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1. SAMMENDRAG 
Rapporten omhandler undersøkelsen av en steinalderlokalitet; Lok A ved Jukleåni nordøst for 
Eldrevatn i Lærdal kommune. Utgravingen foregikk høsten 2012 og samlet ble det funnet 347 
gjenstander og avslag, hovedsakelig av kvartsitt. Gjenstandsmaterialet omfatter bl.a. eneggete 
spisser og tangespisser av A-typen, flekker og flekkelignende avslag, kjerner, skrapere og 
borspisser. Det ble ikke påvist bosetningsspor eller kullrester til datering, men 
gjenstandsfunnene antyder at lokaliteten har vært brukt i tidligneolitikum (4300 - 3300 BC).  
 

                            
Eldre steinalder

Yngre jernalder

                           
Yngre steinalder

                               
Eldre jernalder

Bronsealder

Middelalder (MA) 1050 – 320 BP AD 1030 – 1537 

Merovingertid (MVT) 1500 – 1210 BP AD 570 – 800
Vikingtid (VT) 1210 – 1050 BP AD 800 – 1030

Romertid (ROM) 2010 – 1680 BP AD 0 – 400
Folkevandringstid (FVT) 1680 – 1500 BP AD 400 – 570

Yngre bronsealder (YBA) 2900 – 2500 BP BC 1000 – 500 
Førromersk jernalder (FRJ) 2500 – 2010 BP BC 500 – 0

Senneolitikum (SN) 3800 – 3500 BP BC 2400 – 1800
Eldre bronsealder (EBA) 3500 – 2900 BP BC 1800 – 1000 

Mellomneolitikum A (MNA) 4600 – 4200 BP BC 3300 – 2800
Mellomneolitikum B (MNB) 4200 – 3800 BP BC 2800 – 2400 

Senmesolitikum (SM) 7500 – 5200 BP BC 6400 – 4000
Tidligneolitikum (TN) 5200 – 4600 BP BC 4000 – 3300 

Tidligmesolitikum (TM) 10000 – 9000 BP BC 9200 – 8050
Mellommesolitkum (MM) 9000 – 7500 BP BC 8050 – 6400

Tidsperiode Arkeologisk periodebetegnelse Ukalibrert alder Kalenderår

 
Tab. 1. Oversikt og forkortelser over de ulike fasene fra eldre steinalder til middelalder. 

2. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene var Østfold Energi A/S sitt arbeid med 
bygging av nytt kraftverk ved Eldrevatn. Her vil deler av fallet fra Sulevatn, Store og Vesle 
Juklevatn bli ført i rørtrase ned til Eldrevatn. Utbyggingen omfatter nye rørgater, 
kraftlinjetrasé og nytt kraftverk med tilkomstveier.  Området ble systematisk registrert første 
gang i 1981/82 i forbindelse med den første utbyggingen av Eldrevatn kraftverk. Det ble da 
funnet seks tufter og fire steinalderboplasser. Fylkeskommunens registreringer i 2010 ble 
foretatt i to omganger pga. endringer i tiltakshavers planer (26.7 - 6.8 og 11.10-13.10, 
Tellefsen 2010). Samlet ble det påvist 8 steinalderlokaliteter og alle ble påvist under den 
første perioden. I det opprinnelige planutkastet ville samtlige lokaliteter være i konflikt med 
tiltaket. Tiltakshaver endret imidlertid planen to ganger, og tiltaket kom til slutt bare i konflikt 
med én steinalder/bronsealderlokalitet. I 2011 foretok Universitetsmuseet i Bergen en 
arkeologisk undersøkelse av denne lokaliteten (Lok 6) med meget godt resultat (Årskog og 
Åstveit 2013). Fylkeskommunen foretok på samme tidspunkt (august 2011) en 
tilleggsregistrering i forbindelse med etableringen av en rørgate fra Juklevatn. Her ble det 
påvist to steinalderlokaliteter (A og B) hvorav tiltaket var i direkte konflikt med en av disse 
(Lok A, Helleve 2011). 9.11.2011 sendte Østfold energi brev til Sogn og Fjordane 
fylkeskommune med ønske om at det ble søkt dispensasjon fra kulturminneloven for Lok A 
(ID 149041). 10.2.2012 (datert 8.2) mottok Universitetsmuseet i Bergen kopi av 
dispensasjonssøknaden fra fylkeskommunen sendt Riksantikvaren. Riksantikvaren gav 
tillatelse til inngrep 22.2.2012. Kontrakt mellom Universitetsmuseet og tiltakshaver ble 
signert 30.3.2012 
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3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

