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Forord.

Arbeidet  med  denne  rapporten  ble  påbeg.ynt  i  aprii  1983.
Under  arbeidet  i  felten  hadde  vi  god  nytte  av  de  opp-
lysningene  vi  fikk  av  lokalkjente  folk.   Rektor  Sigbj.
Horverak,   kaptein  Hans  Kalleberg,   lærer  Aif  Georg  Kjetså,
lektor  Olav  Arne  Kleveland,   Ingebjørg  Liestøl,   distrikts-
veterinær  Oddmund  Mogstad,   adjunkt  Sigmund  Monen  og  Knut
Senum  var  alle  til  god  hjelp.

Under  utarbeidelsen  av  manuskriptet  har  mine  kolleger
ved  Universitetets  oldsaksamling  kommet  med  nyttige  råd
og  kommentarer,   biant  disse  må  1.konservator  Perry  Rolfsen
nevnes  særskilt.   Tegningene  av  oldsaker  er  laget  av  Old-
saksamlingens  tegner  Tone  Strenger.   Til  alle  disse,   nevnte
og  unevnte,   går  min  beste  takk.

Hvor  intet  annet  er  nevnt,   er  fotografiene  tatt  av
forfatteren,   som  også  har  tegnet  kart  og  diagrammer.

Oslo,   31.    januar  1984.

Einar  østmo
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1.   Innledning

Den  rapport  som her  legges  frem,   inneholder  resultatene
av  de  arkeologiske  registreringer  som  er  utført  i  løpet
av  1983   i  de  områder  som  berøres  av  pianene  om  øveises-
områder  for  Forsvaret  i  nærheten  av  Evje  i  Setesdai.
Nærmere  bestemt  gjelder  det  planene  for  artilleriskyte-
felt  for  Distriktskommando  Sørlandet  og  for  utvidelse
av  Evjemoens  garnisjonsskytefelt   (jfr.   innstilling  fra
Det  rådgivende  utvalg  til  vurdering  av  Forsvarets  øvings-
muligheter,   Fostervollutvalget,   datert  25.   januar  1983).
Planene  berører  deler  av  kommunene  Birkenes,   Bygland,
Evje  og  Hornnes  og  lveland  i  Aust-Agder  samt  Åseral  i
Vest-Agder.

1.1.   Målsetting

Prosjektet  "Skyte-og  øvelsesfelter  for  forsvaret.  Gyvatn
i  Aust-Agder  og  Vest-Agder.   Evje  Øst  i  Aust-Agder.   Regi-
strering  av  fornminner. "  ble  foreslått  av  Universitetets
Oldsak§amling  i  brev  av  8.   november  1982,   anbefalt  av
Fostervoiiutvaiget  10.   november  samme  år,   og  beviiget
midler  fra  Det  kongelige  Forsvarsdepartement  24.   november
samme  år.   Det  bie  utlyst  stilling  for  prosjektleder,   og
forfatteren  ble  ansatt  og  tiltrådte  i  stiiiingen  den  6.
aprii  i983.   oppgaven  var  å  foreta  registreringer  av  kultur-
minner  i  de  områder  som  berøres  av  planene   (undersøkeises-
områdene),   og  å  legge  resultatene  fram  i  en  rapport  innen
1.   mars   1984.

Kjernen  i  rapporten  er  fortegnelsen  over  registrerte  kultur-
minner   (kap.   3),   med  beskrivelser  av  de  iakttagelser  som
er  gjort.   Der  finner  man  også  beskrivelser  av  oidsaksfunnene.

For  å  lette  forståelsen  av  registreringsfortegnelsen  og
de  beskrivelser  den  inneholder,   blir  det  også  gjort  rede
for  de  viktigste  saklige  forutsetninger  for  registrerings-
arbeidet  i  kap.   2.   I  kap.  4  er  det  redegjort  for  de  vik-
tigste  kulturhistoriske  resultater.   I  kap.   5  er  fornminnenes
verneverdi  vurdert.
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1.2.   Feltarbeidet

Selve  feltarbeidet  er  utført  i  tre  perioder.   I  tiden  24.
mai  -10.   juni  ble  det  arbeidet  i  de  mer  utpregede  skogs-
områdene.   På  den  måten  kunne  disse  områdene  undersøkes
før  siktbarheten  ble  for  nTye  redusert  på  grunn  av  vegeta-
sjon.   Fra  8.   -   26.   august  undersøkte  vi  først  og  fremst
strendene  langs  Gyvatn  og  tilstøtende  vann,   noe  som  ble
gjort  lettere  ved  at  Kristiansand  Elektrisitetsverk
beredvillig  sørget  for  at  Gyvatnmagasinet  var  nedtappet,
slik  at  strendene  ble  tilgjengelige  for  undersøkelse.
Endeiig  bie  Skjerkaområdet  undersøkt  10.   -14.   oktober.

Assistenter  ved  undersøkelsene  har  vært  studentene
Eva  Liestøl,   Gunnar  Liestøl  og  Per  Meling.   I  alt  er  det
utført  105  dagsverk  i  forbindelse  med  feltarbeidet.

Når  det  gjeider  de  fagiige  vurderinger  som  ble  iagt
til  grunn  for  feltarbeidet  og  hvilket  opplegg  som  ble
fulgt  som  følge  av  dem,   henvises  det  til  kap.   2.
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2.   Naturlige  og  kulturhistoriske  forutsetninaer.

2.1.   Undersøkelsesområdenes  beli enhet .

De  områdene  som  skuiie  undersøkes,   faiier  naturiig  i
følgende.  fire  deler   (fig.1-2).

vatnområdet , planlagt  som  artilleriskytefelt.   Med-
regnet  fare-  og  sikkerhetssoner  omfatter.  dette  Gyvatn,
Vetrehusvatn,   Sandvatn  samt  f lere  mindre  vann  og
heiene  orrkring.     Grovt  sett  går  grensene  for  dette
området  fra  Skjevraknuten  i  nordøst  sydover  tii  Moseid
i  Evje  og  Hornnes,   derfra  i  en  bue  vest-nordvestover
til  Dalan  i  Evje  og  Hornnes,   like  ved  grensen  til
Åserai,   så  nordnordvestover  tii  Støylsogheii  i  Åserai,
videre  nordnordøstover  til  Kjosevassheii  i  Åseral  og
derfra  østover  igjen  til  Skjevraknuten.   områdets
størrelse  er  ca.   140  km2.

erkaområdet iigger  i  tiislutning  tii  Gyvatnområdet
angitt  som  alternativ  for  plassering  av  garnisjonsskyte-
felt  for  Evjemoen.   Det  ligger  i  Evje  og  Hornnes  kommune,
på  sydsiden  av  Gyvatnområdet  ned  til  Furustovheia  i  syd-
øst,  Hestehei  i  syd  og  Skaref jell  i  sydvest,   og  utgjør
ca.   40   km2.

Stand lassområdene.   Dette  er  i  ait  24 mindre  områder,
planiagt  som  standplasser  for  skytefeltet  i  Gyvatnområdet.
De  f leste  av  dem  ligger  i  dalførene  øst  og  sydvest  for
Gyvatnområdet  -  vestsiden  av  Setesdalen  fra  Meie  i  nord
tii  Fennefoss  i  syd,   Dåsvatndalen  og  Fiskårdaien.   De  be-
rørte  kommunene  er  Bygland,   Evje  og  Hornnes  og  Åseral.

Evje  Øst,   planlagt  utvidelse  av  Evjemoens  garnisons-
skytefelt.  Grensene  for  det  går  grovt  sett  fra  Nipe  i
nordøst  til  Bjørndalen  i  sydøst,   Haukelifjellet  i  syd,
Vardeheia  i  sydvest,   Skuggebråtknuten  i  vest  og  Bjorvatn
i  nordvest,   i  kommunene  Birkenes,   Iveland  og  Evje  og
Hornnes.   området  er  på  omiag  35  km2.
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Fig.   2.   Kart  over  undersøkeisesområdet  Evj6  Øst,   med
funn  markert.   Kartgrunnlag:   Kartblad  1512   111,
hovedkartserien,   måiestokk  i:50  000.   Gjengitt
med  tiiiateise  fra  Norges  geografiske  oppmåiing.
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2.2.   Naturforhold.
i   undersøkelsesområdene  som  ellers  må  man  regne  med  at

naturforholdene  har  hatt  stor  innflytelse  på  kulturhisto-
riens  forløp.   Kunnskaper  om  naturforholdene  var  derfor  til
god  hjelp  ved  registreirngsarbeidet,   fordi  de  var  med  på  å
avgrense  hvilke  typer  av  fortidsminner  det  var  størst
sjanser  for  å  finne.

Naturforholdene  i  undersøkelsesområdene  -  geoiogi,   kiima,
flora  og  fauna  -  er  behandlet  dels  i  enkelte  spesialarbeider
og  dels  i  oversiktsverker  som  tar  for  seg  forholdene  i
større  områder.

Geoiogisk  sett  ligger  undersøkelsesområdene  i  sin  hei-
het  innenfor  det  sydnorske  grunnf jellsområdet  som  er  preget
av  gamle,   og  for  det  meste  nokså  sure  bergarter   (Falkum  1977,
Teisseyre  1970).   Den  grunnleggende  geologiske  strukturen
har  bestemt  landskapets  grove  trekk  som  dalene  og  fjell-
områdenes  beiiggenhet,   men  det  er  ellers  istiden  og  senere
tiders  begivenheter  som  har  vært  bestemmende  for  detaljene
i  landskapet.   Særlig  er  forekomstene  av  løsmasser  bestemt
av  dette.   Det  finnes  nok  flere  moreneforekomster  i  under-
søkelsesområdene,   men  som  helhet  må  de  kvartærgeoiogiske
forhoidene  sies  å  være  nokså  lite  kjent.   Genereit  kan  det
sies  at  områdene  ligger  nord  for  den  markerte  Ra-morenen,
og  derfor  først  er  blitt  isfrie  etter  Ra-tid  for  ca.  ti
tusen  år  siden   (Falkum  1977,   Andersen  1960,   s.   43f.).   Stort
sett  må  nok  områdene  karakteriseres  som  snaue,   bare  i  dal-
senkningene  finnes  det  løsmasser  som  har  kunnet  danne
grunnlag  for  noe  vegetasjon.

Den  værstasjon  som  ligger  nærmest  undersøkelseområdene,
er  Bygiandsf jord.   Normal  middeltemperatur  for  årets  måneder
er  der  disse:

JFMAMJJASOND
-3,3   -3,7   -0,6   3,8   9,613,415,914,711,0   6,12,2   -0,4

(Trægde   1977) .
De  tiisvarende  tali  for  månedlig  nedbør  er:

JFMAMJJASOND
115      80      55      80      75      90      110      155      135      140      170      145

(Muntlig  medd.   fra  Meteorologisk  instiLutt).



-14-

Disse  tallene  betyr  at  sommeren  kommer  i  mai  og  varer
til  begynnelsen  av  september,   mens  vinteren  kommer  i
desember  og  varer  til  begynnelsen  av  mars   (Trægde  1977) .

Vegetasjonsforhoidene  gjør  det  berettiget  å  betegne
Evje  Øst-området  som  et  skogsområde,   der  bare  de  aller
øverste  toppene  er  snaue.   Dalsenkningene   i  Evje  Øst  er
for  en  stor  del  oppfylt  av  myrer,   og  vanskelige  å  foreta
arkeologiske  registreringer  i.   Gyvatn-og  Skjerkaområdene
ligger  høyere,   og  preges  derfor  av  karrigere  vegetasjon.
Medvirkende  til  dette  er  også  den  sparsomme  forekomsten
av  iøsmasser,   som  gj¢r  at  skoggrensen  i  disse  områdene  i
praksis  må  sies  å  iigge  på  ca.   600  m.

Dyrelivet  er  nå  for  tiden  temmelig  rikt.   Elg,   hjort
og  rådyr  forekommer,   mens  beveren  vel  er  den  man  merker
mest  til  når  man  ferdes  i  områdene.   Reinsdyret  er  et  annet
dyr  som har  spilt  en  stor  rolle  for  folk  her  i  landet  fra
de  eldste  tider.   I  våre  dager  rommer  Setesdalsheiene  den
sydligste  europeiske  viiireinstammen,   og  Gyvatnområdet
støter  opp  til  den  sydligste  delen  av  dette  villreinom-
rådet.   "De  sørlige  områdene  strekker  seg  fra  Urdvasshei
i  nord,   og  så  langt  sør  som  tii  heistrekningene  mellom
Tonstad-Eiken-Åserai  og  Bygland.   områdene  kan  her  ha  stor
konsentrasjon  av  rein  i  høstmånedene,   men  vinterbeite-
mulighetene  er  begrenset  for  lavvegetasjonen  er  sparsom."
(Valeur   1972,    s.    23).

Hva  fisket  angår,   så  er  det  alminnelig  kjent  at  de
tidiigere  så  rikelige  forekomster  av  ørret  i  nyere  tid
er  gått  meget  sterkt  tilbake,   og  de  fleste  steder  på  det
nærmeste  har   forsvunnet  helt   (Hovind  1977).

En  annen  sak  er  at  naturforholdene  ganske  sikkert  ikke
har  vært  de  samme  i  de  omkring  ti  tusen  år  som  er  gått
siden  istiden.   I  mangel  av  konkrete  undersøkelser  av  dette
i  våre  områder,   er  det  allikevel  bare  mulig  å  nevne  noen
alminnelige  forhold  som  bør  tas  i  betraktning  -  forhold
som  er  kjent  f ra  undersøkelser  i  and.re  sydnorske  strøk  og
som  ser  ut  til  å  ha  hatt  gyldighet  for  hele  den  sydlige
og  midtre  del  av  Skandinavia.
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Først  og  fremst  er  det  da  det  å  nevne,   at  kiimaet  var
miidere  enn  nå  i  en  lang  periode  fra  ca.   6000  f .Kr.   tii
omkring  midten  av  siste  årtusen  f .Kr.   -  arkeologisk  sett
tilsvarende  den  siste  delen  av  eldre  steinalder,   hele  yngre
steinalder  og  brosealderen.   Det  er  trolig  at  skogen  både
var  tettere  og  gikk  høyere  til  fjells  da  enn  nå;  kanskje
med  det  resuitat  at  mesteparten  av  undersøkelsesområdene
var  skogkiedd,   også  der  det  nå  er  temmelig  snaue  heier.
Særiig  for  den  eldste  periodens  vedkommende  må  dette  for-
hold  dessuten  har  vært  forsterket  ved  at  landet  har  hevet
seg  siden  istiden.   Visse  områder  er  på  den  måten  kommet
tii  å  iigge  heit  opp  til  et  par  hundre  meter  høyere  nå
enn  umiddelbart  etter  at  isen  forsvant  med,   må  vi  tro,
tilsvarende  følger  for  skoggrensen  også  uten  at  kiimaet
t.as  i  betraktning.   Det  er  riktignok  ikke  trolig  at  landet
har  hevet  seg  så  meget  i  våre  områder,   hvor  50-60  m  kan
være  riktigere   (Andersen  1960,   pl.   3).   Det  kan  også  tenkes
at  det  sparsomme  jordsmonnet  var  mer  begrensede  enn  klimaet
og  andre  forhold,   slik  at  forskjellen  i  skoggrensen  ikke
var  så  stor  som  man  eliers  kunne  tro.

Man  vilie  få  et  klarere  inntrykk  av  klima-  og  vegeta-
sjonsforhoidene  dersom  det  lot  seg  gjøre  å  angi  taii  for
f .eks.   forskjellen  i  klima  og  skoggrense,   men  slike  tall
foreiigger  ikke.   Det  gjelder  både  Wishmans  studier  av
Ryfylkes  klimahistorie   (Wishman  1979)   og  Hafstens  studier
av  vegetasjonshistorien  i  Røldal   (Hafsten  1965).

Går  vi  så  iangt  avsted  som  til  Hardangervidda,   finner
vi  at  Moe  angir  skoggrensens  høyde  over  hvet  for  ca.   5000
år  siden  til   "opp  mot  1050  m,   iallfall  i  de  vestiige  om-
råder,   mot  dagens   ca.   950  m"   (indreiid  og  Moe  i983:6o  m.
litt.   henv. ) .

Dyrelivet  i  forhistorisk  tid  er  det  enda  vanskeligere
å  danne  seg  nøyaktige  forestillinger  om.     Det  er  kanskje
mest  sannsynlig  at  det  stort  sett  var  rikere  enn  vi
kjenner  det,   men  man  skal  også  huske  på  at  det  ganske
sikkert  var  langt  §tørre  bestander  av  rovdyr  enn  det  er
i  vår  tid,   noe  som  vil  ha  virket  begrensende  på  bestandene
av  jaktbart  vilt.   I  de  periodene  da  det  var  mer  skog  enn
det  er  nå,   vii  man  vei  tro  at  reinsdyra  trakk  høyere  tii
fjells  og  dermed  først  og  fremst  holdt  til  utenfor  under-
søkeisesområdene.
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2.3.   Kulturhistoriske  vurderin er.    (sml. fig.   3).
Hverken  faglige  vurderinger,   økonomi  eller  praktiske

hensyn  tilsa  at  det  var  mulig  å  foreta  en  fullstendig
befaring  av  områdene.   Derfor  måtte  enkelte  områder  velges
ut  til  grundigere  studium,   mens  andre  bare  kunne  vies
mindre  oppmerksomhet.

Av  denne  grunn  måtte  vi  på  forhånd  forsøke  å  formulere
et  syn  på  områdenes  mest  sannsyniige  kulturhistorie.   Vi
kunne  dermed  få  et  grunnlag  for  å  vurdere  hvilke  former
for  fortidsminner  det  var  størst  sjanser  for  å  finne  og
hvor  disse  i  så  fall  burde  iigge.   Bare  på  denne  måten
ville  feltarbeidet  kunne  konsentreres  om  de  mest  inter-
essante  områdene.

2.3.1.   Steinbrukende  tid,   ca.   8000   -500   f.Kr.
i  skog-  og  heitrakter  som  dem  vi  her  har  med  å  gjøre,

syntes  det  rimelig  å  regne  mulighetene  tii  å  drive  jakt
og  fangst  som  de  mest  aktuelle  i  steinalderen.   Spor  etter
dette  kan  f innes   i  form  av  boplasser  med  redskaper  og
avfall  av  stein.   Fangstboplasser  fra  steinalderen  ligger
ofte  på  tørre  partier  iangs  vassdragene.   Særlig  er  det
vaniig  å  finne  dem  ved  vannene,   men  også  under  hellere
som  ligger  nær  vassdragene.

Det  overraskende  funnet  av  en  uskadd  sigd  av  f lint
(Pl.   V),   av  vanlig  senneolittisk  type,   som  ble  gjort
ved  Sindrebuøygard  ved  Gyvatn  sommeren  1982,   viser  imidler-
tid  at  man  ikke  kan  utelukke  mulighetene  for  at  det  alle-
rede  i  steinalderen  ble  drevet  en  form  for  jordbruk  ved
Gyvatn   (se  reg.nr.   56,   kap:   3).   Det  ville  være  av  stor
interesse  om  det  lot  seg  konsLatere  at  den  jordbruks-
ekspansjonen  §om  fant  sted  i  slutten  av  steinalderen,
også  nådde  slike  strøk   som  Gyvatn.

2.3.2.   Metallbrukende  tid,   ca.   1800   f.Kr.   -1537   e.Kr.
Metallbrukende  tid  omfatter  her  alle  de  forhistoriske

og  historiske  perioder  som  etterfølger  steinalderen,
aitså  bronsealder,   eidre  og  yngre  jernaider  samt  middei-
alderen.



-17-

000000

eldre st
(mesolitme"ol,ypr

neolittis
tidSen-

neolittis
tidJbronseceldrt

0

00-

folwevanyngreje

middela

etterref

steinQlder
eolittisk tid)

ejernQlder

dringstid
rnalder

der

ormcitorisk tid

Fig.   3.   Arkeologisk  tidstavle  med  de  periodebetegnelser
som  er  brukt  i  rapporten.
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Det  er  nok  liten  grunn  til  å  regne  med  at  bronse-
alderens  metallkultur  og  de  økonomiske  og  sosiale  for-
hold  som  var  knyttet  til  den,   spilte  noen  nevneverdig
roiie  i  våre  trakter.   Funn  av  metailsaker  fra  bronse-
alderen  finnes  ikke,   og  heller  ikke  helleristninger  av
bronsealdertype   (H.   Gjessing  1921,   s.   31,1925   s.   38;
Møllerop   1955,    s.139   ff.).

i  dette  området  i  Norge  -  og  i  mange  lignende  -  ser
det  ut  til  at  kulturforhold  som  omfattet  bruk  av  me-
taller,   først  ble  etablert  da  jernet  ble  tatt  i  bruk,
aller  tidligst  ca.   500  f.Kr.,   men  mer  trolig  i  romer-
tiden   (0-400  e.Kr. ).   Fra   jernalderen  kunne  man  vente  å
finne  spor  etter  jernutvinning  -  tufter,   slagghauger  og
kullgroper   (Nakkerud  og  Wigestrand  1982) .

En  bosetning  med  jordbruk  som  forutsetning  kunne
tenkes  å  ha  etterlatt  seg  ødegårder  lik  den  som  er
funnet  og  undersøkt  på  Sostelid  i  Åseral,   ikke  iangt
fra  Gyvatn   (Hagen  1953),   samt  gravhauger  og  gravfelt.

Ellers  må  man  anta  at  folk  også  i  jernalderen  forsto
å  dra  nytte  av  de  muiigheter  heiene  ga  for  jakt  og  fangst.
Fangstanlegg  er  riktignok  ikke  funnet  i  denne  delen  av
iandet  før,   til  tross  for  mye  ieting,   så  det  kan  være
mer  trolig  at  fangsten  tok  andre  former,   hvis  spor  vi
ennå  ikke  har  lært  oss  å  finne.

2.3.3.   Middelalderen  o etterreformatorisk  tid.
Det  er  grunn  til  å  regne  med  at  det  stort  sett  var  de

samme  kulturforhold  i  middelalderen  som  det  hadde  vært  i
jernalderen  de  fleste  steder  i  landet,   ihvertfall  utenfor
de  strøk  som  ble  direkte  berørL  av  nye  forhold  som  frem-
veksten  av  byer,   kongemakt  og  en  mektig  kirke.   Den  før-
kristne  religionen  forsvant,   og  gravhaugene  med  den,   men
jordbruk,  husdyrhold,   jakt  og  fangst  fortsatte  nok  i  hoved-
sak  som  før.   Utvinningen  av  myrmalm  kan  også  ha  fortsatt
et  stykke  inn  i  middelalderen,   før  det  industrifremstilte
jernet  tok  over.



-19-

Noen  skarp  kulturhistorisk  grense  kan  vi  heller  ikke
regne  med  mellom  middelalderen  og  nyere,   etterreformatorisk
tid.   For  en  del  vanlige  anleggs  vedkommende  er  det  derfor
ofte  vanskeiig  å  avgjøre  om  de  er  fra  middelaideren  eiier
nyere  tid.   Tufter  etter  hus,  buer  og  fangstanlegg  er  ek-
sempei  på  dette.

En  annen  sak  er  at  skriftlige  kilder  og  bevarte  tradi-
sjoner,   sagn  og  annet,   kanskje  kan  trekkes  inn  når  middei-
alderens  og  senere  tiders  kulturhistorie  skal  skrives,
også  for  vårt  område.   Dette  faller  riktignok  stort  sett
utenfor  rammen  for  denne  rapporten,   men  i  kap.   4  vil  det
bii  aniedning  til  kort  å  berøre  også  disse  ting,   i  for-
bindelse  med  den  kulturhistoriske  vurderingen  av  de  funn
vi  har  gjort.
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3.   Forte nelse  over  re istrerte  kulturminner.
Katalogdelen  innledes  med  en  redegjørelse  for  betyd-

ningen  av  de  betegnelser  som  er  brukt  for  ulike  typer
av  kulturminner   (3.1.).   Deretter   følger  en  redegjørelse
for  de  betegnelser  som  er  brukt  i  katalogiseringen  av  de
oldsaker  vi  har  funnet   (3.2.),   og  for  rekkefølgen  og
nummereringen  av  registreringenen   (3.3. ).   En   sammen-
fattende  oversikt  over  registreringene  finnes  i  kap.   4.

3.1.   Kulturminnet
De  registrerte  kulturminnene  er  i  katalogen  kalt

"boplass  fra  steinalderen",   "røysfelt",   "hustuft",   "sam-

ling  skjørbrent  stein",   "kullgrop",   "heller"  eller  ''funn-
sted  for  steinredskaper/  jernslagg".

