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INNLEDNING  

av 

Torstein Sjøvold og Irmelin Martens 

 

 

Undersøkelsene 1971 var en fortsettelse av de arkeologiske registreringer og 

utgravninger som ble utført ved Aurlandsvassdraget 1966-67 og i Hallingdals-

fjellene 1969. 

Av praktiske grunner valgte man å utføre undersøkelsene 1971 under ett med cand. 

mag. Torstein Sjøvold som leder. De øvrige deltakerne var stud. real. Håkon G. 

Rueslåtten, ved Aurlandsvassdraget også stud. Brynjulf Handgaard. De 

utgravninger og registreringer som ble utført i forbindelse med 

Aurlandsutbyggingen ble bekostet av Oslo Lysverker, de resterende av Foreningen 

til Hallingdalsvassdragets Regulering. I 1967 gravde man ut flertallet av de 

fortidsminner som ville bli berørt av Aurlandsutbyggingen, alle i området 

Vestredalen - Vierbotn. Boplassene ved nordre Vestredalstjern nådde man 

imidlertid ikke å grave denne sommeren, og av praktiske grunner ble de videre 

undersøkelser utsatt til det var bygd vei i området. 

 

Registreringene i 1966 omfattet bare et utvalg av de vann som vil bli berørt av 

reguleringen, da de fleste vann ligger svært høyt og i golde og ugjestmilde 

områder. Senere ble det imidlertid påvist spor etter steinalderbosetning ved 

Flågrunnsvotni i Lærdalsvassdraget noe lengre nord, og vi fant det derfor 

ønskelig å utvide registreringen noe. Valget falt på Øljuvatn, 1421 m.o.h., 

lengst øst i Aurlandsvassdraget, både fordi det ligger på overgangen mot de 

funnrike områdene i Førdalen og ved Djup, og fordi naturforholdene blir noe mer 

gjestmilde etter hvert som man kommer østover. Resultatet ble meget godt, idet 

det ble funnet 3 åpne boplasser og en gruppe på 3 hellere med funn av 

steinalderkarakter. Hellerne er de høyestliggende sikre boplasser med 

steinmateriale som kjennes i Norge idag. 

 

På vegen over fra Vestredalen til Øljuvatn skulle man også prøve å lokalisere 

Kongshelleren ovenfor Kongshellervatn. Under letingen etter helleren ble det 

gjort funn av steinalderkarakter nær Kongshellervatnets østende. Denne 

lokaliteten var ikke kommet med i registreringen i 1966. Undersøkelsene ved 

Holsvassdraget skulle supplere det arbeid som ble utført i 1969. Særlig viktig 

var 
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det å få fullført registreringene av det rike boplassområdet på slettene N for 

Førdalsvatnet. Dessuten ble vannene Ø for Førdalsvatn registrert, samt 

Tvistvatnet som ligger mellom østre ende av Djupmagasinet og Rødungen og er det 

eneste uregulerte vannet i denne delen av vassdraget. 

 

Ved Førdalsvatnet ble det sommeren 1969 registrert 24 lokaliteter av 

steinalderskarakter. Det vanligste materialet på boplassene var en grønn, meget 

skifrig kvartsitt. En av oppgavene denne sommeren var derfor å finne 

kvartsittforekomsten som man hadde benyttet. I denne forbindelse må det rettes 

en takk til gjeteren i dalen, Ove Mo, Torpo. 

 

I løpet av sommerens undersøkelser ble det funnet kvartsittforekomster i fast 

fjell på tre steder med en mils avstand eller mer mellom forekomstene. Det er på 

ingen måte sikkert at noen av dem har vært utnyttet som råstoffkilde slik som 

kvartsittbruddet ved Kjøleskarvet nær store Øljusjøen i Lærdalsvassdraget. Det 

eneste som synes å være klart er at det er samme slags kvartsitt som man finner 

på boplassene i nærheten. Trolig representerer kvartsittforekomstene deler av et 

mer eller mindre sammenhengende kvartsittlag i fjellet og som kommer opp i dagen 

der terrengformasjonene og bergartstrukturen tillater det. Muligens kan de ha 

sammenheng med kvartsittforekomsten i Kjøleskarvet, men ha en annen struktur 

pga. lokale variasjoner i renhet og dannelsesforhold. Inntrykket man sitter 

igjen med er iallfall at steinaldermenneskene i stor grad har utnyttet bergarter 

i nærheten av boplassene, enten i form av blokker eller fast fjell, og i mindre 

grad fraktet med seg større steinmengder fra sted til sted. 

 

Under utgravningen benyttet man kartene Gradteig D 32 vest (Aurlandsdalen) og 

Gradteig D 32 aust (DJUP). Dessuten benyttet man Widerøes flybilder D 11-14 1867 

over Førdalsvatn og Førdalen, Store og Lille Klevavatn samt Mjolgevatn, og F 7 

1867 over Tvistvatnet. Senere ble alle lokaliteter ved Øljuvatn avmerket på Oslo 

Lysverkers magasinkart. Kartet pl. I viser alle steinalderlokaliteter som er 

registrert i området Aurlandsdalen - Mjolgevatn. 

I forbindelse med sommerens registreringer støtte man flere ganger på 

opplysninger om s.k. Lordehytter. I Reinton: Folk og Fortid i Hol, Oslo 1943, 

Bd. II, s. 194, står følgende om "Lorden" (lord Garvagh d.y.): "Han flutte hytta 

ved Vollevatnet til Holmen i Øljuvatnet, og bygde hytter i Fødalen, på 

Klevafjellet, Saupsengjo og i Folaskardet". 
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Undersøkelse av steinaldersboplassen Nordre Vestredalstjern I, 

Aurlandsvassdraget, Aurland s. og pgd., Sogn og Fjordane, sommeren 1971. 

 

Av 

Torstein Sjøvold 

 

Boplassen lokaliseres lettest i forhold til en ca. 90 m lang og bred odde som 

ligger 100 m S for utløpet av Nordre Vestredalstjern, og som stikker ut i vannet 

mot SØ. S for odden går det inn en liten, grunn vik. Nordre Vestredalstjern I 

ligger på toppen av en 30 m lang og 6-8 m bred NØ-SV-gående morenerygg som 

ligger 90 m NV for SØ-spissen av odden og 5-35 m inn fra N-enden av vika. Toppen 

av moreneryggen ligger 2-3 m over vannet. 

 

Moreneryggen er omgitt av myrer på alle kanter bortsett fra i V. Mot SØ skråner 

morenen ned mot et lite myrparti som ligger 1 m over vannet, mens de andre 

myrpartiene danner en mer og mindre direkte fortsettelse av morenehaugen mot NV, 

N og NØ. V for haugen ligger en fjellknaus. Ved registreringen i 1966 ble 

boplassen anslått til å dekke et område på ca 10 m² midt på haugen. 

 

Da morenehaugen var omgitt av myr i alle himmelretninger unntatt i V, ble det 

lagt opp et rutenett som dekket hele haugen. X-aksen med retning NV-SØ og ble 

gitt bokstavinndeling, Y-aksen med retning NØ-SV og ble gitt tallinndeling. 

Origo ble lagt i V slik at hele morenehaugen falt inn i aksekorsets 1. kvadrant. 

Profilene ble lagt ved x = 4 m og y = 10 m. Se pl. II. 

 

Etter at det var gjort funn i et par prøvestikk i haugens nordøstre del, ble 

gravning satt igang. 

 

Med utgangspunkt i de funnførende prøvestikkene grov man ut rutene C-D9-12, E8-

12, F9-10, ialt 15 m². 

 

Da dette området var gravet ut, hadde man funnet ett eneste flintavslag (i rute 

D9). Under registreringen var imidlertid majoriteten av funnene av flint. For å 

få klarhet i om boplassen var større, ble det derfor gravet en 1 m bred sjakt 

mot SV, rutene E1-7. Rute E8 hadde vært funntom, men i de andre rutene ble det 

gjort funn. Funnene var imidlertid nå av en helt annen karakter: hovedsakelig 

flint. 

Etter at sjakten var gravd ut, grov man i rekkefølge ut rutene F2-5, G3-5, H4-5. 

Man tegnet profilet x = 4 m, og 
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grov deretter ut rutene D3-7. Til sist grov man ut rutene F6-7, G6 og rute C5. 

Ialt ble det gravet ut 25 m² på denne delen av boplassen. 

 

Det ble ikke funnet noen rester etter konstruksjoner av noen art. Heller ikke 

kunne det påvises kull eller noe kulturlag. Funnene lå dels oppe i torva og dels 

nede mellom steinene. Lagfølgen var gjennomgående 3-4 cm torv, 6-10 cm blekjord, 

rødbrun aur. Blekjordslaget var ikke jevntykt hele veien, men ble tykkere rundt 

større stein som det fantes mange av på boplassen. Den steinete bunnen på 

boplassen forsinket gravningen betraktelig. 

 

For utgraverne virket det som om det dreier seg om to helt forskjellige enheter, 

adskilt av den funntomme ruten E8. I den nordøstre delen av boplassen fant man 

så å si bare avslag og redskaper av kvartsitt og bergkrystall, mens det i den 

sørvestre delen av boplassen hovedsakelig ble funnet flint og noe kvartsitt. 

 

Gravningen i en himmelretning (dvs, langsetter aksene) ble avsluttet når det var 

funnet 2 eller færre funn i en rute, eller når terrenget var slik at det ikke 

hadde noen hensikt å grave lenger. Mellom C-rutene og myra var det bare én m, 

slik at boplassen har en naturlig avgrensning i denne retningen. 

 

Av de utgravde 40 m² kan boplassen sies å ha utgjort 25-30 m². 

 

Funnene er oversendt Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 
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Undersøkelse av steinaldersboplassen Nordre Vestredalstjern II, 

Aurlandsvassdraget, Aurland s. og pgd., Sogn og fjordane, sommeren 1971. 

 

Av 

Torstein Sjøvold 

 

Nordre Vestredalstjern II ligger på sandodden som stikker ut i vannet fra NV ca 

100 m S for utløpsosen av Nordre Vestredalstjern, 60 m NV for SØ-spissen av 

tangen, 10-30 m fra og 1 m over vika på S-siden av odden. Den ligger 30 m SØ for 

Nordre Vestredalstjern I. 

 

Boplassen ligger på den flate odden som bare er dekket med et tynt lag torv, 

bortsett fra noen små klynger med einer. Den ligger derfor helt åpent til, uten 

noen form for ly. 

 

Det var meget vanskelig å finne igjen boplassen etter registreringsbeskrivelsen 

da den lå endel nærmere Nordre Vestredalstjern I enn angitt. 

 

Etter at boplassen var gjenlokalisert ved prøvestikk, la man opp et rutenett med 

Origo i SV. X-aksen fikk bokstavinndeling og ble lagt i retning Ø-V, mens y-

aksen fikk tallindeling og ble lagt i retning N-S. Hele boplassen lå i 1. 

kvadrant. 

Se pl. III. 
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Først grov man en 1 m bred sjakt, i retning N-S, for å bestemme boplassens 

utstrekning i disse retninger. Sjakten omfattet rutene E5-14. Dernest grov man 

en 1 m bred og 12 m lang sjakt i retning Ø-V. Sjakten omfattet rutene C0-9, 

bortsett fra rute F9 som lå i N-S profilen og som ble gravet senere. 

 

Deretter ble boplassen gravd kvadrant for kvadrant. Det utgravde området hadde 

til slutt en meget uregelmessig form med største utstrekning langs x-aksen fra 

1-14 m(B-O) og og fra 4-15 m langs y-aksen (se Pl. III). Ialt ble 75 m² 

undersøkt, og utgravningen i en retning ble stoppet når man hadde funnet mindre 

enn 3 avslag eller redskap i én rute. Nærmere opplysninger om funnfordelingen 

foreligger ikke. 

