, og særlig i øverste halvpart av 
dette. Ofte lå gjenstandene like under torven. I den øverste delen av det 
brunsorte laget, ble det også gjort funn. Nedi det brunsorte sandlaget, omtrent 
midt i sjakten, var en kull-konsentrasjon, ca. 1,30 m x 0,60 m i utstrekning og 
2-3 cm tykk. Ca. 1 m fra sjaktens sydlige snittvegg var kullaget avgrenset av en 
rett linje nevestore stein. Mot NV forekom det store flekker med kull, fra 15 x 
25 cm til 50 x 60 cm, som delvis hang sammen med den store konsentrasjonen. Ofte 
gikk kullet ned i den sterile undergrunnen som huller på et par cm's dybde. Det 
virket som om kullet var trampet ned i den brunsorte sanden. 
 
Det var mye stein i sjakten. En god del nevestore stein kom frem like under 
torven, men de største, hodestore, lå nede på den brunsorte sanden. 
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Den overveiende del av funnene er bergkrystall. Det ble funnet fra store, 
utildannede klumper til bittesmå avslag. En del redskaper (skrapere) er blant 
funnene, men det er mest avslag og uferdige stykker. De største avslagene lå 
høyt oppe mot torven, og klumpene lå gjerne innunder steiner. I det brunsorte 
laget, og tildels i og under kullaget var det mest små avslag. Disse hadde fått 
en svak okergul farve av den brunaktige jorden. I forhold til mengden av 
bergkrystall var det forsvinnende lite flint på boplassen. Og den flinten som 
ble funnet, var av en grå og dårlig kvalitet. Ingen egentlige redskaper i flint 
kom frem, bare små avslag. 
 
Funnene var noenlunde jevnt fordelt over hele området, kanskje med en overvekt i 
sjaktens vestlige del. 
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Innberetning om utgravning på Helleren i Bordalen,  
Grungedal s., Vinje pgd., Telemark, 24.juni - 20.juli 1959  

av Arne Emil Christensen. 
 
[Kart T.48, T.49, T.50] 
Lokaliteten Helleren ligger i Ø-enden av Bordalsvann, ca. 600 m i luftlinje fra 
utløpsosen. Stedsangivelsen refererer til NGO Bygningsavdelings kart no. B-3400 
(m 1-10000). "Helleren er et lite dalføre som går Ø-V. Gjennom dalen renner en 
liten bekk, og det er tydelig spor av at bekken har skiftet leie mange ganger og 
formet dalbunnen. Dalen er ganske slett og har vært ryddet som slåttemark. Det 
ligger lave rydningsrøyser flere steder, og vegetasjonen er bare litt vier langs 
bekken. Det står en laftet bu og rester av en steinbu på vollen. 
 
Helleren som har gitt stedet navn ligger på N siden ca. 150 m fra stranden (fig. 
54-55). Den vender rett mot sør og er plagsomt varm på solrike dager. Bakveggen 
skråner jevnt utover, ved dråpefallet er helleren 6 - 8 m høy. Fra V mot Ø 
faller "gulvet" ca. 1 m. Helleren er på det dypeste ca. 2 m fra dråpefallet til 
bakveggen. Selv i kraftig regn er helleren helt tørr, uten noe vannsig langs 
bakveggen, det dryppet bare ganske ubetydelig et par steder. 
 
Det var tidligere tatt prøvestikk i helleren og påvist kulturlag. (Se 
registreringsinnberetning Bordalen 1958 v. I. Martens.) Det var også funnet et 
avslag av kvarts. Vi valgte å legge en hovedsjakt omtrent Ø-V parallelt med 
fjellveggen. (Fig. 56-57). Denne ble utvidet med 3 m² på S siden av basis der 
kulturlaget var rikest. For å se hvor langt ut kulturlaget gikk la vi en 1 m 
bred sjakt vinkelrett på hovedsjakten 4 m ut fra basis. Området ble delt inn i 
ruter på 1 m², i alt 22 ruter. Flere av rutene var på under en m² der fjellet 
gikk i dagen. (Pl. XIII). 
 
Profil: (Pl. XIV). Torvlaget varierte i tykkelse, men var gjennomsnittlig ca. 25 
cm tykt. Torven gikk over i et fint litt sandblandet muldlag. Gressrøttene gikk 
dels ned i dette laget, og det var flere steder umulig å skille ut noe eget 
muldlag. Under muldlaget kom et lag rødbrun sand som varierte noe i tykkelse, og 
under dette auren. Det var spredte kullbiter overalt, og noen konsentrasjoner, 
men ingen spor etter oppbygde ildsteder eller kullag som kunne tolkes som rester 
etter bål. Det ble tatt kullprøver der kullbitene lå noenlunde tett. 
 
Funnene lå spredt og tildels meget høyt oppe. Det rødlige sandlaget virket 
urørt, mens muld og torvlagene var omrotet. 
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Av senere funn var det et par skismøringstuber og noen maskinklipte spiker i 
overflaten. Langt nede i torvlaget, i nivå med en av pilespissene, lå tangen av 
et stuttorv, og i samme nivå lå et flintstykke som muligens er en bøsseflint. 
 