En  "boplass  fra  steinalderen"  er  et  sted  hvor  det  er
funnet  minst  ett  avslag  av  flint,  kvarts  eller  berg-
krystall.   Et  sted  hvor  det  ikke  er  funnet  avslag,   men
bare  tildannede  redskaper   (sekundærtildannede  artefakter) ,
kalles  ikke  boplass,   men  "funnsted  for  steinredskap".
"Bopiass"   er  altså  bare  et  teknisk  begrep  som  brukes

for  å  benevne  en  bestemt  slags   funnsted.
Det  kan  av  og  til  være  vanskelig  å  skiile  forskjellige

boplasser  fra  hverandre  rent  topograf isk  -  å  fastsiå  hvor
den  ene  slutter  og  den  neste  begynner.   Ved  disse  regi-
streringene  er  det  brukt  skjønn  på  grunnlag  av  topogra-
fiske  iakttagelser  -  i  de  tilfeller  hvor  boplasser  ligger
nær  hverandre,   er  grensen  mellom  dem  trukket  langs  berg-
rygger,   nq/rsøkk  o.l.

Uttrykkene   "hustuft",   "samling  skjørbrent  stein",
"kullgrop"  og  "røysfelt"  trenger  vel  ikke  umiddelbart

noen  nærmere  forklaring  på  samme  måte  som  "boplass",   de
er  dertil  brukt  bare  6n  gang  hver   (reg.     nr.   77,   84  og
93),   og  innholdet  av  disse  begrepene  skulie  gå  frem  av
omtalen  i  katalogen.   "Funnsted  for  jernslagg"   skulle
heller  ikke  trenge  mange  kommentarer.   Bare  i  ett  tilfelle
er  det  iakttatt  noe  som  kan  ligne  rester  av  f aste  anlegg
på  et  siikt  funnsted,   og  uttrykket  er  brukt  generelt  for
alle  de  tilfeller  hvor  vi  har  gjort  funn  av  jernslagg  -
deL  er  ikke  gjort  noe  forsøk  på  å  sondre  mellom  ulike
typer  av  slike  funnsteder.
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3.2.   0ldsakst
For  hvert  av  de  registrerte  og  beskrevne  kulturminnene

er  det  også  en  beskriveise  av  de  oidsaker  som  er  funnet
der.   I  disse  avsnittene  er  først  og  fremst  de  vanlige
arkeologiske  faguttrykk  brukt,  men  uttrykk  av  særlig
''faglig  preg"  er  dessuten  forsøksvis  oversatt  til  mer

almen  språkbruk  første  gang  de  forekommer.
I  beskrivelsene  av  oldsaker  av  stein  har  jeg  stort

sett  fulgt  vanlige  normer   (Helskog,   Indrelid  og  Mikkelsen
i976) .   Største  måi  er  oppgitt  for  alie  redskaper.

Andre  former  for  oldsaker  er  beskrevet  noe  enklere,
det  er  såiedes  ikke  gjort  noe  forsøk  på  å  skiiie  meilom
ulike  typer  av  jernslagg.

3.3.   Nummererin rekkefølge  av  registrerinqene.
De  oppførte  registreringene  er  nummerert  fortløpende

med  et   "Reg.nr.".   Registreringer  i  området  for  det  pian-
lagte  artilleriskytefeltet  ved  Gyvatn  er  oppført  først,
deretter  registreringer  i  områdene  omkring  Skjerka  syd
for  Gyvatnområdet,  hvor  det  eventuelt  vil  bii  garnisons-
skytefelt  for  Evjemoen.   Deretter  følger  registreringer
i  de  pianlagte  standplassområdene  for  artillerskytefeitet,
og  registreringer  i  det  planlagte  området  for  garnisjons-
skytefelt  øst  for  Evjemoen,   "Evje  Øst".   I  tillegg  til
"Reg.nr. "  har  enkelte  av  kulturminnene  et  nummer  som  an-

gir  vedkommende  forekomsts  plassering  innenfor  en  bestemt
gruppe  av  kulturminner,   f.eks.   "Skjerka  7",   som  er  be-
tegnelsen  på  6n  av  f lere  steinalderboplasser  som  iigger
ved  Skjerka.

Fordelingen  av  registreringene  på  de  enkelte  under-
søkelsesområdene  er  siik:
Gyvatnområdet   (artilieriskytefelt):       Reg.nr.1-77
Skjerkaområdet(garnisonsskytefelt) :       Reg.nr.   78-83
Standplassområdene:                                             Reg.nr.   84-92
Evje  øst   (garnisonsskytefelt) :                   Reg.nr.          93
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3.4.   Kulturminner  i  G vatnområdet.   område  for lanla
artillerisk tefelt.

Rekkefølgen  av  registreringene  i  dette  området  er  siik:
Først  omtales  registreringer  i  området  nord  og  øst  for
Gyvatn,   i  rekkefølge  nordfra  og  sydover,   deretter  regi-
streringer  ved  Gyvatn   (de  gamle  Gyvatn,   Sandvatn  og  Orre-
vatn  er  siått  sammen  tii  ett  vann,   Gyvatn,   noe  som  stemmer
med  landskapsforholdene  ved  høyeste  regulerte  vannstand
(HRV)),   og  endeiig  registreringer  i  områdene  lengre  syd.

3.4.1.   Nord   o øst  for  G vatn.

Reg.nr.      1        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad :

M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Korrme nt a r :

Reg.nr.      2        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:
ØK-Kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Hedderen.
Steinalderboplass   (heller)
Espelien,   10/5,   og  Negaren,
10/9,   Åseral  k. ,   Vest-Agder.
KJOSEVASSDALEN   BG   018-5-1

(Fig.   4).
AUSTAD   14121,    UTM   ML204157.

Dette  funnet  er  gjort  ved  prøve-
stikk  i  en  liten  Ø-vendt  heller
under  en  steinblokk.     Den  ligger
på  SV-siden  av  elven  som  renner
gjennom  Heddersdalen,   ca.   230  m
NV  for  inniøpsoset  i  Nordåre  Tjønnæ.
C   36094.

3  avslag  og  7   splinter  av  flint.
Funnet  kan  ikke  dateres  nærmere.

Litle-Gyvatn  1.
Steinalderboplass   (usikker).
Dale,   56/3,   Bygland  k.,   Aust-Agder.
TRÆLEDAL   SØR   BG   018-5-2    (fig.    5).

AUSTAD   1412    1,    UTM   ML243153.

Boplassen  ligger  ved  N-enden  av
Litle-Gyvatn,   der  et  nes  stikker
ut  mot  Ø,   ca.   5  m  V  for  noen  store
steiner  som  ligger  ca.   10  m  V  for
nesets  Ø-ende.   Avslagene  er  funnet

®i  strandkanten  pa  nesets  S-side.
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Fig.   4.   Beliggenhet   for  reg.nr.1.   2  cm  =  100  m.   Utsnitt  av
ØK-blad  nr.   BG  018-5-1.   Gjengitt  med  tillatelse
av  Vest-Agder  fylkes  kartkontor.

Fig.   5.   Beliggenhet   reg.nr.   2   og  3.   2   cm  =   100  m.   Utsnitt
av  ØK-blad  nr.   BG  018-5-2.   Gjengitt  med  tillatelse
av  Aust-Agder  fylkes  kartkontor.
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Funns

Komentar:

Reg.nr.      3        Navn:
Ku ltu rminnetype :

Sted:
ØK-kartblad :
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Koimentar :

Reg.nr.      4        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Koinmentar:

C   36095.

3  avslag  av  bergkrystall.
Funnet  kan  ikke  dateres  eller  be-
stemmes   nærmere.

Litle-Gyvatn  2.
Funnsted  for  kvartskjerne,   kanskje
steinalderboplass.
Dale,   56/3,   Bygland  k.,   Aust-Agder.
TRÆLEDAL   SØR   BG   018-5-2    (fig.    5).

AUSTAD   14121,    UTM   ML242152.
0Funnstedet  ligger  i  strandkanten  pa

Litle-Gyvatns  NV-side,   ca.   200  m  SV
for  Reg.nr.   2.   Stedet  ligger  nær
Litle-Gyvatns  smaleste  del,   selv  om
forholdet  er  lite  utpreget.
C   36096.

1  kjerne  av  kvarts.
Funnet  er  usikkert,   og  kan  ikke
bestemmes   nærmere.

Nordåre  Kjosevatn.
Steinalderboplass.
E§pelien,10/8,   Åseral  k.,   Vest-
Agder.
KJOSEVASSDALEN   BG   018-5-1    (fig.    6).

AUSTAD   14121,    UTM   ML213146.

Boplassen  ble  funnet  ved  prøvestik-
king  i  stranden  ved  Nordåre  Kjose-
vatn,   rett  på  Ø-siden  av  innfalls-
oset  i  vannets  N-ende.
C   36097.

Av  flint:   1  avslag,   1  avslag  med
retusj,17  mm  langt.
Av  kvarts  og  bergkrystall:   3  avslag
09  en  splint.
Funnene  kan  ikke  dateres  nærmere.
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Fig.   6.   Beliggenhet   for  reg.nr.   4.   2  cm  =  100  m.   Utsnitt
av  ØK-blad  nr.   BG  018-5-1.   Gjengitt  med  t`illatelse
'av  Vest-Agder  fylkes  kartkontor.
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Reg.nr.      3        Navn:
Ku ltu rminnetype :

Sted:
ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.      4       Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Kommentar:

Litle-Gyvatn  2.
Funnsted  for  kvartskjerne,   kanskje
steinalderboplass.
Dale,   56/3,   Bygland  k.,   Aust-Agder.
TRÆLEDAL   SøR   BG   018-5-2    (fig.    5).

AUSTAD   1412    1,    UTM   ML242152.

Funnstedet  ligger  i  strandkanten  på
Litle-Gyvatns  NV-side,   ca.   200  m  SV
for  Reg.nr.   2.   Stedet  ligger  nær
Litle-Gyvatns  Smaleste  del,   selv  om
forholdet  er  lite  utpreget.
C   36096.

1  kjerne  av  kvarts.
Funnet  er  usikkert,   og  kan  ikke
bestemmes   nærmere.

Nordåre  Kjosevatn.
Steinalderboplass.
Espelien,10/8,   Åseral  k.,   Vest-
Agder.
KJOSEVASSDALEN   BG   018-5-1    (fig.    6).

AUSTAD   14121,    UTM   ML213146.

Boplassen  ble  funnet  ved  prøvestik-
king  i  stranden  ved  Nordåre  Kjose-
vatn,   rett  på  Ø-siden  av  innfalls-
oset  i  vannets  N-ende.
C   36097.

Av  flint:   1  avslag,   1   avslag  med
retusj,   17  mm  langt.
Av  kvarts  og  bergkrystall:   3  avslag
09  en  splint.
Funnene  kan  ikke  dateres  nærmere.
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Reg.nr.      5        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Korrme nta r :

Reg.nr.      6        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

S i ndreknodden .
Funnsted  for  jernslagg.
Espelien,10/7,   og  Negaren,   av
Espelien,10/10.     Åseral  k.,
Vest-Agder.
HESTEFJELLET   BF   018-5-4    (fig.    7).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML194123.

Sindreknodden  er  navnet ®pa  en  liten
åsrygg  som  iigger  rett  SV  for  Rostøi,
mellom  Rostøl  og  bekken  som  kommer
fra  Tjovheddertjønn.   I  S-hellingen
av  denne  åsryggen  samiet  vi  opp  litt
jernslagg,   og  ett  sted  øverst  i
hellingen  finnes  det  et  søkk  i  marken
og  en  del  stein,   som  kan  være  rester
av  en  ovn.   Dette  stedet  ligger  ca.
120  m  SSV   for  møtet  mellom  Nybubekken
og  bekken  fra  Tjovheddertjønn,   og
i40  m  VSV  for  det  S-1igste  huset  på
ROstøl.
C   36171.

77  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  fra  yngre  jern-
alder/middelalder.

Tjovhedderen.
Steinalderboplass   (heller).
Espelien,   10/7,   og  Negaren,   10/10,
Åseral  k. ,   Vest-Agder.
HESTEFJELLET   BF   018-5-4    (fig.    7).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   MLl91115.

Det  ligger  flere   "Tjovheddere"   i
heiene  omkring  Gyvatn.   Denne   ligger
700  m.o.h. ,   1030  m  SSV   for   Rostøl

og  120  m  Ø  for  S-enden  av  et  lite
tjern  som  kalles  Tjovheddertjønn,
og  hvorf ra  det  går  en  bekk  som
renner  ut  i  Nybubekken  ved  Rostøl.
Funnene  i  helleren  ble  gjort  ved
prøvestikk.   Helleren  vender  mot  SV.
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Fig.   7.   Beliggenhet   for   reg.nr.   5,   og  6.   2   cm  =   100  m.
Utsnitt  av  ØK-blad  nr.   BF  018-5-4.   Gjengitt  med
tillatelse  av  Vest-Agder  fylkes  kartkontor.
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Funn:

Komentar:

3.4.2.   Kulturminner  ved  G vatn®

C   36098.

Av  flint:   3  avslag,   6  splinter,   1
avslag  med  retusj,   30  mm  langt.
Av  bein:   6  små  f iiser  av  brent
bein.   Det  bie  også  funnet  en  del
stykker  av  kvarts,   som  imidlertid
ikke  kunne  sees  å  være  bearbeidet

0
pa  noen  måte.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller  be-
stemmes   nærmere.

KulLurminnene  ved  Gyvatn   (med  Sandvatn  og  Orrevatn)   omtales
i  rekkefølge  medsols,   idet  man  begynner  nord  for  Kolandsbekkens
os  i  nordvest.

Reg.nr.      7        Navn:
Kulturminnetype:
Sted3

ØK-kartblad :
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Korrmentar:

Gyvatn  1.
Steinalderboplass .
Espelien,10/2  og  4,   Åseral  k.,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML206ll8.

Boplassen  ligger  ved  Nordstranda
rett  nedenfor  Koiandgårdene,   ved
båtplassen   (fig.   9).   Funnene  er
gjort  under  HRV.
C   36099.

Av  f lint:   4  avslag,   1   f lekke,   1
flekkefragment  med  annen  retusj,
39  mm  langt.
Av  kvarts:   13  tiisiåtte  stykker
(stykker  med  primærtildanning) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   8.   Beliggenhet  for  fornminner  ved  den  nordvestre
enden   av  Gyvatn   (reg.nr.   7-17   og  64-69).   2   cm  =
100  m.   Utsnitt  av  ØK-blad  nr.   BG   018-5-3.   Gjengitt
med  tillatelse  av  Vest-Agder  fylkes  kartkontor.
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Fig.   9.   Steinalderboplassen  Gyvatn  1   (reg.nr.   7)   ligger
på  denne  stranden.   Mot  sydøst.
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Reg.nr.      8        Navn:

Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn3

Kommentar:

Reg.nr.      9        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted :

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Koland   11   (Kolandsaga)    (sammenlign
reg.nr.   67).

Funnsted  for   jernslagg.
Espelien,   10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder .
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML206ll8.

På  N-siden  av  viken  av  Gyvatn  ved
Koland  ligger  restene  av  et  sagbruk
som  var  i  drift  for  2-3  generasjoner
siden.   På  denne  tomten  har  vi  samlet
opp  litt  jernslagg,   som  kan  være
rester  etter  eldre  tiders  jernfrem-
stilling.
C   36100.

39  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  fra  yngre  jern-
alder/middelalder.

Gyvatn  2.
Steinalderboplass.
Espelien,10/2  og  4,   Åseral  k.,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML207ll8.

Boplassen  ligger,   i  likhet  med  Gyvatn
i   (reg.nr.   7),   i  nærheten  av  båt-
plassen  nedenfor  Kolandgårdene,   V
for  og  ut  mot  neset  på  N-siden  av
viken  ved  Koland   (fig.10).   Funnene
er  gjort  i  stranden  under  HRV   (fig.
11);  her  er  et  noenlunde  flatt  parti
ovenfor  det  brattere  fallet  ned  til
Gyvatns  opprinnelige  vannstand.   Mer
eller  mindre  ødelagte  rester  av  ild-
steder  kan  sees  flere  steder.   Bo-
plassen  er  anslagsvis  10  x  20  m
stor,   med  størst  utstrekning  N-S.
Den  er  tidligere  registrert  av
Gunnar  Liestøl,   med  nr.   1   i  hans
rapport .
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Fig.   io.   Bopiassflaten  på  Gyvatn  2   (reg.nr.   9),   med  Koiands-
viken  i  bakgrunnen.   Mot  syd.
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Fig.   11.   Kvarts-og  flintstykker  fotografert  slik  de  ble
funnet  på  Gyvatn  2.
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Funn:

Kommentar:

c   36101.  (Pl.1).

a.   Av  flint:   1   tangespiss  av  type  A  3,
laget  av  en  slipt  flintøks,   35  mm.
b.   Av  flint:   1   flekke  med   "annen"
retusj.   Den  er  i  tre  deler,   til
sammen   77   mm.

1   avslag  med  bølget  retusj,   28  mm.
2  kjerner  med  retusj,   21   og  35  mm.
c.   Av  flint:   15  avslag  med  retusj,
15-33   mm.

d.   Av  flint:   116  avslag,   5   f lekker,
4  flekkefragmenter,   2  flekkelignende
avslag,   9  mikroflekker,   1  mikro-
flekkelignende  avslag,   18  splinter,
3   fragmenter  av  bipolære  kjerner  og
9  kjerner,   alt  uten  retusj.
e.   Av  kvarts  og  bergkrystall:   38  av-
slag,   1  mikroflekke,   1   flekkelignende
avslag,   2   ensidige  kjerner  med  en
plattform  og  3  øvrige  kjerner,   alt
uten  retusj.
Pilespissen  viser  at  denne  boplassen
var  i  bruk  i  mellomneolittisk  tid
(midtre  del  av  yngre  steinalder),
men  innslaget  av  mikroflekker  og
bruken  av  lokale  bergarter  kan  vise
at  stedet  også  ble  brukt  i  eldre
s t e i na l de r .
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Reg.nr.    10        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Re9.nr.    11        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn  3.
Steinalderboplass .
E§pelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,   Vest-
Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML208ll8.

Boplassen  ligger  ved  Nordstranda  i
likhet  med  reg.nr.   7  og  9,   et  par
m  høyere   enn  Reg.nr.   9   og  30  m   lengre
Ø,   like  under  HRV.   Det  er  mulig  at
boplassen  fortsetter  inn  under  vege-
tasjonsdekket  over  HRV.
C   36102.

a.   Av  flint:   1   avslag,   2   avslag  med
retusj,   14  og  26  mm  lange.
b.   Av  kvarts:   1   avslag.
De  få  funnene  gir  ikke  anledning  tii
nærmere  bestemmelse  av  denne  bo-

plassen.

Gyvatn  4.
Steinalderboplass.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,   Vest-`
A9der.
KOLZUND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML208ll8.

Bopiassen  iigger  på  Nordstranda,
ca.   40  m  Ø   for  Gyvatn  3   (reg.nr.   10)
og  rett  V  for  en  bergknatt  som
stikker  frem  S-over.   Funnene  er  gjort
under  HRV.   Denne  boplassen  er  tid-
ligere  registrert  av  Gunnar  Liestø1.
med  nr.   9  i  hans  rapport.
C   36103.

a.   Av   flint:   1   avslag  med  konveks
retusj,   27  mm.   1  avslag  med  rett
enderetusj,   32  mm.
b.   Av  flint:   3  avslag  og  1  kjerne
(3  av  disse  stykkene  kan  settes
sammen  til  en  plattformkjerne).
Funnene  kan  ikke  dateres  eller  be-
stemmes   nærmere.
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Reg.nr.    12        Navn:

Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Gyvatn   5.
Steinalderboplass .
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,   Vest-
Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML209ll8.

Boplassen  ligger  i  stranden  ved  og  V
for  oddan,   på  Nordstranda  ved  Koiand
(fig.12).   Boplassområdet  kan  ha  en
utstrekning  på   ca.   100  m  VSV-ØNØ.
Alle  funn  er  gjort  nedenfor  HRV.   Det
iå  så  mange  bearbeidede  kvartsstykker
på  denne  boplassen  at  bare  et  utvalg
ble  tatt  med   (fig.13).   Boplassen  er
tidligere  registrert  av  Gunnar  Lie-
støl  med  nr.   8  i  hans  rapport.
C   36104.(pl.1).

a.   1  tverregget  spiss  av  flint.
Kanskje  avsiått  ved  basis,   30  mm.
b.   1   avslag  med  konveks  enderetusj,
36  mm.   1   fiekke  med  skråbuet  ende-
retusj,   37  mm,   2   avslag  med  konveks
retusj,   20  og  20  mm.   3   kjerner  med
retusj,   20-27  mm.   Alt  av  flint.
c.   31   avslag  med   retusj,   12-35  mm.
d.   269  avslag,   9  splinter,   1   flekke,
5  flekkefragmenter,   8  mikroflekker,
6  mikrof lekkefragmenter,   1  mikro-
flekkelignende  avslag,   3  flersidige
kjerner  med  en  plattform,   1  hel  og
2  fragmentariske  bipolære  kjerner  og
16  øvrige  kjerner,   alt  av  flint.
e.   2  avslag  og  en  flekke  av  kvart-
sitt.
f .   1   avslag  med  konveks   retusj,   19  mm.
4  avslag  med  annen   retusj,   22-33  mm.
Av  kvarts  og  bergkrystall.
g.   243  avslag,   4  splinter,   2  mikro-
flekker,   1  ensidig  kjerne  med  en  platt-
form  og  2  bipolære  kjerner,   alt  av
kvarts  og  bergkrystall.
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Fig.   12.   Boplassen  Gyvatn  5   (reg.nr.   11)   mot   sydøst.
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Fig.   i3.   Mengden  av  kvarts  på  Gyvatn  5  var   særiig   stor,
og  kommer  godt   frem  på  dette  biidet.
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Kormentar:

Reg.nr.    13        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted :

ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funn3

Kommentar:

Det  er  bemerkelsesverdig  at  det  i
dette  store  materialet  ikke  finnes
oldsaker  av  klare  yngre  steinalders
typer.   Dette,   samt  forekomsten  av
en  tverrpil,   mikrof lekker  og  de
kjernetypene  som  er  her,   gjør  at
en  datering  til  eldre  steinalder  T
Nøstvettid  eller  senere  -  virker
sannsynlig.

Gyvatn  6.
Steinalderboplass.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,   Vest-
Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML2lll19.

Boplassen  ligger  i  Ø-enden  av  den
samme  terrassen  hvor  Gyvatn  5   (reg.
nr.   12)   også  iigger.   Det  er  derfor
mulig  at  disse  to  boplassene  egent-
lig  er  6n.   Alle  funn  er  gjort  under
HRV.

C   36105.

a.   Ett  flintavslag  med  retusj,   25  mm.
Ett  avslag  av  en  slipt  flintøks,   9  mm.
b.   Ett  fragment  av  en  sylindrisk
flekkeblokk.   5  avslag,   Alt  av  flint.
c.   6  avslag  av  kvarts  og  bergkrystall.
Fragmentet  av  en  sylindrisk   f|ekke-~` '`^.`r:-"
blokk  og  avslaget  av  en  slipt  flint-
øks  viser  at  denne  boplassen  var  i
bruk  i  yngre  steinalder,   antagelig
i  mellomneolittisk  tid.
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Reg.nr.   14        Navn:

Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Komentar:

Reg.nr.   15        Navn:
Ku l tu rminnetype :
Sted:

øK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivels e :

Funns

Kommentar:

Gyvatn  7.
Steinalderboplass .
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,   Vest-
Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML211120.

Ved  HRV  ligger  det  på  V-siden  av  den

ytre  delen  av  Vråisbukiien  to  små
holmer.   Boplassen  ligger  under  HRV,
på  den  S-iige  siden  av  den  nordre
holmen,   hvor  det  ved  LRV  stikker  ut
et  sandet  nes.
C   36106.

a.   Ett  flintavslag  med  retusj,   25  mm.
b.   4  avslag  og  en  kjerne,   alt  av  flint.
c.   9  stykker  kvarts  og  bergkrystall
med  spor  etter  tilhugging   (primær-
tildanning ) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller  be-
stemmes   nærmere.

Gyvatn  8.
Steinalderboplass.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,   Vest-
A9der.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL    141211,    UTM   ML212123.

Denne  bopiassen  iigger  på  V-siden
av  Vråisbukiien,   på  SV-siden  av
neset  som  ligger  SV  for  Vrålsbuevjå.
Funnene  er  gjort  under  HRV.
C   36107.

a.   3  avslag  av  flint  med  retusj,   21-30
rnm®

b.   7  avslag  av  flint.
c.   Ett  avslag  med  konveks  retusj,   35
mm.   2   avslag  med   retusj,   25   og   26  mm.
Alt  av  kvarts  og  bergkrystall.
d.   19  stykker  kvarts  og  bergkrystall
med  tilhuggingsspor   (primærtildanning) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller  be-
stemmes   nærmere.
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Reg.nr.    16        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn  9.
Steinalderboplass .
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,   Vest-
Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML212124.