 

 

 

 

Flaten som Nordre Vestredalstjern II ligger på er så godt som horisontal. Det 

fantes ingen konstruksjonspor, ingen kulturlag og det ble heller ikke funnet 

noen kullrester på boplassen. Lagfølgen var gjennomgående: 3-4 cm torv, 5-6 cm 

blekjord, gulbrun sand. Da profilene var omtrent horisontale og det ikke fantes 

noen variasjoner i lagfølgen, ble profilene ikke tegnet. Terrengmessig minner 

denne boplassen om Søndre Vestredalstjern I, som ble gravd ut i 1967. Også denne 

boplassen lå på en nesten horisontal slette. På Nordre Vestredalstjern II var 

høydeforskjellen mellom N og S-enden ca. 10-15 cm. 

Det fantes meget få stein på boplassen, og av de som fantes var de aller fleste 

5-20 cm i diameter. Noen av steinene i rutene K-L8 var istykkersprengte og 

rødlige i den opprinnelige ytterkanten, men det er ikke sikkert at de har vært 

skjørbrente. Noe ildsted fantes imidlertid ikke. Funnene er oversendt Historisk 

Museum, Universitetet i Bergen. 
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Undersøkelse av steinaldersboplassen Nordre Vestredalstjern III, 

Aurlandsvassdraget, Aurland s. og pgd. Sogn og Fjordane, sommeren 1971. 

 

Av 

Torstein Sjøvold 

 

 

Boplassen ligger på Ø—siden av Nordre Vestredalstjern, på en flat, grusdekket 

fjellknaus, 25-36 m NNV for V-siden av det nordligste av Rossdølas to utløp, 4-

15 m fra og 2-3 m over vannet. Boplassen ligger i den søndre enden av et tørt 

platå. Den vestre delen av platået er kledd med dvergbjerk, mens den østre delen 

er gressbevokst. Hist og her fins også noen små vierkratt. S og V for platået 

skråner terrenget 2-3 m bratt ned mot vannet. Mot Ø stiger lendet slakt opp og i 

N går det tørre platået over i en våt myr. 

 

Ut fra registreringsbeskrivelsen var det umulig å bestemme beliggenheten av 

boplassen nøyaktig. Vanskeligheten skyldtes at Rossdøla munner ut på S-siden av 

en 20 m bred bukt mellom elva og den grusdekkete fjellknausen og at 

elvemunningen er ca 10 m bred ved liten vannføring. Boplass-beskrivelsen passer 

derfor på et 10-12 m ØNØ-VSV-gående belte på platået. Ifølge 

registreringsrapporten var området der det ble gjort funn "10 m i NNV-lig 

retning og 2 m i ØNØ-lig retning". 

Man var derfor nødt til å gjenlokalisere boplassen før man kunne gå i gang med 

utgravningen. 

Etter at boplassen var lokalisert ved prøvestikk, la man opp et rutenett med 

Origo i SV. X-aksen ble lagt i retning Ø-V og fikk bokstavinndeling, og y-aksen 

fikk tallinndeling. Hele platået var omfattet av 1. kvadrant i aksekorset. 

Prøvestikket der det ble gjort funn, falt i rute L 15. Se pl. IV. 



- 8 - 

 

Det ble først gravd en 1 m bred sjakt i L-rutene. Først grov man ut rutene L 15-

17. Da L 16 og 17 viste seg å være funntomme, fortsatte man sjakten mot S. 

Prinsippet man fulgte her, som ved utgravningen av boplassen forøvrig, var at 

man skulle grave i en retning til man hadde funnet 2 eller færre avslag i en 

rute. Ialt grov man ut L 10-17. Dernest utvidet man sjakten mot Ø med rutene M 

5-15 og N 4-14. Mot V grov man ut K 13-15. En lengdeprofil ble lagt på grensen 

mellom N- og O-rutene, dvs. ved x = 13. Profilen ble nivellert ved velvillig 

hjelp av ingeniør Bjørnland, og veistikkere ved Oslo Lysverker. Lagfølgen var 

gjennomgående 3-4 cm meget seig torv, 3-5 cm lys grå sandig grus, rødbrun sand. 

Det fantes ingen tegn til kulturlag, så bare bunnprofilen er tegnet inn på 

plantegningen. Høyden over Nordre Vestredalstjern var 2,01 m i S og 2,74 m i N 

(ved y = 3 og y = 14). Vannstanden var noe lav da oppmålingen ble gjort. I 

retning Ø - V var nivået nesten horisontalt. Av denne grunn, og fordi boplassen 

var anslått til ca 2 m i retning ØNØ-VSV, ble det ikke tegnet opp noe Ø-V-gående 

profil. 

 

Etter at profilen mellom N- og O-rutene var målt opp, grov man videre mot Ø: 

først rutene O 5-14, deretter rutene P 8-13 og tilslutt rutene Q 10 og Q 12. I 

alt grov man her ut 51 m². Det ble ikke funnet ildsteder eller andre 

konstruksjonsspor. Det fantes få og relativt små stein i det utgravde feltet. 

Skjørbrent stein ble funnet i rutene L 13, M 12, N 10 og O 9, men bare én i hver 

rute. Spor etter kull fantes ikke, men derimot rester etter forvitret stein som 

liknet kull. I rutene L 10-12 og M 9-11 lå fjellet direkte under torva. Ved 

kanten av dette fjellpartiet ble det gjort mange funn. 
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Under den første del av utgravningen ble det gjort relativt få funn, og man 

fortsatte derfor med å ta prøvestikk rundt på platået. Etter ganske mange 

prøvestikk (15-20) ble det funnet et flintavslag i rute W 22. Man grov ut rutene 

W 22-23, V 22 og X 23. Dessuten ble det funnet et stykke brent flint i rute H 

18. Denne kvadratmeteren ble også gravd ut, men pga. få funn ble ikke flere 

ruter utgravd. Ialt grov man ut 56 m² på boplassen. Det er imidlertid trolig at 

det kan finnes noen få avslag eller kanskje også redskaper rundt på resten av 

platået, men antallet pr. m² er trolig meget lite. 

 

På grunnlag av funnene konsentreres boplassen innenfor rutene L 13-15, M 10-14, 

N 5-13, O 6-13 samt P 10 og P 12, ialt 25 m². Dette området ligger dels på 

platået og dels i S-skråningen ned mot den lille bukten utenfor utløpet av 

Rossdøla. 
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Registrering ved Øljuvatn og i Skorpetindbotn, Hol pgd. og k., Buskerud, juli-

aug. 1971. 

 

 

Av 

Torstein Sjøvold 

 

 

Øljuvatn (1421 m.o.h.) er et 4 km langt og gjennomgående 1,5 km bredt vann, 

lengderetning ØNØ-VSV. Hoveddelen av vannet er tilnærmet rektangulært. Ved Ø-

enden går det en 1 km lang vik mot SØ. Viken er 600 m bred ved inngangen og 

smalner av ganske jevnt. Den indre delen er nesten avsnørt fra resten av vannet 

ved to fjellskuldre som går ned i vannet fra Ø og V og danner et smalt sund inn 

til et indre basseng som er 300 m langt Ø-V, og 100 m bredt. 

En 300 m lang tange som er 500 m bred ved roten, stikker ut i vannet like V for 

midten av SSØ-siden, og to trange viker skjærer seg inn i landet på NV-bredden. 

Seks større elver og bekker renner ut i Øljuvatn. Den største elva, Grøna, 

kommer fra det laveste av Volanuttjønnane (1425 m.o.h.) som ligger ca 250 m NV 

for Øljuvatn. Grøna renner ut i den østligste av de to vikene på NV-bredden. 

Galdegrovi kommer fra store snøfonner i fjellene Ø for Øljuvatn og renner ut 

midt på ØNØ-siden av vannet. De 4 andre bekkene kommer fra småtjern i fjellene 

rundt Øljuvatn. En stor del av vanntilførselen er smeltevann fra store snøfonner 

som ligger flere steder langs strendene av Øljuvatn. 

Utløpsosen ligger i det nordvestre "hjørnet" av vannet. Herfra renner Grøna 

gjennom dype stille loner atskilt av fossende, strie stryk. Under registreringen 

var det bare denne elva det var vanskelig å komme over, og man måtte søke lenge 

før man fant et sted der det til nød gikk å vade. 
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I Øljuvatn ligger tre øyer: én ligger i den nordøstre delen av vannet, og de 

andre to ligger lengst V. Øljuvatn er ganske dypt, og dybder på 50-55 m er blitt 

målt. 

 

Øljuvatn er omgitt av fjell på alle kanter. I S stiger Volavasseggi opp, med 

topper på opptil 1590 m.o.h. I Ø ligger Skorpetind (1646 m.o.h,) og Galdane med 

topper på snaut 1700 m.o.h. N for Øljuvatn ligger et såteformet fjell som på 

kartet kalles Øljuhelleren (1534 m.o.h.), og i V Vampen (1531 m.o.h.). Bare 

mellom disse fjellene fins det åpnere områder og passasjer. 

Strendene og området rundt Øljuvatn preges av det harde klimaet. I SØ, S, V og i 

N er det således store områder med frostsprengt mark, spesielt forekommer 

steinpolygoner, steinelver og steinterrasser hyppig. Det lille som fins av jord 

er oppbløtt av smeltevann, og flere steder ligger det snøfonner som ikke smelter 

før langt ut i september. Bare i NØ er det litt grønt, og området her kalles 

Saupsengjene pga. det fine beitet. Men også her er jordsmonnet fuktig, og 

vegetasjonen holder igjen mange solifluksjonsvalker. 

 

På tross av fjellene som omgir Øljuvatn er det ikke vanskelig å komme frem til 

vannet. Fra Ø kan man komme opp Iungsdalen og Skorpetindbotn, fra NØ kan man 

komme over Saupsengjene, fra NV over Volanuttjønnane, fra V langsetter elva fra 

Øljuvatn og fra SV kan man komme gjennom et åpent dalføre mellom Øljuvatn og 

Kongshellervatn. For tiden går det en T-merket sti fra Øvstebø i Aurlandsdalen N 

om Volanuttjønnane, over Saupsengjene, N og V om Skorpetind, ned i 

Skorpetindbotn og til Iungsdalshytta i Iungsdalen. 

 

Ved Øljuvatn ble det registrert 4 åpne lokaliteter av steinalderskarakter, 7 

hellere, derav 4 med funn av steinalderskarakter, en hustuft, samt 3 murte 

steinkister. Steinaldersboplasser og hellere er avmerket på pl. V. 
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Åpne lokaliteter av steinalderskarakter:  

Øljuvatn I. 

Lokaliteten ligger på en solifluksjonsvalk 15 m fra og 2 m over Øljuvatn, på 

vannets Ø-side. Ø for valken stiger solifluksjonsterrenget bratt opp mens det 

skråner slakt ned mot vannet. Mot begge sider langs vannet er det småkupert. 

Valken er 5 m i diameter og 30 cm høy mot vannet. Den ligger 45 m SSØ for en 

flyttblokk på en fjellknaus 7—8 m over og 10-12 m fra vannet. Blokken er ca 2,5 

m i diameter. Avstanden fra valken til nedre ende av fjellsiden med hellerne (se 

nedenfor) er ca 175 m. 

 

På solifluksjonsvalken ble det gjort spredte funn av steinalderskarakter. 

Utenfor den ble det ikke gjort funn. Dette begrenser lokaliteten til høyst 20 

m². Lagfølgen var: 1-2 cm meget fuktig mose, gråbrun leire/sand. Funnene ble 

gjort på og inntil 1 cm under overflaten. Tett tåke vanskeliggjorde 

registreringen. 

 

Øljuvatn I må regnes som totalt ødelagt med tanke på opprinnelig utstrekning. 

Solifluksjonsvalken er uten tvil dannet etter at boplassen var forlatt, og 

jordflytningen har medført at alt er blitt blandet til en eneste grøt. Boplassen 

kan ikke regnes å være graveverdig.  

Funn: 

a. Flekke av hvit kvartsitt med retusj på begge kortsidene. 

l: 6 cm, br 3,3 cm. 

b. 6 avslag av kvartsitt , derav 1 av grønnlig, 1 av grå, de øvrige av lys 

kvartsitt. St mål: 4,2 cm.  