Det ble gravet 4 lag. Lag 1 var torven, det ble gravet 20 -25 cm tykt. Lag 2 - 3 
- og 4 var 10 cm tykke. Lag 2 falt for det meste sammen med øvre del av 
muldlaget der dette lot seg påvise, ellers med bunnen av torvlaget. Lag 3 var 
undre del av muldlaget der dette var tykt, ellers med sandlaget. Lag 4 var 
bunnen av sandlaget og et stykke ned i auren. 
 
I rute III og Ø del av F III manglet kulturlaget. Her var torven tynn og under 
den var det et lag av frostsprengt stein og forvitningsgrus. Både oppå torven og 
ned gjennom lagene var det store mengder frostsprengt stein. 
 
Et par steder var det jordfylte hull i auren som så ut som stolpehull, men det 
viste seg å være hull etter jordrotte eller lemen. I tverrsjakten stoppet 
kulturlaget ca. 1,5 m utenfor basis. Her lå auren meget høyt som en voll. Denne 
vollen var meget hard, sammensintret og med kraftige jernutfellinger. Den ligger 
rett under dråpefallet og er neppe kunstig lagt opp, men henger sammen med 
dette. Det ble gjort spredte funn i torvlaget lengre ut i sjakten. 
 
Det er ingenting i den stratigrafiske fordelingen som tyder på at funnene 
skriver seg fra flere bosetningsperioder. Funnene fordelte seg forholdsvis jevnt 
over hele gravningsområdet, men med størst tetthet i rutene H-I og K III. I L og 
M rutene var funnene mer sparsomme, og dette gjaldt også innerst mot fjellveggen 
der helleren var så lav at man ikke kan sitte oppreist. Utenfor aurhellebakken i 
H V var funnene sparsomme. Lagvis var funnene jevnt fordelt. Den minste 
funnmassen hadde lag 4, som delvis bestod av aur. Over hele gravningsområdet ble 
funnet små mengder brente bein. 
 
Etter at lengde- og tverrprofilene var tegnet ble gravningsområdet utvidet med 
rute I IV. Videre gravning ble ikke funnet regningssvarende. 
 
 

Funn fra Helleren, Bordalen: 
 
a) 3 bladformete pilespisser av grå kvartsitt: 

Bladformet pilespiss av form som Shetelig: Ruskenesset, Pl. VI, fig. 21 b. 
Pent forarbeidet. Lengde 2,9 cm, st. br. 1,4 cm. Lag I, K 2. 
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Pilespiss av samme hovedtype som foregående, men noe bredere i forhold til 
lengden. Grovt forarbeidet, i alt vesentlig fra oversiden, mulig at den ikke 
er ferdiglaget. Lengde 3,1 cm, st. br. 1,7 cm. Lag 3, H 4. 
Pilespiss av samme form som foregående. Odden mangler, basis litt skjev, ikke 
ferdig tildannet. Lengde 3 cm, st. br. 1,7 cm. Lag 4, I 2. 

 
b) Trekantet pilespiss av grå kvartsitt, alle sider svakt innbuet. Lengde 3,2 

cm, st. br. 1,9 cm. Lag 3, I 2. 
 
c) 3 fragmenter av pilespisser av grå kvartsitt, har vært av samme hovedtype som 

a: 
Oddstykke av slank pilespiss. Lengde 3,2 cm, st. br. 1,6 cm. Lag 3, H 4. 
Oddstykke av pilespiss med svakt utbuete sider. Lengde 1,9 cm, st. br. 1,7 
cm. Lag 2, F 3. 
Kvartsstykke med 2 retusjerte egger antakelig del av liknende pilespiss som 
de foregående. Både odd og basis mangler, bestemmelsen derfor usikker. St. 
lengde 2,5 cm. Lag I, F 4. 

 
d) Fragmentarisk ? skraper av flint. Formen er nå firkantet, med skraperegg på 

en side. Ildskadet. St. lengde 2 cm. Lag 3. H 4. 
 
e) Spiseredskap, antakelig bor av flint. Laget av en bred, uregelmessig flekke 

med et spisst hjørne. Dette og tilstøtende deler av lengde- og smalside 
retusjert, sidekanten også slitt. 
St. lengde 4,8 cm. Lag 2, F 3. 

 
f) 5 avslagsstykker med retusj, 1 av flint, 4 av kvarts og kvartsitt. Lengder 3 

- 1,9 cm. 2 er funnet i lag I, 3 i lag 3. 
 
g) 13 flekker og flekkefragmenter av kvarts, derav 2 fragmenter av vanlige 

flekker, de øvrige mikroflekker. 5 er funnet i lag 1, 5 i lag 3, 3 i lag 4. 
De fleste litt uregelmessig formet. 

 
h) Avslag av flint og kvarts: 

44 g flintavslag. 30 g funnet i lag I, 8 g i lag 2, 5 g i lag 3 og 1 g i lag 
4. 1 stort stykke i lag 1 ser ut til å ha vært brukt som ildflint, resten er 
små. 
257 g avslag av kvarts, derav 135 g i lag 1, 52 g i lag 2, 45 g i lag 3 og 25 
g i lag 4. 2 store stykker i lag 1, forøvrig mest små biter. Noe 
bergkrystall, omtrent like mengder hvit kvarts og grå kvartsitt. 