 
Fig. 1. Lok A lå like nord for Eldrevatn. Dette høgfjellsområdet mellom Lærdal i vest og Hemsedal i øst har rike 
utmarksressurser. Kvartsittbruddet Kjølskarvet ligger like sør for Eldrevatn. 
 
Den undersøkte lokaliteten, Lok A, lå i Lærdalsfjellene lengst øst i Lærdal kommune, like ved 
grensen til Hemsedal kommune. Dette er et høgfjellsområde med snaufjell, og flere daldrag 
og store vann preger landskapet. Mellom Lærdal og Hemsedal er det et daldrag med nordvest-
sørøstlig retning, der Eldrevatn har en sentral beliggenhet midt i dette daldraget. Lok A lå 
1275 moh., vel 1,6 km nordøst for og med vid oversikt over Eldrevatn og Eldrevassbergi i 
sørvest og Vesle Juklevatn i nordøst.  

3.1 TIDLIGERE KJENTE KULTURMINNER  
Fra tidligere er det kjent en rekke lokaliteter rundt Eldrevatn, og flere av disse er undersøkt 
(for eksempel Johansen 1978; Årskog og Åstveit 2013, Årskog og Åstveit 2014). Parallelt 
med undersøkelsen av Lok A ble det også foretatt en registreringsundersøkelse i regi av 
Universitetsmuseet i Bergen i forbindelse med nedtapping av Vesle og Store Juklevatn. Her 
ble det påvist 23 steinalderlokaliteter (Tøssebro og Åstveit 2012). Det er også foretatt 
registreringer i forbindelse med rørgate til Eldrevatn og utbedring av RV52, begge med funn 
av steinalderlokaliteter (Tellefsen 2010, Foyn 2012, Helleve 2012). I dette området ligger 
også flere kvartsittbrudd, bl.a. Kjøleskarvet og Stongaskaret (se fig.1), et av de mest kjente 
bruddene for kvartsitt som er benyttet til redskapsproduksjon i steinalderen og bronsealder. 
Denne kvartsittypen er lett identifiserbar og har en meget vid distribusjon både i fjellområder 
og ved Vestlandskysten.  

Eldrevatn 

Kjølskarvet 
 

Stongaskaret 
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Fig. 2. Registrerte funn i nærområdet. Dette dreier seg stort sett om steinaldersboplasser og spor etter stølsdrift. 
Lok A er her markert med sirkel. Ved Vesle Juklevatn er det flere lokaliteter, disse er ikke avmerket (grafikk: 
www.askeladden.no). 
 
Det er også utført omfattende registreringer og utgravinger i et dalføre vel 25 km nord for 
Eldrevatn i forbindelse med utbyggingen av Nyset-Steggjevassdragene. Her ble det påvist og 
undersøkt en rekke steinalderboplasser, samt tufter fra bronse- og jernalder (Bjørgo et.al. 1992). 

3.2 REGISTRERINGEN  
Registreringen i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune fant sted i 2011 i form av 
overflatesøk og prøvestikk. All masse ble vannsåldet med 4 mm maskevidde. Det ble påvist to 
steinalderlokaliteter betegnet A og B. Lok A, som det ble søkt dispensasjon for, ble definert 
av to positive prøvestikk, det ene med funn av ett kvartsittfragment, det andre med 98 avslag 
og seks fragmenter av smalflekker i kvartsitt. 
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4. UNDERSØKELSEN  