 

Øljuvatn II 

Lokaliteten ligger i Ø-enden av Øljuvatn, 1,5 m over vannet og 9-17 m NØ for den 

nordøstre delen av bukten. Bukten er delt i to ved en liten, lav fjellrygg son 

stikker ut i vannet. Lokaliteten ligger på en liten, forholdsvis tørr flate, på 

et platå over vannet. Ut mot vannet består platået av stein som går 1,5 m 

loddrett ned i vannet. 
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Lokaliteten ligger mellom 2 små bekker son stedvis kan karakteriseres son små 

myrsig. I N og S skråner terrenget slakere ned mot vannet. Øvre del av de slake 

skråningene er litt gressvokst, nedre del er tuete og steinete. 

Selve lokaliteten er bevokst med litt reinlav, litt mose og gress. Ved 

registreringen virket det som om den var sirkelformet med radius 8 m. 

Lokaliteten ble anslått til å være 45-50 m² på grunnlag av prøvestikk. Lagfølgen 

i prøvestikkene var: 6-7 cm torv, mørk torvjord. Funnene lå ganske høyt oppe i 

torva.  

Funn: 

11 avslag, derav ett av mørk grå flint, 7 av grønnlig kvartsitt og 3 av lys 

kvartsitt. St. mål: 3,8 cm. 

 

Øljuvatn III 

ligger ved vannets SV-ende, 200 m Ø for utløpet av en liten bekk som kommer fra 

et meget lite tjern like SV for Øljuvatn, 1—3 m over og 10-15 m fra vannet, på 

N-siden av en 5 m høy fjellknaus. 

Sommeren 1971 var det plassert en arbeidsbrakke på toppen av knausen. Det ble 

gjort spredte funn på overflaten over et område på 8 x 5 m. Det ble ikke gjort 

funn i prøvestikk. Lagfølge: 1-2 cm våt mose; våt, gråbrun blanding av leire, 

jord og grus. Området er overstrødd av tomme hermetikkbokser og annet avfall. 

Funn: 

a. Uregelmessig plattformkjerne av hvit kvartsitt. St. mål: 4,9 cm. 

b. 9 avslag av kvartsitt, derav 2 av grå, de øvrige av hvit kvartsitt. St. mål: 

6,3 cm. 

 

Øljuvatn IV. 

Beliggenhet 100 m N for en iøynefallende steinblokk som ligger på V-siden av 

vika ved utløpet av elva fra Volanuttjern. Der er et ganske trangt sund ut mot 

det øvrige Øljuvatn. 
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Lokaliteten ligger 7 m fra og 75 cm over vannet i et stein-polygonområde. Man 

fant avslag over et område som var 3 m i diameter. Området dannes av en hel 

polygon, samt delvis av en tilstøtende polygon med diameter 2 m i SØ én med 

diameter 1 m i NØ. Mot Ø er det bare åpen polygonmark ned til vannet. 

Funnområdet begrenses av ganske grove stein i sidene mot de tilstøtende 

polygonene. 20 m NØ for boplassen stikker det opp en gruppe skjær i vika. 

Lokaliteten ble beregnet til å omfatte en flate på 15-20 m². Det ble ikke funnet 

avslag i steinringene rundt. I prøvestikk ble det bare funnet morenegrus. Ingen 

vegetasjon fantes. Funnene ble gjort direkte på overflaten og under stein som lå 

på overflaten. 

Øljuvatn IV er ødelagt av klimaet som hersker her. Man kan ikke regne med å 

finne bevarte kulturlag pga. prosessene som har dannet steinpolygonene. Funnene 

var imidlertid ganske rike til bare å være overflatefunn, og en utgravning av 

lokaliteten vil trolig gi et godt bilde av utnyttelsen av de lokale bergartene 

som fins i trakten. (Se Kvartsittforekomst, Skorpetindbotn, s. 23).  

Funn: 

a. Fragmentarisk flekke av lys kvartsitt. L:2,7 cm, br 1,5 cm 

b. 89 avslag av kvartsitt, derav 4 av grønnlig, lagdelt kvartsitt, de øvrige av 

gråhvit kvartsitt. St mål 12 cm til bittesmå fliser. 

 

Hellere. 

Heller I, Øljuhelleren. 

Helleren er kjent av alle fra Hol, Ål og Vats som ferdes i dette fjellområdet. 

Helleren beskrives bl.a. av Reinton: (Folk og Fortid i Hol, Bd I, s, 88-90), som 

skriver at den har vært meget anvendt tidligere. Reinton skriver også at man har 

gravet i hellergulvet, men bare funnet avfall etter senere tiders opphold. 

Helleren ligger i fjellknausen som på kartbladet Gradteig D32 aust (DJUP) har 

fått navnet Øljuhelleren. Fjellknausen ligger på N-siden av vannet, rett N for 

en bred bukt, er såteformet og har en varde på toppen. Øljuhelleren ligger på S-

siden av fjellet med utsikt over Øljuvatn, 35 m fra og 
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15 m over vannet. Den er dannet ved at et 2—4 m høyt og 2-5 m bredt parti av det 

nesten horisontalt skifrige berget er falt ut, slik at det er dannet en 

horisontal nisje i fjellet. Lengden av nisjen er 30 m, retning VSV-ØNØ. Senere 

har frosten sprengt ut stykker av taket, slik at høyden i åpningen noen steder 

er blitt enda større. S for hylla som danner gulvet i nisjen stuper fjellet 6-7 

m loddrett ned. Ved foten av fjellet ligger en ur som strekker seg ned til 

Øljuvatn. Langs foten av fjellet og langsetter hylla vokser det ganske frodig, 

bortsett fra der det kommer en godt opptråkket sti opp fra stranden. 

Den delen som bærer preg av å være bebodd, ligger i den vestre enden av nisjen. 

Hylla som danner gulvet har opprinnelig vært ganske bratt og har bestått av en 

rekke trappetrinnformete avsatser, så man har bygd opp et platå ved hjelp av den 

skifrige bergarten som fjellknausen består av. Mot S begrenses platået av en 

loddrett mur, som er 1 m høy. Platået, som er dekket av heller, danner et gulv 

som er opptil 2 m bredt og 4 m langt, retning Ø-V. Framkanten følger 

dråpefallet. Innerst i helleren fins det dessuten en 60 cm høy og opptil 60 cm 

dyp "benk" som er dannet av en avsats i fjellet. Benken er 2 m lang. Enkelte 

steiner langs S-kanten av platået kan se ut som tvilsomme rester etter et 

brystvern. Høyden under taket, regnet fra det murte hellergulvet, er 1,60 m 

innerst i N, økende til 2,80 m i dråpefallet. 

 

Utenfor muren fins det en meterbred passasje forbi helleren. På S-siden stuper 

fjellet rett ned. Passasjen følger muren som dreier fra NV mot Ø. 

Mot Ø går hellerplatået over i en smalere og noe lavere avsats som er neddynget 

av sauemøkk. Mot V fortsetter hylla etpar meter, men her fins det ikke lenger 

noe overheng eller tak. Hylla er her gjennomgående 1-1,5 m bred og ender i et 

loddrett stup. 

På tross av at helleren er åpen mot S og Ø er den meget lun, selv uten noen form 

for vindskjerm. 
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Funn: 

a. Vel halvdelen av en hestesko av jern med tre saumhull. St tv.mål: 8,1 cm. 

b. Spiker av jern. L: 6,2 cm, br 0,4 cm. 

c. Tykt, grønt glass. St. mål: 4,1 cm. 

 

 

Heller II 

ligger i direkte fortsettelse av Øljuhelleren mot Ø. Gulvet i denne helleren har 

form som et sirkelsegment. Helleren er 8 m lang, Ø-V, og 5,5 m dyp på det 

dypeste, regnet fra dråpefallet. Høyden avtar jevnt fra 4 m i dråpefallet til 0 

m innerst. Denne helleren er mere fuktig enn Øljuhelleren og bunnen er dekket av 

nedfalne småstykker fra fjellet. Hellergulvet ligger 1 m under det oppmurte 

platået i Øljuhelleren. 

 

Ø for Heller II skråner en overgrodd ur ned mot vannet. Adkomsten til hellerne 

er derfor meget lett. 

 

Heller III-IV-V dannet et kompleks ved Ø-enden av vannet. Hellerne ligger ved 

siden av hverandre under en S-vendt, utoverhengende fjellside som strekker seg 

ned til Øljuvatn. Fjellsiden danner den V-ligste utløperen av Skorpetind og 

skråner ned til vannet ved inngangen til vika mot SØ. Ved vannkanten ender den i 

et 3 m høyt, loddrett fall ned i Øljuvatn. Ved foten av fjellsiden fins det en 

overgrodd ur som skråner bratt ned mot vannet. Under hellerne er det dannet et 

platå innenfor dråpefallet. Utenfor dette begynner så den bratte skråningen. 

Heller III-V ligger 15-20 m over Øljuvatn. De tre hellerne beskrives som tre 

separate hellere pga. dråpefallets forløp, men da de ligger inntil hverandre, er 

det meget mulig at de har vært benyttet samtidig. I alle tre hellerne ble det 

nemlig gjort funn av steinalderkarakter. To andre hellere ligger under den samme 

fjellveggen: Heller VI ved Øljuvatn, samt Heller I ved Skorpetindbotn. 



- 17 - 

 

Heller III 

Helleren ligger 55 m fra Øljuvatn, regnet langs fjellsiden, og ca 15 m over 

vannet. Helleren er 10 m lang, VNV-ØSØ. Grunnflaten har form som et 

sirkelsegment. Dråpefallet går som en rett linje foran helleren. Åpningen vender 

mot SSV. Høyden i dråpefallet er 7 m. Største dybde er 4 m. I det indre av 

helleren er det et ellipseformet, hellelagt gulv som måler 2 x 5 m, største 

lengde VNV-ØSØ. Største takhøyde over hellegulvet er 4 m. Utenfor helle-gulvet 

skråner platået svakt mot dråpefallet, for så å gå over i den bratte skråningen 

ned mot vannet.  

Funn: 

a. 2 flekkeskrapere, begge med retusj langs den ene kortsiden. Den ene skraperen 

av flint, L: 3,6 cm, br 1,3 cm. Den andre skraperen av grønnlig kvartsitt, L: 

7,1 cm, br. 2,7 cm. 

b. 32 avslag av kvartsitt, derav 12 av grønnlig kvartsitt, de øvrige av lys og 

grålig kvartsitt. St mål: 7,3 cm-til små fliser. 

VNV for Heller III ender overhenget og platået. ØSØ for den er det en 10 m lang 

strekning der helleren bare er 1-2 m bred og der takhøyden er så lav at det er 

vanskelig å sitte på huk uten å stange hodet i taket. Deretter stiger takhøyden 

igjen. Her ligger den neste helleren. 

 

Heller IV 

er 5 m lang Ø-V og 2 m dyp fra dråpefallet. Takhøyden er 4 m i dråpefallet. 

Innerst i helleren er det også her et hellelagt gulv, som måler 2 m Ø-V, og er 

1,5 m bredt. Også dette gulvet har oval form. Utenfor det skråner terrenget ca. 

1/2 m ned mot dråpefallet, for så å gå over i den bratte skråningen ned mot 

vannet. Gulvet i Heller IV ligger 1 m over gulvet i Heller III. I Heller IV 

fantes det en tydelig stratifisering av kulturlaget. Ø for heller IV går 

dråpefallet helt inn til fjellveggen. 
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Funn: 

a. Flekke av lys grå flint. L: 5 cm, br. 2,7 cm. 

b. 12 avslag, derav 1 av flint, 4 av grå kvartsitt, de øvrige av grønnlig 

kvartsitt, 1 av bergkrystall. St mål: 4,9 cm. 