 



-71- 
 
i) 33 g brente bein, bare små stykker. 18 g funnet i lag 1, 10 g i lag 2, 3 g i 

lag 3, 2 g i lag 4. 
 
k) 2 slagsteiner, 1 av kvartsitt og 1 av kvarts. Oval rullestein med tydelige 

slagmerker i begge ender. Lengde 7,7 cm. Lag 1, G 3. 
Liten oval rullestein med tydelige slagmerker og avskallinger i endene. 
Lengde 5,3 cm. Lag 4, K 3. 

 
l) Tangen med litt av bladet av ljå av jern, tangen som på R. 386. Kordelengde 

11 cm. Lag 1, L 3. 
 
m) Trekull. 
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Storegutvollen ved Bordalsvatn.  
Beskrivelse til kartet Pl. XV.  

Av Arne Emil Christensen og Irmelin Martens. 
 
[Kart T.51] 
Storegutvollen er en driftevoll på nordsida av vannet, ca. 1700 m VNV for 
utløpsosen. (Fig. 58-60). Navnet er knyttet til tradisjonen om Storegut som ble 
skutt her mens han lå og gjette drift. (Se R. Berge: Vinje og Rauland II, side 
371). 
 
De bratte fjellsidene langs Bordalsvatnet trekker seg her innover i en bue, og 
nede ved vatnet ligger et flatere parti i en lun ro. Ned fra fjellsida kommer en 
liten bekk som deler seg i to grener et stykke ovenfor husene. Berget stikker 
opp i dagen mange steder, og jordsmonnet er til dels nokså skrint, men her er 
godt beite, og deler av området er ryddet til slåtteland. Området er innrammet 
av et steingjerde som er vel 300 m langt. (Fig. 61). 
 
Nede ved vannet er det delvis ganske bratt, særlig mot vest, men noen meter opp 
for vannet er det flatere, og her ligger to trehus. (Fig. 62-63). 
 
Det ene er et laftebygd sel som måler ca. 5 m x 4 m. Det er bygd av 4 toms 
plank. Døra ligger på gavlveggen mot sør, mot sjøen. På den andre gavlveggen 
sitter et vindu. Huset er ikke særlig solid, og det er neppe videre gammelt. 
(Fig. 64-65). 
 
Ca. 12 m SV for selet ligger ei løe, bygd av reisverk med en tynn bordkledning. 
Den måler ca. 5 m x 3 m, lengderetning VNV-ØSØ, inngang på nordveggen. 
 
I østenden av vollen, like innunder bergveggen, ligger rester etter 4 buer. Den 
nordligste måler ca. 5 m x 5 m, nærmest den ligger en av størrelse 6 m x 4 m. I 
det ene hjørnet er bygd inn et lite skur. De to andre er ganske små, h.h.v. 3,5 
m x 3,5 m og 2,5 m x 2,5 m. Murene er til dels ganske høye, men de er rast ut 
flere steder. 
 
Fra husene går to stier nordover. Ca. 15 m N for bekkedelet ligger rester etter 
en liten demning (fig. 66), som antakelig har forbindelse med de to vasshjulene 
som ligger nedenfor løa. De har dradd slipesteinen, den ene av disse er ennå 
bevart. 
 
Området ble kartlagt av O.J. Nyhagen og Arne Emil Christensen. 
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Etnologiske undersøkelser i Vinje og Rauland.  
Av Irmelin Martens. 

 
I forbindelse med det arkeologiske arbeidet ved Tokke-Vinjevassdraget ble det 
også satt i gang etnologiske undersøkelser i mindre omfang. De ble foretatt i 
tida 10-17. august 1959 av Øystein Kostveit og Irmelin Martens. 
 
Undersøkelsene må betraktes som et forsøk, et supplement til det arkeologiske 
feltarbeidet og en innledning til liknende undersøkelser av større omfang. 
 
Undersøkelsene gikk ut på å samle opplysninger om liv og virksomhet i fjellet, 
med særlig henblikk på den økonomiske utnyttelsen av fjellområdene. I første 
omgang gjaldt det å finne ut hvor meget som er bevart av sikre tradisjoner og 
kunnskaper om forholdene før ervervslivet ble for sterkt omformet i moderne tid. 
 
Ved sida av ble det også samlet inn opplysninger om dyregraver, hellere, 
steinbuer og bogastiller, vesentlig i området mellom Totak og kvennavassdraget. 
 
Opplysningene er gitt av følgende personer:  
Olav Kvåmmi, Rauland  
Halvor Bakken, Rauland  
Olav Killingtveit, Rauland  
Olav Hamre, Arabygdi  
Steffa Særen, Arabygdi  
Lars Garsteig, Edland  
Knut Groven, Haukelid  
Åsmund Vikje, Vågslid  
Magne Haukelisæter, Vågslid  
Tor Havradalen, Havradalen. 
 
Det ble også nedtegnet en rekke stedsnavn, særlig i Songavassdraget. 
 
På grunn av undersøkelsenes forløp har jeg funnet det hensiktsmessig å 
sammenfatte alle intervjuene til en rapport, som omfatter følgende emner: 
 
Jakt, fiske, fedrifter, Berunuten og Havredalen. 
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JAKT 
 
Reinsjakten spiller fremdeles en økonomisk rolle for mange gårder, men da jakten 
i våre dager er strengt regulert, og først har tatt seg opp igjen i de seinere 
årene, ble det tatt lite hensyn til moderne tid. 
 
Villreinbestanden har stadig vært varierende, og da dette forholdet har hatt 
innvirkning på utviklingen, skal vi referere noen av de tallene som ble oppgitt. 
 