Denne  boplassen  ligger  i  stranden
på  N-siden  av  en  liten  vik  som  ved
HRV  dannes   rett  N   for  Vråisbuevjå
(fig.14).   Alle   funn  er  gjort  under
HRV.   Boplassen  er  tidligere  regi-
strert  av  Gunnar  Liestøl  med  nr.   7
i  hans  rapport.
c   36108.   (Pl.1).

a.   1  tangespiss  av  type  A  1  av  flint,
40   mm,

b.   1   fiekke  med  påbegynt  tangeretusj,
54  mm,   2   flekkefragmenter  med  annen
retusj,   24  og  35  mm.   1  kjerneavslag
med  annen  retusj,   24  mm.   Alt  av  flint.
c.   9   flintavslag  med  retusj,   13-40  mm.
d.   45  avslag,   1  splint,   5   flekker,   3
f lekkefragmenter  og  1  mikroflekke-
fragment,   alt  av  flint.
e.   5  avslag  av  kvarts.
Tangespissen  viser  at  denne  boplassen
var  i  bruk  i  slutten  av  eldre  eller
i  yngre  steinalder.
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Fig.14.   Steinalderboplassen  Gyvatn  9   (reg.nr.16),   mot
syd.



-44-

Reg.nr.    17        Navn:
Kulturminnetype:
Steds

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Komentar:

Gyvatn  10.
Steinalderboplass .
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,   Vest-
Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML212125.

Denne  boplassen  ligger  rett  på  V-
siden  av  Stasvassånæs  utiøp  i  Gyvatn
innerst  i  Vråisbukilen   (fig.15).   Aiie
funn  er  gjort  under  HRV.   Boplassen
er  tidligere  registrert  av Gunnar
Liestøl,   nr.   6  i  hans  rapport.
c   36109.(Pl.11).

a.   1   tangespiss  av  type  C,   38  mm.
2  tangefragmenter  av  tangespisser
av  type  A  2,   16   og  21   mm.   2   avslag
av  slipte  økser,   22  og  25  mm.   Alt
av  flint.
b.   2   avslag  med   "annen"   retusj,   23
og  29  mm.   Flint.
c.   80  avslag,   4  splinter,   4  f lekker
og  en  kjerne.   Alt  av  flint.
d.   40  avslag,   2  splinter,   1  f lekke
og  4  kjerner  av  kvarts  og  bergkrystall.
e.   1  tangefragment  av  en  skiferpil,
9mm.

Funnene  gir  et  klart  inntrykk  av  at
denne  boplassen  var  i  bruk  i  yngre
steinalder,   nærmere  bestemt  i  yngre
mellomneolittisk  tid.
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Fig.15.   Steinalderboplassen  Gyvatn  10   (reg.nr.17),
innerst  i  Vrålsbukilen.   Mot  syd.
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Reg.nr.    18        Navn:
Kulturminnetype:

Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   19        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Komentar:

Gyvatn  11.
Funnsted  for  knakkesteiner.   Boplass
fra  steinalderen?
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,   Vest-
A9der.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.16).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML218ll9.

Knakkesteinene  ble   funnet  av  Gunnar
og  Eva  Liestøl   i  1982  på  V-siden  av
Knutslikilen   (fig.17),   ca.   80  m  SSV
for  bekkeoset  innerst  i  kilen  (av-
standen  gjelder  ved  HRV).   Steinene
ble   funnet  i  stranden,   under  HRV.
C   36110.

2  knakkesteiner  av  kvartsitt.
Siike  knakkesteiner  er  vanskelige  å
datere  nøyaktig,   og  siden  det  ikke
ble  gjort  andre  funn  her,   kan  man
heller  ikke  være  sikker  på  at  det
har  ligget  en  boplass  her.

Gyvatn   12.
Steinalderboplass.
Evje,   Hornnes  fellesbeite,   under
Dale  56/1,   Bygland  k.,   Aust-
Agder.
TJOVHELLERTJØNN   BG   017-5-1    (fig.18).

ÅSEruiL   1412   ii,    uTM   ML225108.

Denne  boplassen  ligger  i  stranden
ca.   50  m  Ø  for  deL  sydligste  punkt

0
pa  neset  V  for  Tikerviki.   Alle
funn  er  gjort  under  HRV.
C   36111.

1  kjerne  og  20  andre  stykker  til-
hugget  kvarts  og  bergkrystall
(stykker  med  primærtildanning) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

•'t'å,
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Fig.   16.   Beliggenhet  av  reg.nr.   18,   og  56-63.   2   cm  =   100  m.
Utsnitt  av  ØK-blad  nr.   BG   017-5-1   og  BG   018-5-3.
Gjengitt  med  tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes
kartkontor .
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Fig.17.   Gyvatn   11   (reg.nr.18).   Personen  viser  hvor
knakkesteinene  ble  funnet.
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Fig.   18.   Beliggenhet   av   reg.nr.    12,    13   og   53-55.   2   cm  =   100  m.
Utsnitt  av  ØK-blad  nr.   BG  017-5-1.   Gjengitt  med
tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes  kartkontor.
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Reg.nr.    20        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Kommentar:

Reg.nr.   21        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:
ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn   13.
Steinalderboplass .
Evje,   Hornnes  fellesbeite,   under
Dale   56/1,   Bygland  k.,   Aust-Agder.
TJOVHELLERTJØNN   BG   017-5-1    (fig.18).

ÅSEmL   14i2   ii,   uTM   ML225lo9.

Denne  boplassen   ligger  ca.   50  m
Ø   for  Gyvatn   12   (reg.nr.19),
rett  inntil  og  V  for  et  sydgående
svaberg  som  danner  en  holme  ved
HRV.   Boplassen  ligger  ved  sydenden
av  holmen   (fig.19).   Alle   funn  er

gjort   under  HRV.
c   36112.

a.   2  avslag  av  flint.
b.   9  stk.   tilhugget  kvarts  og  berg-
krystall   (stykker  med  primærtil-
danning ) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn  14.
Steinalderboplass.
Dale  56/4,   Bygland  k.,   Aust-Agder.
GyvATri   BG   017-5-2    tfi9.    20).

ÅSEBAL   141211,    UTM   ML233106.

Boplassen  ligger  i  stranden  ytterst
og  iike  på  Ø-siden  av  det  sydgående
Skeisneset  på  ø-siden  av  Gyvatn,
ved  innløpet  til  Skeiskilen   (fig.   21).
C   36113.

a.   Ett  flintavslag  med  retusj,   21  mm.
b.   Ett  f lintavslag  og  en  ensidig
kjerne  med  en  plattform  (mikro-
flekkeblokk),   av  flint.
c.   1  knakkestein  av  kvartsitt,   58  mm.
d.   4  stykker  kvarts  og  bergkrystall
med  merker  etter  tilhugging   (pri-
mærtildanning) .
Mikroflekkeblokken  kan  tilsi  en
datering  av  boplassen  til  eldre
steinalder .
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Fig.19.   Steinalderboplassen  Gyvatn  13.    (reg.nr.   20)   med
Gyvatn  i  bakgrunnen.   Mot  syd.
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Fig.   20.   Beliggenhet   av   reg.nr.   21-29   samt   52.   2   cm  =   100  m.
Utsnitt  av  ØK-blad   nr.   BG  017-5-2.   Gjengitt  med
tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes  kartkontor.
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Fig.   21.   Steinalderboplassen  Gyvatn  14   (reg.nr.   21).   Mot
sydvest .
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Reg.nr.   22        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartb lad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Korrmenta r :

Gyvatn   15.
Steinalderboplass.
Dale  56/4,   Bygland  k.,   Aust-
A9der.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20)

ÅSERAL   141211,    UTM   ML235107.

Ved  LRV  ligger  denne  boplassen
ved  utløpet  av  den  bekken  som
renner  ut  i  viken  på  Ø-siden  av
Skeisneset,   på  Ø-siden  av  oset.
Boplassen  ligger  dermed  ca.   130
m  NØ   for  Gyvatn   14   (reg.nr.   21).

C   36114.

a.   En  lansettmikrolitt,   38  mm.
1  borspiss,   40  mm.   Flint.
b.   Ett  flintavslag  med  retusj,
21   mm,

c.   6   avlsag,   1   avslag  med  bruks-
spor  og  en  ensidig  kjerne  med  en
plattform,   alt  av  flint.
d.   10  stykker  kvarts  og  berg-
krystall  med  tilhugging   (primær-
danning ) .
Mikrolitten  kan  antyde  en  dater-
ing  til  eldre  steinalder,  men  den
kan  også  være  et  mer  tilfeldig
stykke.
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Reg.nr.   23        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:
ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Kommentar:

Reg.nr.   24        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted3

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn  16.
Steinalderboplass.
Dale  56/4,   Bygland  k.,   Aust-Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML236106.

Fra  Kotetjønn  renner  en  liten  bekk
ut  i  Gyvatn  omtrent  midt  mellom
Skeisneset  og  Slarpesoget.   Bo-
plassen  her  ligger  rett  på  Ø-
siden  av  denne  bekkens  utløpsos
ved  LRV.   Alle   funn  er  gjort  under
HRV.

C   36115.

a.   Ett  flintavslag  med  retusj.
b.   2  flintavslag.
c.   Ett  stykke  kvarts  med  til-
hugging   (primærtildanning).
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn   17.
Steinalderboplass.
Horverak  67/5,   Bygland  k.,   Aust-
Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML239104.

Funnene  er  gjort  under  HRV  på
Ø-siden  av  det  gamle  os  for
bekken  som  renner  ut   i  N-enden
av  Slarpesoget.
C   36116.

2  avslag  og  4  splinter  av  flint.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Reg.nr.    25        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted=

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Be sk r ive l s e :

Funn:

Komentar:

Reg.nr.    26        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Steds

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn   18.
Steinalderboplass .
Horverak  67/5,   Bygland  k. ,   Aust-Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML237102.

Mellom  Slarpesoget  og  Sioeøyni,   på
Ø-siden  av  Gyvatn,   stikker  et  nes
ut  mot  V  ved  LRV,   det  er   for  det
meste  lavt  og  sandet,   men  noen
steder  stikker  det  opp  små  berg-
knatter  som  danner  holmer  ved
HRV.    Reg.nr.   25   iigger   på  Nsiden
av  dette  neset.   Her  kan  sees  3-4
samlinger  av  skjørbrent  stein
innenfor  et  område  på   ca.      50x50  m
(fig.   22).   De   er  rundaktige,   og
med  diameter  på   ca.      0,7-1,5   m.
Alle   funn  er  gjort  under  HRV.
C   36117.(pl.11).

a.   2   f lintavslag.
b.   1   kjerneøks  av  bergart,   95  mm.
De  forskjelige  funn  og  forekomster

på  dette  stedet  trenger  ikke  å  være
samtidige.   Kjerneøksen`,   som  er  et
svært  overraskende  funn,   kan  ikke
betraktes  som  helt  sikker.   Den  er
fra  eldre  steinalder.

Gyvatn   19.
Steinalderboplass.
Horverak  67/5,   Bygland  k.,   Aust-Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML23610l.

Denne  boplassen  ligger  rett  på
Ø-siden  av  en  liten  bergknatt
ytterst  på  V-siden  av  det  neset
som  ble  nevnt  under  reg.nr.   25.
Alle   funn  er  gjort  under  HRV.
C    36118.
3   flintavslag.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   22.   Samiinger  av  ildpåvirket  stein  på  Gyvatn  18   (reg.
nr.   25).   Mot   øst.
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Reg.nr.    27        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Komentar:

•Reg.nr.    28        Navn:

Ku ltu rmirinetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn  20.
Steinalderboplass .
Horverak  67/5,   Bygland  k.,   Aust-
Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20).

ÅSEEAL   141211,    UTM   ML23810l.

Ved  LRV  ligger  denne  boplassen
ved  Ø-enden  av  en  vid,   S-vendt
vik  på  S-siden  av  det  neset  som
ble  omtalt  under  regn.nr.   25   (fig.23).
Funnene   er  gjort  under  HRV.
C    36119.

a.   5   avslag,   1   splint  og  1  kjerne
av  flint.
b.   9  avslag,   1   splint  og  1  kjerne
av  kvarts  og  bergkrystall.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn  21.
Steinalderboplass.
Horverak  67/5,   Bygland  k.,   Aust-
A9der .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML238loo.

Rett  N  for  N-spissen  av  Sloeøyni
er  det   en  ca.   100  m  vid  vik   som
vender  SV-over.   Denne  boplassen
ligger  S-vendt  i  NV-enden  av
denne  viken   (fig.   24).   Funnene  er

gjort   under  HRV.
C   36120.

2  avslag,   1   f lekke  og  2   flekke-
fragmenter  av  flint.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere,   men  det  er
mulig  at  denne  boplassen  skal
sees   i   sammenheng  med  den  etter-
følgende,   reg.nr.   29.
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Fig.   23.   Steinalderboplassen  Gyvatn  20   (reg.nr.   27)   1igger
på  stranden  i  forgrunnen.   Mot  nordvest.
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Fig.   24.   Steinalderboplassene  Gyvatn  21   (reg.nr.   28)   i
forgrunnen  og  Gyvqtn  22   (reg.nr.   29)   ved  personene
i  bakgrunnen.   Mot  sydøst.
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Reg.nr.   29        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad :
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn  22.
Steinalderboplass .
Horverak  67/5,   Bygland  k.,   Aust-
Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML238100.

Denne  boplassen  ligger  ved  den
samme  viken  som  foregående   (reg.
nr.   28),   og  skal  muligens   sees
i  sammenheng  med  den.   Det  er  ca.
30  m  mellom  de  stedene  hvor  sakene
fra  de  to  boplassene  er  funnet
(fig.   24).   Verdt  å  merke  seg
her  er  særlig  det  samlede  funnet
av  bergkrystaller  som  har  merker
etter  at  det har  vært  siått    av-
slag  av  dem,   uten  at  de  på  noen
måte  er  brukt  opp   (fig.   25).
C   36121

a.   Ett  flintavslag  med  retusj,   14  mm.
b.   11  avslag,   1   flekke,   1  mikro-
flekkelignende  avslag  og  4  flekke-
fragmenter,   alt  av  flint.
c.   1  avslag  med  retusj,   av  berg-
krystall,   22  mm.
d.   29  stykker  bergkrystall  med  til-
hugging   (primærtildanning).
e.   15  kjerner  av  bergkrystall
(funnet  samlet,   se  ovenfor).
Funnene  kan  ikke  dateres  nærmere.
Det  samlede  funnet  av  bergkrystal-
lene  kan  kanskje  oppfattes  som  et
depot .
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Fig.   25.   Samiing  tiisiåtte  bergkrystaiier  på  Gyvatn  22.
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Reg.nr.    30        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kart.blad:
Beskrivelse:

Funns

Kommentar:

Reg.nr.   31        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted :

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Kommentar:

S 1 oa .
Funnsted  for   jernslagg.
Ystejordet  av  Horverak  67/2,   Byg-
land  k.,   Aust-Agder.
SKJERKA   BG   017-5-4   (fig.    26).

ÅSERAL   141211,    U"   ML253085.

Funnstedet  ligger  på  N-siden  av
Sloa,    i   Ø-enden,   ca.   80  m  V   for
Revstøylbukti.   Funnene  er  gjort
ca.   0,5   m  under  HRV,   her   liger   en
samling   slagg  på   ca.   1   x   1   m   (fig.
27).     Funnstedet   ligger  ved  foten
av  en  liten  bakke,   kanskje  kunne
man  f inne  rester  av  ovnen  i  denne
bakken.     Prøvestikk  som  ble  tatt
der  var  imidlertid  uten  funn.
C    36122.

2190  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  fra  yngre
jernalder/middelalder.

" S jal lvas sosen " .

Samlinger  av  skjørbrent  stein.
Sollia  av  Horverak  67/13,   Byg-
1and  k.,   Aust-Agder.
SKJERKA   BG   017-5-4    (fig.    28).

EVJE   1512    111,    UTM   ML259085.

Steinsamlingene   iigger  på  N-siden
av  Sandvatn,   i  stranden  rett  på
Ø-siden  av  uLløpet  fra  Sjallvatn
med  et   svaberg  rett   i  Ø.   Her
ligger  en  ca.1,5  m  vid  samling
iidpåvirket  stein  av  veksiende
størrelse.   En  del  flere  stein  av
samme  slag  ligger  spredt  rundt
ontkring   (fig.   29).   Det  ble   ikke

gjort  andre  funn.
Slike  steinsamlinger  lar  seg  ikke
uten  videre  datere,   og  må  betraktes
som  usikre   fornminner.   Imidlertid
kan  boplasser  fra  etter  steinbrukende
tid  kanskje  gi  seg  tii  kjenne  på
denne   måten.
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Fig.   26.    Beliggenhet   av   reg.nr.   30  og   34.   2   cm  =   100   m.
Utsnitt   av  ØK-blad  nr.   BG   017-5-4  og  BG   018-5-2.
Gjengitt  med  tillatelse  av  Aust-Agder   fylkes
kartkonto r .
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Fig.   27.   Jernslaggfunnet  ved  Sloa   (reg.nr.   30),   med
Sandvatnet  i  bakgrunnen.
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Fig.    28.    Beliggenhet   av   reg.nr.    31-33.    2   cm   =   100   m.

Utsnitt   av   øK-blad   nr.   BG   017-5-4   og   BH   017-5-3.
Gjengitt  med   tillateLse  av  Aust-Agder   fylkes
k a r tkon to r .
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Fig.   29.   Steinsamlingene  ved   `.Sjallvassosen",   reg.nr.   31.
Mot   sydøst.
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Reg.nr.    32        Navn:
Ku l tu rmi nnetyp e :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kart.blad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn   23.
Boplass   fra  steinalder/bronsealder.
Bø   66/1,   Bygland  k. ,   Aust-Agder.
SKOREFJELL   BH   017-5-3    (fig.    28).

EVJE    1512111,    UTM   ML261082.

Denne  boplassen  ligger  ved  Ø-bredden
av  Sandvatnet,   den  Sø-ligste  delen
av  Gyvatn-magasinet.   Funnene  ble
gjort  under  HRV,   på  stranden  rett
N  for  bekken  som  renner  ut  i  Sand-
vatn  ved  Sandvasstøyl   (g.nr.   66,
br.nr.   2)    (fig.   30).   Flintdolken
lå  syniig  i  et  tynt  lag  utvasket
sand   (fig.   31).   Under   sanden  var   det
ca.   20   cm  torv,   noe   som  gjør  det
sannsynlig  at  dolken  ikke  opprinne-
lig  har  ligget  der  den  ble  funnet.
Kanskje  er  den  blitt  ført  nedover
med  bekken  fra  et  høyereliggende  sted.
c   36123.   (Pl.11).

a.   Dolk  av  f lint  av  type  VI  A
(sml.    Lomborg   1973),143   mm.
b.   Ett  avslag  med  retusj,   53  mm.
c.   Ett  flintavslag.
Den  gjengse  arkeologiske  tids-
bestemmelse  for  dolker  av  den
typen  vi  har  funnet  her,   er
bronsealderens   første  periode.
Funnene  herfra  er  eliers  såvidt
få  at  det  ikke  er  helt  sikkert
at  det  har  værL  en  boplass  i
egentlig  forstand  her.   0ldsakene
kan  også  ha  liggeL  i  en  grav  eiier
vært   lagt  ned  i   jorden  som  offer.
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Fig.   30.   Gyvatn  23   (reg.nr.   32)   mot  nord.   Flintdolken  ble
funnet  der  spaden  står,   omtrent  midt  i  biidet;   den
iå  med  odden  hitover  i  samme  retning  som  spade-
bladet .
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Fig.   31.   Gyvatn  23.   Flintdolken  slik  vi   fant  den.
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Reg.nr.    33        Navn:

Kulturminnetype:
Sted:
Ø K - k `i r t _ b 1 .i d s

M   7ll-kartblad:
Beskrivels e :

Funn:

Komentar:

Reg.nr.   34        Navn:

Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn   24.
Steinalderboplass.
Bø   66/2,    Bygland  k.,   Aust-Agder.
SKLTl.:RK^    B6    oi7-r.-4     (fiq.     2{3).

l.:VIJE    151.2111,     UTM    ML260077.

Denne  bopiassen  iigger  på  det
sandete  neset  på  S-siden  av  inn-
løpet  til  Botnen  i  SØ-enden  av
Sandvatn   (fig.   32).   Boplassom-
rådet  er  pa  ca.   10  x  10  m.   Alle®

funn  er  gjort  under  HRV.   Det   iå
en  del,   delvis  skjørbrente  stein
spredt  omkring  på  boplassområdet.
C   36124.

a.   1   flekke  og  2   avslag  med  retusj,
av   flint,   22-24  mm.
b.   7   flintavslag.
c.   9  stykker  kvarts  6g  bergkrystall
med  tilhugging   (primærtildanning).
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn   25.

Steinalderboplass.
Utlid  av  Horverak  67/7,   Bygland  k. ,
Au st-Agder .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    26).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML244092.

Denne  boplassen   ligger  på  NØ-siden
av  og  nedenfor  Orrevassheii,   og
rett  opp  for  og  på  S-siden  av  det
gamle  utløpsoset   fra  Sandvatn.
Stedet,   som  nå   ligger  under  HRV,
består  av  sandstrand  ovenf or  små
fjellknatter   (fig.   33).
C    36125.

4  avslag  og  1   mikroflekkelignende
avslag  av  flint.
Funnene  kan  ikke  dateres   eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   32.   Steinalderboplassen  Gyvatn  24   (reg.nr.   33)   ligger

på  stranden  tii  venstre  for  svaberget  midt  i
bildet.   Mot  sydvest.
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Fig.   33.   Steinalderboplassen  Gyvatn  25   (reg.nr.   34),   mot
nordvest .
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Reg.nr.    35        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Funn3

Gyvatn   26.
Steinalderboplass .
Senum,1/12,   Evje   og  Hornnes  k.,
Aust-Agder.
GYVATN.BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML232096.

I   S-enden  av  Gyvatn,   mellom  Kro-
landet  og  øyene  V  for  Sloeøyni,
iigger  det  nå  -  ved  HRV  -  bare
noen  mindre  holmer  og  skjær.   Opp-
rinnelig  -  ved  LRV  -  går  det  her
en  lav,   sandet  landtunge  V-SV-over
ut   i  Gyvatn   (fig.   35).   Boplassen
her  og  de  to  neste  ligger  på  denne
landtungen.   Den  første  av  dem
ligger  på  SV  siden  av  en  vik  på
N-siden  av   landtungen   (fig.   36).
I  tillegg  til  oldsaksfunnene  finnes
det  her  tydelige  samlinger  av  ildpå-
virket  stein  som  synes  å  være
rester  av  iidsteder   (fig.   37).   Små
fliser  av  brente  bein  kunne  også
plukkes  opp  i  disse.
C   36126.(Pl.111).

a.   1  tangespiss  av  type  A  2  av
flint,   45  mm.   1  borspiss   (ende-
eller  proximalfragment),   25  mm.
Flint.
b.   2  flintavslag  med  konveks  retusj,
22   og  23  mm.   3   flintavslag  med  annen
retusj,   19-23   mm.
c.   11  avslag  og  1  splint  av  flint.
d.   2   fragmenter  av  den  midtre  delen
av  en  skiferpil,   24  og  35  mm.   Styk-
kene  passer  sammen.
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Fig.   34.   Beliggenhet  av  reg.nr.   35-39  og  43-51.   Utsnitt  av
ØK-blad  nr.   BG  017-5-2.   Gjengitt  med  tillatelse
av  Aust-Agder  fylkes  kartkontor.
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Fig.   35.   Oversiktsbilde  over  en  del  av  Gyvatn  mot  nord-
nordøst.   Beliggenheten  av  de  fornminner  som
faller  innenfor  bildet  og  er  synlige,   er  markert.
Numrene  gjelder  stedenes   reg.nr.
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Fig.   36.   Gyvatn  26   (reg.nr.   35),   mot  nordvest.   2-3   stein-
samlinger  kan  sees.
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Fig.   37.   Nærbiide   av   en  av   steinsamiingene   på  GyvaLn  26.



Kommentar:
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Funnene  daterer  med  stor  sikkerhet
denne  boplassen  til  mellomneolittisk
tid.   Av  alle  boplassfunnene  ved
Gyvatn  er  denne  en  av  dem  det  ville
være  av  størst  verdi  å  grave  ut,
først  og  fremst  på  grunn  av  de  vei-
bevarte  ildstedene   (?),   hvor  det
endog  ser  ut  tii  å  være  bevart
organisk  materiale.

Reg.nr.   36        Navn:
Kulturminnetype:
Sted :

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrive ls e :

Funn=

Kormentar:

Reg.nr.   37        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted3

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Be sk r i ve l s e :

Funn:

Kcmmentar:

Gyvatn   27.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje   og  Hornnes  k. ,
Au s t-Agder .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML231096.

Denne  boplassen  ligger  på  V-siden
av  den  landtungen  som  ble  omtalt
under   reg.nr.   35,   like  under  HRV
og  i  S-kant  av  et  lite  berg  som
danner  en  holme  ved  HRV.
C   36127.

2  flintavslag.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn  28.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje   og  Hornnes  k. ,
Au s t-Agde r .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML232096.