 

Heller V 

Denne helleren ligger som en direkte fortsettelse av Heller IV, de er atskilt av 

at dråpefallet går inn til fjellveggen. Helleren er 9 m lang, Ø-V, og opptil 4,5 

m dyp, regnet fra dråpefallet. Her er det lagt heller på gulvet litt tilfeldig, 

men noe sammenhengende hellegulv fins ikke. Høyden i dråpefallet er hele 15 m, 

men i de sentrale deler er takhøyden 1 - 2,5 m. Gulvet skråner oppover mot Ø, og 

den østre enden ligger 1,5 m over den vestre. I den østre enden ligger flere 

steinblokker med diameter 80-90 cm. 

 

Det ble tatt prøvestikk i alle de tre hellerne. Alle ga funn av 

steinalderkarakter. Prøvestikkene var 40 cm dype. Lagfølgen i Heller III og V 

var 10 cm torv og sauemøkk, rødbrun grus. I Heller IV var laget under torva og 

sauemøkka stratifisert med kullførende lag. Stein i bunnen på alle prøvestikk. 

Funn, heller V: 

a. 2 kjerner, den ene av grønnlig kvartsitt, st. mål 5,3 cm, den andre av lys 

grå kvartsitt, st.mål 4,3 cm. 

b. 53 avslag av kvartsitt, derav 22 av lys og mørkere grå kvartsitt, de øvrige 

av grønnlig kvartsitt. St. mål 7,3 cm - til bittesmå fliser. 

 

Heller VI 

Helleren ligger i den samme fjellsiden som de foregående, men lenger Ø, 150 m 

NNØ for bukten lengst Ø i Øljuvatn. Åpningen vender mot SSV. Helleren er 1,5 m 

høy i åpningen og med en trekantet, nesten likebenet grunnflate. Bredden i 

åpningen er 3 m og dybden, dvs. høyden i trekanten er 1,5 m. Innerst i helleren 

var det en trekantet, 35 cm høy og opptil 60 cm dyp "benk", dannet av en avsats 

i fjellet. 
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I bunnen fantes grove heller. Disse kan imidlertid godt være nedraste stykker av 

taket. Taket går skrått ned mot bunnen av helleren slik at denne får form av en 

trekantet pyramide. Ingen funn i prøvestikk. 

 

Heller VII, "Vampehiet". 

Helleren ligger V for Øljuvatn, 50 m fra og 30 m over vannet, ca 250 m VSV for 

Lordeholmen. 

Helleren ligger på N-siden av en Ø-V-løpende, lav fjellrygg. 1,5 m under toppen 

av denne ryggen fins det en opptil 2 m bred avsats i fjellet. På kanten av 

avsatsen ligger en steinblokk som er 3 m lang Ø-V, 2 m bred og 2 m høy. Støttet 

både på toppen av fjellryggen og på blokken ligger en annen, trekantet 

flyttblokk som er 1,5 m tykk. Sidene måler 2,7, 3,3 og 4 m. Kortsiden vender mot 

S. Den øverste blokken skråner lett ned mot blokken på kanten av avsatsen. 

 

Under den største blokken dannes det på denne måten et rom der fjellryggen 

danner vegg i S og den underste blokken veggen i N. Mot Ø og V har det 

opprinnelig vært åpent. I V er det nå lagt opp en mur i kistemursteknikk. 

Åpningen er i Ø inn mot fjellet. Nærmest veggblokken i N er det lagt opp en 

meterbred tørrmur i hele hellerens høyde. Foran helleråpningen fins det rester 

etter en annen mur. 

 

Gulvet i helleren er omtrent trapesformet med parallelle sider 1,6 m i V og 1,15 

m i Ø. Høyden i trapeset er 1,1 m. De ikke-parallelle sidene er 1,4 m (NV-SØ) og 

1,5 m (ØNØ-VSV), indre mål. Helleren er ganske jevnhøy, takhøyden er 

gjennomgående 1,2 m, men avtar mot N til 90 cm. Veggen i N skråner utover og 

oppover, slik at taket i helleren går 1 m lenger mot N enn gulvet. 

Kistemuren i V er 80 cm tykk, og lengden er 2,25 m, retning N-S. Den går helt 

opp til taket og er murt opp av stein som er 60-70 cm lange, 20-30 cm tykke og 

40-50 cm brede. Muren ved åpningen er 1,4 m høy, og tykkelsen er gjennomgående 

40 cm. Inngangen er 1,2 m høy, 45 cm bred nederst og 80 cm bred øverst. 

Murresten foran inngangen er 30 cm høy, 
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50 cm bred og 80 cm lang NNØ-SSV. Muren ved åpningen er bygd av stein som er 40—

80 cm lange, ca 25 cm brede og ca 10 cm tykke. Muren fortsetter et lite stykke 

rundt på N-siden av helleren men her er tettet med mose og leire. Her lukker 

muren en åpning mellom de to flyttblokkene. Mellom takblokken og fjellryggen 

tetter et par blokker med diameter ca 40 cm en tilsvarende sprekk. På toppen av 

helleren er det lagt et par opprettstående blokker som varde. 

Oppå hellergulvet ble det funnet et avslag og en blokk av hvit, voksaktig 

kvartsitt, men i prøvestikk ble det ikke funnet noen gjenstander av 

steinalderskarakter. Muligens kan kvartsittbitene ha kommet med jord som er 

benyttet til å jevne ut gulvet.  

Funn: 

a. Knivblad av jern. Sterkt forrustet. L: 5,9 cm br 1,7 cm. 

b. 2 avslag av lys kvartsitt. St. mål 8,4 cm. 

 

Hustufter 

 

Det ble registrert en tuft ved vannet. På Lordeholmen skal det finnes enda en 

tuft, men vi kom ikke dit ut da vi ikke hadde adgang til båt. Hytta på 

Lordeholmen skal være bygget av Lord Garvagh d.y. ifølge Reinton (a.a. Bd. II, 

s.194). Det samme gjelder en hytte som ligger øverst i Saupsengjene NØ 

for Øljuvatn, like ved Telttjern. 

 

Tuft I 

Tufta ligger i en overgrodd ur 150 m NV for og 20 m over Øljuvatn, 300 m ØNØ for 

utløpsosen, i skråningen ned mot vannet. Tufta måler 5,5 m N-S, og er 4,5 m 

bred, ytre mål. Inngangen er i S. Murene er 1,1 m tykke, bygd av stein med 

diameter 20—80 cm, og sprekkene mellom steinene er tettet med mose og 

moreneleire. Murhøyden varierer mellom 1 m og 1,5 m. Taket har falt rett ned 

slik at den virkelige indre murhøyden er vanskelig å bestemme mer eksakt. 

Døråpningen er 90 cm bred med største nåværende høyde 1,7 m. Det fins rester 

etter en murt peis i det nordøstre hjørnet av tufta. 
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Ut fra Ø—veggen fins det en halvsirkelformet oppmuring som består av stein med 

diameter 30-80 cm og er 1,5 m i diameter, indre mål, høyde 50-75 cm. Ved 

byggingen både av denne og av tufta har man i stor grad benyttet jordfast stein 

som fundament. 

 

Murte steinkister og steinringer. 

Det ble ialt funnet 3 steinkister og steinringer ved Øljuvatn, alle ved Ø-enden 

av vannet. 

 

Steinkiste I 

Kista ligger nede i strandkanten, 50 m Ø for den vestligste tangen S for utløpet 

av Galdegrovi. Terrenget er helt åpent mot S, Ø og V. Kisten er murt mellom 

stranden og en 3 m stor steinblokk som ligger ute i vannet. Avstanden mellom 

stranden og blokken er 1 m i V, avsmalnende til 40 cm i Ø. Dybden av vannet er 

1-1,5 m på begge sider av den murte kisten. 

Kisten måler 1,6 m Ø-V og er opptil 1,25 m bred, ytre mål. Den er murt opp av 

stein som er gjennomgående 40-60 cm i diameter og 20-30 cm tykke. Største dybde 

i kisten, som nå er rast endel sammen, er 50 cm. Stranden innenfor og 

steinblokken utenfor er 50—75 cm høyere enn oppmuringen og ligger 1—1,25 m over 

vannet (trolig lav vannstand). 

 

Steinkiste II. 

Den ligger i et steinete område 30 m Ø for steinalderslokaliteten Øljuvatn II, 3 

m N for kisten ligger en 3 m lang og 70 cm høy steinblokk. På grunn av den 

steinete omgivelsen er kisten vanskelig å få øye på. Kisten måler 65 cm, indre 

mål, er omtrent sirkelformet og bygd opp av en enkel steinrekke. Diameter på 

steinene er 30 cm som også er dybden av steinkisten. 
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Steinkiste III 

ligger 10 m S for foregående. Kisten er murt opp mellom jordfaste blokker i Ø og 

V (diameter 2 og 1,2 m). Ved muren i N og S dannes en 80 x 80 cm stor kiste, 

indre mål. Murene i N og S er laget av 80 cm lange heller. Kisten er 40-60 cm 

dyp. En helle i bunnen stammer trolig fra en av de oppmurte sidene. 

 

Iungsdalen/Skorpetindbotn 

danner en 6,5 km lang, Ø—V-gående dal som stiger fra Iungsdalsvatn (h.r.v. 1091 

m.o.h.) og til tjern 1418, 500 m Ø for Øljuvatn. Lengst nede er dalen frodig med 

spredte klynger av bjerkekratt, mens den øverst er nesten uten vegetasjon. 

Fjellene på begge sider er gjennomgående 14-1500 m høye. På vei til Øljuvatn fra 

Iungsdalshytta ble det foretatt en opptegning av noen fortidsminner i dalen. Det 

ble registrert en forekomst av kvartsitt av samme type som den som fins på 

boplassen ved Øljuvatn og Førdalsvatn, en heller og en dyregrav. Det bør 

tillegges at dette bare er de fortidsminnene som lå direkte i tilknytning til 

turiststien gjennom dalen, og at en total registrering vil gi flere funn. Vi tok 

bl.a. ikke hensyn til flere hustufter som ble observert pga. tiden som sto til 

rådighet. 

 

Dyregrav, Iungsdalen 

Dyregraven ligger i en ur, omtrent der den noe utydelige turiststien krysser 

ura, som består av kantet, skifrig sandstein. Graven ligger omtrent ved foten av 

den bratte stigningen opp til nedre Skorpetindtjern og litt NV for munningen av 

bekken fra V. Iungsdalen. 

 

Graven ligger 10-12 m fra og 3 m over elva som her renner på begge sider av en 

øy. Ura fortsetter opp mot en liten fjellknaus i N. Graven er 1,7 m lang, 

lengderetning NØ-SV, men bredden kan ikke anslås da graven er meget sammenrast. 

Største nåværende dybde er 70 cm. Graven er delvis murt opp over bakken. Største 

murhøyde over bakken er 50 cm i SV. 
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Kvartsittforekomst, Skorpetindbotn. 

Forekomsten utgjøres av en nesten vertikal blotning av grønnlig, skifrig 

kvartsitt. Kvartsitten danner et 2 m tykt lag i berget. Blotningen ligger i N-

skråningen av Skorpetindbotn, i nedkant av o i navnet ned. Skorpetindtj på 

kartet Gradteig D32 aust (DJUP). Blotningen er 10 m lang, Ø-V. Løse blokker av 

den samme kvartsitten ligger i ura nedenfor. Den samme typen kvartsitt har vært 

anvendt til redskapstilvirkningen på de fleste boplassene ved Øljuvatn 2 km 

lenger V. 

 

Heller, Skorpetindbotn. 

Helleren ligger i overgangen mellom fjellet og ura i N-siden av Skorpetindbotn, 

200 m ØNØ for tjern 1419. Helleren er dannet ved at en blokk er blitt sprengt 

ut, slik at det er dannet et opptil 2,7 m bredt, 1,8 m høyt og 2 m dypt rom. 

Høyden var omtrent den samme fra dråpefallet og innover i det skifrige fjellet. 