Omkring 1850 har det vært mye dyr på vidda. Lars Garsteig: Hans bestefar 
fortalte at det på den tida var så mange dyr som han aldri hadde sett. Men så 
gikk det tilbake, og i slutten av 1880-årene var det bare få dyr igjen. 
 
Under en kortere periode, omkring 1913-14 var det igjen mye villrein på Vidda, 
men det ble drevet en intens jakt, og bestanden ble kraftig redusert i løpet av 
kort tid. Noe seinere, mener Lars Garsteig, som dro over størsteparten av Vidda 
som reingjeter, at det bare kunne være et par hundre dyr igjen. 
 
I de siste årene har bestanden igjen tatt seg opp. Det kan nevnes at i 1937 ble 
det gitt tillatelse til å felle 1 dyr pr. 40000 mål, i 1959 1 dyr pr. 1000 mål. 
 
I 1884 begynte tamreindriften, og den fortsatte fram til 1917. Det var Lars 
Garsteigs bestefar, Lars Berunuten, som begynte. Han gikk sørover fra Karasjok 
for å kjøpe rein, men fikk ikke kjøpt noen før han kom til Namdalen. Da var det 
imidlertid blitt så seint på høsten at han ikke kunne ta flokken med seg. Neste 
år reiste han tilbake til Namdalen og drev flokken over fjellene til Telemark. 
 
I slutten av århundret ble Telemark Tamreinselskap stiftet ved at et par mindre 
tamreinlag ble slått sammen. Tamreinselskapets beiteområde omfattet det meste av 
Vidda S for Kvennadalføret vestover til fylkesgrensen. 
 
Tamreindriften har også lagt vanskeligheter i vegen for jakten i dette området. 
Selv om det aldri ble helt slutt, har jakten i dette tidsrommet hatt et 
begrenset omfang. Den jakten som ble drevet i årene omkring 1914, ble nærmest 
karakterisert som nedslaktning. 
 
De forholdene som her er skissert opp må regnes som viktige årsaker til at det 
er så vanskelig å få gode opplysninger om jakten i eldre tid. Uttalelsene som 
ble gitt, var til dels nokså usikre og svevende, men det lyktes også å få en del 
opplysninger 
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fra tida omkring århundreskiftet og litt bakenfor, et tidsrom som tilsvarer 
barndomstida til flere av dem som ble spurt. 
 
Det var ganske alminnelig å gå på jakt, og reinkjøttet, som ble saltet og røkt, 
var et viktig tilskudd til kostholdet. Det ble bare jaktet til husbehov, og det 
kunne falle noen få dyr i året på hver gård (3-6 rein i året. Havradalen). 
Jakten ble særlig drevet om høsten, men også til andre tider, bl.a. ble det 
fortalt at man jaktet etter våronna. (Bøndene kappes om å bli ferdig med våronna 
for å dra på jakt. K. Groven, Haukelid.) 
 
Ingen visste noe om at kjøtt eller skinn ble solgt, eller at skinnet ble 
benyttet i noen særlig utstrekning. Det ble brukt som feller eller sydd til 
hudsko. Ingen visste at det var brukt til klær. 
 
Jakten drev de hvor de ville uten hensyn til eiendomsforholdene. Reinen ble 
betraktet som alle manns eie som ingen hadde mer rett til enn andre. Det kom 
ofte folk til Berunuten og lå der og jaktet fritt på Berunutens eiendom. (Lars 
Garsteig.) Ingen mintes at de noen gang hadde hørt om at dyregraver har vært i 
bruk i manns minne. 
 
Småviltjakt. 
 
Blant småviltet er rypa den viktigste. Rypefangst var vanlig på alle gårdene. 
Rypa ble tatt i snarer som stod ute hele vinteren. Fangsten var lovlig ut mars 
måned. Snarene måtte ettersees annenhver dag. Snarene kunne man sette ut hvor 
man ville. Folk fra bygda kom ofte opp til Berunuten og fanget ryper. 
 
Rypene ble samlet opp hele vinteren. Det fortelles at på Mogen hang det ryper 
tett i tett oppunder taket. Fangsten kunne komme opp i 7-800 ryper i løpet av 
vinteren. (Lars Garsteig, Knut Groven.) 
 
Rypene gikk til salg, det var en av de viktigste måtene å skaffe kontanter på. 
De ble solgt til oppkjøpere som reiste rundt. Det hendte også at man selv dro 
til Skien eller Kongsberg og solgte dem. Seinere ble de også solgt til 
forretningene. Rypene måtte selges mens de ennå var frosne. Prisen ved 
århundreskiftet var 40-50 øre stykket. Rypefangst i stort omfang varte fram til 
1930-årene. 
 
Snarene kunne bli stående ute etter at fangsttida var slutt. De rypene man da 
fanget, ble brukt på gården, de ble saltet ned. 
 
Disse opplysningene er gitt av Lars Garsteig, Tor og Ånund Havradalen, Åsmund 
Vikje og Knut Groven. Utsagnene stemmer godt 
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overens og alle personene kjente forholdene og hadde selv vært med på fangsten. 
 
Utenom reinjakten og rypefangsten fantes det ingen jakt av betydning. Det ble 
også skutt elg, og det hendte at de skjøt ender, særlig om våren, og hare. 
(Havradalen.) 
 