Denne  bopiassen  iigger  på  den  samme
iandtungen  som  de  to  foregående   (se
reg.nr.   35),   ved  en  vik  på  S-siden
av  den.   Funnene  er  gjort  under  HRV.
C   36128.

a.   1   flintflekke  med  retusj.
b.   1  flintavslag.
c.   3  stykker  kvarts  og  bergkrystall
med  tilhugging   (primærtildanning).
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Reg.nr.    38        Navn:
Kulturminnetype:
Sted3

ØK-kartblad:
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   39        Navn:

Kulturminnetype:
Stedå

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Gyvatn  29.
Steinalderboplass .
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k.,
Au s t-Agde r .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML234093.

Denne  boplassen  ligger  ved  Ø-bredden
av  Gyvatns  S-ende,   på  Ø-siden  av  et
nes   som  kommer   f rem  ved  LRV  og   som

går  N-over.   Det  ligger  en  del  stein
ut  over  boplassområdet,   noe  av  den
kan  se  ut  til  å  være  ildpåvirket.
C   36129.

a.   2  f lintavslag.
b.   1  kvartsittavslag.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn  30.
Steinalderboplass.
Senum,1/12,   Evje  og  Hornnes  k.,
Au st-Agde r .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   141211.    UTM   ML234092.

Denne  boplassen  ligger  en  60-70  m
S   for  Gyvatn  29   (reg.nr.   38),   ved
en  V-vendt  strand  ut  mot  en  S-vendt
vik   som  kommer   frem  ved  LRV   (fig.
38).   Alle   funn  er  gjort  under  HRV.
C   36130.

5  flintavslag.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   38.   Steinalderboplassen  Gyvatn  30   (reg.nr.   39)   mot
vest.   Funnene  er  gjort  på  stranden  i  forgrunnen.
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Reg.nr.   40        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   41        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Steds

ØK-kartb lad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Demningen.
Funnsted  for  jernslagg.
Senum  1/12,   Evje   og  Hornnes   k.,
Au s t -Agde r .
SKJERKA   BG   017-5-4   (fig.    39).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML23708l.

Dette  funnet  er  gjort  rett  på
innsiden  av  den  sydligste  av
demningene  i  S-enden  av  Gyvatn-
magasinet,   2-3  m  fra  knekken  i
demningen.   Her  ligger  diverse
rester  etter  damanlegget,   og  det
er  usikkert  hvor  gammelt  dette
jernslagget  er.
C   36131.

Ca.   65  g   jernslagg.
Funnet  kan  være  fra  yngre   jern-
alder/middelalder.

Gyvatn  31.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au st-Agde r .
SKJERKA   BG   017-5-4    (fig.    39).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML236086.

Denne  boplassen  ligger  ca.   200  m
N  f or  den  midtre  av  de  tre  dem-
ningene  i  S-enden  av  Gyvatn-maga-
sinet   (Ø.   damfeste),   på  V-siden
av  det  gamie  elveiøpet,   men  nå
under  HRV.

C   36132.

a.   1   flintavslag.
b.   5  kvartsavslag.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.



-83-

Fig.   39.   Beliggenhet   for  reg.nr.   40-42   og  70-71.   Kart-

grunnlag:   utsnitt  av  ØK-blad  nr.   BG  017-5-4.
Gjengitt  med  tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes
kartkonto r .
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Reg.nr.   42        Navn:
Ku l tu rminnetyp e :
Sted:

ØK-karblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   43        Navn:
Kulturminnetype:
Sted :

ØK-kartblad :
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Gyvatn  32.
Steinalderboplass .
Senum  1/12,   Evje   og  Hornnes  k.,
Aust-Agder.
SKJERKA   BG   017-5-4   (fig.    39).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML236085.

Denne  boplassen  ligger  ca.   50
m  S   for  Gyvatn  31   (reg.nr.   41),

på  den  samme   sandbanken  på  V-
siden  av  det  gamle  elveløpet,
men   nå   under  HRV   (fig.   40).

C   36133.

a.   2   avslag  med  retusj,   12   og  41  mm.
b.   14  avslag,   1   flekke,   1  mikro-
flekke  og  2  kjerner   (den  ene  evt.
et  stykke  av  en  sylindrisk  f lekke-
blokk),   alt  av  flint.
c.   Ett  avslag  av  bergkrystall.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere,   med  mindre  man

godtar  stykket  av  en  sylindrisk
flekkeblokk,   som  i  tilfelle   (for-
trinnsvis)  kan  dateres  til  mellom-
neolittisk  tid.

Gyvatn  33.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Aust-Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML234089.

Ved  LRV  går  det  en  kii  S-over  ca.
50  m  V  for  Skjerkas  utløp   fra  Gy-
vatn.   Bopiassen  iigger  på  stranden
på  ø-siden  av  denne  kiien,   ca.   450
m  N  for  den  N-liste  av  de  tre
demningene  i  S-enden  av  Gyvatn-
magasinet   (fig.   41).
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Fig.   40.   Steinalderboplassen  Gyvatn  32   (reg.nr.   42),   mot
syd.
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Fig.   41.   Oversiktsbilde  med  Skjerkas  gamle  utløp  fra  Gyvatn
og  beliggenhet  for  boplassene  reg.nr.   43  og  44.

Fig.   42.   oversiktsfoto  med  beiiggenhet  av  fornminner  på
neset  nedenfor  Krofjellet..   Tallene  angir  fore-
komstenes   reg.nr.   Mot  nordvest.
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Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   44       Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Be sk r i ve l s e :

Funns

C   36134.

a.   1  tangefragment   (proximalfrag-
ment)  av  tangespiss  av  flint  av
type  A2,    20   mm.
b.   1   stykke  av  avslag  av  flint  med
konveks   retusj,   31  mm.
c.   3  flintavslag.
Det  er  mest  sannsynlig  at  tange-
spissen  er  fra  mellomneolittisk
tid,   seiv  om  slike  spisser  nok  bgså
var  i  bruk  tidligere  enkelte  steder.

Gyvatn  34.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Aust-Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML232089.

Nedenfor  og  NØ  for  Krof jeliet  og  på
V-siden  av  det  gamle  utløpet  fra
Gyvatn  går  det  ved  LRV  et  iavt,
sandet  nes  N-over.   På  dette  neset
ligger  det  flere  boplasser  (fig.
42) .   Den  S-ligste  av  dem  omtales
først,   den  iigger  på  Ø-siden  av
neset,   ca.   100  m  ØNØ   for  Gyvatn
33    (reg.nr.   43)    (fig.   41).

C   36135.

a.   1   tangespiss   av  type  A  1,   42  mm.
3  tangefragmenter  av  tangespisser
av  type  A2,   26-43  mm.   1  borspiss
(odden),11  mm   2  avslag  av  slipte
f lintøkser,   8  og  33  mm.   Alt  av
flint.
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Kommentar:

Reg.nr.   45        Navn:
Kulturminnetype:
Sted :

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

b.   1  dobbeltskraper   (avslag  med  to
konvekse  retusjer),   43  mm,   3  hele
og  1   f ragmentarisk  avslag  med  kon-
veks   retusj,   23-37  mm.   1   fragment
av  avslag  med  konkav  retusj,   19  mm.
1   flekke  med  konveks   retusj,   37  mm.
1  flekke  med  rett  retusj  og  retu-
sjerte  sidekanter,   49  mm.   2   stykker
med  hakk,   21   og   35   mm.   12   avslag
med  retusj,   13-49  mm.   Alt  av  flint.
c.   166  avslag,   7   splinter,   11
flekker,   3  mikrof lekker,   3  flekke-
lignende  avslag,   10  flekkefragmenter,
3  ryggflekkelignende  avslag,   2  rygg-
fl.ekkefragmenter,   1  bipolær  kjerne
og  4  øvrige  kjerner.   Alt  av  flint.
Funnene  tyder  på  at  denne  boplassen
var  i  bruk  i  mellomneolittisk  tid.

Gyvatn  35.
Steinalderboplass .
Senum  1/12,   Evje   og  Hornnes  k. ,
Au st-Agder .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML23209l.

Denne  boplassen  ligger  i  likhet  med
Gyvatn  34   (reg.nr.   44)   på  Ø-siden
av  det  lave,   sandete  nes  som  der
ble  omtalt,   men  ca.   110  m  lengre
N,    under  HRV   (fig.   42).

C   36136.   (Pl.111).

a.   1  tangefragment   (proximalfrag-
ment)   a+  tangespiss  av  type  A1,
15  mm.   1   tangefragment   (proximal-
fragment)  av  tangespiss  av  type
A  3,   46  mm.   1   oddfragment   (distal-
fragment)   av  spiss  med  trekantet
tverrsnitt,   alle  sider  retusjert
(C-aktig),12   mm.
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Kommentar:

Reg.nr.   46        Navn:

Ku ltu rminnetype :
Steds

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kormentar:

Reg.nr.   47        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

b.   1   stykke  av  f lekke  med  konveks
retusj,   23  mm.   1   flekke  med  konveks
retusj,   65  mm.
c.   27  avslag,   7   splinter,   1  mikro-
flekke,   3  flekkefragmenter  og  2
ryggflekker.   Alle  sakene  er  av  flint.
Pilespissene  viser  at  denne  boplas-
sen  var  i  bruk  i  mellomneolittisk
tid.

Gyvatn  36.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au st-Agder .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAI]   1412    11,    UTM   ML232092.

Boplassen  ligger  i  N-enden  av  det
neset  som  ble  omtalt  under  reg.nr.
43,   der  Ø-stranden   (ved  LRV)
bøyer  av  NV-over,   ca.   50  m  N
for  Gyvatn  35   (reg.nr.      45).
C   36137.

a.   2  kjerner  av  f lint.
b.   2  avslag  av  bergkrystall.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn   37.
St einalderboplas s .
Senum   1/12,   Evje   og  Hornnes  k. ,

Aust-Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML232092.

Som  reg.nr.   45,   iigger  også  denne
boplassen  i  N-enden  av  det  neset
som  ble  omtalt  under  reg.nr.   44,
men  ca.   40-50  m  NV   for  Gyvatn  35

(reg.nr.   45)    (fig.   42).
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Funn:

Kormentar:

Reg.nr.   48        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Steds

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

C   36138.

a.   2  avslag  av  slipte  flintøkser,
19   og   25   mm.

b.   1   avslag  med  retusj,   30  mm.   1
kjerne  med  retusj,   16  mm.
c.   3   avslag.
Alle  funn  er  av  flint.
Økseavslagene  viser  at  boplassen
var  i  bruk  i  yngre  steinalder,
kanskje  mellomneolittisk  tid.

"Kroneset " .

Funnsted  for  jernslagg.
Senum     1/12,   Evje  og  Hornnes  k.,
Au s t-Agde r .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML231093.

Funnstedet  iigger  på  det  samme  neset
som  ble  omtalt  under  reg.nr.   44,
på  N-bredden  av  dets  ytterste  NV-
ende   (fig.   42).   Forekomsten  er  ca.
1   x   1   m  stor.

C   36139.

Ca.   110  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  fra  yngre
jernalder/middelalder.
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Reg.nr.   49       Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-karLblad :
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   50        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted :

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Gyvatn  38.
Steinalderboplass .
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Aust-Agder.
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML232092.

Boplassen  iigger  på  V-siden  av  det
neset  som  ble  omtalt  under  reg.nr.
44,   ca.   5   m  VSV   for   reg.nr.   46  og

under  HRV.

C   36140.

a.   1   flintavslag  med  retusj,   14  mm.
b.   1  avslag,   1  bipolær  kjerne  og  2
øvrige  kjerner  av  flint.
c.   1  avslag  med  retusj  av  berg-
krystall,   26  mm.
d.   14  avslag,   2   splinter,   1   flekke
og  2  kjerner  av  kvarts  og  berg-
krystall.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn   39. `
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au st-Agder .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML23209l.

Boplassen  ligger  på  det  neset  som
ble  beskrevet  under  reg.nr.   44,
på  dets  V-side,   ved  bunnen  av  viken
mellom  neset  og  Krolandet  og  ca.   50
m  V   for   reg.nr.   45   (fig.   42).
Funnene  er  gjort  under  HRV.
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Funn:

Kormentar:

Reg.nr.   51        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

c   36141.    (Pl.    IV).

a.   1  hjerteformet,   flatehugget
pilespiss  av  flint,   32  mm.
b.   1  avslag  med  retusj  av  flint,
19   mm,

c.   16  avslag,   3   splinter,   1   flekke
og  2  kjerner  av  flint.
d.   2  mikroflekker  og  29  andre  stykker
kvarts  og  bergkrystall  med  tilhug-
ging   (primærtildanning).
Flatehuggede  pilespisser  var  i  bruk
iallfall  fra  begynnelsen  av  den
senere  delen  av  yngre  steinalder
(senneolittisk  tid)   og  gjennom  det
meste  av  bronsealderen.

Gyvatn  40.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje   og  Hornnes  k. ,
Au st-Agde r .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    34).

ÅSEEAL   1412    11,    UTM   ML230096.

Boplassen  ligger  på  V-siden  av
Gyvatn,   nedenfor  Krona,   på  et  nes
som  dannes  av  et  lite,   fremstikkende
berg.   Det  kan  synes   som  om  restene
av  en  mur  i  retning  N-S  sperrer  av
den  ytterste  delen  av  neset   (fig.
43).   Muren  er   ca.   4  m   lang,   0,5-1
m  bred  og  1   steinlag  høy.   Utenfor
(Ø  for)   den  er  det  rester  av  et
steinsatt  ildsted.   Flintstykkene
ble  funnet  mellom  muren  og  ild-
stedet,   ett  også  innenfor  muren.
C   36142.

4  f lintavslag.
Flintstykkene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes  nærmere,   og  det  er  heller
ikke  mulig  å  si  om  muren,   ildstedet
og  flintsakene  er  samtidige.
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Fig.   43.   Reg.nr.   51  med  muren   i   forgrunnen.   Mot  nordøst.
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Reg.nr.    52        Navn:
Ku ltu rminnetype :

Sted:

ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Kommentar :

Reg.nr.   53        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

øK-kartb lad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Gyvatn  41.
Steinalderboplass/funnsted  for
depotfunn   (?).
Senum,    1/12,   Evje   og  Hornnes  k. ,

Au st-Agder .
GYVATN   BG   017-5-2    (fig.    20).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML232100.

Funnstedet  ligger  i  en  sprekk  mellom
to  svaberg  på  den  NNØ-ligste  pynten
nedenfor  Krof jeiiet,   på  V-bredden
av  Gyvatn   (fig.   44).   Funnene  ble
gjort  under  HRV.
C   36143.

2  avslag,   2   f lekkefragmenter  og  1
flekkelignende  avslag  av  flint.
Det  er  tvilsomt  om  dette  egentlig
har  vært  en  boplass.   Funnene  ble
gjort  samlet  i  en  sprekk,   og  for-
holdene  på  det  iille  neset  er  alt-
for  kuperte  tii  å  gjøre  det  egnet
som  oppholdssted.   Det  er  mulig  at
funnet  skal  oppfattes  som  et  depot-
funn.   Sakene  kan  ikke  dateres
nærmere.

Gyvatn  42.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Augst-Agder.
TJOVHELLERTJØNN   BG   017-5-1    (fig.18).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML228103.

Ved  Midtstrandodden  på  Gyvatns  V-
side  er  det  ved  HRV  en  halvøy,   ca.
350   x   200  m  stor.   Ut   for  SØ-ende
av  halvøya  er  det  en  liten  holme

®

pa   ca.   50   x   30   m,    som  ved  LRV  er
forbundet  med  halvøya  ved  et  sandeL
eid.   Boplasen  ligger  på  dette  eidet,
under  HRV   (fig.   45).
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Fig.   44.   Reg.nr.   52.   Eva  Liestøi  viser  hvor  flintsakene  lå.
Mot  øst.
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Fig.   45.   Steinalderboplassen  Gyvatn  42   (reg.nr.   53).   Mot
sydvest.   Funnene  bie  gjort  på  flaten  tii  høyre
for  steinen  midt  i  bildet.
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Funn:

Komentar:

Reg.nr.   54       Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted 3

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivels e :

Funns

C   36144.    (Pl.    iv).

a.   4  flintavslag  med  konveks  retusj
(skrapere),   35-40  mm.1   flekkefrag-
ment  med  annen  retusj.   Kan  være  et
ødelagt  bor,   38  mm.
b.   10  avslag,   1   splint,   1   flekke,
1  mikroflekke,   1  flekkelignende
avslag  og  1  stykke  av  en  sylindrisk
flekkeblokk  av  flint.
Fragmentet  av  en  sylindrisk  flekke-
blokk  viser  at  stedet  sannsynligvis
var  i  bruk  i  yngre  steinalder,   mest
trolig  mellomneolittisk  tid.

Gyvatn  43.
Steinalderboplass.
Senum  1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au st-Agder .
TJOVHELLERTJØNN   BG   017-5-1    (fig.18).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML226106.

Ved  HRV  er  det  NØ  for  Midtstrand-
odden  en  større  og  to  mindre  holmer.
Ved  LRV  er  disse  forbundet  med
halvøya,   reg.nr.   53.   Boplassen
ligger  på  stranden  umiddelbart  Ø
for  den  største  av  holmene   (fig.
46),    under  HRV.

C   36145.

a.   1  oddstykke   (distalfragment)   av
tangespiss  av  type  C,   33  mm.   Flint.
b.   1   flekke  med  konveks  retusj
(skraper),   59  mm.1   stykke  av
flekke  med  rett  enderetusj,   21  mm.
Alt  av  flint.
c.   21  avslag,   1   splint,   2  mikro-
flekker,   2  flekkelignende  avslag,
1   flekkefragment  og  1  kjerne  av
flint.
d.   1   avslag  og  1  mikroflekke  av
bergkrystall.
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Fig.   46.   Steinalderboplassen  Gyvatn  43   (reg.nr.   54),   mot
nord.   Funnene  er  gjort  på  hele  strandflaten,   men
mest  nær  vannet  i  bakgrunnen.
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Komentar:

Reg.nr.   55        Navn:

Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Be sk r i ve l s e :

Funns

Kommentar:

Reg.nr.   56        Navn;
Ku ltu rminnetype :

Sted:

ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
B e sk r i ve l s e :

Pilespissfragmentet  viser  at  denne
boplassen  var  i  bruk  i  yngre  mellom-
neolittisk  tid,   men  andre  perioder
kan  også  være  representert  i
materialet .

Gyvatn  44.
Steinalderboplass
Mjåvassbroti,   Midtstrand  av  Senum,
1/86,   Evje  og  Hornnes  k.,   Aust-
Agder.
TJOVHELLERTJØNN   BG   017-5-1    (fig.18).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML223104.

Boplassen  ligger  på  stranden  ved
Sindrebu,   ca.   260  m  rett  V  for
den  nordligste  pynten  på  Midt-
strandodden.   Funnstedet  ligger
under  HRV.

C   36146.

1  flintavslag.
Funnet  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Gyvatn  45.
Steina|derboplass  og  funnsted  for
depotfunn   (?).
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,
Vest-Agder.
TJOVHELLERTJØNN   BG   017-5-1    (fig.16).

ÅSERAL      141211,    UTM   ML214lll.
•Disse  funnene  er  gjort  i  stranden
nedenfor  neset  ved  Sindrebuøygard
på  Gyvatns  V-side   (fig.   47).   Det
funnførende  området  er  ca.   20  x
20  m  stort   (fig.   48).   Alle   funn  er
gjort  under  HRV.   Fornminnet  er
tidligere  registrert  av  Gunnar
Liestøl  med  nr.   10  i  hans  rapport.
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Fig.   47.   Reg.nr.   56,   mot  nord.   Stranden  hvor  funnene  er  gjort.
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Fig.   48.   Reg.nr.   56.   Kartskisse  med  angivelse  av  omtrent
hvor  flintsakene  er  funnet.   Tegn. :   G.   Liestøl.
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Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   57 Navn:

Ku ltu rmi nnetype :
Sted :

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn3

Kommentar:

C   36147.    (Pl.    V).

a.   1   sigd  av  flint  med  rett  egg,
®uten  glans   pa  eggen,   125  mm.

b.   1   flekke  med  konveks  retusj   i
begge  ender   (dobbeltskraper) ,   52
mm.   1   avslag  med  konveks  retusj
(skraper),   48  mm.   2   avslag  med
annen  retusj,   28  og  50  mm.   Alt  av
flint.
c.   6  avslag  og  1   flekke  av  flint.
Sigden  -  et  svært  overraskende  funn
i  disse  omgivelser  -  er  av  sen-
neolittisk  form  (fra  den  siste
delen  av  yngre  steinalder),   og
de  øvrige  sakene  er  typer  som  ofte
opptrer  sammen  med  senneolittiske
saker.   Det  kan  hende  at  dette
f unnstedet  ikke  har  vært  en  bo-
plass,  men  at  det  dreier  seg  om
deponerte,   f .eks.   ofrede  saker.

Sindrebuøygard .
Funnsted  for   jernslagg.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder.
TJOVHELLERTJØNN   BG   017-5-1    (fig.16).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML214lll.

Spredt  i  stranden  på  det  samme
neset   som  reg.nr.   56,   men  mest  på
S-siden  av  det,   ligger  en  del   jern-
sla99.
C   36148.

Ca.   115   g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  f ra  yngre
jernalder/middelalder.
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Reg.nr.   58        Navn:
Ku l tu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Kornmenta r :

Reg.nr.   59        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted :

ØK-kartblad :
M  71l-kartblad:
Beskrive l s e :

Funn:

Kommentar:

Gamlebu odden .
Funnsted  for  jernslagg.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.16).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML213112.

Ved  HRV  består  Gamiebuodden,   som
iigger  på  SV-siden  av  Gyvatn  ca.
1  km  Sø  for  Koland,   av  to  holmer.
i  stranden  på  S-siden  av  den  øst-
ligste  holmen  fant  vi  ved  LRV
noen  få  stykker  jernsiagg   (fig.   49).
C   36149.

1131   g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  fra  yngre
jernalder/middelalder.

Gyvatn  46.
Steinalderboplass.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.16).

ÅSERAL   141211,    U"   ML213112.

Boplassen  ligger  i  stranden  på
S-siden  av  den  østligste    av  de
to  holmene  som  er  omtalt  under
reg.nr.   58.   Alle  funn  er  gjort
under  HRV,men  det  er  mulig  at  det
funnførende  området  fortsetter
innover  den  vestlige  delen  av
hoimen.   i   så  faii  vii  denne  bo-
plassen  kunne   falle  sammen  med
den  neste   (reg.nr.   60).
C   36150.

a.   1   f lintavslag  med  konveks  retusj
(skraper),   29   mm.
b.   1  avslag,   1   splint  og  1   f lekke
av  flint.
c.   3  avslag  av  kvarts  og  berg-
krystall.
Funnene  kan  ikke  dat.eres   eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   49.   Jernslagg  i   stranden  ved  reg.nr.   58.
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Reg.nr.   60        Navn:
Kulturminnetype:
Steds

ØK-kartblad:
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Kommentar:

Reg.nr.   61        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar :

Gyvatn  47.
Steinalderboplass .
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.16).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML213112.

Boplassen  ligger  på  eidet  meiiom
de  to  holmene  som  ble  omtalt  under
reg.nr.   58   (fig.   50).   Funnene  er

gjort  under  HRV.   Se  for  øvrig  også
reg.nr.   59.
C   36151.

a.   1  avsiag  med  skråbuet  retusj
(kniv),   30  mm.1   avslag  med  annen
retusj,   26  mm.   Flint.
b.   8  avslag  og  1  mikroflekke  av
flint.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller  be-
stemmes   nærmere.

Gyvatn  48.
Steinalderboplass.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Ve st-Agder .
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.16).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML213112.

Boplassen  ligger  i  stranden  rett
i  N-kant  av  den  vestligste  av  de
to  holmene  som  ble  omtalt  under
reg.nr.   58.   Funnene  ble  gjort
under  HRV.   Bopiassområdet  kunne
se  ut  til  å  være  ca.   5  x  5  m  stort.
C   36152.

a.   1   flintavslag  med  retusj,   31  mm.
b.   5  avslag  og  1  splint  av  flint.
c.   1  avslag  av  bergkrystall.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   50.   Steinalderboplassen  Gyvatn  47   (reg.nr.   60)   mot
øst.   Gyvatn  46  ligger  rett  bak  buskene  i  bakgrunnen
til  høyre.
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Reg.nr.   62        Navn:
Kulturminnetype:
Steds

ØK-kartblad:
M  71l-kartblad:
Beskrivelse:

Kommentar:

Reg.nr.   63        Navn:
Kulturminnetype:
Steds

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivels e :

Funn:

Kommentar:

" Gamlebu stranda " .

Samlinger  av  skjørbrent  stein.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.16).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML212113.

Steinsamiingene  f innes  på  V-bredden
av  Gyvatn,   i   stranden  ca.   40-50  m
N  for  V-enden  av  den  vestligste  av
de  to  holmene  som  ble  omtalt  under
reg.nr.   58.   Det  er  her  to  samlinger
av  ildpåvirket  stein  av  veksiende
størelse,   samlingene  er  nærmest
runde  og  med  diameter  ca.1,5  m
(fig.    51).