Helleren vender mot S. I helleråpningen er det bygd opp en 45-50 cm tykk mur som 

i det store og hele har innerkanten i dråpefallet. Muren er 1,1 m på det høyeste 

og 30 cm på det laveste. I SV fins det en åpning 95 cm høy og 50 cm bred. Hele 

muren er 2,2 m lang. Over åpningen er det lagt to heller. Den største måler 60 x 

110 cm og er 4 cm tykk. Steinene i muren er gjennomgående 10—15 cm tykke og 40—

50 og 30-40 cm lange og brede. 
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Befaring ved Kongshellervatn, Aurland pgd. og k., 

Sogn og Fjordane. 

 

 

Av 

Torstein Sjøvold 

 

Kongshellervatn (1425 m.o.h.). 

ligger 6 km Ø for Steinbergdalen turisthytte i Stodmerrdalen. Det er 2,5 km 

langt ialt, hovedretning Ø-V og delt opp i to avdelinger ved et ca 250 m bredt 

sund. Den vestre, mindre avdelingen er 900 m lang, retning N-S, og 500 m bred. 

 

Utløpsosen ligger i NV-enden og Kongshellerelvi munner etter 2 km mot NNØ ut i 

Nyhellervatn (1364 m.o.h.) Landskapet rundt Kongshellervatn er åpent, øde og 

goldt. Det fins store snøfonner rundt vannet ved månedskiftet juli/ august. N og 

S for vannet stiger fjellet ganske bratt opp. I S ligger Kongshellernuten (1597 

m.o.h.) og i N ligger Vampen (1531 m.o.h.). Mot V stiger terrenget ganske slakt. 

I Ø fins det tre åpne brede dalfører: et mot NØ til Øljuvatn, et mot Ø til 

Volavatn og et mot S til Langavatn. Strendene er steinete og det fins nesten 

ikke vegetasjon langs N og S-siden av vannet. 

Turiststiene mellom Iungsdalen og Steinbergdalen og mellom Iungsdalen og 

Geiteryggen turisthytter passerer sørsiden av vannet. 

Kongshellervatn ble registrert i 1966 av Agnete og Knut Rognes (se Innberetning 

s. 9-11). Vår oppgave var å forsøke å finne Kongshelleren som har gitt vannet 

navn. Ved letingen etter denne ble det registrert en lokalitet av 

steinalderskarakter og en heller som etter beskrivelse og fotografier i Reinton, 

a.a., s. 88—90, sannsynligvis må være Kongshelleren. Det ble dessuten oppdaget 

en liten, godt murt heller under en flyttblokk ved de tre dyregravene som ble 

registrert i 1966 Ø for vannet. Da vi trodde at helleren var tatt med i denne 

registreringen, ble den dessverre ikke målt opp og beskrevet. 
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Lokalitet av steinalderkarakter, Kongshellervatn I  

ligger 100 m NNV for innfallsosen i Ø-enden av vannet, 50 m fra og 5 m over 

vannet, på NØ-siden av en stor flyttblokk som måler 6 m NV-SØ, 6 m NØ-SV og er 

2,5 m høy. Blokken er den eneste av denne dimensjonen i området og er synlig på 

lang avstand. Funnene ble gjort langs hele NØ-siden og delvis langs SØ-siden av 

blokken ut til en avstand av 4 m, dels på overflaten og dels under stein som lå 

på overflaten. Det er meget steinete i området, bare 2 cm lav og mose fantes 

over grov grus. Ganske tørt.  

Funn: 

18 avslag av kvartsitt, derav 2 hvite, 5 grønnlige, de øvrige av grålig 

kvartsitt. St mål: 6 cm til små fliser. 

 

Kongshelleren 

ligger under en steinblokk med diameter 5 m, 400 m S for Kongshellervatn og 400 

m NNV for utløpsosen av Langavatn, ca. 20 m under toppen på Ø-siden av 

Kongshellernuten. Steinblokken er den største i området, men kan være vanskelig 

å få øye på på grunn av blokkmarksområdet den ligger i. Ø-siden luter utover og 

danner derved en heller som er 1,75 m dyp. Høyden i dråpefallet er 2,1 m, 

bredden er 2,8 m. Inntil den nordre delen er det en hustuft som måler 2,2 m Ø—V 

og 2,7 m N-S, ytre mål. Tufta består av en enkel steinrekke bygd opp av stein 

med diameter 40-80 cm. Muren er 40 cm tykk. Høyden av S-veggen er nå 90 cm og av 

N-veggen 50 cm. Ø-veggen er helt sammenrast og 40 cm høy. Helleren går over i en 

fuktig flate som strekker seg et par m mot ØNØ. Det ble ikke gjort funn i to 

prøvestikk. Lagfølge: 2-3 cm våt mose og lyng, brunlig grus. 

Ifølge Reinton (l.c, B.I), skal Kongshelleren ligge i Kongshellernuten. Den 

avbildete helleren har imidlertid en mye bedre bevart mur enn den tufta vi fant. 

Dette kan imidlertid komme av at tufta har rast mer sammen i løpet av de 30-40 

år som er gått siden bildet ble tatt. På samme side er det også et bilde som 

viser utsikten fra Kongshellernuten over Kongshellervatn med Øljuvatn i 

bakgrunnen. Dette bildet svarer helt til utsikten fra den helleren vi 

registrerte. De 
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kjentfolk som vi snakket med hadde alle hørt om helleren, men ingen av dem 

kjente imidlertid nøyaktig til hvor den lå. Helleren vi registrerte ble funnet 

da vi gikk manngard over Kongshellernuten. Det var den eneste helleren av 

betydning som vi oppdaget. 

Ifølge et sagn, skal det være en konge (Sverre?) som overnattet i helleren på 

vei over fjellet. Ifølge verten på Iungsdalshytta, Svein Nestegard, skal det 

også finnes en annen forklaring på navnet. Hans far, som hadde Iungsdalshytta 

tidligere, og som var meget godt kjent i fjellet, har fortalt ham at 

Kongshelleren var et knutepunkt i den tidligere ferdselen i området og at man 

byttet handelsvarer der. Forstavelsen Kong- skal derved være oppstått som en 

forvanskning av dialektformen for korn. Denne forklaringen har imidlertid ikke 

Reinton nevnt, men det er de to etymologiske forklaringene som fins av dette 

navnet. 
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Dyregraver og bogastille N for Svartavatn. 

Den 28.9.1972 meldte avdelingsingeniør Roald Bjørnland, Oslo Lysverker, fra om 3 

dyregraver og et bogastille N for Svartavatn som ligger omtrent 2 km rett V for 

Vestredalstjernene. Gravene, som er avmerket på utsnitt av kart: 1:10000, ligger 

ca. 1,5 km NNV for utløpet fra Svartavatn (ca. 1540 m.o.h.), bogastillet ca. 450 

m S for gravene. 

 

Gravene ligger med 10-15 m's avstand i en forholdsvis flat ur med til dels grove 

blokker. Terrenget danner en tydelig "sadel" her, og gravene ligger i sadelens 

høyeste punkt. Gravene er helt uskadde, og de er like store. Lengden er 1,7 m, 

bredden 0,7 m og dybden 2,2 m. Fra alle gravene går det ledegjerder som er fra 

4-5 til 20-30 m lange og 0,5 m høye. 

 

Bogastillet er etter beskrivelsen en heller, dannet av en stor blokk med varde 

på toppen. I forkant av rommet, ut mot Svartavatn, er det en tydelig "ringmur". 

Ingeniør Bjørnland hadde fått opplysning om gravene av bestyreren på 

Steinbergdalen Turisthytte, herr John Fimreite. 
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Registrering i Førdalen, store og lille Klevavatn og Mjolgevatn, Ål pgd. og k., 

Buskerud, august 1971. 

 

Av 

Torstein Sjøvold 

 

 

 

 

Førdalen (dialekt: Fødalen) er en 10 km lang dal som har hovedretning NNV-SSØ. 

Dalen munner ut ved Iungsdalshytta N for Iungsdalsvatn. Dalåpningen henger ca 50 

m over Iungsdalsvatnet. 

Dalbunnen skråner slakt oppover fra ca 1140 m.o.h. i dalåpningen til ca 1300 

m.o.h. ved Hallingskeid, som danner overgangen til Sanddalen som fortsetter 

direkte mot N og åpner seg ut mot Lærdalen like nedenfor Borgund. 

 

Førdalen er en typisk U-dal med bratte fjellvegger på hver side. Enkelte steder 

fins det pass eller skar der man kan komme opp på fjellet rundt omkring. 

Fjelltoppene på begge sider av dalen når gjennomgående høyder på 1400-1700 

m.o.h. I den nordre halvdelen av dalen er dalbunnen nesten en km bred, mens 

bredden smalner av mot S. 

 

Gjennom dalen går det en vel opptråkket sti. Stien er en gammel ferdselsvei over 

til Lærdal og Vestlandet. Reinton skriver følgende om denne ferdselen (l.c. I, 

s.168): "Til Lærdal fór dei opp Djupsvatnet - Fødalen - Hallingskeid -Stavedalen 

- Visetstølen - Visetgalden - I Bakkane - Kallset støl - Mo (Rikheim). Eller dei 

fór frå Hallingskeid ned ved Evjustølen til Nesset litt ned for Borgund kyrkje." 

Etpar km N for Iungsdalshytta tar det dessuten av en T-merket sti mot NØ over 

Klevafjellet. Denne stien fører videre inn i Mjolgebotn, opp Mjolgedalen og til 

Bjordalsbu. 

 

5 km inn i dalen går Halldalen bratt opp i fjellet mot V. Halldalen ender 

omtrent ved Flågrunnsvotni, 4 km i luftlinje fra Førdalen. 
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I Halldalen er det gjort et våpenfunn fra yngre jernalder. 

 

Ved Førdalsvatn, i dalens søndre del, ble det gjort rike arkeologiske funn av 

steinalderskarakter sommeren 1969 (se innberetning ved T. Sjøvold). Pga. de 

store funnmengdene ble man imidlertid ikke ferdig med registreringen på den tid 

som stod til rådighet. Denne sommeren ble derfor registreringene ved 

Førdalsvatnet sluttført. Dessuten ble dalen N for Førdalsvatnet undersøkt med 

tanke på flere steinalderslokaliteter. Man søkte også forekomster av den 

kvartsitten som fantes på steinalderslokalitetene ved Førdalsvatnet og som hadde 

en spesiell skifrig karakter. 

 

Førdalsvatnet (1175 m.o.h.) ligger i søndre halvdel av Førdalen, 2 km NNV for 

Iungsdalshytta. Det er 3 km langt NNV-SSØ, og opptil 700 m. bredt. Hovedtilløpet 

kommer fra NNV, der den 500 m lange felles elva fra Førdalen og Halldalen renner 

ut. Et annet vannrikt tilløp får Førdalsvatn fra Systrandfossen som kaster seg 

utfor fjellsiden midtveis på vannets VSV-side. Utløpsosen er i SSØ og herfra 

renner Fossebrekka bred, dyp og strid gjennom et par dype loner for så i strie 

strømmer å renne ut i Iungsdalsvatn. 

 

Omtrent midt på Førdalsvatnets Ø-side stikker det ut en 400 m lang og opptil 100 

m bred tange, Førdalstangen, som er forbundet med land ved et smalt, sandet eid, 

som står under vann i flomperiodene. Tangen deler vannet i to omtrent like store 

deler. N for vannet er det et ca 1 km² stort, tørt parti som er omgitt av våte 

myrer. I NV-grensen av dette området faller elva fra Halldalen ut i elva fra 

Førdalen i et komplisert, anastomoserende nett av elvearmer. 

 

Langs begge strendene er det større partier med overgrodd ur. Bare ved foten av 

Systrandfossen fra Systrandtjern (1416 m.o.h.) 500 m V for Førdalsvatn, er det 

bygd opp et større, tørrere område. 
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Dette området ligger midt imot spissen av Førdalstangen. Et tilsvarende, tørt 

område fins like innenfor Førdalstangen. Dette utgjøres av en ca 15 m høy, 

gressbevokst morenehaug. På den fins det en gjeterhytte. 