Villdyr var det ikke så meget igjen av. Jerv og rev så man rett som det var. 
(Lars Garsteig.) Flere av de andre kunne også huske jerven, mens ulven ser ut 
til å ha vært utdødd på Vidda. Ingen av reingjeterne kunne huske å ha sett den. 
 

FISKE 
 
Når det gjelder fisket, er opplysningene noe divergerende. Matfiske har vært 
drevet over alt, og det var godt med fisk i alle vassdrag. 
 
Åsmund Vikje: Godt fiske i Vågslidvatn, fisken ble tatt med garn. Havradalen: 
Fisket til husbehov hele året. Fiske på isen, fisket med mark, garnfiske. Noe 
ble lagt ned til rakefisk, men det meste ble brukt med en gang. I årene omkring 
1914 var det så godt med fisk i Bordalsvatn at det bare var å sette gryta over 
og gå ned og hente den fisken man trengte. K. Groven: Haukelidgårdene drev 
matfiske i Flothylåi hele året. Fisket mye med mark, snøret ble laget av 
hestetagl (tagletaumer.) Det ble fisket mye på isen. Berunuten: Om høsten ble 
det drevet fiske, og fisken ble lagt ned til rakefisk for salg. 
 
Ved siden av matfisket har det vært drevet fiske innover i fjellvatnene. Fisken 
ble solgt som rakefisk. Dette later bare til å ha vært tilfelle for de gårdene 
som eide gode fiskevatn, og det later til å være forskjellig hvor godt 
mulighetene er blitt utnyttet. 
 

FEDRIFTER 
 
Over alt i fjelltraktene i Vinje og Rauland har det ligget fedrifter om 
sommeren, og det finnes mange rester av de gamle driftelegene. Driftene 
fortsatte helt inn i vårt århundre, og ennå ligger det sauedrifter i fjellet 
mange steder (f.eks. Havradalen og Langesæ.) 
 
Fjellområdene var delt opp i beiter, som regel naturlig avgrenset fra hverandre 
ved vassdrag og høyfjell. 
 
Hver gård kunne eie et eller flere beiter, og beitene var 
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ofte særskilt skyldsatt. De kunne være gjenstand for kjøp og salg. Beitene ble 
oftest leid ut til utmenner som kom fra bygdene lengre nede i fylket, eller til 
vestlendinger. 
 
Legene ble holdt ved like av grunneierne. De opplysningene vi har fått tyder på 
at leien utgjorde en fast sum pr. beite, uavhengig av driftens størrelse. 
(Havradalen 1860: Leien var 30 daler for det østre og 20 daler for det vestre 
beitet.) Men det er sannsynlig at det tidligere har vært en mer varierende 
praksis på dette området.  
 
Den følgende kortfattede oversikten over beitene bygger dels på innsamlede 
opplysninger, dels på høyfjellskommisjonens kjennelser av 8. juni 1934, samt R. 
Gravir: Heibeiti i Telemark. Oversikten gjør ikke krav på å være fullstendig, og 
det er i noen tilfeller vanskelig å skille mellom driftebeiter og seterbeiter. 
 

VINJE 
 
Langesæhallin omtales i 1808 som tilhørende Gunvaldjord i Haukelid. Til dette 
beitet omtales følgende leger, regnet fra Øst mot Vest: Steinvolden, 
Langesævolden, Skjærpelæga, Steinen, 2 Dyrskarleger, Viviklega og 
Litslevasslega. I Høyfjellskommisjonens vitneavhøring fortelles det at en pleide 
å holde 150 eller 200 dyr der. Leien i 1863 angis til 24 spd. 
 
Kjelavikbeitet har tilhørt Vågslid nordre. Det ligger S for Kjelavatn og 
Ståvatn. Vågslidgårdene har også hatt 2 beiter på nordsida av vassdraget, 
Hustuftine lengst i V og Kjelehallin østenfor. Det første lå til Vågslid nordre, 
det andre til Vågslid søndre. 
 
Ø for Kjelavikbeitet og N og Ø for Langesæhallin ligger Skovfonndekkane. 
 
Nordenfor Vågslids fjellstrekninger ligger Havradalseiendommene. Til gården 
hører 2 beiter, vestre og østre Havradalsbeite. Det vestre ligger i områdene 
omkring Havråi, det andre i hellingene ned mot Bora som danner eiendomsgrensen. 
 
Fjellstrekningene mellom Bora og Songa ser i sin helhet ut til å ha tilhørt 
Edlandsgårdene. Her finnes flere beiter. 
 
Områdene N og NØ for Bora og Bordalsvatn ser opprinnelig ut til å ha vært et 
beite som kalles Bordalen. Ved den indre enden av vatnet har det også vært 
fastboende folk. I Bordalen har ligget følgende leger: Hovden, 2 Bakkeleger, 
Svartevadet, Fosslægret, Sandvasslega, Kjølen og Midtnutlega. 
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Øst for Bordalen ligger Storhedderbeitet, grensen går langs høydedragene. Beitet 
strekker seg til Songa. Der finnes følgende leger: Klovsteinvolden, Songalega, 
Vidjelega, Fiskarhytta, Holla, Fjølabui, Neslega, Nedre Vassdalsbui, 
Storheddervolden, Øvre Vassdalslega. 
 