Som  for  reg.nr.   31  gjelder  det  også
her  at  slike  forekomster  kan  være
minner  om  boplasser  fra  etter  stein-
brukende  tid.

Gyvatn  49.
Steinalderboplass.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.16).

ÅSERAL   141211,    U"  ML212114.
0Boplassen  ligger  i  stranden  pa  neset

rett  innenfor  Brendaøyna  på  Gyvatns
V-side,   ca  150  m  NNV  for  Gamlebu-
odden.   Bopiassområdet  er  ca.   3   x
3  m  stort.
C   36153.

a.   3  avslag,   1   flekke  og  1   f lekke-
fragment  av  flint.
b.   2  stykker  kvarts  og  bergkrystall
med  tilhugging   (primærtildanning) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere  med  sikkerhet.
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Fig.   51.   Steinsamlingene,   reg.nr.   62,   ved   "Gamlebustranda".
Mot   syd.
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Reg.nr.   64       Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn=

Kommentar:

Reg.nr.   65        Navn:
Kulturminnetype:
Sted :

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Gyvatn  50.
Steinalderbopla§s .
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML209116.

Langodden,   på  S-siden  av  Gyvatn-
viken  ved  Koland,   består  ved  LRV
av  et  sandet  eid  som  fører  ut  til
en  holme.   Holmen  er  synlig  ved  HRV,
men  ikke  eidet,   hvor  funnene  er
gjort  -altså  under  HRV   (fig.   52).
C   36154.

a.   1  tangespiss  av  flint  av  type
A   2,    26   mm.

b.   2   flintavslag  med  retusj,   23  og
35   mm,

c.   3  flintavslag.
Pilespissen  er  sannsynligvis  fra
meilomneolittisk  tid,   men  kan  også
være  eldre.   Det  lille  funnet  er  i
og  for  seg  karakteristisk  for  bo-
plassfunn  fra  mellomneolitti§k  tid.

Gyvatn  51.
SteinalderbQplass.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML208116.

Bopiassen  ligger  på  en  liten  odde
under  HRV,   umiddelbart  N   for  Fiske-
bekks  utløpsos   i  Gyvatn  120  m  Sø
for  Fiskebekkodden.   Boplassen  er
tidligere  registrert  av  Gunnar
Liestøl  med  nr.   4  i  hans  rapport.
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Fig.   52.   Steinaiderboplassen  på  Langodden   (reg.nr.   64)   iigger
på  neset  midt  i  bildet.   Mot  sydøst.

Fig.   53.   Jernslaggforekomsten  reg.nr.   67.   Mot  nord.
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Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   66        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Komentar:

C   36155.

a.   1   avslag  med  konveks  retusj
(skraper),11   mm.1   flekke  med
annen  retusj,   36  mm.   3   avslag  med
annen  retusj,   30-41  mm.   1  mikro-
flekke,   laget  av  en  slipt  øks,   11
mm.   Alt  av  flint.
b.   9  avslag  og  1   flekke  av  flint.
c.   1  avslag  av  kvarts.
Funnene  kan  ikke  uten  videre
dateres  eller  bestemmes  nærmere.

Gyvatn  52.
Steinalderboplass .
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder.
KOLND   BG   018-5-3    (fig.   8).

ÅSERAL   1412   11,    UTM   ML206ll8.

Boplassen  ligger  i  stranden  under
HRV  på  S-siden  av  Gyvatn-viken
ved  Koland,   ca.   150   m  SØ   for
Kolandsbekkens  os.   Den  er  tidli-
gere  registrert  av  Gunnar  Liestøl,
nr.   3  i  hans  rapport.
C   36156.

a.   1   flintavslag  med  retusj,   18  imm.
b.   3  avslag  og  1  mikroflekkefrag-
ment  av  flint.
c.   1   avslag  med  konveks  retusj
(skraper)   av  kvarts,   38  inm.
d.   146  avslag  og  s  kjerner  av  kvarts
og  bergkrystall.
Overvekten  av  saker  av  kvarts  og
bergkrystall  er  det  mest  iøyne-
fallende  trekket  ved  funnene  f ra
denne  boplassen.   Det  kunne  tenkes
å  ha  sammenheng  med  at  den  var  i
bruk  i  eldre  steinalder,   men  vi
savner  sikre  midier  tii  å  avgjøre
dette  spørsmåiet.
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Reg.nr.   67        Navn:
Ku ltu rmi nnetyp e :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Be sk r ive l s e :

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   68        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

øK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Koiand  i   (se  også   reg.nr.   8).
Funnsted  for  jernslagg.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,
Vest-Agde r .
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML205ll8.

Innerst  i  viken  av  Gyvatn  ved  Ko-
land  renner  Kolandsbekken  ut.   100
m  lengre  S   renner  en  annen,   mindre
bekk  ut,   og  på  N-siden  av  dette
oset  ligger  det  en  del  jernslagg
i   stranden   like  under  HRV   (fig.   53).
Forekomsten  fortsetter  tydeligvis
under  vegeta§jonsdekket  over  HRV.
Funnene  er  samlet  opp  innenfor  et
område  på  ca.   2x2  m.   Det  skai  tid-
ligere  være  sett  spor  etter  ovnen  her.
C   36157.

Ca.   120  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  f ra  yngre
jernalder/middelalder.

Gyvatn  53.
Steinalderboplass .
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k. ,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML205ll8.

Boplassen  ligger  på  den  samme
stranden  som  reg.nr.   67  -funnene
er  gjort  4-5  m  lengre  NØ,   og  under
HRV   (fig.   54).   Boplassen  er  tid-
ligere  registrert  av  Gunnar  Liestøl,
nr.   2  i  hans  rapport.
C   36158.    {Pl.    V).

a.   1  tangespiss  av  flint  av  type
A  3   (eller  kanskje  8),   41  mm.1

avslag  av  slipt  flintøks,   24  mm.
b.   2  avslag  med  retusj,   20  og  56
mm.   1   flekkefragment  med   "annen"
retusj,   33  mm.   Flint.
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Fig.   54.   Steinalderboplassen  Gyvatn  53   (reg.nr.   68),   mot
nordøst.   Funnene  er  gjort  på  stranden  i  forgrunnen.
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Kommentar:

Reg.nr.   69        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted :

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

c.   10  avslag,   3   flekker  og  1  kjerne
av  flint.
d.   2  avslag  av  kvarts/bergkrystall.
Funnene  gir  et  klart  inntrykk  av
at  vi  her  har  å  gjøre  med  en  bo-
plass  fra  mellomneolittisk  tid.

Gyvatn  54.
Funnsted  for  depot  fra  steinalderen.
Espelien  10/2  og  4,   Åseral  k.,
Vest-Agder.
KOLAND   BG   018-5-3    (fig.    8).

ÅSERAL   1412   11,    UTM   ML205ll8.

Disse  sakene  ble  alle  funnet  under
en  stein   (ca.   50  cm  i  tverrmåi)   som
ble  vippet  +il  side  da  Gunnar  Lie-
støl  lette  etter  boplasser  ved  Gy-
vatn  i  1982.   Flere  funn  ble  gjort
ved  registreringene  i  1983.   Funn-
stedet  ligger  like  ved  Gyvatn  53
(reg.nr.   68),   i   stranden  under  HRV,
og   ca.   15  m  lengre  mot  NØ.   I   Lie-
støls  rapport  har  dette  funnet  nr.   28.
C   36159.

a.   72  avslag,   6   flekker,   2   flekke-
lignende  avslag  og  1  kjerne  av
flint.
b.   2  avslag  av  kvarts/bergkrystall.
Hvordan  dette  funnet  skal  oppfattes,
er  ikke  helt  sikkert.   Betegnelsen
"depot"  må  bare  oppfattes   som  en

antydning.   Det  er  påfallende  at
f linten  gir  et  meget  ensartet  inn-
trykk,   som  om  alt  var  slått  av  samme
blokk  ved  6n  anledning.   Et  forsøk

®0

pa  a  sette  flintstykkene  sammen  ville
kanskje  lønne  seg  i  dette  tilfellet.
Funnet  lar  seg  ikke  uten  videre
datere,   men  den  nokså  utpregede
fiekketeknikken  tyder  på  at  det  er
fra  mellomneolittisk  tid.
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3.4.3.   Kulturminner   i  G vatnområdet  s d   f or  G vatn .

Reg.nr.   70        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   71        Navn:

Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

KoiTmentar:

Skjerka  1.
Steinalderboplass.
Senum,   1/12,   Evje  og  Hornnes
Aust-Agder.
SKJERKA   BG   017-5-4   (fig.    39).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML235080.

Boplassen  ligger  ved  V-bredden  av
Skjerka  der  elven  svinger  S-over,
ca.   250  m  VSV  for  den  sydligste
av  demningene  ved  Gyvatn   (S.   dam-
feste)    (fig.   55).
C   36160.

a.   1   flintavslag  med  retusj,   16  mm.
b.   4  avslag,   2  splinter  og  1  mikro-
flekke  av  flint.
c.   1  kvartsavslag  med  retusj,   11  mm.
d.   3  avslag  og  3   splinter  av  kvarts.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Skjerka  2.
Steinalderboplass.
Senum,    1/12,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au st-Agder .
SKJERKA   BG   017-5-4    (fig.    39).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML235075.

Bopiassen  ii9ger  på  neset  meiiom
Skjerka  og  bekken  som  kommer   fra
Kjeddingtjønn,   ca.   650  m  SSV  for
den  sydligste  demnin.gen  ved  Gyvatn
(fig.   56).   2  av  10  prøvestikk  inne-
holdt  funn.
C   36161.

a.   2  avslag  og  2  splinter  av  flint.
b.   1  avslag  av  bergkrystall.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   55.   Steinalderboplassen  Skjerka   1,   mot  sydvest   (reg.nr.
70).   Foto:   G.   Liestøl.

Fig.   56.   Steinalderboplassen  Skjerka  2   (reg.nr.   71)   mot
sydøst .
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Reg.nr.   72        Navn:

Kulturminnetype:
Steds

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Kommentar:

Reg.nr.   73        Navn:

Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funng

Kommentar:

Feta®

Funnsted  for  jernslagg.
Vetrhus   13/1,   Evje  og  Hornnes  k.,
Au st -Agde r .
VETRHUSVATN   BG   016-5-2    (fig.    57).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML239050.

Funnstedet  iigger  på  en  grusterrasse
på  V-bredden  av  Skjerka   (fig.   58)
rett  opp  for  en  vik  i  elven  og  ca.
25  m  V  for  broen  over  Skjerka.
Denne  broen  er  ikke  markert  på
ØK-kartet,   funnstedet  ligger  ca.
125  m  N  for  det  eldre  brostedet,
som  er  tegnet  inn  på  kartet.
C   36162.

Ca.   95   g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  f ra  yngre  jern-
alder/middelalder.

Skjerka  3.
Steinalderboplass.
Vetrhus  13/1,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au st-Agde r .
VETRHUSVATN   BG   016-5-2    (fig.    57).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML239050.

Denne  og  de  to  neste  boplassene
iigger  på  Feta   (Fiti)   ved  V-enden
av  Vetrhusvatnet.   Skjerka  3   1igger
på  Ø-siden  av  eiven,   40  m  Ø  for
det  gamle  brostedet   (se  reg.nr.
72) .   Funnene  er  gjort  ved  prøvestikk.
C   36163.

a.   5  avslag  og  s  splinter  av  flint.
b.   12  tilhugne  stykker  bergkrystall
(stykker  med  primærtildanning) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   57.   Beliggenhet  av   fornminner  ved  Feta   (reg.nr.   72-75)
2   cm  =   100  m.   Kartgrunnlag:   ØK-blad   nr.   BG   016-5-2,

gjengitt  med  tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes  kart-
kontor.

Fig.   58.   Feta.   Reg.nr.   72,   funnsted  for  jern§lagg,   ligger

på  terrassekanten  midt  i  bildet.   Mot  vest.   Foto:
G.   Liestøl.
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Reg.nr.   74       Navn:
Kulturminnetype:
Sted€

ØK-kartblad :
M  7ll-k,artblad:
Beskrivelse:

Funn3

Koimentar:

Reg.nr.   75        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Be sk r i ve l s e :

Funn:

Kommentar:

Skjerka  4.
Steinalderboplass .
Vetrhus  13/1,   Evje  og  Hornnes  k.,
Au st-Agde r .
VETRHUSVATN   BG   016-5-2    (fig.    57).

ÅSEFAL   141211,    UTM   ML238049.

Denne  boplassen  ligger  .på  V-bredden
av  Skjerka,   80  m  SSV  for  det  gamle
brostedet   (se  reg.nr.   72).   Funnene
er  gjort  ved  prøvestikk.
C   36164.

a.   1   stykke  av  flintavsla`g  med
bølget  retusj,   23  mm.
b.   2  avslag  og  14  splinter  av  flint.
c.   6  avslag  og  2  kjerner  av  kvarts
og  bergkrystall.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Skjerka  5.
Steinalderboplass.
Vetrhus  13/1,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au st-Agder .
VETRHUSVATN   BG   016-5-2    (fig.    57).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML241048.

Som  de  to   foregående   (reg.nr.   73-74)
iigger  også  denne  boplassen  på  Feta.
Den  iigger  på  Ø-bredden  av  Skjerka
(fig.   59),   like  inntil  delet  mellom
mat.r.nr.   13/1   (som  den   iigger  på)
og  2/2,   ca.   250  m  SØ   for  det   gamle
brostedet   (se  reg.nr.   72).   Funnene
er  gjort  ved  prøvestikk.
C   36165.

a.   2   flintavslag  med  retusj,   25  og
28   mm®

b.   30  avslag  og  s  splinter  av  flint.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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1.      -       .          1     '

Fig.   59.   St.einalderboplassen  Skjerka  5   (reg.nr.   75)   ligger

på  neset  midt  i  biidet.   Mot  syd.   Foto:   G.   Liestøi.

Fig.   60.   Be|iggenhet  av  reg.nr.   76.   2   cm  =  100  m.   Kart-

grunnlag:   ØK-blad  nr.   BG  016-5-4,   gjengitt  med
tillatelse-.+ av  Aust-Agder  fylkes  kartkontor.
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Reg.nr.   76        Navn:
Kulturminnetype:
Steds

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn3

Kommentar:

Reg.nr.   77        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Komentar:

Sk j erke s tø l .
Funnsted  for   jernslagg.
Lunden  av  Moseid  med  Moen   Østre   3/5
Evje  og  Hornnes  k.,   Aust-Agder.
MYKESTØLÅSEN   BG   016-5-4    (fig.    60).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML252029.

Dette  funnstedet  ligger  på  N-spissen
av  en  morenerygg  som  skyter  ut  i
Skjerka  ca.   75  m  V  for  Skjerkestøl,
på  Skjerkas  Ø-bredd.
C   36166.

Ca.   10  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  fra  yngre
jernalder/middelalder.

Øygarden.
Hustuft.
Haaverstøl  15/3,   Åseral  k.
Vest-Agder.
TJOVHELLERTJØNN   BG   017-5-1    (fig.   61).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML197095.

Tuften  ligger  på  en  haug  ca.   20  m
S   for  seterbua  på  Øygarden.   Den  er
rektanguiær,   med  ytre  måi  ca.   7  x
4  m,   og  orientert  N-S.   Veggene
dannes   av  ca.1   m  brede  og  0,2  m
høye  volier,   som  for  en  del  synes  å
bestå  av  stein.
Tuften  er  av  uviss  aider,   og  må
regnes  som  et  usikkert  fornminne.
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Fig.   61.   Beliggenhet   av  hustuften  reg.nr.   77.   2   cm  =   100  m.
Kartgrunnlag:   ØK-blad   nr.   BF   017-5-2   og  BG   017-5-1.
GjengiLL  med  tillatelse  av  Vest-Agder  fylkes  kart-
kontor .
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3.5.   sk erkaområdet.  Alternativt  område  for arnisonssk tefelt  for
Evjemoen.

De  regist.rerte  kulturminnene  i  dette  området  iigger  aiie  ved
Skjerka,   og  omtales  i  rekkefølge  nordfra  og  sydover.

Reg.nr.   78        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Korrme n t. a r :

Reg.nr.   79        Navn:
Kulturminnetype:

Sted3

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Kommentar:

Skjerka  6.
Steinalderboplass .
Uleberg  9/8,   Evje  og  rlornnes  k.,
Au s t -Agde r .
MYKLESTØLVATN   BG   015-5-2    (fig.    62).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML242012.

Boplassen  ligger  ved  SØ-bredden  av
Romedalsvatn,   ca.   100  m  SV   for
Skjerkas  innløpsos.   Boplassen
ligger  ved  stranden,   inntil  en
liten  høyderygg  som  går  paralielt
med  stranden   (fig.   63).   Funnene  er

gjort  ved  prøvestikk.
C   36167.

2   avslag   av   ].   sr)1int   av   flint.
F'i]nnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Skjerka  7.
Steinalderboplass  og  funnsted  for
jernslagg.
Uleberg  9/8,   Evje   og  Hornnes  k.,
Au s t -Agde r .
MYKLESTØLVATN   BG   015-5-2    (fig.    62).

ÅSERAL    141211,    UTM   ML242012.

Som  reg.nr.   78   iigger  også  denne
boplassen  ved  SØ-bredden  av  Rome-
dalsvatn,   men  ca.   75  m  lengre  SV,
hvor  det  er  et  lite  nes.   Alle
funnene  er  fra  samme  prøvestikk.
C   36168.

1   flintavslag  med  retusj,   16  mm.
C   36169.

Ca.   160   g   jernslagg.
Flintavslaget  kan  ikke  bestemmes
nærmere.   Jernslagget  er  mest  trolig
fra  yngre  jernalder/middelalder.
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Fig.   62.   Beliggenhet  av  reg.nr.   78-82.   Kartgrunnlag:   ØK-
blad  nr.   BG  015-5-2,   gjengitt  med  Lillatelse  av
Aust-Agder  fylkes  kartkontor.
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Fig.   63.   Steinalderboplassen  Skjerka  6   (reg.nr.   78),   mot
syd.
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Reg.nr.   80        Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   81        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted :

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Be sk r i ve l s e :

Funna

Kommentar:

Skjerka  8.
Steinalderboplass .
Uleberg  9/2,   Evje  og  Hornnes  k.,
Aust-Agder.
MYKLESTØLVATN   BG   015-5-2    (fig.    62).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML241010.

Denne  boplassen  iigger  på  Ø-bredden
av  innløpsoset  til  Skjerka  i  Ågapet,
som  er  den  nordlige  armen  av  Myke-
stølvatn.   Her  er  en  lyngbevokst
sand-  og  grusbanke.   Funnene  er  gjort.
ved  prøvestikk.
C   36170.

a.   1  avslag  og  1  splint  av  flint.
b.   1  avslag  og  2  kjerner  av  berg-
krystall.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.

Skjerka  9.
Steinalderboplass.
Uleberg  9/14,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au §t-Agde r .
MYKLESTØLVATN   BG   015-5-2    (fig.   62).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   ML240009.

Bopiassen  iigger  på  V-siden  av
Skjerkas   innløpsos   i  Ågapet,
(se   reg.nr.   80),   ca.   60  m  S   for
selve  oset.   Funnene  er  gjort  ved
prøvestikk.
C   36171.

1  flintflekke.
Funnet  kan  ikke  bestemmes  nærmere.
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Reg.nr.   82        Navn:

Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:

Funn:

Kommentar:

Reg.nr.   83        Navn:

Kulturminnetype:
Sted :

ØK-kartblad :
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

S i ndreodden .
Funnsted  for   jernslagg.
Uleberg  9/14,   Evje  og  Hornnes  k.,
Au s t -Agde r .
MYKLESTØLVATN   BG   015-5-2    (fig.    62).

ÅSERAL   141211,    UTM   ML237006.

Sindreodden  stikker  ut  S-over  i  den
NV-1ige  armen  av  Mykestølvatn,   rett
V  for  en  liten  bekk  som  renner  ut
i  Mykestølvatn  fra  det  lille  Loms-
tjern.   Odden  består  av  en  morene-
rygg,   og  funnene  er  gjort  i  et  lite
grustak  på  Ø-siden  av  ryggen   (fig.   64) .
C   36172.

Ca.   80  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  f ra  yngre
jernalder/middelalder.

Skjerka  10.
Steinalderboplass.
Uleberg  9/13,   Evje  og  Hornnes  k.,
Au st-Agder .
HESTEHEI   BG   015-5-4    (fig.   65).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   MK233985.

Denne  bopiassen  ligger  på  Ø-bredden
av  kronevatn,   ca.   50  m  Nø  for  uti
løpsoset  på  en  grusterrasse   (fig.   66).
Funnene  er  gjort  ved  prøvestikk.
C   36173.

3  avslag  og  2  splinter  av  flint.
Funnet  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   64.   Sindreodden,   reg.nr.   82.   Grustaket  hvor  jernslagget
ble  funnet,   mot  sydvest.
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Fig.   65.   Beliggenhet  av  reg.nr.   83.   Kartgrunnlag:   ØK-blad
nr.   015-5-4,   gjengitt  med  tillatelse  av  Aust-
Agder  fylkes  kartkontor.

Fig.   66.   SLeinalderboplassen  Skjerka   10   (reg.nr.   83),   mot
syd.
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3.6.   Kulturminner  i lanla te  stand la s sområder .
De  planlagte  standplassene  for  skytefeltet  ved

som  en  krans  rundt  skytefeltområdet  fra  Meie  ved
i  NØ  tii  Fiskårdalen  i  V.   Funnene  omtales   i  denne
d.v.s.   medsol§  rundt  skytefeltet.

Reg.nr.   84       Navn:
Ku ltu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

F,u nn :

Komentar:

Gyvatn  ligger
Byglandsfjorden
rekkefølgen,

Varpestraummoen.
Ku1lgrop.
Fjåbrumoen  og  Molian  av  Birkeland
5/34,   og  Varpestrømmoen  av  Birke-
land   5/39,   Evje  og  Hornnes  k. ,
Au s t-Agder .
VARPESTRAUM   BH   015-5-4    (fig.    67).

EVJE   1512    111,    UTM   MK297978.
®En  grop  pa  ca.   6   x   1,5   m,    ca.1

m  dyp,   iigger  på  en  furumo,   ca.
220  m  VSV   for  hovedveien,   ca.   70
m  V   for  Lisle  Tomtjern  og  ca.   425
m  SSV  for  veibroen  ved  Krosbrukilen.
Det  iigger  oppkastede  voiier  på
begge  sider  av  gropen,   de  er  ca.
1  m  brede  og  0,3  m  høye.   Gropen
er  orientert .NØ-SV.   Det  ble  tatt
prøvestikk  i  bunnen  av  gropen.
Øverst  i  stikket  var  det  20-30  cm
sand,   derunder  en  god  del  trekull.
C   36174.

Ca.   50  g  trekull.
Forekomsten  må  betraktes  som  et
usikkert  fornminne,   fordi  dater-
ingen  av  gropen  er  usikker.
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Fig.   67.   Beliggenhet  av  reg.nr.   84.   2.  cm  =   100  m.   Kart-

grunnlag:   ØK-blad  nr.   BH  015-5-4,   gjengitt  med
tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes  kartkont.or.

Fig.   68.    Beliggenhet   av   reg.nr.   85-87.   2   cm  =   100  m.

Kartgrunnlag:   ØK-blad  nr.   BG  015-5-3,   gjengitt
med  tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes  kartkontor.
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Reg.nr.   85        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Be skrive ls e :

Funn:

Kormentar:

Reg.nr.   86        Navn:
Ku l tu rminnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funns

Komentar:

Stemlona
Funnsted  for   jernslagg.
Uleberg  9/8,   Evje  og  Hornnes  k.,
Aust-Agder.
FJAI-EBEKKTJØRN   BG   015-5-3    (fig.    68).

ÅSERAL   141211,    UTM   MK213974.

Funnstedet  ligger  i  stranden  av
Stemiona,   rett  på  ø-siden  av
Dåsånis  utløpsos   (fig.   69).   Rett
opp  for  stranden,   d.v.s.   på  S-
siden,   er  det  en  morenehaug  hvor
det  ligger  en  hytte.   Prøvestikk
ved  hytta  ga  ikke  funn.   Funnstedet
ligger  innenfor  et  planlagt  stand-
plassområde  med  prioritet  C.
c   36175.

Ca.   110  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  fra  yngre
jernalder/middelalder.

Dåsvatn  6.
Steinalderboplass.
Uleberg  9/8,   Evje  og  Hornnes  k.,
Aust-Agder.
FJALEBEKKTJØEN   BG   015-5-3    (fig.   68).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   mK213974.