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Under utgravingen ble det prioritert å avdekke mest mulig av torven i flaten, for om mulig å 
identifisere strukturer som boligrester og ildsteder. Dette ble gjort med hell på den 
nærliggende Lok 6 som ble gravd i 2011. Selv om det ikke ble påvist entydige boligstrukturer 
her, ble det funnet et godt bevart ildsted datert til SN. Undersøkelsen av Lok A ville sålesedes 
kunne være et viktig supplement til undersøkelsen Universitetsmuseet gjorde i 2011 både når 
det gjelder råstoff og mulige strukturer. På et mer generelt nivå kan resultatet fra utgravingen 
være med på komplettere det generelle funnbildet fra Lærdalsfjellene og omegn. Området 
ligger dessuten i skjæringspunktet mellom det som tradisjonelt sett betegnes som ”Østlandet 
og ”Vestlandet” og har således sannsynligvis kulturimpulser fra begge sider av vannskillet. 
Resultatet fra gravingen ville kunne gi økt innsikt i problematikken knyttet til opphav og 
tilhold i vinterhalvåret på slike høgfjellslokaliteter. 
 
Følgende punkter ble ansett som viktige i undersøkelsen: 
   

• Påvise anleggsspor som kunne fortelle om bosetning og grad av utnyttelse 
• Påvise ulike aktivitetsområder inne på lokalitetsflaten 
• Fastslå datering ved hjelp av typologi eller radiologiske dateringer 
• Sammenligne resultatene fra Lok A med andre høgfjellsundersøkelser 

 

 
Fig.3. Lokaliteten (ved oransjekledd Camilla Zinsli) lå med vid utsikt vestover mot Eldrevatnet og dalførene 
rundt. Foto mot sør; H. Årskog. 
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4.2. DELTAGERE OG TIDSROM 
Utgravingen på Lok A ble foretatt av Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) ved 
Universitetsmuseet i Bergen i perioden juli - september 2012, ved prosjektleder Leif Inge 
Åstveit og feltleder Hanne Årskog. Feltassistenter var Camilla Zinsli, Birgit Fylling, Jostein 
Gundersen, Trond Meling og Ragnar Orten Lie.  
 

4.3 METODE  
Lok A ble undersøkt ved mekanisk rutegraving. Lagene blir da gravd i enheter på 50x50 cm 
og 5 cm dybde innenfor et definert koordinatsystem (x,y). Funn fra ulike ruter og lag blir 
holdt separat for å danne grunnlag for spredningsanalyser. For hvert lag blir flaten 
dokumentert med digital innmåling, og mulige strukturer blir fotografert før snitting.  
Alle masser blir vannsåldet, normalt sett med 4 mm maskevidde. I dette tilfellet foregikk det 
ved at massene ble båret ned til elva Jukleåni for sålding. Funnene fra undersøkelsen er lagt 
inn i Universitetsmuseenes database med nummer B16880, mens foto er tilgjengelige i 
Universitetsmuseenes fotoportal www.unimus.no/foto/#/. Bildene kan enklest søkes opp på 
Askeladden.id.nr. I denne undersøkelsen er bildene merket med filnavnet Bf10018. 
 

 
Fig.4.Vannsåldingen foregikk i Juklenåi, her ved Birgit Fylling. Vannstanden i elva varierte avhengig av 
damarbeidet ved Lille Juklevatn. Foto mot V; H. Årskog. 
  

4.4 KILDEKRITIKK 
Det var ingen tegn på forstyrrelser på lokalitetsflaten, og en kan anta at funnene representerer 
en urørt situasjon. Ettersom utgravingen foregikk på høsten, ble det enkelte utfordringer i 
forhold til været. Kraftig snøvær vanskeliggjorde arbeidet enkelte dager, og utgravingen ble 
avsluttet noen dager før tiden. 
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Fig.5. Under graving av lag C ble lokalitetsflaten etterhvert dekket med snø. Foto mot NV; H. Årskog. 
 