 

Den T-merkete stien som går over Klevafjellet tar av stien gjennom Førdalen ved 

Førdalsvannets SSØ-ende. NV for N-enden av vannet munner Halldalen ut. 

Førdalsvatn ligger derfor meget sentralt m.h.t. kommunikasjon til og fra dalen. 

Dessuten går den gamle stien til Lærdal forbi Førdalsvatnets Ø-side. Ø for 

nordenden av vannet ligger et gammelt felæger, Hatlehiet, som nå er restaurert. 

Hvem som har bygd Hatlehiet er ikke kjent. Reinton (l.c. B. II s. 194) nevner 

derimot Lord Garvagh d.y. som bygger av hytta i det åpne passet mellom 

Førdalsvatn og Store Klevavatn. Denne hytta er også restaurert nå. Den ligger 

straks inntil den T-merkete stien over Klevafjellet. (Se også terrengbeskrivelse 

i Innberetning 1969, s 5-7). 

 

Ved Førdalsvatn ble det sommeren 1969 registrert 24 lokaliteter av 

steinalderskarakter, hvorav 22 på flaten N for vannet, 3 hellere og 1 hustuft. 

Ved årets registrering ble det registrert ytterligere 4 lokaliteter av 

steinalderskarakter på flaten N for vannet og Ø for elven. Dessuten ble 

utstrekningen av en av de tidligere registrerte lokalitetene, Førdalsosen XXI, 

undersøkt nærmere. Alle lokaliteter er avmerket på pl. VI. 

 

Førdalsosen XXI. 

Beliggenhet på en tuet slette 15 m NNV for og 3 m over den siste elvesvingen før 

munningen i Førdalsvatn. Her fantes det (i 1969 og 1971) en oppsparket sandgrop 

med diameter 4 m. Funnene ble delvis gjort i sanden i den østre delen av gropen, 

dels i to prøvestikk N for gropen. Sletta skråner jevnt ned til alle kanter og 

har en brattkant i S ned mot elva. På slettas sørvestre del ligger det en 

jordfast stein som måler 3 m N-S og er 1,5 m bred. De sentrale deler av 

Førdalsosen XXI ligger 25 m NØ for denne steinen. 
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Lokaliteten strekker seg ca 3 m N for og 3 m S for dette punktet i en bredde av 

ca 5 m. Boplassen er delvis destruert av okser eller rev. Lagfølgen i 

prøvestikkene var: 2-3 m torv, 2-3 m blekjord, gulbrun sand. Funnene lå i 

blekjorden og oppe i torva. 

4 avslag av grønnlig, lagdelt kvartsitt. St.l. 7 cm.  

 

Førdalsosen XXIII. 

Beliggenhet 6 m NNØ for Førdalsosen XXI, på grensen mellom den tuete sletta og 

en gressvokst flate med stri torv, i samme høyde som Førdalsosen XXI. Det ble 

gjort endel funn i ett prøvestikk, men ingen funn i det hele tatt i 7 prøvestikk 

som ble tatt i en avstand av 1,5 - 3 m fra det funnførende. Konsentrasjonen ble 

ut fra dette anslått til 5 - 10 m² maksimalt. Lagfølgen var den samme som for 

Førdalsosen XXI. Funnene ble gjort i blekjorden og oppe i torva. Huggeplass? 

Funn: 

a. Flekke av grønnlig kvartsitt, L: 7,8 cm br: 2,2 cm. 

b. 18 avslag av grønnlig kvartsitt. St. mål: 5,7 cm til bittesmå stykker. 

 

Førdalsosen XXIV. 

Beliggenhet 25 m NØ for østre bukt i den siste svingen før elva renner ut i 

Førdalsvatn og 4 m over elva. Terrenget er tuet med endel stein. Det ble her 

gjort funn i ett prøvestikk, og to avslag av grønn kvartsitt lå i dagen. 

Lagfølge i prøvestikkene: 4-5 cm seig torv, 3-4 cm blekjord, gulbrun sand. 

Lokaliteten anslås ut fra funntomme prøvestikk til ca 10 m².  

 

Førdalsosen XXV. 

Beliggenhet 35 m SØ for en stor, markert flyttblokk. Blokken er 4 m i diameter 

og er den eneste i området. Lokaliteten ligger like N for den gressbevokste 

flaten som Førdalsosen XXIII grenser inn til, 3 m over og 25 m Ø for begynnelsen 

av det siste, lange stryket i elva før utløpet i Førdalsvatn. 
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På dette stedet ble det funnet endel avslag av gulbrun og grønnlig kvartsitt i 

dagen. 12 m nærmere flyttblokken ble det funnet ytterligere et stykke grønnlig, 

skifrig kvartsitt i dagen. I prøvestikk i området ble det imidlertid ikke gjort 

funn. 

 

 

 

 

Disse funnene kan muligens forklares ved de oksedriftene som har gått i dalen. 

Boplassen Førdalsosen XIX som ble registrert sommeren 1969, har i senere år vært 

benyttet som innhegningsområde for dyrene. Boplassen var derved blitt 

fullstendig ødelagt og var fremdeles (sommeren 1971) en åpen sandslette, 

vesensforskjellig fra det tuete terrenget omkring. Da boplassen ble registrert 

sommeren 1969, lå det mer enn 2 kg redskaper og avslag i dagen, delvis rotet opp 

av oksene og delvis vasket fram av regnet. Det er derfor ikke usannsynlig at 

noen av redskapene eller avslagene kan ha fulgt med jord som har satt seg mellom 

klovene på dyrene. 

Funn: 

a. Fragment av pilespiss? av lys kvartsitt, med ansats til tange. L: 3,3 cm, br. 

1 cm. 

b. Flekke av grønnlig kvartsitt. L: 3,1 cm, br. 1,7 cm. 

c. 8 avslag av grønnlig kvartsitt. St. mål: 5,5 cm. 

 

Førdalsosen XXVI. 

Beliggenhet 40 m VSV for den store flyttblokken som er referanse for Førdalsosen 

XXV, på toppen av en lav, steinete og tuete haug. Funnene stakk fram fra en av 

tuene. Det ble ikke gjort funn i prøvestikk omkring. Utstrekningen anslås til 1-

3 m². Lagfølgen var 2-3 cm torv, 3-4 cm blekjord, gulbrun sand. Flere liknende 

lokaliteter ble funnet under registreringen i 1969.  

Funn: 

a. Flekkepil med tange av grønnlig, lagdelt kvartsitt. Oddpartiet avbrutt. L: 

2,3 cm br: 1,2 cm. 
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Funn, (forts.) 

b. 29 avslag, derav 10 av grønnlig kvartsitt, de øvrige av lys kvartsitt. St. 

mål: 5 cm til bittesmå stykker. 

 

Hustufter. 

Man registrerte denne sommeren 4 hustufter ved roten av Førdalstangen. Alle 

tuftene ligger i og på den store morenehaugen innenfor roten av tangen. Dessuten 

ble en tuft like N for Førdalsosen registrert.  

 

Førdalstangen.  

Tuft I. 

Tufta ligger 130 m SØ for det smaleste av eidet ved roten av Førdalstangen, 12 m 

fra og 4 m over vannet. Den måler 1,75 m VNV-ØSØ, og er 1,40 m bred, indre mål. 

Tufta er bygd delvis inn i morenen. NNV-enden er opptil 1 m dyp. Man har 

benyttet stein mellom 40 og 60 cm i diameter til muren. Murtykkelsen er ca 70 

cm. Muren går over i en jordvoll i NNV. Åpningen har trolig ligget i SSØ-enden, 

men kan ikke påvises da muren her er helt sammenrast. 

 

Tuft II. 

Tufta ligger 50 m SØ for det smaleste av eidet, 15 m fra og 3 m over vannet. Den 

er 6,7 m lang NØ-SV, og 4,4 m bred, indre mål. NØ-enden er bygd inn i morenen. 

Murtykkelsen er 60 cm og største murhøyde 40 cm. Også her går muren over i en 

jordvoll der tufta er murt inn i morenen. Tufta er delt opp i to rom, et i NØ og 

et i SV. Det nordøstre rommet måler 4,4 m NV-SØ, og er 2,5 m bredt. Det 

sørvestre rommet er 4,4 m NV-SØ, og er 3,2 m bredt. Åpningen mellom rommene er 

90 cm bred. I det søndre hjørnet av det sørvestre rommet fins det et fundament 

til en peis. Det er rektangulært og måler 1,5 m NØ-SV, bredden er 1,2 m. 

Døråpningen er i SV og er 1,2 m bred. Den ligger 2 m fra V-hjørnet. Tufta var 

sterkt overvokst av gresstorv. 
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Tuft III 

Vestenden ligger 35 m SØ for midten av det smaleste av eidet, 9 m fra og 2-3 m 

over vannet. Tufta måler 6,35 m Ø-V, og er 4 m bred, indre mål. Tufta består av 

to helt atskilte rom, et i Ø og et i V. Det østre rommet måler 4 m N-S, og er 

1,9 m bredt. Ø- og N-veggen er helt bygd inn i morenen. Søndre ende av østveggen 

er bygd inntil en liten, lav fjellknaus som stikker opp av morenen. Murtykkelsen 

i N og Ø er vanskelig å anslå fordi tufta er gravd ned i terrenget. Største 

indre murhøyde er 1,5 m i det nordøstre hjørnet. 

Inngangen ligger i den østre enden av S-veggen, inn mot fjellknausen. Inngangen 

er 60 cm bred. Tørrmuren i S-veggen er 40 cm. tykk. 

I Ø-veggen, like ved siden av fjellknausen, fins det en nisjeformet åpning inn i 

muren, trolig en slags peis eller ovn. Åpningen er 30 cm bred og høy, og 40 cm 

dyp. Det korte avtrekket som går rett opp inne i muren, måler 30 x 25 cm, 

lengderetning N-S. Det vestre rommet er atskilt fra det østre ved en 85 cm bred 

tørrmur. Det vestre rommet er 3,6 m bredt. Skilleveggens største høyde er 1,1 m, 

de øvrige veggene i V-rommet er maksimalt 40 cm. høye. 

Dette rommet er meget sammenrast. Åpningen har vært i V-veggen, men det er 

uklart hvor bred den har vært. Ut fra den vestre enden av S-veggen er det murt 

en halvsirkelformet peis med radius 1 m. Bare fundamentet finnes nå. Hele dette 

rommet var overstrødd med tomme rustne hermetikkbokser. 

 

Sett under ett virker det som om man først har bygd det vestre rommet og at Ø-

rommet deretter ble gravd inn i morenen og forsynt med egen inngang fra S.  

Funn: 

5 avslag av kvartsitt, hvorav ett av lys kvartsitt, de øvrige av grønnlig 

kvartsitt. St. mål: 5,5 cm 
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Tuft IV. 

Tufta ligger 80 m NNØ for midten av eidet, 15 m fra og 3 m over vannet. Tufta 

måler 5,5 m VNV-ØSØ og er 4 m bred, indre mål. Murene er meget nedraste og ca 1 

m brede. Største murhøyde er 60 cm i ØSØ. Inngangen ligger på VNV-siden og er 80 

cm bred. 

Tufta er delt i to rom ved en NNØ-SSV-gående vegg. Det østre rommet er 4 m langt 

NNØ-SSV, og 2,5 m bredt. Muren mellom rommene er 70 cm bred. Det vestre rommet 

er like langt som det første, og er 2 m bredt. Det fantes ingen spesielle 

konstruksjonsmessige detaljer i noen av rommene. 

Tuftene er trolig rester etter seterbuer. Hvem som har bygd dem eller når de ble 

nedlagt, vites ikke. Beliggenheten har uten tvil sammenheng med Førdalstangen, 

der det fins godt beite og der man lett kunne holde øye med buskapen ved å 

sperre av eidet ved roten. 

 

Tuft NV for Førdalsosen. 