Boplassen  ligger  på  den  samme
stranden  som  reg.nr.   85   (fig.   69),
men  funnene  er  gjort  noen  få
(5-6)   m  nærmere  selve  oset.
C   36176.

a.   2   flintavslag.
b.   10  Lilhugne  stykker  av  kvarts
og  bergkrystall.   (Stykker  med
primærtildanning ) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller
bestemmes   nærmere.
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Fig.   69.   Dåsånis  utiøp  fra  Stemlona.   Fiintknoiien   (reg.
nr.   87)   bie  funnet  på  denne  siden  av  utiøpet,
reg.nr.   85  og  86  ligger  rett  på  den  andre  siden.
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Reg.nr.   87        Navn:
Kulturminnetype:
Steds

ØK-kartblad :
M  7ll-kart.blad:
Beskrivelse:

Funn3

Konmentar:

Reg.nr.   88        Navn:
Ku ltu rmi nnetype :
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kommentar:

Dåsvatn  5.
Funnsted  for  flintknoll.
Dåsvatn  nedre  10/2,   Evje  og  Horn-
nes  k.,   Aust-Agder.
FJALEBEKKTJØRN   BG   015-5-3    (fig.    68).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   MK213974.

Funnstedet  ligger  i  stranden  umiddel-
bart  på  V-siden  av  Dåsånis  utløp
fra  Stemlona   (fig.   69).   Flint-
knollen  er  tydeligvis  ubearbeidet,
et  avslag  gikk  av  den  ved  regi-
streringen  og  ble  ikke  funnet  igjen.
Stedet  iigger  såvidt  det  kan  be-
dømmes   rett  på  V-siden  av  plan-
iagt  standplassområde  med  prioritet  C.
C   36177.

F l int.knol l ,
Det  er  vanskelig  å  se  noen  mulighet
for  at  flint  kan  forekomme  naturlig
på  dette  stedet,   som  ligger  over
marin  grense.   Det  er  derfor  mest-
sannsynlig  at  f lintknollen  er
brakt  dit  av  mennesker.

Dåsvatn  4.
Steinalderboplass.
Dåsvatn  nedre  10/1,   Evje  og  Horn-
nes  k.,   Aust-Agder.
FJALEBEKKTJØRN   BG   015-5-3    (fig.    70).

ÅSERAL   1412    11,    UTM   MK205989.

Neset  heter  en  halvøy  på  vestsiden
av  Dåsvatn,   omtrent  to  km  S   for
vannets  N-ende.   Dåsvatn  4  iigger
lengst  S  på  halvøya,   ved  Vereberget
og  på  Ø-siden  av  odden  ved  vannet.
Funnene  er  gjort  i  stranden.   Funn-
stedet  ligger  like  utenfor   (på  V-
siden  av)   et  planlagt  standplass-
område  med  prioritet  A.
C   36178.

a.   Ett  flintavslag.
b.   En  kjerne  av  kvarts.
Funnene  kan  ikke  bestemmes  nærmere.
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Fig.   70.   Beliggenhet   av   reg.nr.   88-92.   2   cm  =   100  m.
Kartgrunnlag:   ØK-blad   nr.   BG   015-5-1   og   BG   015-5-3,

gjengitt  med  tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes
kartkontor .
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Reg.nr.   89        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Korrment.a r :

Dåsvatn  3.
Steinalderboplass .
Dåsvatn  nedre  10/1,   Evje  og  Horn-
nes  k. ,   Aust-Agder.
FJALEBEKKTJØRN   BG   015-5-3    (fig.    70).

ÅSERAL   141211,    UTM   MK206990.

Som  reg.nr.   88  iigger  også  denne
boplassen  på  Neset,   på  begge  sider
av  og  ved  den  odden  som  stikker  ut
mot  SØ  nærmest.  og  rett  imot  Toll-
øyna   (fig.   71).   Funnene  er  gjort
i  stranden,   men  innunder  torven
bak  stranden  kan  det  sees  samlinger
av  tiisynelatende  ildpåvirket  stein.
Boplassen  ligger  innenfor  et  plan-
lagt  standplassområde  med  prioritet.
A.

C   36179.

a.   1   flintavslag  med  konveks  retusj
og  skarpe  hjørner,   22  mm.   2   flint-
avslag  med  retusj,   22  og  26  mm.
b.   3   flintavslag.
c.   1  kvartsavslag  med  konveks  retusj,
23    mm.

d.   7  tilhugne  stykker  kvarts  og
bergkrystall   (stykker  med  primær-
tildanning) .
Funnene  kan  ikke  dateres  eller  be-
stemmes   nærmere.
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Fig.   7i.   Steinaiderboplassen  Dåsvatn  3   (reg.nr.   89),   mot
vest .
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Reg.nr.   90        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
86skrivelse:

Funn:

Komentar:

Reg.nr.   91        Navn:
Kulturminnetype:
Sted:

ØK-kartblad:
M  711-kartblad:
Beskrivelse:

Dåsvat.n   2.
Steinalderboplass .
Dåsvatn  nedre  10/1,   Evje  og  Horn-
nes  k.,   Aust-Agder.
FJALEBEKKTJØRN   BG   015-5-3    (fig.    70).

ÅSERAL   141211,    UTM   MK20899l.

Bopiassen  ligger  på  Neset   (se  reg.
nr.   88),   i  og  ved  stranden  rett  SV
for  et   skjær,   ca.   150  m  NØ   for
Dåsvatn  3   (reg.nr.   89)    (fig.   72).
også  her  kan  det  sees  tydelige
samlinger  av  ildpåvirket  stein
innunder  torven  ovenfor  stranden
hvor  funnet  er  gjort   (fig.   73).
Torvlaget  er  ca.   50-80  cm  tykt,
noe  som  gjorde  det  vanskeiig  å
ta  prøvestikk.
Boplassen  ligger  innenfor  et  plan-
iagt  standpiassområde  med  prioritet  A.
C   36215.

1   flintavslag  med  retusj,   40  mm.
Funnet  kan  ikke  bestemmes  nærmere.

Dåsvatn  1.
Steinalderboplass .
Dåsvatn  nedre  10/1,   Evje  og  Horn-
nes  k.,   Aust-Agder.
YTRE   DÅSVATN   BG   015-5-1    (fig.    70).

ÅSERAL   1412   11,    UTM   MK208992.

Denne  boplassen  ligger  på  Neset
(se  reg.nr.   88),   ved  en  liten  odde
som  går  ut  mot  SØ  ut  i  Hestsundet,
ca.   30  m  V  for  det  østligste
punktet  på  Neset  og  10-20  m  NØ
for  det  skjæret  som  kan  sies  å
danne  Ø-grense   for  Dåsvatn  2   (reg.
nr.   90).  Ved  lav  vannstand  ble  det
her  funneL  saker  av  f lint  og  kvar€s
i  strandsanden.   Prøvestikk  i  skogen
innenfor  stranden  ga  ingen  funn  av
boplasskrakter.
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Fig.   72.   Steinaiderbopiassen  Dåsvatn  2   (reg.nr.   90)   iigger
på  denne  stranden.   Mot  nordøst.
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Fig.   73.   Fra  Dåsvatn  2.   Rester  av  iidsteder   (?)   under  torv€
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Funns

Komentar:

Reg.nr.   92       Navn:
Kulturminnetype:
Sted3

ØK-kartblad:
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Funn:

Kormentar:

Det  er  muiig  at  Dåsvatn  1   og  Dås-
vatn  2  egentlig  skal  oppfattes  som
ån  boplass.
Boplassen  ligger  innenfor  et  plan-
iagt  standpiassområde  med  prioritet
A.

C   36216.

a.   1   flintavslag  med  retusj,   21  mm.
b.   3  flintavslag.
c.   7  tilhugne  stykker  kvarts  og
bergkrystall   (primærtildannede
stykker.
Funnene  kan  ikke  dateres  eller  be-
stemmes   nærmere.

Neset .
Funnsted  for  jernslagg.
Dåsvatn  nedre  10/1,   Evje  og  Horn-
nes  k. ,   Aust-Agder.
YTRE   DÅSVATN   BG   015-5-1    (fig.    70).

ÅSERAL   1412   11,    UTM   M{208992.

Neset  er  en  haivøy  på  V-siden  av
Dåsvatn,   omtait  ved  reg.nr.   88.
I   skogen  ca.   10  m  N  for  reg.nr.
91  ligger  en  liten  lyngkledd  haug
på  ca.   5  m  tverrmål  og  ca.   0,5  m
høyde.   I  prøvestikk  ble  det  her
funnet  noen  få  stykker  jernslagg.
På  en  annen  iiten  haug  10-20  m
lengre  SV  f innes  det  5-6  groper
med  diameter  ca.   1-2  m  og  dybde
0,5-0,6  m.   Prøvestikk  i  bunnen
av  disse  gropene  gav  ingen  funn.
C   36217.

Ca.   670  g   jernslagg.
Funnet  er  mest  trolig  fra  yngre
jernalder/middelalder.
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3.7.   Kuiturminner  i   "Evje  Øst",   planlagt  område  for  garnisonsskvte-
f elt  for  Ev emoen

Reg.nr.   93        Navn:
Kulturminnetype:
Steds

ØK-kartblad :
M  7ll-kartblad:
Beskrivelse:

Espåsen.
Felt  med  røyser.
Lund  52/9   og  Haaland  av  Åneland
52/11,   Evje  og  Horn;es  k.,   Aust-
Agder.
MØKJÅLAND   BJ   014-5-4   (fig.    74).

EVJE    1512111,    UTM   MK375925.

Feltet  ligger  ca.   200  m  SØ  for
trigonometisk  punkt  D39/243
Espåsen,   i  en  S-vendt.  li  med
bjørke-  og  granskog  og  lyngvege-
tasjon.   Høyden  over  havet  er  470-
490  m.   Omgivelsene  er  preget  av

grunnlendt  skogsmark,   vekslende
med  nTyr.   Stedet  har  intet  kjent
lokalnavn,   men  kan  kal|es   "Espåsen".
Ialt  14  røyser  ble  kartlagt.   13
av  disse  ligger  forholdsvis  samlet
innen£or   et.   område  på   ca.   65   m  SV-
NØ   og  60  m  SØ-NV.   De   er   alle  mer

eiier  mindre  runde,   tverrmåi  ca.
4-5  m  høyde  ca.   0,4-0,6  m.   De   er
bygget  av  stein  med  størreiser  på
ca.   0,15-0,6   m   (fig.   75).   I   et

par  av  dem  er  det  et  krater  i
toppen.
Ca.   30  m  SV  for  den  SV-ligste  av
de  13   røysene  ligger  nr.   14,   som
er  rvnd  og  ganske  klart  markert.
Dette  feltet  er  funnet  av  veterinær
oddmund  Mogstad,   og  ble  påvist  for
oss  av  ham  og  lektor  O,lav  Arne
Kleveland.   Det  har  vært  antatt  at
feltet  kunne  være  rester  av  et
gårdsanlegg.   Magister  ole  J.   Melby,
som  tidiigere  har  vært  på  stedet,
fant  ikke  nok  holdepunkter  tii  å



-   143   -

Fig.   74.   Beliggenhet  av   røysfeltet  reg.nr.   93.   2   cm  =  100  m.
Kartgrunnlag:   Utsnitt  av  ØK-blad  nr.   BJ  014-5-4,
gjengitt  med  tillatelse  av  Aust-Agder  fylkes  kart-
kontor. -

Fig.   75.   En  av  røysene   i  røysfeltet  på  Espåsen   (reg.nr.   23),
mot  sydvest.
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kunne  vurdere  denne  muligheten
ordentlig   (rapport  fra  0.   Melby
i  u.O.   top.ark).
Vi  kunne  ikke  f inne  noen  spor  etter
tufter  eller  gjerder,   og  det  synes
neppe  å  være  noe  gårdsanlegg  her.
De  røysene  vi  fant,   kan  være  grav-
røyser  eller  rydningsrøyser.   Det
at  stedet  ikke  i  sin  alminnelighet
gav  inntrykk  av  å  være  særiig  ryddet
-  blant  annet  ligger  det  ganske
mye  stein  i  bakken  -  taler  mot  at
de  er  rydningsrøyser.   Den  forholds-
vis  regelmessige  konstruksjonen
tyder  på  at  de  er  gravrøyser,   men
bare  en  utgravning  kan  bringe  klar-
het  i  dette  forhold.
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4.   Funn  o kulturhistorie .

4.1.   Generelle  bemerknin
Som helhet  kan  det  sies  at  feltarbeidet  i  undersøkelses-

områdene  gav  interessante,  positive  resultater.   ikke  alie
de  tanker  vi  hadde  gjort  oss  på  forhånd  om  hva  som  eventu-
elt  ville  kunne  finnes   (kap.   3),   ble  bekreftet  med  funn,
men  ntye  ble  allikevel  funnet.  De  registrerte  funn  omfatter
i  alt  76  boplasser  og  andre  funnsteder  fra  steinalderen,
6n  hustuft,   14  funnsteder  for  jernslagg,   en  kullgrop,   to
samlinger  skjørbrent  stein  og  ett  røysfelt  (muligens  grav-
felt).   Boplassene,   funnstedene  for  jernslagg  og  røysfeltet
kan  med  sikkerhet  kalles  fornminner  i  lovens  forstand,
de  andre  kategoriene  må  kalles  usikre  fornminner.   Av
de  fornminnekategoriene  vi  på  forhånd  hadde  regnet
med  å  kunne  finne,   er  det  således  bare  fangstanieggene
vi  ikke  har  kunnet  påvise  noen  ekseiipler  på.   Det  er
ikke  noe  enestående  for  de  områdene  vi  har  undersøkt,
for  fangstanlegg  er  heiler  ikke  tidligere  funnet  så
langt  syd.    (Bang-Andersen  1977).

Fordelingen  av  de  funn  vi  har  gjort,   på  de  uiike  under-
søkeisesområdene,   går  frem  av  føigende  tabeii:

St.a.       Hus-      Uern-Kull-Stein-       Røys-Ialt
boplass  tuft      slagg    grop    saml.         felt

Gyvatnomr.        65
Sk j erkaomr.        5
Standplass-
omr.                          4
Evje  øst

1102

2

21

I  alt                74 1                  14              1                  2

I  tillegg  er  det  registrert  to  steinalderfunnsteder  som
ligger  like  utenfor  angitte  standplassområder.

Som  man  ser,   bie  det  gjort  flest  funn  i  Gyvatnområdet.
Funnene  i  dette  området  er  særlig  knyttet  tii  Gyvatn-
magasinets  strender,  med  tette  konsentrasjoner  orrkring
viken  ved  Koland  i  nordvest  og  ved  det  gamle  utløpet  for
Skjerka  i  syd,   men  også  eiiers  med  tallrike  funn.
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For  øvrig  er  det  gjort  en  god  del  funn  langs  Skjerka,
iikeså  i  standpiassområdene,   mens  Evje  Øst  bare  har  gitt
fu`nn  av  6n  forekomst.

Det  kan  være  mange  årsaker  tii  denne  taiimessig  temmeiig
skjeve  fordelingen  på  de  forskjellige  områdene.   Deis  kan
den  avspeile  reelle  forhold  -  at  de\t  faktisk  er  mange  f lere
spor  etter  oldtidens  mennesker  ved  Gyvatn  og  Skjerka  enn
ellers.   Denne  muligheten  blir  Vurdert  nærmtere  i  redegjørelsen
for  kulturforholdene  som  følger  nedenfor   (4.2. ).

Det  er  imidiertid  grunn  til  også  å  legge  vekt  på  to  andre
forhoid  som  temmelig  sikkert  har  hatt  innvirkning  på  resui-
tatet.  F¢rst  og  fremst  er  det  da  observasjonsforholdene  å
nevne.   Nedtappingen  av  Gyvatnmagasinet  under  vårt  feit-
a±beid   (se  kap.   1.2. )  har  t]ten  tvii  gjort  det  så  meget
iettere  å  gjøre  funn  på  strendene  der  at  den  langt  på  vei
forkiarer  at  dette  området  har  fått  en  s.å  stor  overvekt  i
det  samlede  mate`riaiet.   Bopiassene  lå  der  nærmest  som  om
de  skuiie  ha  vært  gravet  frem,   det  var  '.bare  å  gå  og
plukke  fiint".   Til  sammenligning  måtte  letingen  etter
bopias§er  andre  steder  foregå  ved  at  vi  tok  prøvestikk
med  spade.   Rent  konkret  får  dette  til  følge  at  de  partier
av  landskapet  som  Var  tilgjengelige  for  funn  av  oldsaker
ved  Gyvatn,   var  svært  mange  ganger  større  enn  de  som  ble

gjort  tilgjengelige  andre  steder.   Prøvestikkingen  gav  også
re§uitater,  men  alt  i  alt  må  vi  tro  at  det  iigger  mange
uoppdagede  steinalderboplasser  Ved  de  vannene  sori  ikke  var
nedtappet.   En  virkelig  grund`ig,   systematisk  leting  etter
boplasser  slike  steder  vil  kreve  meget  langvarig  og  om-
fattende  feltarbeid.

På  den  annen  side  har  Vi  gjennomført  etter  forh®idene
grundige  leteaksjoner  etter  boplasser  og  andre  fornminner
også`  ved  fiere  av  de  vann,ene  som  ikke  var  nedtappet.   Ved
det  langstrakte  Skuggevetnet  i  den  østlige  delen  av  Gyvatn-
området  foretok  vi  såiedes  pr¢vestikking  alie  steder  hvor
det  fantes  tilgjengeli9`e  partier  langs  strendene  -  uten
å  gjøre  funn  i  det  hele  tatt.   Det  samme  gjeider  fiere  andre
Vann  L  f .eks.   Stasvatn,   Øygardsvatn,   Vetrehusvatn  og  Vass-
endvatn'.   Det  er  vanskeiig  å  tro  at  det  kan  iigge  svært  mange
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uoppdagede  boplasser  slike  steder.   Det  er  også  verdt  å  merke
seg  at  ganske  store  partier  av  strendene  ved  Gyvatnmagasinet
syntes  tomme  for  funn,   det  gjelder  f.eks.   det  gamle  Orre-
vatn,   og  hele  Skeiskilen.   Det  er  derfor  ingen  fullstendig
sammenheng  meilom  nedtappingen  av  Gyvatnmagasinet  og  våre
muiigheter  for  å  gjøre  funn  av  boplasser.   Forsåvidt  må
det  være  grunn  til  å  tro  at  det  virkelig  er  forhoid  som
har  med  folks  livsmønster  i  oldtiden  å  gjøre,   vi  har  for
OSS.

Av  tabeiien  ovenfor  går  det  også  frem  at  steinaider-
boplasser  og  funnsteder  for  jernslagg  er  de  kulturminne-
typene  vi  har  funnet  flest  av.   Igjen  er  dette  noe  som
uten  tvil  henger  sammen  med  at  det  er  forholdsvis  lett
å  oppdage  siike  forekomster,   mens  mange  andre  fornminne-
typer  kan  være  vanskeligere  å  finne.   Det  gjeider  riktignok
ikke  aiie  -  når  vi  har  funnet  få  gravhauger,   må  nok  det
være  fordi  det  ikke  finnes  så  mange  slike  i  undersøkelses-
områdene.

Annerledes  forholder  det  seg  med  "kulturminner  under
fiat  mark"  -hustufter  og  graver,  men  også  sporene  etter
kulturminner  fra  andre  tider  enn  da  folk  brukte  redskaper
av  stein.  Her  er  det  nok  for  en  stor  del  et  alment  forhold
vi  har  å  gjøre  med  -  den  arkeologiske  kunnskap  svikter,
rett  og  siett.  Vi  vet  ennå  for  lite  om hva  vi  skal  iete
etter,   og  finner  derfor  heller  ikke  boplassene  fra  bronse-
alderen  og  den  tidlige  jernalder,   steinalderens  gravplasser
eiier  f.eks.   jernalderens  fangstbopkasser.   De  få  fore-
komstene  vi  har  funnet  av  iidpåvirket  stein  ved  Gyvatn
(reg.nr.   31  og  62,   bl.a.),   kan  være  spor  etter  slike   "sene"
boplasser.

Den  nevnte  usikkerhet  som hefter  ved  registrerings-
resuitatet,  bør  bæres  i  minnet  når  vi  nå  går  over  tii  å
se  nærmere  på  hvilke  kulturhistoriske  spørsmål  det  iigger
nærmest  å  forsøke  å  gi  svar  på  ved  hjelp  av  de  funn  vi
har  gjort.
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4.2.   Noen  trekk  av  undersøkeisesområdenenes  kulturhistorie.
De  registreringene  Vi  har  gjort,   g.ir,   sammen  med  funn

og  iakttagelser  fra  områdene  i  nærheten,   et  visst  grunnlag
for  å  skiidre  undersøkelsesområdenes  kulturhistorie.   En
slik  redegjøreise  vil  måtte  bii  preget  av  de  probiem-
Stillinger  som  dannet  utgangspunk.tet  for  undersøkelsen,
men  også  i  høy  grad  av  at  det  ennå  ikke  har  vært  f oretatt
utgravninger  av  de  fornminner  vi  har  funnet.   Fra  stein-
alderboplassene  foreligger  det  derfor  f .eks.   bare  funn
som  har  vært  samiet  opp  på  overf iaten,   noe  som  antagelig
betyr  at  utvalget  av  oldsaker  er  skjevt   (sml.   Malmer
1969,    s.   72   ff.).

Den  kulturhistoriske  gjennomgangen  er  derfor  konsentrert
om  noen  få  emner.   De  er  valgt  ut  dels  for  å  gi  et  tverrsnitt
av  områdenes  kuiturhistorie,   og  deis  for  å  ia  funn-  og
registreringsmateriaiet  få  komme  til  sin  rett  -  såvei  for
hva  det  inneholder  som  for  hva  det  mangler.   De  temaer  som
behandles,   er:

Finne§  det  spor  av  bosetning  i  eldre  steinalder?
Funnrikdommen  i  'yngre  Steinalder.   Fangst  og   jordbruk?
Udaterte  boplassfunn.
Funnfattigdommen  i  tidlig  metalltid.
J ernvinnespor .
Middelalderens' og  senere  tiders  kulturhistorie.

Under  hver  av,disse  overskriftene  biir  det  forsøkt  å  be-
stemme  aideren  på  de  kuitursporene  vi  har  funnet,   å
finne  ut  hva  slags  virksorrheter  de  er  spor  etter,
hvilket  omfahg  disse  virksomhetene  kan  tenkes  å  ha
hatt  og  -  i  korte  trekk  hvilket  forhold  de  kan  sies  å
ha  til  distriktene  i  nærheten.

Det  er  ingen  tvil  om  at  undersøkeisesområdene  rommer
et  større  potensiale  for  forskning  enn  'det  som  utnyttes
her,  men  det  må  fiere  undersøkelser  til  for  at  det  skal
bli  tilgjengelig.
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være  grunn  til  å  tro  at  innsamlingsmetoden  har  gått  mindre
ut  over  oldsaksmaterialets  typemessige  sammensenting  enn
man  kunne  frykte,   mens  det  mangler  mer  presise  iakttagelser
av  funnsteder  og  funnforhold.  Vi  kjenner  derfor  intet  til
iagfølgen  på  bopiassene,   og  vet  i  det  hele  tatt  ikke  annet
om hvor  sakene  er  funnet,   enn  hvilken  topograf isk  lokalitet
de  kommer  fra.   Det  betyr  at  vi  bare  har  typestudiene  å  ty
tii  når  vi  skai  forsøke  å  skille  fra  hverandre  funngrupper
fra  forskjellige  perioder  fra  et  bestemt  funnsted.

Nettopp  det  at  oppsamlingene  var  systemtiske,   er  det  som
gjør  det  rimeiig  å  tro  at  fraværet  av  oidsaker  fra  yngre
steinalder  i  materialet  fra  Gyvatn  5   (reg.nr.   12)  virkelig
betyr  at  denne  boplassen  var  i  bruk  i  eldre  steinalder.   Det
er  innsamlet  360  flintstykker  herfra,  hvorav  39   (10,8  pro-
sent)   med  retusj   i  en  eoller  annen  form.   Man  må  vei  derfor
kunne  anta  at  iallfall  noen  oldsaker  fra  yngre  steinalder  -
pilespisser  eller  økseavslag,   først  og  fremst  -  ville  være
til  stede  i  funnmaterialet  dersom  de  fantes  på  stedet.

Dette  er  allikevel  bare  en  negativ  observasjon,   men
andre  forhold  peker  i  samme  retning.   Et  slikt  tegn  er  den
omfattende  bruken  av  iokaie  hardmaterialer  som  må  ha  fore-
gått  på  bopiassen,   noe  som  kan  oppfattes  som  et  gammeit
trekk  (Hagen  1963);   et  annet  er  funnet  av  en  tverrpil.
Tverrpiier  ser  ut  til  å  ha  vært  i  bruk  fra  slutten  av
eldre  steinalder  i  Syd-Norge   (Mikkelsen  1975  A,   s.   30  f.),
og  var  i  bruk  et  godt  sykke  inn  i  yngre  steinalder  (Indrelid
1973),   så  avgjørende  er  funnet  ikke.   Men  det  er  påfallende
at  tverrpilen  er  den  eneste  pilespisstypen  vi  har  fra
Gyvatn  5,   mens  tangespissene  er  så  godt  som  enerådende  i
de  andre  funnene.