Inntil Storhedder støter på sørøstkanten Vrålsbubeitet, og lengre nede langs 
Songa Bjørnsbubeitet. Til det første hører Vrålsbu, men flere leger har jeg ikke 
fått opplysninger om. Til Bjørnsbubeitet ligger Bjørnsbu, Tørrfuka, Drøbakk (ved 
Sandvassbekken) Beruhaddi, Sandvasslega ? Knutsvoll ? 
 

RAULAND 
 
Store deler av de tilgrensende deler av Rauland har tilhørt Berunuten. Under 
Berunuten lå et driftebeite, Fjarefit, til dette hørte legene Hola, 
Fjarefitdokki, Fjarefithaugen, Fjarefitlega, Lusesteinbui, Tangelega, Heimre 
Hola, Smerheddr.  
Sterrdalen utgjorde en særskilt del av Berunuteiendommen. Her finnes rester 
etter mange leger, Starabui, Sigurdsbu, Skreuhaddi, Viervollen, Stervollen, 
Ormelega, Ormetjønnlega. 
 
Ø for Sterrdalen lå Valasjåbeitet, som fra gammelt tilhørte Urdbø. Det omfattet 
Urdbøs strekninger på nordsida av Valasjååi, og der lå følgende beiter: 
Valasjåvollen, Sandodden, Toresmoen, Øvre og Nedre Våjordsvollen, Nybu, 
Bunutlega, Skarslega, 2 Saltpyttleger. 
 
Det omtales også et beite på S-sida av Valasjååi, Gamlestøylbeitet, men det er 
ikke helt klart om det er driftebeite eller seterbeite. 
 
Urdbøs eiendommer grenser i Ø til de strekninger som ligger til Øygarden og 
Romtveit i Arabygdi. Fra grensen og østover gjennom Bitdal finnes følgende 
beitestrekninger: (Høyfjellskommisjonen) Nutebeitet og Trettelii, (Romtveit 
søndre), Veimannbui og Vonebeitet under Øygarden søndre, Tovslien seterbeite 
(Øygarden nordre), Hallbjørkvåmmi og Romtveitstøylen (Romtveit nordre), 
Steinbufloti (Vå-Setberg), Stakkslåttbeitet (en av Vå-gårdene), Bergebeitet og 
Svalastogbeitet. 
 
Gravir har en annen inndeling: Veimannbu- og Hallbjørkvåmbeitet, Vå-bitdal 
(Rolegholet og Stakkslåtta), Bergs-Bitdal og Jors-Bitdal. 
 
Bergs-Bitdal og Jors-Bitdal har visstnok vært støler, likeså områdene lengre øst 
har vært stølsbeiter. Beitene i Bitdal er 
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meget mindre enn de andre. Det er mulig at det skyldes oppdeling mellom gårdene, 
men det kan også være at de gode beiteforholdene spiller inn. På slutten av 
1700-tallet var det også fastboende folk der inne. 
 
Forholdene i Songa er også meget uklare. Det gjelder særlig grensene mellom 
driftebeitene og det området som ble nyttet som beite for besetningen på 
Berunuten. Grensene mellom Bjørnsbu og Vrålsbu har det heller ikke lykkes å 
klarlegge, her må det også finnes noen flere leger. Det vil bli gjort forsøk på 
å supplere disse opplysningene til sommeren. 
 

HAVRADALEN OG BERUNUTEN 
 
Disse to gårdene som ligger h.h.v. 870 og 975 m.o.h. representerer sammen med 
bebyggelsen ved Møsstrand yttergrensen for den faste bebyggelsen. Havradalen er 
ennå bebodd, det er ikke tilfelle med Berunuten, men Lars Garsteig og hans 
søsken har bodd på Berunuten i sin barndom. 
 
Det ble ikke anledning til å drive spesielle undersøkelser om livet og 
næringsgrunnlaget på disse gårdene, men de få opplysningene vi har fått, bør 
likevel tas med. 
 

Havradalen. 
 
Opplysningene er gitt av Tor og Ånund Havradalen, og gjengir forholdene ved 
århundreskiftet og begynnelsen av vårt århundre. 
 
Det ble ikke drevet åkerbruk, men fedrift. Det er gode beiter rundt gården, og 
der er en del eng og slåtteland. 
 
Til gården ligger 2 driftebeiter som ble leid ut til storfe-eller sauedrifter. 
Fremdeles leies det ut sauebeite om sommeren. 
 
Det ble fisket til husbehov hele året, mest garnfiske og en del fiske på isen. 
Det meste ble spist med en gang, men det ble også lagt ned rakefisk. 
 
Jakt ble bare drevet til gårdens behov, det vanlige var 3-6 rein i året. 
Reinkjøttet ble tørket, og det var sammen med sauekjøtt den vanlige kjøttmaten 
på gården. 
 
Det hendte at de skjøt ender, særlig om våren, og harer, men det var mer 
tilfeldig. 
 
Rypefangst ble drevet hele vinteren, det var en av de viktigste måtene å skaffe 
kontanter på. I stort omfang ble det slutt i 30-årene. 
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Skolegang. Den varte 15-16 uker i året, noen uker før og noen uker etter jul. 
Barna i Havradalen bodde i Vågslid så lenge skolegangen varte, de hadde mat med 
hjemmefra og stelte seg selv. 
 
Elevtallet var 8-10 unger, (Ånund) 14-16 unger, (Tor) 22 unger (Sigrid.) 
 