Tufta ligger på V-siden av elva fra Førdalen, like N for en stor myr som 

strekker seg ned mot elva fra Halldalen, 3 m over og 15 m fra elva. Den er lagt 

i en forsenkning mellom 2 flyttblokker. 

Tufta måler 2 m N-S og er 1,6 m bred, indre mål. Murene er 40 cm brede og opptil 

30 cm høye. I N fins det ingen mur, så bua har vært åpen i denne 

himmelretningen. I midtre og østre del av S-veggen ligger en flyttblokk som 

måler 4 m Ø-V, 3 m N-S, og er ca 2 m høy. Mot nordre del av Ø-veggen ligger en 

flyttblokk som er 2 m lang Ø-V, 1 m bred og 1,8 m høy. Steinene har dannet deler 

av veggen. Det var vått i bunnen av tufta. Det ble ikke tatt noen prøvestikk. 

 

N for vannet fortsetter Førdalen 3 km mot N, går så 1,5 km mot NV for så å 

fortsette 3 km mot N til Hallingskeid. 1 km N for Førdalsvatn snevres dalen inn, 

men etter 1,5 km vider den seg ut igjen og er bred og åpen helt til overgangen 

mot Sanddalen. Det ble foretatt to befaringer opp i dalen pga. funn av kvartsitt 

som gjeteren i dalen, Ove Mo, Torpo, hadde gjort. 
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Kvartsittforekomst, Djupeskard. 

Forekomsten ble funnet av Ove Mo etter at han hadde sett kvartsittavslag fra 

lokalitetene ved Førdalsosen og var blitt bedt om å si fra om han så liknende 

stein i fjellet. Funnet ble gjort i Djupeskard, omtrent halvveis mellom N-enden 

av Førdalsvatnet og Hallingskeid. 

Djupeskard går opp mot VSV der Førdalen bryter av mot N i retning Hallingskeid. 

Selve skardet er dekket av en åpen ur. Selv om stigningen er ganske bratt, er 

det lett å gå opp skardet. Djupeskard er et av de få stedene der man kan komme 

direkte fra Førdalen og opp i fjellet omkring. 

 

Geografisk sett ligger Djupeskard i dalåpningen til en hengedal til Førdalen. 

Åpningen ligger ca 100 m over dalbunnen i Førdalen. Her ligger fjellet i dagen. 

Dalen dreier innover fra VSV til VNV i en slak bue. Dalbunnen er dekket av åpen 

ur, og vegetasjon fins nesten ikke. Noen steder fins det enkelte morenehauger 

med bare et skrint lag mose på toppen. 

Fjellsidene i dalen er bekranset med grov, åpen ur, som delvis er dekket av 

store snøfonner. 

 

Gjennom dalen renner det en bred bekk som styrter seg nedfor Djupeskard og 

forenes med elva gjennom Førdalen. Bekken kommer fra Store Djupeskardtjern (1465 

m.o.h.) som ligger 1 km oppe i dalen. Omtrent midtveis mellom Store 

Djupeskardtjern og dalåpningen vider bekken seg ut til en grunn kulp som er 50-

60 m i diameter. 

 

Kvartsittforekomsten ligger i fjellet 150 m SV for kulpen. Fjellsiden her er 

nesten loddrett og danner en VNV-ØSØ-gående vegg. I denne veggen fins det en 10-

15 m tykk gang av grønn til gulgrønn, båndet kvartsitt. Gangen faller svakt mot 

ØSØ der den blir borte i ura. Nøyaktige målinger av strøk og fall var det 

imidlertid ikke mulig å ta da man ikke hadde noe klinometer. Gangen er 

grovbenket, slik at den hadde trappetrinnsformete, brede avsatser. Ved foten av 

fjellsiden lå store, ganske kantete blokker av den samme kvartsitten. 
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De synlige dimensjonene av gangen var: Høyde 10-15 m, avtagende til 0 mot ØSØ, 

og lengden ca 100 m VNV-ØSØ. 

 

Det ser ut til å være helt klart at det er denne typen kvartsitt som er anvendt 

på boplassene ved Førdalsosen. Det fantes imidlertid ingen tegn til at man har 

brutt kvartsitt her, slik som i kvartsittbruddet i Kjøleskarvet på overgangen 

mellom Hemsedal og Lærdal. Dette kan ha to årsaker: Enten at det fantes så 

rikelig med blokker i ura at det var unødvendig å bryte den, eller at de ikke 

behøver å ha anvendt denne lokaliteten i det hele tatt. I sommer (1971) fant man 

forekomster av kvartsitt i fast fjell på tre steder rundt omkring i disse 

fjelltraktene, i Djupeskard, i Skorpetindbotn og i Aurlandsdalen. Om man regner 

med kvartsittbruddet i Kjøleskarvet, har man funnet kvartsitt i fast fjell på 

fire forskjellige steder. Kjøleskarvet ligger 17 km NØ for Djupeskard, 

forekomsten i Skorpetindbotn ligger 9,5 km mot SSV og den i Aurlandsdalen ligger 

18 km mot VSV. Det er rimelig å regne dem som deler av et mer eller mindre 

sammenhengende kvartsittlag i fjellet og som kommer opp i dagen bl.a. på disse 

fire stedene. Avhengig av de geologiske strukturene vil kvartsittlaget komme 

fram i dagen også andre steder i fjellet, og det er lite trolig at alle 

forekomster er lokalisert. 

 

Tuft, Steinane. 

Beliggenhet ved Steinane (kilde: Ove Mo, Torpo) som ligger i et storsteinet 

blokkmarksområde på Ø-siden av Førdalen, der dalen bryter av mot NV mot 

Dyrskard. I dette området fins det en nyrestaurert steinbu, som trolig er den 

hytta som Lord Garvagh d.y. bygde i Førdalen (Reinton l.c. B II, s. 194). 17 m 

SØ for denne steinbua ligger det en tuft. Den måler 3,6 m ØNØ-VSV, og er 3,3 m 

bred, indre mål. Murtykkelsen er 75 cm og muren består kun av 1-2 omfar med 

stein. Høyden er gjennomgående 50 cm. Inngangen har vært i VSV. I SV-hjørnet 

fins det et kvartsirkelformet peisfundament med radius 1 m. Det ligger nedrast 

stein i bunnen av hele tufta.  

Funn: 

3 avslag av grønnlig, lagdelt kvartsitt, derav ett med retusj langs ene 

kortsiden. St. mål: 6,4 cm. 
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Store Klevavatn (1269 m.o.h.) og Vesle Klevavatn (1283 m.o.h.) 

 

Vannene ligger i fjellet mellom Førdalsvatn og Mjolgevatn og er forbundet ved en 

kort bekk. 

 

Store Klevavatn er 1,5 km langt NV-SØ, og opptil 800 m bredt i den NV-stre 

halvdelen. Vannet smalner av mot SØ, og den SØstre halvdelen er 200-400 m bred. 

Fra NV-bredden stikker en 200 m lang og opptil 50 m bred, steinete tange ut i 

vannet mot NØ. I den NV-stre halvdelen av vannet finnes det også noen små 

steinete øyer. 

 

Innfallsosen ligger i NØ der en 2-300 m lang bekk fra Vesle Klevavatn renner ut. 

Utløpsosen er i SØ-enden. Herfra renner det en bekk 2 km mot ØSØ ned i Mjolga 

som kommer fra Mjolgevatn. Mjolga renner videre 1,5 km mot S og renner ut i 

Djupsvatn like Ø for Toviken. 

Strendenes karakter veksler rundt vannet. Så å si hele SV-stranden består av 

åpen ur som skråner bratt ned mot vannet, noen steder med islett av mindre 

myrpartier. N for vannet fins det frodige gressganger som dog er ganske fuktige, 

gjennombrudt av enkelte myrdrag. NØ-stranden består av overgrodd ur som skråner 

bratt ned mot vannet liksom SV-stranden. S for vannet finnes det en stor myr. 

Sett under ett er ikke strendene særlig gjestmilde. Enten er de fuktige eller 

steinete og bratte, eller begge deler. 

 

Vesle Klevavatn ligger 200 m NØ for Store Klevavatn. Det er 700 m langt N-S, og 

opptil 350 m bredt. Innfallsosen er i N, der en meget liten fjellbekk renner ut. 

Utløpsosen er i SV, og bekken renner i en bue ut i Store Klevavatn. Også i Vesle 

Klevavatn fins det etpar små, steinete øyer. 

Strandflaten rundt vannet kan deles opp i tre soner. N for vannet er det en 

storsteinet, åpen ur. I Ø og S fins det store, fuktige myrpartier. Strandflaten 

har meget lite vegetasjon og er preget av det periglaciale klimaet som råder 

lange perioder hvert år. 
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Jordsmonnet er helt gjennombløtt og grunnvannspeilet går nesten opp i dagen. 

Stort sett er strandpartiene rundt Vesle Klevavatn åpne og fuktige, bortsett fra 

den storsteinete, åpne ura. 

Klevavatnene ligger i en gryte oppe i fjellet mellom Førdalsvatn i V og 

Mjolgevatn i Ø. En N-S-gående fjellrygg ligger mellom Store Klevavatn og 

Førdalsvatn. Klevafjellet (ca 1415 m.o.h.) danner skille mot Mjolgevatn. S for 

Store Klevavatn ligger Tovikbergi med topper opp til 1366 m.o.h, og i N et 

fjellparti som kalles Helvete (kilde: Tryggve Haug, Ål). Det består av en rekke 

botner i omtrent samme nivå, atskilt av smale pass, og det er lett å miste 

stedsansen fordi den ene botnen likner den andre. Helvete begynner straks N for 

Vesle Klevavatn og strekker seg mot N til Klevahovda (1576 m.o.h.). Selvom 

Klevavatnene er omgitt av mange fjell, er det ganske lett å ta seg frem. Gjennom 

et pass V for Store Klevavatn går en T-merket sti som fortsetter N om 

Klevavatnene, inn i Mjolgebotn og opp Mjolgedalen til Bjordalsbu. Stien kommer 

fra Iungsdalshytta via S-enden av Førdalsvatn. Man kan også gå ned i Mjolgas 

dalføre gjennom Klevaskardet SØ for vannet. Andre mer og mindre kjente stier 

fins også, men de er oftest ikke så lette å ta seg fram etter, eller vanskelige 

å følge. Bortsett fra rundt Klevavatnene, fins det nesten ikke vegetasjon i 

fjellet mellom Førdalsvatn og Mjolgevatn, men mest åpen ur og blokkmarksområder 

med steinpolygoner og andre frostfenomener. Det fins fisk i Store Klevavatn. I 

passet V for Store Klevavatn fins det en nyrestaurert hytte. Den ble opprinnelig 

satt opp av den engelske Lord Garvagh d.y. noen tiår før århundreskiftet. 

Det ble ikke gjort funn ved Store eller Vesle Klevavatn. 
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Mjolgevatn (1221 m.o.h.) 

ligger i Mjolgebotn, 2,5 km N for Toviken lengst N i Djupsvatn. Vannet er nesten 

rektangulært. Lengden er ca 1 km N-S, og bredden er 500 m i S, økende til 650 m 

i N. Fra midten av N-bredden går det ut en 300 m lang, opptil 150 m bred og 10 m 

høy tange mot SØ, forbundet med land ved et 25 m bredt eid som trolig kan være 

oversvømmet i flomperiodene. I S-enden av vannet ligger 3 små øyer. 

 

Hovedtilløpet er i det nordøstre "hjørnet" av vannet. Her forenes elvene fra 

Trolltjern (1380 m.o.h.) som ligger 1,2 km mot NNV, fra Mjolgedalen NNØ for 

vannet, og fra Julsennvatn (1349 m.o.h.), 2 km lenger Ø. Elvene har bygd opp et 

bredt, sandet delta. 

 

Utløpsosen er SØ i vannet og herfra renner Mjolga stri 2,5 km mot S gjennom et 

lite dalføre for å munne ut like Ø for Toviken. 