 

 
Fig.6. Lokalitetens beliggenhet i forhold til anleggsveien og Jukleåni som renner fra Vesle Juklevatn og ned i 
Eldrevatn. 
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5. RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN 

5.1 LOKALISERING 
Lokaliteten lå på en gressbevokst flate vel 50 meter nord for Jukleåni, i et område der elva 
flater ut før den atter faller ned mot Eldrevatn. Det omkringliggende området var dels flatt, 
mens lokaliteten lå på en flate i et svakt skrånende terreng vel 10 meter høyere enn elva. Mot 
nord var det lett skrånende terreng opp mot anleggsveien som går fra Eldrevatn til Vesle 
Juklevatn. Videre nord for veien steg terrenget videre, og gikk etter hvert over i en fjellknaus. 
Fra lokaliteten var det utsikt mot Eldrevatn i nord og man hadde en viss oversikt over 
daldraget som leder fra Eldrevatn og opp til Lille Juklevatn.   
 
Øst for selve lokalitetsflata var det et flatt berg, mens det mot sør var en knekk i terrenget før 
det flatet ut mot Jukleåni. Der Jukleåni passerte lokaliteten var det et flatt parti, mens elva 
faller nedover mot Eldrevatn vel 50 meter lenger vest. Vegetasjonen var åpen og bestod av 
gress, lyng og einer. Selve torvdekket var tynt, bare 3-5 cm., men med mye røtter. Under 
torva fulgte et sandig utvaskingslag. Hovedmengden av funn ble funnet i bunnen av torva og 
de første 2 cm. av utvaskingslaget. Det var svært lite stein nord for, og på selve 
lokalitetsflaten. I området ellers var det en del blokkstein, særlig mot øst og vest, og i 
skråningen ned mot elva i sør.  
 

 
Fig. 7. Lok A lå på en steinfri flate like over Jukleåni. Foto mot SØ; H. Årskog. 
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5.2 FREMGANGSMÅTE 
Undersøkelsen startet med fjerning av busker og lyng på lokaliteten. Deretter ble det etablert 
en profilbenk i kryss med utgangspunkt i det mest funnrike prøvestikket fra fylkeskommunen 
sin registrering. Profilbenken og koordinatsystem ble satt ut digitalt og ble etablert i henhold 
til UTM-systemet. I tillegg ble det gravd en prøverute ved et prøvestikk det var funnet ett 
avslag under registeringen (funnet ble senere avskrevet). 
 
Lokaliteten var noe mangelfullt avgrenset under registreringen, det ble derfor gravd 
prøvekvadranter for hver andre meter langs profilbenkens akse, for å få bedre kontroll og 
snevre inn funnenes utbredelse. I tillegg ble det gravd en del vilkårlige prøvestikk, samtlige 
var uten funn (se fig.9 for oversikt).  
 

 
Fig.8. Det ble lagt ut prøveruter for hver andre meter med utgangspunkt i fylkets prøvestikk. Foto mot V; H.Å. 
 
Basert på funnene fra prøvekvadrantene ble det avtorvede arealet begrenset til et område på 
ca. 7 x 7 meter. Torva ble fjernet manuelt for å unngå forstyrrelser av de funnførende lagene. 
Dette var et møysommelig arbeid, da torva var svært seig med faste røtter. Det ble gjort en del 
funn under dette arbeidet, og følgelig ble mest mulig av torva også såldet. 
  
Etter at torva var fjernet ble det gjennomført en ordinær mekanisk graving i kvadranter fordelt 
på tre lag. Det totale utgravingsarealet på Lok A var 48,5 m2, fordelt på 29,25 m2 i lag A, 12 
m2 i lag B, og 7 m2 i lag C.  
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Fig.9. Både fylkeskommunens og Universitetsmuseets prøvestikk og prøvekvadranter ble målt inn med 
totalstasjon. Illustrasjon; H. Årskog.   
 