Siste skoleåret gikk de for presten samtidig. Opplæringen begynte sist i oktober 
og varte hele vinteren. Konfirmasjonen ble holdt om våren. Utenom de tidene det 
var skole måtte de gå til kirken i Grungedal når det var undervisning. De dro av 
sted hjemmefra lørdag, undervisningen fant sted etter høymessen søndag, mandag 
gikk de hjem igjen. 
 

Berunuten 
 
Det ble ikke drevet åkerbruk på Berunuten. De holdt 8-9 kyr, utenom kjøpte de 
gjerne dyr om våren som de solgte igjen om høsten. De hadde hest og ca. 20 
sauer. 
 
Rypefangst ble drevet hele vinteren, antallet kunne komme opp i 7-800 i 
vinterens løp. 
 
Om høsten drev de fiske, og la ned rakefisk for salg. 
 
Reinsjakt bare til husbehov. 
 
Det viktigste næringsgrunnlaget var krøtterholdet, de solgte øst og smør, 
dessuten ryper og rakefisk. 
 
Gamle Lars Berunuten drev handel over Hardangervidda. 
 
Levemåten var god, forbruksvarer som mel, sukker og kaffe ble kjøpt i sekkevis. 
 
Det kom stadig folk på besøk, og de hadde ingen følelse av å leve isolert. 
Bygdefolk kom inn for å drive jakt og rypefangst, og det var stadig fullt hus. 
 

NAVNENE VED SONGA. (Pl. XVI-XVIII) 
 
Navnene er ført opp etter opplysninger fra Lars Garsteig og Steffa Særen, med 
enkelte suppleringer fra andre. 
 
En vesentlig del av navnene er knyttet til de gamle driftelegene. De fleste av 
disse er funnet ved registreringen, men vi har også fått opplysninger om noen 
flere. Det ble dessverre ikke anledninger til å foreta befaringer på stedene. 
Det er verdt å merke seg at vollen ved osen mellom Tangvatnet og Vrålsbuvatnet 
ikke kunne navngis. I den tufta som ble undersøkt her, ble det funnet en 
pilespiss fra yngre jernalder. 
 
Blant naturnavnene er det en del som er meget unge. De 
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engelske navnene skriver seg fra engelske sportsfiskere som holdt til der oppe i 
1930-årene. Det er flere andre navn som neppe er stort eldre: Godthåp, 
Tusenfisktjønn, Revsbygd, Glopigg og Buksetjønn. 
 
Blant navnene bør Vargen og Lusesteinen navnes særskilt. Vargen er en stor stein 
ved det østre innløpet til Dyrsund. Lusesteinen, som har gitt navn til vatnet og 
lega, er en stor flyttblokk som merker seg ut i terrenget. 
 
Tultespranget har navn etter Tulten, en kjent størrelse i Vinje i forrige 
århundre, og om Hallingroi ble det fortalt at der pleide det å ligge hallinger 
med drift. 
 

MINNER ETTER JAKT I FJELLET 
 

Fjellområdet mellom Totak og Bitdal. 
 

Dyregraver. 
 
Storenut. Dyregrav i et dalsøkk på NØ-sida av nuten, mellom denne og en mindre 
nut. På hver side av graven, på tvers av dalen, går det gjerder i en lengde av 
4-5 m. Graven er murt, lengde ca. 1,5 m, bredde ca. 1,3 m, dybde ca. 1,3 m. Godt 
bevart. 
Opplysning av Talleiv Nordjordet. 
 
Hillegjuv. NV for Hillegjuvsbekken på en flate mot Bitdalsstupet, ligger en 
dyregrav. 
 
Fallbrotdalen. Øverst i dalen, fram mot stupet, V for et lite tjern, ligger en 
dyregrav. Opplysninger av Olav Killingtveit. 
 
Husnuten. NØ for nuten, ved sørkanten av et tjern ikke langt fra Austre 
Kvikkevatn, en dyregrav. Opplysning av O. Killingtveit. 
 
Skardsnuten. Mellom Austre og Heimre Skardsnut, oppe i en trang dal som skjærer 
seg i vestlig retning fra Breiddal, ligger en dyregrav. Steingard på begge 
sider. 
 
Breiddalseggi. Ca. 1,5 km NØ for den høyeste nuten, N for noen små tjern, en 
dyregrav. Opplysninger fra Halvor Bakken. 
 
Kvikkevatn. Ved innfallsosen til vatnet ligger antakelig en dyregrav. 
Usikker opplysning. 
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Bogastiller. 
 
Breiddalstjønn. Mellom tjernet og Skardsnuten, nærmere tjernet, ligger et 
bogastille. 
 
Mellom utfallsosen og vestligste nuten i Breiddalseggi, nesten nede ved vatnet, 
et annet bogastille. 
 
Opplysninger av Halvor Bakken. 
 
Ånundtjørnan. NV for det midtre tjernet, opp mot Bægjuvnuten, ligger et 
bogastille. 
 
Ved Kvikkevatn, V for vatnet, i den indre enden, ligger noen murrester i 
Ruskehaddi. 
 

Området mellom Songa, Bitdal og Møsvatn. 
Dyregraver. 

 
Vesle Bitdalsvatn. Ø for vatnet, i dalføret mellom dette og de tjernene som 
Hegre kommer fra, en dyregrav. Den ligger i en passasje oppunder nuten, i den 
naturlige vegen fra Vesle Bitdalsvatn. 
Opplysning av Halvor Bakken. 
 