 

Mjolgevatn er omgitt av fjell. Bare i N, NV og V er det større åpne partier 

mellom vannet og fjellfoten. Like S for Mjolgevatn stiger Klevanuten (1295 

m.o.h.), i V danner Klevafjell (ca 1415 m.o.h.) en vegg, i N ligger Mjolgebre 

(1616 m.o.h.), i NØ Julsennuten (1656 m.o.h.) og straks SØ ligger Mjolgenuten 

(1330 m.o.h.). I Ø er det åpnere mot Julsennvatn. 

 

Fjellfoten i V og SØ består av mer og mindre overgrodd ur som strekker seg ned 

mot vannet. I N, NØ og i Ø er det sandig og tørt. Spesielt i de nordre og vestre 

områdene rundt vannet fins det mange morenerygger. I NØ strekker det store, 

brede kjegleformete deltaet seg ned mot vannet. Tangen som stikker ut fra N-

siden er også ganske tørr. Strendene er lette å legge til med båt. Det fins fisk 

i vannet. 

 

På tross av fjellene er det lett å komme til og fra Mjolgevatn. Mot Julsennvatn 

i Ø er det meget lett å gå, og derfra er det ikke så langt over til Gyrinosvatn, 

likeså ned Mjolgas dalføre mot Djupsvatn, der det fins en tråkket sti. 
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Opp gjennom Mjolgedalen går det en T-merket sti til Bjordalsbu, og derfra kan 

man lett komme over til Øljusjøen og Eldrevatn øverst i Hemsedal/Lærdal. Det er 

også lett å gå opp Klevaskardet like S for Mjolgevatn, over Klevafjell og ned i 

Førdalen. 

 

Ved Mjolgevatn ble det registrert en liten steinalderslokalitet, tre hustufter 

og en steinrekke. 

 

Lokalitet av steinalderskarakter, Mjolgevatn I. 

Lokaliteten ligger på en morenehaug 35 m NØ for og 6 m over bukta NØ for tangen 

som stikker ut fra vannets N-side. Lokaliteten ligger 9 m ØSØ for en jordfast 

stein som danner toppen av haugen. I et prøvestikk ble det funnet noen små 

avslag av flint. I fire prøvestikk ca 3 m fra det første prøvestikket ble det 

derimot ikke gjort funn. Lokaliteten anslås utfra dette til å være mindre enn 10 

m². Lagfølge i prøvestikk: 3-4 cm gresstorv, 4-5 cm sandig blekjord, rødbrun 

morenegrus.  

Funn: 

a. 3 mikroflekker av lys grå flint. St. L: 2,5 cm, br. 0,5 cm. 

b. 11 små avslag av flint. St. mål: 1,2 cm. 

 

Hustufter.  

Tuft I 

ligger på det brede deltaet NØ for Mjolgevatn, nesten oppe ved roten. Likesom de 

to følgende tuftene ligger den mellom bekken fra Trolltjern og en annen liten 

bekk som kommer fra fjellet Ø for Trolltjernet. Bekken fra Trolltjern renner 50 

m V for, den andre 6-7 m Ø for tufta. Avstanden til Mjolgevatn er ca 400 m og 

høyden over vannet er ca 10 m. 

 

Tufta måler 6,4 m NNØ-SSV og bredden er 4,7 m , indre mål. Åpningen er i SSV og 

er 1 m bred. Murtykkelsen varierer mellom 60 og 80 cm, men er gjennomgående ca 

65 cm. Største høyde er 60 cm ved åpningen. Man har benyttet ganske store stein 

i muren og blokkene er gjennomgående 40-80 cm i diameter. 
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Tufta er meget sammenrast. Det fins rester etter et fundament til en utmurt peis 

i det SØ-stre hjørnet. Peisfundamentet danner en halvsirkel med radius 1 m. Det 

ble ikke gjort funn i prøvestikk midt i tufta, og det ble heller ikke funnet 

rester etter trevirke eller trekull. 

 

Tuft II. 

ligger 30 m VSV for og 1,5 m lavere enn tuft I. Største lengde er 5,1 m NNØ-SSV, 

og bredden er 4,15 m, indre mål. Tufta er delt i to rom. Rommenes største lengde 

er den samme som bredden av tufta. Det nordre rommet er 1,7 m, det søndre 3 m 

bredt. Murtykkelsen varierer mellom 60 og 80 cm. Tykkelsen på skillemuren er 40 

cm. Murene er gjennomgående 45 cm høye. 

 

Døråpningen mellom rommene ligger 2 m fra den østre veggen og er 65 cm bred. 

Inngangen til tufta er rast sammen, men den må ha ligget i SSV. 

Det ble ikke gjort funn i prøvestikk midt i tufta. 

 

Ut fra den østre halvdelen av veggen i SSV er det murt en avrundet 

rektangelformet kiste som måler 80 x 40 cm, indre mål, største lengde langs 

veggen i tufta. Murtykkelsen er 45 cm og kisten er 55 cm dyp. Kisten er ikke 

overgrodd i motsetning til resten av tufta, og det virket som om den var bygd 

sekundært. 

 

Tuft III. 

ligger 40 m SV for tuft II og omtrent i samme nivå. Den måler 5,4 m NØ-SV og er 

4,2 m bred, indre mål. Inngangen er i SV. Murtykkelsen er 70 cm og det er lagt 

mose og leire mellom steinene. Tufta er delt i to rom. Rommenes største lengde 

svarer til tuftas bredde. Det nordøstre rommet er 2,4 m bredt, det sørvestre 2,6 

m bredt. I hvert rom fins det en murt peis. Peisene er murt ut fra den østre og 

søndre enden av SØ-veggen. 

 

Gavlen i SV har bevart sin opprinnelige form og er 2,7 m høy i røstet. 
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Sideveggene har vært 1,75 m høye, men er delvis rast sammen. NØ-gavlen er ganske 

nedrast og var 1,25 m høy. 

 

Dørhøyden i SV-gavlen er 1,45 m og døra er 1,35 m bred. Tykkelsen på gavlveggen 

går opp i hele 90 cm ved inngangen. Peisen i det sørvestre rommet er murt ut fra 

SØ-veggen og er halvsirkelformet med radius 80 cm. Den ligger nær S-hjørnet. 

 

Døra mellom rommene har vært 1 m bred og har stått 1,5 m fra SØ-veggen i tufta. 

Skillemuren har vært 40 cm tykk. SØ for døråpningen er den velbevart og er 

gjennomgående 1 m høy. Muren NV for døråpningen er helt sammenrast og 50-60 cm 

høy. 

 

I det innerste, nordøstre rommet fins det en murt benk, som strekker seg fra S-

hjørnet og 1,1 m langs SØ-veggen og har en bredde av 45 cm. Høyden er 40 cm. 

Peisen er murt halvsirkelformet ut fra den andre enden av SØ-veggen og har 

radius 55 cm. 

 

Tuft III er etter forholdene ny. En stokk som ligger over inngangen har to 

inskripsjoner som begge er datert 1908. Det virker også som om man har benyttet 

stein fra tuftene I og II når man har bygget denne bua, for det var nesten bare 

en enkel steinrekke igjen av begge de to andre. 

 

Steingjerde. 

Steingjerdet ble observert som en enkel, 24 m lang steinrekke som gikk over det 

smaleste av eidet innerst på tangen på nordsiden. Det fins ikke andre stein i 

området, så det har trolig bare vært en enkel steinrekke fra begynnelsen av. 

Muligens har de tjent som fundament for stolper i et gjerde som skulle stenge 

får, storfe eller hester inne på tangen. En tilsvarende konstruksjon finnes ved 

roten av Førdalstangen i Førdalsvatnet. 
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Kvartsittforekomst, Aurlandsdalen. 

 

 

En forekomst av kvartsitt i fast fjell ble observert på vei ned gjennom 

Aurlandsdalen, i turiststien ca 500 m NV for Grønestøl. Kvartsitten kunne sees i 

stien fra det høyeste punktet før denne begynner å gå nedover mot Øvstebø, og 

10-20 m langsetter stien. Det ble ikke observert noen tegn på tidligere 

utnyttelse av kvartsitten, men forekomsten har sin interesse da den var av en 

skifrig, noe grågrønn type, ikke ulik den kvartsitten som man finner på 

steinaldersboplassene i dette fjellområdet. Sammen med de andre 

kvartsittforekomstene som ble funnet denne sommeren, viser denne at kvartsitt 

fins på flere, lett tilgjengelige steder i fjellet, og det ville være av stor 

verdi å få en mer omfattende kartlegging av kvartsittforekomster i hele området. 

 

Tvistvatnet (1060 m.o.h.) 

ligger 1 km Ø for Frosen, det østligste av vannene i Djupsmagasinet (h.r.v. 1091 

m.o.h.) og 1 km NV for det oppdemte Rødungen (h.r.v. 1022 m.o.h.). Vannet er 1,5 

km langt VNV-ØSØ, og opptil 500 m bredt. Fra ØSØ-enden av vannet går det inn en 

800 m lang og mellom 100 og 200 m bred vik mot SV. 

 

Tvistvatnet har tre større tilløp: et i N kommer fra Dyrebotntjern (1150 

m.o.h.), 1,5 km NNV for Tvistvatnet, et i V fra Ragnhildtjern (ca 1070 m.o.h.), 

1,5 km V for nordenden av vannet. Det gamle hovedtilløpet som munner ut innerst 

i viken mot SV, var elva fra det nå oppdemte Frosen. 

 

Terrenget i vika er så steinete at elva ikke har fått bygd opp noe delta. Ved de 

to andre innfallsosene har det vært mere løsmasse å ta av, og spesielt er 

deltaet ved utløpet av elva fra Dyrebotntjern stort. 

 

Utløpsosen er lengst S i vannet, nesten innerst i vika mot SV. Elva renner 

gjennom et pass og munner etter 1,5 km ut i Rødungen. 
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Tvistvatnet ligger i en forsenkning i terrenget. Terrenget rundt vannet er 

ganske åpent, og spesielt høye fjell finnes ikke i den umiddelbare nærhet. Men 

bakenfor en åpen, ca 500 m bred, slak skråning i N og Ø, skråner lendet bratt 

opp til et fjellplatå på 12-1300 meters høyde som strekker seg videre inn mot 

fjellmassivet Reineskarvet som ligger som en mur 3-4 km mot NØ, med topper 

mellom 1700 og 1800 m.o.h. 

 

Store myrpartier ligger rundt Tvistvatnet, adskilt av tørre, små knauser. 

Knausene er ofte dekket av et tynt lag lav over morenegrus. Hist og her fins 

også litt bjørkekratt. Bare i NNV er det større partier der gresset vokser 

frodig. Her ligger Tvist, som har bestått av noen få støler som hører under 

Vats. En av dem var i drift sommeren 1971. Enkelte hytter fins også N og Ø om 

vannet. 

 

På grunn av det åpne terrenget rundt vannet fins det ingen hindringer for 

ferdselen, uansett hvilken retning man kommer fra. Elvene har ikke vært større 

enn at man uten særlige vanskeligheter har kunnet ta seg over dem, ihvertfall 

utenfor flomperiodene. I dag går veien mellom Ål og Toviken NØ for Tvistvatnet. 

Ved Tvist deler veien seg; veien til Toviken fortsetter opp lia mot 

Dyrebotntjern, mens den andre veien følger N-siden av Tvistvatnet mot Hollo ved 

Ragnhildtjern for så å bøye mot S., over Frosendemningen, dreier ned i Urundas 

dalføre og munner ut i Hol. 

 

De store myrpartiene var nytteløse å registrere. Myrtykkelsen i skjæringer som 

noen småbekker hadde gravet var ca. 1,5 m uten at bunnen av myra var nådd. 

Leting i stranden utenfor myrene samt i stranden utenfor de privateide områdene 

ga ingen resultater. Heller ikke de lavklædde morenepartiene ga funn av noe 

slag. Det eneste funnet som ble gjort ved Tvistvatnet var et stykke hvit 

kvartsitt med tvilsomme spor etter tilhugging. Funnet ble gjort i stranden 50 m 

V for utløpsosen. 
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