Det  sikreste  tegnet  på  at  vi  har  å  gjøre  med  et  funn
som  iallfall  inneholder  elementer  fra  eldre  steinalder,
er  allikevel  de  tydelige  sporene  av  mikroflekketeknikk.
En  enkelt  mikroflekke  eller  to  forekommer  nok  i  de  fleste
noenlunde  store  boplassfunn  fra  steinalderen,   og  behøver
ikke  å  bevise  noen  ting.   Men  her  utgjør  mikroflekker  o.i.
4,2  prosent  av  fiintmaterialet,   og  det  må  betraktes  som
for  mye  til  å  kunne  avvises  som  sporadisk.

Mikroflekketeknikken  synes  å  være  karakteristisk  for
den  senere  delen  av  mesolittisk  tid   (eldre  steinalder)
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4.2.1.   Finnes  det  s or  av  bosetnin Li  eldre  steinalder?

Et  av  de  viktigste  resultatene  av  etterkrigstidens
arkeologiske  forskningsvirksorihet  her  i  landet  er  er-
kjennelsen  av  at  høyf jellet  i  temmelig  stort  omfang  ble
brukt  av  mennesker  allerede  i  eldre  steinalder  -  endog
tidlig  i  perioden,   ifølge  vanlige  oppfatninger.   Bildet
av  steinalderens  virk§ormet  i  f jeiiet  er  nok  på  mange
måter  utydeiig  ennå,  men  det  gjør  det  iallfall  beretLiget
å  stille  spørsmålet  om  også  de  områdene  som  grenser  til
de  egentlige  f jellområder,  ble  tatt  i  bruk  like  tidlig.
i  vårt  tiifeiie  må  spørsmåiet  bii  om  Sørlandets  heistrøk,
eksempiisifisert  ved  Gyvatnområdet,  \rommer  spor  etter  å
ha  vært  besøkt  av  mennesker  i  eldre  steinalder.   Fra  dette
utgangspunktet  føres  vi  naturlig  videre  til  å  spørre  om
hvilke  tidsrom  i  eldre  steinaider  som  i  så  fall  var  aktueiie,
av  hviiken  art  virksormeten  var   (hva  som  fikk  folk  til  å
siå  seg  ned  der  de  gjorde),   og  hvor  stort  omfang  den
hadde.

Det  må  riktignok  sies  at  funnene  fra  eldre  steinalder
(ca.   8000-3800  f .Kr. )   i  denne  delen  av  Norge  fra  før  av  er
svært  få,   og  dertii  iite  behandiet  i  iitteraturen.   Rent
teoretisk  skulle  det  ikke  være  noe  i  veien  for  at  Sør-
landet  fikk  bosetning  av  jegergrupper  alt  tidlig  i  perioden.
Få  steder  i  landet  ble  frie  for  is  så  raskt  etter  istiden,
og  avstanden  over  til  det  bebodde  "Nordsjøfastlandet"
var  kort   (Rolfsen  1972). ,Det  er  allikevel  uvisst  hvor
raskt  isen  trakk  seg  tilbake  fra  Ratrinnet  og  nordover,
slik  at  våre  områder  bie  tigjengeiige  for  bosetning
(Andersen  1960,    s.   43   f.)..

De  funn  og  iakttageiser  vi  har  fra  Gyvatnområdet,   kan
på  grunn  av  funnforhoidene  neppe  brukes  tii  annet  enn  å
gi  nokså  genereiie  svar  på  de  spørsmåiene  som  er  stilt.,
Særiig  må  det  igjen  minnes  om  at  den  feltmetode  som  er
brukt,   er  overflateoppsamling,   men  riktignok  slik  at  vi
ia  stor  vekt  på  å  få  med  alle  synlige  stykker  av  fiint,
skifer  og  bergkrystall,   mens  kvarts  bare  ble  innsamlet
i  form  av  prøver.   Metoden  må  dermed  kunne  karakteriseres
som  en  systematisk  form  for  overflateoppsamling.   Det  kan
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Fig.   76.   Mulige  boplasser  fra  eldre  steinalder  ved  Gyvatn.
Numrene  er  boplass-nr.
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i  Syd-Norge   (Mikkeisen  1975  8),   og  dette  må  da  bii  den
mest  sannsynlige  dateringen  av  Gyvatn  5,   og  dermed  av
de  eidste  kulturspor  vi  har  fra  undersøkelsesområdene.

innledningens  første  spørsmål  ser  aitså  ut  tii  å  måtte
besvares  bekreftende.   Setesdalsheiene,   i  dette  tilfellet
Gyvatnområdet,   fikk  virkelig,   etter  det  vi  kan  se,   besøk
av  foik  i  eidre  steinalder,   i  5.-6.   årtusen  f.KL

Vender  vi  oss  så  et  øyeblikk  tii  sp¢rsmåiet  om  omfanget
av  den  eldre  steinalders  virksormet,   så  er  det  for  det
første  det  å  merke,   at  Gyvatn  5  synes  å  være  en  innholds-
rik  boplass,   som  nok  kan  ha  mottatt  mer  enn  noen  få  besøk.
Dette  er  imidlertid  noe  en  utgravning  bedre  ville  kunne
gi  svar  på.

For  det  annet  kan  vi  forsøke  å  se  om  det  blant  de  bo-
piassene  vi  har  funnet,   er  andre  som  kan  tenkes  å  tilhøre
samme  gruppe  som  Gyvatn  5   (fig.   76).   Vi   ser  da  bort   fra
de  30  boplassene  ved  Gyvatn   (og  de  13   som  finnes  ved
Skjerka  og  andre  steder  i  samme  planområde)   som  har  gitt
så  få  og  intetsigende  funn  at  det  ikke  kan  sies  å  fore-
ligge  noe  grunnlag  for  datering  i  det  hele  tatt.   Men
heiier  ikke  biant  dem  som blir  igjen,   er  det  lett  å  få
øye  på  funn  med  sikre  trekk  av  eldre  steinalders  karakter.

®,Tydelige  spor  av  mikrof lekketeknikken  har  vi  bare  pa  en
annen  boplass,   nemlig  Gyvatn  2   (reg.nr.   9),   hvor  slike
stykker  utgjør  5,4  prosent  av  i  alt  187  §tykker  flint.
Andre  funn  viser  at  denne  boplassen  også  var  i  bruk  i
yngre  steinalder,   men  det  nokså  markerte  innslaget  av
mikrof lekker  kan  bety  at  den  ble  tatt  i  bruk  allerede  i
eldre  steinalder.   Ft  ganske  markert  innslag  av  kvarts  og
bergkrystall  peker  kanskje  i  samme  retning.

På  f iere  andre  bopiasser  er  det  funnet  en  enkelt  mikro-
flekke,   og  fra  den  funnrike  boplassen  Gyvatn  34   (reg.nr.   44)
har  vi  tre  stykker,  men  disse  forekomstene  må  nok  betraktes
som  sporadiske,   små  som  de  er.

Blant  de  øvrige  boplassene  kan  man  som  en  mulighet  nevne
Gyvatn  14   (reg.nr.   21)  ytterst  på  Skeisneset,   hvor  det  er
funnet  et  fragment  av  en  mikroflekkebokk,   eventuelt  også
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Gyvatn  15   (reg.nr.   22)   like  ved,   med  et  stykke  som  kan
oppfattes  som  en  lansettmikrolitt.   Gjenstander  som  nød-
vendiggjør  en  datering  til  yngre  stienalder,   er  det  ikke
funnet  på  disse  stedene.

Siike  saker  er  i  og  for  seg  heller  ikke  funnet  på  Gyvatn
52   (reg.nr.   66),   som  særpreges  av  at  nesten  hele  materialet
består  av  kvarts.  Det  er  også  funnet  kvarts  og  bergkrystaii
på  Gyvatn  i4  og  15.   Det  kan  derfor  tenkes  at  vi  på  disse
stedene  har  å  gjøre  med  boplasser  som  var  i  bruk  før  yngre
steinalder,  men  noe  mer  enn  det  er  det  nok  ikke  tiirådeiig
åsi.

Om  omf anget  av  folks  virksorrhet  ved  Gyvatn  i  eldre  stein-
alder  kan  vi  derfor  heller  ikke  si  annet  enn  at  funnene
gjør  det  sannsynlig  at  det  var  en  viss  virksomhet  der,
iallfall  i  den  senere  del  av  perioden.

Endeiig  har  vi  spørsmåiet  om  hva  slags  virksonhet  funnene
fra  eidre  steinaider  er  minner  om.  Til  dette  er  det  å  si  at
næringsgrunnlaget  den  gang  naturligvis  var  fangst  og  jakt.
Boplassenes  beliggenhet  viser  at  nærheten  til  vannet  var
viktig,   og  likeledes  at  det  antageligvis  var  av  betydning
å  ha  god  oversikt  over  omgivelsene.   Bopiassplasseringer  av
dette  siaget  har  Arne  8.  Johansen  etter  inngående  studier
av  forholdene  i  Lærdalsvassdraget  satt  i  forbindelse  med
fangst  av  rein.   Dyrene   (d.v.s.   bukkene)   ble  fanget  mens
de  svømte  over  vannene  under  høsttrekket  på  vei  ned  fra
sommerbeitene   (Johansen  1978).

Siik  kan  det  ha  foregått  ved  Gyvatn  også,   men  fordi
området  her  iigger  lavere  og  uten  tvil  var  skogkledd  i
langt  høyere  grad   (se  kap.   2.2.   ovenfor),   kan  man  nok
like  gjerne  tenke  på  andre  byttedyr  som  eig,   hjort  og
f .eks.   bever.

4.2.2.   Funnrikdommen   i re  steinalder.
Sammenlignet  med  hva  vi  har  fra  andre  forhistoriske

perioder  i  Gyvatn-området,   føles  det  fuiit  ut  berettiget
å  snakke  om  "rikdom"  når  det  gjelder  funnene  fra  yngre
steinalder.   En  god  del  boplasser  har  nemlig  gitt  funn  av
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Fig.   77.   Boplasser  med  funn  fra  yngre  steinalder  ved  Gyvatn,
Numrene  er  boplass-nr.
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oldsaker  som  med  sikkerhet  kan  dateres  til  yngre  stein-
aider   (fig.   77).  Vi  står  dermed  på  tryggere  grunn  når
den  tids  kulturforhold  skal  beskrives  en  tilfellet  var
for  eldre  steinalders  vedkommende.

Funnene  fra  yngre  steinalder  kan  sies  å  faiie  i  to
kronologisk  forskjellige  grupper.   Det  er  for  det  første
de  boplassene  som  har  gitt  funn  av  tangespisser,   sylind-
riske  flekkeblokker,   ryggf lekker,   stykker  av  slipte  flint-
økser  og  fragmenter  av  skiferpiler,   og  for  det  annet  er
det  de  stedene  som har  gitt  funn  av  flatehugde  saker.

Den  første  av  disse  gruppene  omfatter  funn  fra  ialt  15
1okaliteter.  Hvordan  de  relevante  oldsakene  fordeler  seg
på  disse  iokalitetene,   fremgår  av  følgende  tabeii:

Boplass    Tangespisser        Avslag  av      Sylindr.   Ryggfl.   Skifer-
nr.              AI       A2       A3     C  slipte  ø.       blokker
Gyv.      2

Gyv.      6

Gyv.      9      1

Gyv.    10                    2

Gyv.    26                    1

Gyv.    32

Gyv.    33                     1

44        Gyv.    34      1           3
45        Gyv.    35      1

47         Gryv.   37

53        Gyv.   42

54        Gyv.   43
64        Gyv.   50                   1

65        Gyv.    51
68        Gyv.    53

11

1

12

11

piler

Ved  vurderingen  av  hva  disse  oldsakene  betyr  for
dateringen  av  de  enkeite  boplassene,   er  det  viktig  å
være  oppmerksom  på  at  de  kan  ha  noe  forskjeilige  aldre.
Tangespisser  av  typene  Al  og  A2  er  riktignok  vanlige,   og
kanskje  vaniigst,  på  boplasser  fra  meiiomneoiittisk  tid,
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men  f iere  funn  fra  Syd-Norge  tyder  på  at  de  kom  i  bruk
allerede  i  senmesolittisk  tid   (Indrelid  1973,   Mikkelsen
1975  A,   Østmo  1976).   Der  det  ikke  er  funnet  andre  ting
som  styrker  en  datering  til  yngre  steinalder,   kan  man
derfor  ikke  være  helt  sikker  på  at  en  slik  datering  er
riktig.   Det  skal  allikevel  nevnes  at  tangespisser  i.
senmesolittiske  funn  gjerne  opptrer  sammen  med  tverr-
piler  og  eneggete  spisser,   og  når  de  mangler,   er  det
kanskje  mest  sannsynlig  at  funnet  er  yngre.

På  tryggere  grunn  er  vi  når  det  gjelder  de  andre
typene.   Tangespisser  av  type  A3   synes  å  være  forbehoidt
funn  fra  yngre  steinalder,   nærmere  bestemt  mellomneolittisk
tid   (Malmer  1969),   mens  tangespisser  av  typene  8  og  C
neppe  opptrer  før  yngre  mellomneolittisk  tid  -  stridsøks-
kulturens  tid.   Avslag  av  slipte  flintøkser  kan  vel  i
teorien  være  fra  et  hvilket  som helst  tidspunkt  innenfor
yngre  steinalder,   seiv  om  også  de  ser  ut  tii  først  og
fremst  å  opptre  i  mellomneolittiske  funn  (odner  1965).

Skiferpiienes  kronologi  er  iangt  fra  å  være  tiifreds-
stiiiende  utredet,  men  de  later  iailfaii  til  å  ha  hatt
særlig  stor  utbredelse  samtidig  som  tangespissene  av
typene  8  og  C  var  i  bruk,   det  vil  si  i  yngre  mellom-
neolittisk  tid   (se  Østmo  1980  m.   litt.   henv.).

Sylindriske  f lekkeblokker  og  ryggflekker,   restene
etter  produksjonen  av  tangespissene,   regnes  også  for  å
være  mellomneolittiske   (Becker  1951,   Malmer  1969),   men
det  kan  vel  ikke  utelukkes  at  de  kan  være  eldre,   så
lenge  tangespissene  kan  være  det.

På  bakgrunn  av  det  som  er  anført  ovenfor,   ser  det  ut
til  at  boplassene  Gyvatn  2,   10,   26,   34,   35,   43  og  53
var  i  bruk  i  mellomneolittisk  tid,   hovedsakelig  i  yngre
del  av  perioden.   De  andre  boplassene  i  tabellen  kan
også  godt  ha  vært  i  bruk  da,   men  samtidig  kan  vi  ikke
utelukke  at  de  er  eldre,   og  eventuelt  kan  de  dermed
markere  en  kontinuitet  i  utnyttelsen  av  området  fra
senmesolittisk  til  yngre  mellomneolittisk  tid.  Dette
er  allikevel  usikkert.
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Den  andre  gruppen  funn  fra  yngre  steinalder  er  de  som
innehoider  f latehugne  f iintsaker,   og  som  derfor  må  dateres
til  senneolittisk  tid  eller  (eldre)  bronsealder.   Det  gjelder
Gyvatn  23,   hvor  det  er  funnet  en  flintdolk  av  type  VI  A,
Gyvatn  39,  hvor  det  er  funnet  en  hjerteformet  pilespiss,
og  Gyvatn  45,  hvor  det  er  funnet  en  sigd  av  flint  foruten
skrapere  som  også  må  sies  å  væ`re  av  karakteristisk  sen-
neolittisk  type.

Deb  er  bemerkelsesverdig  at  funnene  fra  mellomneolittisk
tid  ved  Gyvatn  er  så  irye  tallrikere  enn  funnene  fra  tidligere
perioder.   Dette  fenomenet  preger  funnene  fra  store  områder,
det  synes  å  gjeide  fangstboplasser  i  det  meste  av  meiiom-
Skandinavia.   Fangstområder  ved  kysten,   i  skogtraktene  og
i  høyf jellet  ser  ut  til  å ha  vært  tatt  i  bruk  i  en  iangt
høyere  grad  enn  tidligere.   Det  er  ikke  her  piass  tii  å  gå
inn  på  noe  forsøk  på  å  forklare  dette,   vi  får  bare  nøye  oss
med  å  konstatere  at  det  almene  viser  seg  i  det  spesielie  -
at  de  historiske  begivenheter  som har  etterlatt  seg  så
tydeiige  spor  ved  kysten  og  i  fjeliet,   også  berørte  Gyvatn-
området  og  heistrøkene  omcring.

Det  finnes  også  andre  funn  som beiyser  kuiturforhoidene
i  yngre  steinalder  i  denne  delen  av  landet.   Særlig  kan  det
være  grunn  tii  å  nevne  et  samlet  funn  av  tre  slipte  fiint-
økser   fra  Kalland   i  Hornnes   (Rolfsen  1975).   Øksene  kan  ha
vært  lagt  ned  i  jorden  som  offer,   eller  gjemt  vekk  ved  en
eller  annen  anledning.   I  alle  fall  ville  man  nok  helst
sette  dem  i  forbindelse  med  et  jordbruksmiljø,   og  det  er
så  meget  mer  bemerkelsesverdig  som  Kailand  iigger  400  m
over  havet.   Såpass  høytliggende  områder  bie  aitså  tatt
i  bruk  tii  jordbruksformåi  allerede  i  meiiomneoiittisk
tid,   og  det  er  nærliggende  å  tenke  seg  at  de  samme  men-
nesker  som  drev  dette  jordbruket,   også  gjorde  seg  nytte
av  fangstmulighetene  i  heier  og  fjell,   f.eks.   ved  Gyvatn.

Det  er  eiiers  ingen  ting  som  tyder  på  den  at  første
av  de  to  funngruppene  vi  nevnte  fra  Gyvatnområdet  -
"tangespissgruppen",   kunne  den  kalles  -har  noen  annen

lokal  bakgrunn  enn  fangsten.   Alle  boplassene  ligger  helt



-158   -

nede  ved  Gyvatn.   Mange  av  dem  ligger  samlet  i  to  for-
skjellige  konsentrasjoner,   6n  ved  Kolandsviken.  i  nord-
vestenden  av  vannet,   og  en  omcring  det  gamle  utløpsoset
for  Skjerka  i  sydenden  av  det.   De  fleste  andre  boplassene
i  tangespis§gruppen  ligger  langs  sydvestbredden  av  Gyvatn

0mellom  de  to  store  konsentrasjonene  i  nordvest  og  syd,   pa
så  godt  som hvert  eneste  lille  nes  er  det  funnet  flint
langs  denne  strekningen.

En  konsentrasjon  av  boplasser  til  endene  av  vannet  og
til  fremstikkende  nes  kan  meget  vei  tenkes  å  henge  sammen
med  et  erhvervsmønster  som  det  som  ble  nevnt  under  omtalen
av  funnene  fra  eidre  steinaider,   der  det  avgjørende  var  å
ha  god  oversikt  over  og  lett  adkomst  til  vannet,   til  selve
vannf iaten,   for  å  drive  jakt  på  dyr  i  ferd  med  å  trekke
enten  over  selve  vannet,   eller  rundt  endene  av  det.

Når  det  gjeider  funnene  i  den  andre  gruppen,   de  som
inneholder  flatehugde  flintredskaper,   er  ikke  saken  like
opplagt.   For  det  første  er  disse  funnene  for  få  tii  at
det  er  muiig  å  peke  på  noe  klart  mønster  i  deres  utbre-
delse  -  det  skulle  da  være  at  de  ikke  skiller  seg  vesent-
lig  fra  de  andre  funnene  vi  har  omtalt  i  denne  henseende.
For  det  annet,   så  er  flintdolker,   og  i  særlig  grad  flint-
sigder,   ikke  av  de  ting  som  vanligvis  opptrer  på  fangst-
boplasser.   Ukjente  er  slike  funn  riktignok  ikke   (Skjølsvold
1977,   Marstrander  1946),   men  iallfall  uvanlige.   Funnet  av
en  flintsigd  får  en  til  å  tenke  på  om  det  kan  ha  vært  gjort
forsøk  på  å  drive  jor.dbruk  ved  Gyvatn  i  senneolittisk  tid.
Nå  var  senneoiittisk  tid  etter  ait  å  dømme  en  stor  ekspan-
sjonstid  for  jordbruket  i  det  meste  av  Norge,   og  deL  kan
i  og  for  seg  tenkes  at  ekspansjonen  nådde  så  langt  som
tii  Setesdalsheiene.   Men  de  funn  vi  her  har  til  rådighet,
er  det  nok  ikke  mulig  å  komme  frem  til  noen  avgjørelse  i
denne  saken.

Det  er  imidlertid  ingen  tvil  om  at  de  lavereliggende
områdene  i  nærheten  f ikk  merke  den  senneolitti'ske  ekspan-
sjonen.   I   1887   fant  man  ikke  mindre  enn  37  skrapere  av
f iint  av  karakteristisk  senneolittisk  form  -  såkaite
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skjeformede  skrapere,   de  fleste  -  på  gården  Hornnes   (Rolfsen
1975).   Skraperne  ble  funnet   "i  Husets  umiddelbare  Nærhed  i
Akeren,   1  alen  nede  i  Jorden  omtrent.',   og  viser  med  stor
tydelighet  at  man  levde  etter  tidens  skikk  og  bruk  på  samme
måte  som  i  sentrale  jordbruksstrøk  i  Norden.   Det  miljø  dette
funnet  representerer,   var  nok  en  vesentlig  forutsetning  for
de  begivenheter  som  de  senneolittiske  funnene  ved  Gyvatn  er
minner  om.

En  annen  sak  er  at  flintdolker  og  sigder  ikke  hører  med
til  det  man  normalt  ville  oppfatte  som  boplassavfall.   Begge
de  to  stykkene  vi  har  funnet  ved  Gyvatn,   er  meget  mindre
slitt  enn  tilfellet  er  for  mange  av  dem  som  er  funnet  andre
steder,   så  det  kan  neppe  være  aktuelt  å  betrakte  dem  som  ut-
siitte  saker.   Det  gjenstår  da  den  muiighet  at  de  har  vært
lagt  ned  i  jorden  i  en  bevisst  hensikt,   og  da  rimeligvis
enten  som  ofre  til  religiøse  makter  -  i  likhet  med  funnene
fra  Kalland  og  Hornnes,   eller  som  gravgods.   Funnomstendig-
hetene  gjør  at  vi  ikke  kan  komme  nærmere  en  iøsning  på
dette  probiemet,   men  det  kan  være  verdt  å  iegge  merke  tii  at
jordbrukskulturens  sosiale  eller  religiøse  skikker  ble
praktisert  ved  Gyvatn  i  senneolittisk  tid  eller  eldste
bronseaider.   Det  kan  bety  at  Setesdalsheiene  på  det  tids-
punkt  -  om  ikke  før  -  var  trukket  inn  i  jordbrukskulturens
livsmønster  og  erhvervsliv.

Det  mulige  depotfunnet  Gyvatn  54   (reg.nr.   69)   kunne  tenkes
å  vise  at  et  iignende  forhold  gjorde  seg  gjeldende  aiierede
i  mellomneolittisk  tid.   Preget  som  funnet  er  av  en  ganske
velutviklet  flekketeknikk,   synes  det  mest  næriiggende  å
oppfatte  det  som  produkt  av  det  samme  miljø  som  tangespissene
og  de  sylindriske  flekkeblokkene.   Dette  er  allikevel  langt
fra  sikkert,   likesom  funnets  karakter  av  depot-  eller  offer-
funn  heller  ikke  er  utvilsom.

Det  samme  gjelder  for  to  andre  funn;   samlingen  av  tilslåtte
bergkrystaller  fra  G_yvatn  22   (reg.nr.   29),   og  flintsakene  fra
en  bergsprekk  på  Gyvatn  41   (reg.nr.   52) .   Det   iigger  nær  å  se
dem  som  bevisst  nedlagte  saker,   men  såvel  dette  som  den  mer
nøyaktige  dateringen  av  dem  er  ganske  på  det  uvisse.
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4.2.3.   Udaterte  bo lassfunn.
I  tillegg  til  de  funn  som  kan  dateres  til  eldre  eller  yngre

steinalder,   f innes  det  til  sammen  ikke  mindre  enn  58  boplass-
lokaliteter  som  ikke  har  gitt  daterende  funn  ved  våre  under-
søkeiser.   Når  det  gjelder  de  boplassene  som  ikke  ligger  ved
Gyvatn,   kan  dette  tenkes  å  skyldes   funnomstendighetene.   De
boplassene  er  nemlig  for  de  f lestes  vedkommende  funnet  ved
prøvestikking,   og  det  er  i  det  hele  tatt  ikke  så  mange  funn
vi  har  fra  dem.