N for Vesle Bitdalsvatn, V for bekken, oppunder en liten nut, ligger antakelig 
en dyregrav. Den ligger på en flate, i den naturlige passasjen langs vatnet. 
Opplysning av Erik Raknes. 
 
Stoledokki. I en passasje NV for Stoledokki over mot Hallbjørkvamfloti, ligger 
en dyregrav i en tydelig dyreveg. Uvanlig tydelig og fin. Opplysning av Talleiv 
Nordjordet. 
 
Vonskinosen. S for utfallsosen, i en grusbakke, ligger en dyregrav. 
 
Kostveitvatn. Dyregrav ved SV-enden av vatnet. 
 
Stokholmen. I Stokholmsklypa, et trangt gjel som kløver nuten, ligger en 
dyregrav øverst i skardet, bratte urder på begge sider. Godt bevart. 
100-150 m lenger nede, en annen grav, ikke så godt bevart. På en flate, SV for 
høgste nuten, dyregrav med 4 murer. 
 
Saltpytteggi. En dyregrav i NØ-kanten av eggen. 
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Ved Ugletjønn på NV-sida av vatnet, en dyregrav. 
 
Store Meinsvatn. Ved et lite tjern V for sørenden av Store Meinsvatn, 2 
dyregraver i S-kanten og en i N-kanten. 
 
Reinshornnuten. Hamrefjell. Under nuten, like NØ for tjernet, en dyregrav. 
 

Bogastiller. 
 
Reinevadet ved Bergsbekken. På nordsida, noen m opp for elva, et bogastille. En 
mur er bygd opp i vinkel inntil en stor stein. 
 
Goddokki. På østsida av det andre tjernet fra Vonskinvatn, et bogastille. 
 

Hellere. 
 
Store Meinsvatn. På nordsida av utfallsosen ligger en stor, fin heller. Det er 
mur foran inngangen. 
N for den nordøstlige vika av vatnet, oppe i en ur i en dal, ligger en heller. 
 
Hokkebrotvatnet. SV for vatnet, i retning mot Saltpytteggi, opp fra et mindre 
tjern, ligger en heller. 
 
Grasnutane. Ø for den sørligste nuten, mot et lite tjern, ligger en heller. 
 
Urdevatn. På østsida av vatnet, litt oppe i skråningen, ligger en fin heller. 
Der er mur foran åpningen og plass for 3-4 personer inni. Helleren er ofte i 
bruk av jegere og fiskere. 
 
Mørudalen. På Ø-sida av utfallsosen fra vatnet ligger en heller. 
 
Vestre Skindalen, ved Kolsnutlega ligger en fin heller. 
 
Oppe i dalen, Ø for bekken på østsida av Vollenuten en heller. 
 
Ved bekken ned til Bunuttjønn på nordsida av et tjern NV for Såtenutane, ligger 
en heller på nordsida av utfallsosen. 
 

Fjellområdet mellom Songavassdraget og Haukelidvegen. 
Dyregraver. 

 
Dyregrav ved Storhedder, mellom Årmotvatnet og Storheddervatnet. Opplysning av 
Åsmund Vikje. 
 
Vassdalen. Ved østenden av Vassdalsvatnet, ca. 15 m fra vatnet, og 30 m fra 
enden, ligger en dyregrav. Den ligger på en liten 
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flate mellom vatnet og en liten åsrygg, i et godt dyretrekk. Lengderetningen er 
parallell med vatnet. Opplysning av K. Groven. 
 
Mannevatn. På NV-sida av vatnet ligger en dyregrav. Ligger 20-30 m fra stranden 
på en flate midt i passasjen der den er smalest. Den er gravd ned i jorda. 
 
Loftstokktjønn. På et lite nes ved utfallsosen ligger en sammenrast grav. Her er 
den naturlige overgangen over elva. 
 
Ca. 300 m nedenfor tjernet ligger en dyregrav i et skar ved elva. Opplysninger 
av Tor og Stefan Havradalen. 
 

Steinbuer. 
 
Vassdalen. Ca. 1 km NØ for dyregraven ligger en steinbu oppe i lia. Den var 
tilgrodd med einer da K. Groven fant den omkring 1914-15. Intet kjennskap til 
driftelege her, har etter beliggenheten antakelig vært en gammel jaktbu. 
 
Sandvatnet. Ved osen fra Sandvatnet i Bordalen, på en haug på østsida, ligger 
tufta etter en steinbu. Den ligger på en haug som går fram mot osen. Drifteleget 
ligger på den andre sida av vatnet. 
 
Krekledyreggen. Mellom Havradalen og Prestegård, på en liten slette i den 
østlige kanten av Krekledyreggen, ligger tufta etter ei bu. Lite stein, lengde 
og bredde ca. 4 m. 
 

----- 
 
Det er verdt å legge merke til mangelen på dyregraver o.l. på Saurflott, til 
tross for at flere av våre hjemmelsmenn var meget godt kjent der. De mente at 
det skyldtes terrenget, som for det meste er nokså flatt. Det har ikke dannet 
seg så mange dyreveger der hvor reinen kunne ferdes så å si over alt, og der er 
få steder som hadde den riktige strategiske beliggenheten for slike anlegg.
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