Det  er  aiiikevel  påfallende  at  ingen  av  de  boplassene  som
ligger  andre  steder  enn  ved  Gyvatns  strender,  har  gitt  dater-
bare  funn.   Blant  disse  boplassene  finner  vi  dem  som  ligger
ved  vannene  nord  for  Gyvatn  -  Nordåre  Kjosevatn  og  Litie-
Gyvatn,   videre  boplassene  ved  Skjerka  syd  for  Gyvatn,   en
enkelt  heller  i  heia  vest  for  Gyvatn,   og  boplassene  ved
Dåsvatn  nede  i  dalen  sydvest  for  heiområdet  ved  Gyvatn.   Med
ett  enkelt  unntak  er  det  altså  snakk  om  boplasser  som,   i  iik-
het  med  dem  som  er  omtalt  tidligere,   kan  sies  å  være  knyttet
tii  vann  og  vassdrag,   og  forsåvidt  trenger  de  ikke  ha  noen
annen  bakgrunn  enn  dem  vi  har  omtalt  tidligere.   Det  er
allikevel  mulig  at  det  blant  disse  boplassene  er  enkelte  med
noe  andre  forutsetninger.

I  en  velkjent  teori  om  boplassers  mulige  funksjoner  blir
det  regnet  med  tre  hovedtyper  av  boplasser.   Det  er  basisbo-
plasser  (base  camps),   spesialiserte  boplasser
£±EP±)   og  rasteplasser (transit  cam

( extraction
s)   (Vita-Finzi   &  Higgs

1970).   Det  kunne  være  næriiggende  å  tenke  seg  at  de  fleste
av  de  daterte  boplassene  ved  Gyvatn  har  hatt  funksjon  som
spesialiserte  boplasser  brukt  i  bestemte  fangstsesonger.  Ved
de  naturiige  veiene  inn  til  Gyvatn  kunne  man  da  vente  å
finne  rasteplasser.   Noen  av  boplassene  ved  Skjerka,   kanskje
også  enkeite  av  de  andre,  kunne  tenkes  å  ha  vært  slike  raste-
piasser,   brukt  under  ferden  til  og  fra  Gyvatnområdet.
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4.2.4.   Funnfattigdommen_  i  tidlig  metallti_d._
Selv  etter  at  metall  i  form  av  bronse  var  tatt  i  bruk

til  prydgjenstander,   våpen  og  etterhvert  også  arbeids-
redskaper  i  enkelte  miljøer  i  Syd-  og  Mellom-Skandinavias
sentrale  strøk,   må  man  regne  med  at  bruken  av  steinredskaper
fortsatte  ennå  en  god  stund  de  fleste  steder,   og  ikke
minst  i  områder  som  dem  vi  har  å  gjøre  med.   Man  regner  at
bronseaideren  i  Norden  begynte  ca.   1800   f .Kr. ,   men  ennå
i  mange  yngre  funn  er  det  redskaper  av  f lint  og  andre
harde  steinslag  som  dominerer   (f.eks.   Skjølsvold  1970).

Flintdolken  fra  Gyvatn  23   (reg.nr.   32)   er  den  eneste
oldsak  av  stein  vi  har  funnet,   som  med  sikkerhet  lar  seg
datere  til  en  tid  etter  den  ''egentlige"  steinalderen.   De
andre  funn  vi  har  gjort  av  f latehugde  flintsaker  -  pile-
spissen  fra  Gyvatn  39   (reg.nr.   50)   og  sigden  fra  Gyvatn  45
(reg.nr.     56)   -kan  være  like  unge  eller  yngre,   uten  at
det  lar  seg  avgjøre  sikkert.   Selvsagt  kan  det  også  tenkes
at  noen  av  de  udaterte  funnene  vi  har  gjort,  kan  være  fra
metalitid,   men  det  er  det  vanskeiig  å  få  noe  nærmere  greie

®

Pa.
På  bakgrunn  av  de  tallrike  funnene  fra  mellomneolittisk

tid  kommer  vi  nok  ikke  forbi  at  funnene  f ra  våre  områder
etterlater  det  samme  inntrykk  som  funnene  fra  det  øvrige
Syd-Norge,   nemlig  at  bruken  av  stein  til  redskaper  gikk
tilbake  ved  overgangen  til  bronseaideren,   og  på  det
nærmeste  forsvant  i  århundrene  frem  mot  vår  tidsregnings
begynnelse.   Spørsmåiet  blir  da  om  årsaken  tii  dette  er  at
folk  sluttet  å  bruke  Søriandsheiene  og  iignende  områder,
eller  om  deres  virksomhet  var  av  en  slik  art  at  den  har
etterlat.t  seg  andre  spor,   spor  som  vi  ikke  har  funnet.
Nærmest  ville  man  vel  tro  at  det  er  det  siste  som  er
riktig.  Vi  har  riktignok  ikke  noe  som helst  grunnlag  for
å  si  at  bronse  ble  brukt  til  redskaper  elier  annet  i  under-
søkelsesområdene  i  bronsealderen  -  heller  ikke  i  Setesdai
for  øvrig,   for  den  saks  skyld.   Men  jakt-  og  fangst-
ressursene  var  der  vel  stadig  vekk,   og  det  er  vanskelig
å  tro  at  foik  sluttet  å  utnytte  dem  seiv  om  de  begynte  å
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Fig.   78.   Prøvestikking  under  Tjovhelleren.   Helleren  gav-
godt  ly  for  regnet.
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bruke  iitt  metaii,   og  seiv  om  jordbruket  kanskje  også  bie
viktigere  enn  det  hadde  vært  før   (sml.   Bakka  1976).

Det  må  i  denne  sammenheng  sies  at  det  viiie  være  av
stor  interesse  å  få  undersøkt  og  datert  siike  samiinger
av  varmepåvirket  stein  som  vi  har  funnet  ved  Gyvant   (reg.
nr.   25,   31  og  62).   Slike  forekomster  kan  nettopp  være
det  vi  leter  etter  -  kulturspor  f ra  tidene  etter  at
stein  gikk  ut  av  bruk  som  redskapsmateriale.   Her  kan  også
nevnes  et  annet  funn,   som  ikke  er  tatt  med  i  registrerings-
katalogen.   Det  gjelder  noe  trekull  som  ble  funnet  ved
prøvestikk  i  en  av  de  mange   "Tjovhellere"   som  ligger
i  heiene  orikring  Gyvatn.   Nærmere  bestemt  ligger  den  like
nord  for  Tjovhellertjønn   (ikke  det  samme  som  ved  reg.nr.
6),   ca.1500   m  SV   for  Midtstrandodden   (UTM  ML213096)

(fig.   78).   Trekullet  ble  funnet  under  ca.   40  cm  sand  og
grus,   og  kan  være  spor  av  at  stedet  har  vært  brukt  av
mennesker  i  gammel  tid.   Fra  nyere  tid  er  det  fortalt  om
denne  helleren  at  den  har  vært  brukt  som  støl.

Inntil  dette  og  lignende,   tilsynelatende  ubetydelige
funn  kan  tas  opp  til  nærmere  studium,   må  vi  nok  siå  oss
til  ro  med  at  heienes  kulturhistorie  i  bronsealderen  og
den  tidligste  jernalderen  stort  sett  er  lite  kjent  for
OSS.

4.2.5.   Jernvinnes
Jernvinna,   det  var  den  gamle  kunst  å  utvinne  jern  av

nyrmaim.   Sin  storhetstid  her  i  landet  ser  den  ut  tii  å
ha  hatt  i  yngre  jernalder  og  tidlig  middelalder  (Martens
1979).   Særlig  i  bygdene  øverst  opp  mot  fjellet  er  det  i
Syd-Norge  funnet  spor  etter  denne  virksonheten,   f .eks.
ved  Hovden  i  Bykle   (Rolfsen  1977A,   Nakkerud  og  Wigestrand
1982) .   De  funn  vi  har  gjort  ved  Gyvatn  og  Skjerka,   passer
utmerket  inn  i  dette  bildet.   På  i  alt  14  forskjeilige
steder  har  vi  kunnet  samle  inn  prøver  av  jernslagg   (sinder)
fra  forekomster  av  forskjellig  størreise   (fig.   79).   På
disse  stedene  har  det  derfor  vært  fremstilt  jern.  Av
stedenes  beliggenhet  kan  vi  se  at  man  foretrakk  områder
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Fig.   79.   Funnsteder  for   jernslagg  ved  Gyvatn.
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ved  sjøer,   som  Gyvatn,   Sandvatn,   Romedalsvatn,   Mykestøl-
Vatn  og  Dåsvatn,   selv  om  et  par  forekomster  også  er  funnet
andre  steder.

i  seg  seiv  sier  de  funn  vi  har  gjort,   iite  om  når  den
jernfremstilling  de  er  minner  om,   ble  drevet.   Det  er  der-
for  de  tidsbestemmeiser  som  er  oppnådd  andre  steder,   som
kan  gi  noen  hoidepunkter  for  å  gjette  på  at  også  våre
funn  er  fra  yngre  jernalder-tidlig  middeiaider.   Såpass
mange  funn  av  jernslagg  har  vi  iaiifaii  gjort,   at  vi  må
kunne  si  at  jernutvinningen  må  ha  vært  ganske  viktig
for  foik.   Noe  grunnlag  for  å  si  at  produksjonen  var  stor
nok  tii  å  dekke  mer  enn  det  lokale  behov,  har  vi  aiiikevel
foreløpig  ikke.

Jernalderens  historie  i  bygdene  orrkring  undersøkelses-
områdene  er  eiiers  belyst  av  flere  viktige  undersøkeiser.
Det  er  særiig  foikevandringstiden  -  årene  fra  ca.   400  -
600  e.Kr.   -  som  har  etterlatt  seg  rike  funn.   Der  Evje
Nikkeiverk  iå,   ligger  fremdeles  restene  av  det  største
gravfeltet  som  er  kjent  fra  Setesdalen  med  opprinnelig
44  gravhauger.   De  utgravningene  som  i  årenes  løp  har
vært  foretatt  der,   viser  at  gravene  ble  anlagt  nettopp
i  folkevandringstiden   (Marstrander  1938,   Rolfsen  1974).
Roifsen  peker  på  stedets  og  omgivelsenes  varierte  tiibud
av  muiigheter  for  såvei  jordbruk  som  jakt  og  fangst  som
Økonomisk  bakgrunn  for  de  mennesker  som  er  gravlagt
på  feitet,  men  også  på  stedets  beliggenhet  i  krysnings-
punktet  for  veier  fra  nord  til  syd  gjennom  Setesdalen,
og  fra  øst  til  vest.   Noen  stor  rikdom kan  man  vel
ikke  si  gravene  er  preget  av,  men  i  den  mest  fremtre-
dende  av  haugene  er  det  iallfall  funnet  en  bronse-
kjele  som  er  kommet  fra  et  verksted  på  KontinenLet.

En  annen  side  av  folkevandringstidens  bondesamfunn
møter  oss  i  funnene  fra  Sostelid  i  Åseral,  hvor  restene
av  en  hel  gård  med  fiere  hus,   innmark,   utmark  og  grav-
hauger  er  undersøkt   (Hagen  1953).   Funn  som  disse  gir
inntrykk  av  et  livskraftig  samfunn  som  i  høy  grad  kjente
og  visste  å  utnytte  de  muligheter  naturen  gav.
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Bygdeborgene  er  med  på  å  fylle  ut  dette  biidet.   De
skal  antagelig  oppfattes  som  lokale  forsvars-  og  tilf lukts-
steder  fra  eidre  jernalder.   Det  iigger  bygdeborger  både
på  Kaiishovet  på  Kaiihovd  i  Dåsvatndaien  og  på  Horjekniben
ved  Senum   (Rolfsen  19778).

Bildet  av  kulturforholdene  er  i  og  for  seg  ikke  vesent-
1ig  annerledes  for  yngre  jernalders  vedkommende.   Det  er
stadig  gravfunnene  som  utgjør  den  største  delen  av  kilde-
materiaiet;   J.   H.   Larsen  nevner  såiedes  21  gravfunn  fra
yngre   jernalder  i  Bygland,   og  11   fra  Evje  og  Hornnes.
Det  er  bemerkelesesverdig  at  den  hedenske  gravskikken  ser
ut  tii  å  ha  vært  praktisert  ienger  i  Agderfyikenes  inn-
landsstrøk  enn  de  fleste  andre  steder   (Larsen  1984),   men
i  vår  sammenheng  er  det  viktigere  at  funnene  også  f ra
denne  tiden  må  oppfattes  som  minner  om  et  jevnt  soiid
bondesamfunn,   og  det  er  i  den  sammenheng  vi  må  se  utnyt-
telsen  av  i"rmalmen.  Jernvinna  var  uten  tvil  en  forut-
setning  for  fremveksten  av  jernaldersamfunnet,   i  våre
strøk  som  andre  steder  i  landet.

Fortsatte  undersøkelser  i  registreringsområdene  kunne
forhåpentligvis  gi  flere  opplysninger  om  jernfremstiilingen
der  -  i  form  av  tufter,  blestre  og  kullgroper.   Men  alle-
rede  de  funn  vi  har  gjort,  gjør  det  berettiget  å  si  at
jernvinnesporene  representerer  et  nytt  høydepunkt  i  våre
heitrakters  forhistorie,   etter  funnene  fra  steinalderen.

Av  en  viss  interesse  er  det  at  mange  av  de  stedene
hvor  vi  har  funnet  jernslagg,   har  lokale  navn  som  hen-
spiiier  på  forekomstene.   Sindreknodden,   Sindrebu  og
Sindreodden  er  slike  navn.   Bare  på  ett  sted  med  navn
av  denne  typen  har  vi  ikke  funnet  slagg,   nemlig  ved
Sindrebu  ved  Midtstrandodden   (sml.   reg.nr.   55).   En  mulig
forklaring  på  dette  kan  være  at  navnet  har  sitt  opphav
i  forekomsten  ved  Sindrebuøygard  1  km  lengre  nordvest
ved  Gyvatn   (reg.nr.   57),   men  deL  er   jo  også  muiig  at  vi
ikke  har  lett  godt  nok.

"Sinder"   og   "Sindre-",   som  er  det  betydningsbærende

leddet  i  disse  navnene,   er  betegnelsen  for  et avfalls-
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produkt  ved  jernfremstillingen   (Norsk  Riksmålsordbok;
Brøgger  1925,   s.146,148).     Dette  kan  tyde  på  at
navnene  ikke  er  så  gamle,   og  eventueit  ikke  rekker  tii-
bake  til  den  Lid  da  jernvinna  ble  drevet.   i  så  faii
viiie  man  kanskje  fortrinnsvis  ha  ventet  å  f inne  navn
som henspilte  på  selve  fremstillingsprosessen  eiier  på
installasjoner  som  fantes  der  den  gang  den  ble  drevet,
f .eks.   navn  som  inneholdt  leddet  "blester"  eller
lignende.   "Sinder"-navnene  viser  jo  ikke  annet  enn  det
man  kan  se  på  stedene  i  dag  -  nemlig  at  det  f innes
jernslagg  der,  og  at  dette  forhold  i  flere  tilfeller
har  vært  oppfattet  som karakteristisk  nok  til  å  gi
stedene  navn.

4.2.6.   Middelalderen  o senere  tiders  kulturhistorie.
Johannes  Skar  forteller  at  "1  Trældalarne  på  Bøsheidi,

var  ei  heii  bygd.   Der  låg  ormslid  og  Knutsiid  og  Gjy-
støyl,   Skjeie  og  Nøvelting.  Nøvelting  var  tingstad.
På  Skjeie  kappreid  dei,   når  der  var  Ting.   På  Nøvei-
ting  syner  mange  Grefter,   der  vart  dei  gravne  ne,   dei
som  faii  på  Tinget."   (Skar  1910)    (Fig.   80).

Sagn  om bosetning  i  eldre  tid,   gjerne  tidfestet  til
før  Svartedauen,   tref fer  man  på  mange  steder  i  heier  og
fjeiistrøk.  Det  er  imidlertid  svært  ofte  vanskeiig  å
f inne  bevarte  spor  etter  bebyggelse  og  annet  som kunne
bekrefte  sagnene,   og  så  også  i  vårt  tiifeiie.  Vi  har
etter  forholdene  lett  ganske  godt  etter  tufter,  gjerder
og  siikt  både  på  de  stedene  Skar  nevner,   og  på  andre,
som  vi  er  blitt  fortalt  lignende  sagn  om  av  lokalkjente
folk.   Rjupestøyl  ved  Grunnevatn  er  et  slikt  sted,  Vetrhu§,
Hommen,   Saueiii  og  Kjåkedal  ved  Vetrhusvatnet  er  andre.
På  f lere  av  disse  stedene  ligger  det  riktignok  rester
av  nedfalne  utløer  og  denslags,   enkeite  steder  også
av  hus  som  har  vært  varig  bebodd.   Men  i  ingen  av  disse
tiifeiiene  var  det  noen  grunn  til  å  regne  med  at  disse
forekomstene  er  eldre  enn  høyst  et  par  hundre  år.   Kuitur-
minner  er  de  like  fullt,  men  de  faller  utenfor  det  som
er  denne  undersøkelsens  mandat.
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Fig.   80.   Skeie  ved  Gyvatn,   hvor  sagnet  sier  at  det  foregikk
kappridning  i  eldre  tid.
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Bare  på  ett  sted  fant  vi  en  tuft  som  ialifaii  kan
tenkes  å  være  eidre,   nemiig  på  Håvestøiøygard  ved  Øy-
gardsvatn   (reg.nr.   77).

På  Nøveiting,   som  ligger  i  en  lun,   sydøstvendt  li
ved  Håstøvatn   (UTM  ML261115),   kunne  vi   ikke .finne  spor
etter  de  "Grefter"  Skar  nevner,  bare  noen  løetufter  og
noe  som kan  være  rester  av  et  steinfjøs,   utvilsomt  av
yngre  opphav  enn  det  som  angår  oss  her.

I  korthet  skal  det  endelig  nevnes  at  vi  heller  ikke
fant  noe  som  kan  settes  i  forbindelse  med  bruk  av  de
tradisjoneiie  veiene  gjennom  Gyvatnområdet  i  forhistorisk
tid  eiier  middelalderen.  Allfarveien  på  vestsiden  av
Byglandsf jorden  gikk  i  eldre  tid  "yver  Frøysnesheiane,
Skomedalen  og  so  endelengs  Trældalane  og  ned  til  Senum
ved  Guiismedmoen"   (Lande  1939,   s.196),   vei  gikk  også
over  heia  til  Lognavatn  i  Åseral.  Naturforholdene  tilsier
at  disse  veiene  må  være  urgamle,   men  det  er  også  alt  vi
kan  si  om  saken.

Når  vi  ikke  fant  mer,   behøver  det  ikke  å  bety  at  de
gamie  sagnene  om  gårder  og  veier  ikke  stemmer.   De  er
bare  ikke  blitt  bekreftet  av  funn  vi  har  gjort,  men  det
er  jo  mulig  at  eldre  spor  er  blitt  ødelagt  som  resultat
av  virksorrheten  på  stedene  i  nyere  tid.   Det  er  det  samme
forhold  som  i  lavlandsbygdene  de  aller  f leste  steder
ellers.  Visse  spor  etter  bebyggelse  i  oldtiden  og  middel-
aideren  kan  nok  finnes  mange  steder,   men  de  er  så  svake
og  utvisket  at  de  bare  kan  oppdages  ved  betydelig  felt-
innsats .

Fra  et  arkeologisk  utgangspunkt  er  det  følgelig
lite  vi  foreløpig  kan  bidra  med  til  kulturhistorien  i
registreringsområdene  i  middelalderen  og  nyere  tid.
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5.   Verneverdi.

5.1.   Innledning.
Både  de  bestemmeiser  som  gjelder  om  kulturminner  og

vanlig  praksis  tilsier  at  kulturminners  verneverdi  bør
vurderes  i  forhold  til  de  almene  og  spesielle interesser
som  berører  dem.  Generelt  kan  slike  interesser  knyttes
til  begrepene  vitenskapelig  verdi,   anskueliggjørelse  og
pleie.

Vitenska verdi .
For  vitenskapen  har  kulturminnene  interesse  hoved-

sakelig  som kildemateriale  til  løsning  av  kulturhistoriske
spørsmåi,   og  vurderingen  av  deres  verdi  vii  derfor  måtte
rette  seg  etter  det  datapotensiale  kulturminnene  kaLn  antas
å  representere,   sett  i  forhold  til  aktuelle  kulturhistor-
iske  problemstillinger.   I  dette  arbeidet  er  dette  gjort  i
form  av  en  gjennomgåelse  av  Gyvatn-  og  Evjedistriktets
kulturhistorie  i  forbindelse  med  omtalen  av  de  funn  som
er  gjort   (kap.   4).

Anskueliggjørelse  gjelder  særlig  det  man  kunne  kalle
de  padagogiske  interessene,   men  også  i  noen  grad  turisme-
og  rekreasjonsinteressene.

Pleie. De  spesielle  pleieinteressene  må  rette  seg  etter
kulturminnenes  verdi  for  anskueliggjørelse.

5.2.   Verneverdier  i  undersøkelsesområdene.
Gjennomgangen  av  de  funn  som  er  gjort,   og  av  de  resul-

tater  som  er  innvunnet  på  grunniag  av  dem  for  forståei§en
av  undersøkelsesområdenes  kulturhistorie,   skulle  ha  vist
at  bestanden  av  kulturmihner  både  er  ganske  stor  og
temmeiig  godt  variert.   Seive  kulturhistorien  er  ennå
i  beste  fall  skissemessig,   men  det  er  ingen  tvil  om  at
det  kan  oppnås  gode  resultater  ved  mer  systematiske
undersøkelser.   Betydningen  av  de  resultater  som  kan
oppnås,   er  det  allt.id  vanskelig  å  spa  om  på  forhånd,®

men  det  er  neppe  for  dristig  å  anta  at  de  vil  kunne  få
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verdi  ut  over  det  regionale,   først  og  fremst  fordi  vi
her  har  å  gjøre  med  en  landskapstype  hvis  arkeoiogi  fra
før  av  er  lite  kjent,  og  det  er  trolig  at  utgravninger

/

av  f lere  av  de  boplassene  og  jernvinneplassene  vi
har  funnet,   vil  kunne  gi  gode  resultater.

Etter  de  funn  som  er  gjort,  må  man  si  at  granskings-
interessene  først  og  fremst ,/berører  Gyvatnområdet  og
Skjerkaområdet,   men  også  visse  av  standpiassområdene.
Evje  Øst  berøres  i  mindre  grad  av  disse  interessene,
men  reg.nr.   93  er  en  interessant  forekomst.

i  de  områdene  som  berøres,   må  verneverdiene  på  grunn-
lag  av  granskingsinteressene  karakteriseres  som  store.

Når  det  gjeider  pedagogiske  verdier,   så  kan  man  si
at  de  fleste  av  de  kulturminnene  som  er  funnet,   er  av
en  art  som  gjør  lite  av  seg  i  terrenget.  Hellere,   tufter
og  røyser  er  unntak  fra  dette,   og  det  gjelder  både  for
dem  og  for  steinalderboplassene  og  jernslaggforekomstene
at  de  ville  kunne  danne  interessante  innslag  i  tur-  og
rekreasjonsområder,   særlig  hvis  det  utarbeides  informa-
sjonsmateriell  i  form  av  skilting,  brosjyrer,  kart  o.s.v.

Spesielle  pleieinteresser  kan  neppe  sies  å  foreligge.
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Pl.   i   (Motstående   side).
Flintsaker  fra  boplasser  ved  Gyvatn.
Gyvatn  2:   Fra  v.   tangespiss  med  spor  av  sliping   (A3),
avslag  med  bølget  retusj  og  flekke  med  retusj.
Gyvatn  5:   Fra  v.   tverrpii,   avslag  med  skråbuet  ende-
retusj  og  to  avslag  med  konveks  retusj.
Gyvatn  9:   Fra  v.   tangespiss   (Al),   flekke  med  påbegynt
t.angeretusj,   flekkefragment  m.   retusj  og  flekke.
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P1.   ii.    (Motstående  side).
01dsaker  fra  boplasser  ved  Gyvat.n.
GyvaLn  10:   Fra  v.   tangespiss   (C),   flekke  med  retusj
og  tange  av  skiferpil.
Gyvatn  18:   Kjerneøks  av  bergart.
Gyvatn  23:   Flintdolk.
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Pl.   Ili.   (Motstående  side).
``Oldsaker  fra  boplas§er  ved  Gyvatn.

Gyvatn  26:   Fra  v.   .tangespiss   (A2),   borspiss,
to  avslag  med  konveks  retusj  og  fragment  av
skiferpil .
Gyvatn  35:   Fra  v.   to  tange`sp`i.sser   (Al   og  A3),
6  flekker  og  avslag  med  konveks  retusj.
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Pl.   IV.    (Motstående   side).
Flintsaker  f ra  boplasser  ved  G.yvatn,i.
Gyvatn  40:   Flat'eretusjert  pilespiss.
Gyvatn  43:   4  avslag  me`d  konveks   retusj\,
sylindrisk  flekkeblokk.
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Pi.   V.    (Mocstående   side).
Flint  fra  funn§teder  ved  Gyvatn.
Gyvath  46:   Sigd,   to  avslag  med  retusj,
dobbeltskraper.
Gyvatn  54:   Tangespiss   (A3) .
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