 

 
Fig. 10. Utgravingsfeltet tok utgangspunkt i Fylkeskommunens mest funnrike prøvestikk, i tillegg ble det gravd 
en prøverute der det var funnet ett kvartsittfragment under registreringen. Illustrasjon; H. Årskog.
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5.3 FUNNMATERIALE 
Under registreringen ble det gjort 103 funn i prøvestikket HBH 13, i tillegg var det ett avslag 
fra prøvestikket HBH14. Da funnene ble gjennomgått på nytt for innlegging i MUSIT-
databasen, ble sistnevnte funn vurdert å ha naturlig opphav. Kun funn fra HBH 13 er altså tatt 
med i den videre vurderingen av funnmaterialet.   
 
Funnmaterialet fra Lok A omfatter redskap og avfall av både flint og kvartsitt. Funnmengden 
var klart størst i lag A, som omfattet den nederste delen av torva og de øverste 2 cm. av 
utvaskingslaget. Det ble gravd 113 kvadranter i lag A og det var funn i 87 av disse. Lag B 
omfattet de neste 5 cm av utvaskingslaget, hvor det var betraktelig mindre funn. Det ble gravd 
48 kvadranter av dette laget, med funn i bare 13 av dem. Det var ingen funn i lag C, og bare 
14 kvadranter ble gravd av dette laget.  
 
Det var ingen stratigrafiske forhold som tilsa at funnene var avsatt ved hendelser spredt over 
lang tid. Funnene, inkludert de fra registreringen, vil derfor bli behandlet under ett i den 
videre gjennomgangen. 
 
 

 Ant. m2 gravd Antall funn Ant. kvadranter med funn 

Lag A 29 233 87 
Lag B 12 15 13 
Lag C 14 0 0 
HBH 13 Prøvestikk 103  
Totalt  351 

Tab. 2. Funnmengde fordelt på lagene A, B og C. 
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5.4 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Det totale antall funn som framkom under utgraving var lite sett i forhold til funnmengden fra 
prøvestikket som ble gravd under fylkeskommunen sin registering. Prøvestikket har truffet 
midt i en konsentrasjon med høy funnfrekvens, noe som gav et feilaktig bilde på hva man 
kunne vente å finne ellers på lokaliteten.    
 
Gjenstandstype Flint Kvarts Kvartsitt Totalt 
avslag 2 2 215 219 
avslag med retusj 

  
5 5 

bipolar kjerne 
  

2 2 
fragment 

  
2 2 

biter 
 

1 73 74 
borspiss 

  
1 1 

endeskraper 1 
  

1 
enegget spiss 1 

 
5 6 

flekkelignende avslag 
  

17 17 
hel 

  
15 15 

proksimal 
  

2 2 
makroflekke 

  
1 1 

mikroflekke 
  

2 2 
hel 

  
1 1 

proksimal 
  

1 1 
plattformavslag 

  
2 2 

smalflekke 
  

4 4 
hel 

  
1 1 

proksimal 
  

3 3 
sylindrisk kjerne 

  
5 5 

fragment 
  

5 5 
tangespiss av A-type 

  
3 3 

ubestemt kjerne 
  

1 1 
ubestemt skraper 

  
3 3 

hel   2 2 
fragment 

  
1 1 

usikker borspiss 
  

1 1 
Totalsum 4 3 340 347 

Tab. 3. Oversikt over det totale funnmateriale fra lokaliteten, inkludert funn fra  
Fylkeskommunens prøvestikk. 
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Fig. 11. Det lå en markant funnkonsentrasjon ved det avmerkede området, rett nord for jernstangen midt i feltet. 
Foto mot SØ; H. Årskog. 
 

 
Fig. 12. Funnspredningen over alt funnmaterialet viser en klar konsentrasjon sentralt i utgravingsfeltet.  
X (384-390) stiger mot nord, Y (291-296) stiger mot øst. 
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Fig. 13. Oversikt over avslag/biter (venstre) og gjenstander (høyre). X (384-390) stiger mot nord, Y (291-296) 
stiger mot øst. 
 
Avslag 
Avslagsmaterialet omfatter hovedsakelig en hvit kvartsittype og en hvit kvartsitt med grønne 
bånd (vanligvis referert til som lærdalskvartsitt). Korningen og mattheten på kvartsitten er så 
lik at det ikke er skilt mellom disse typene i katalogiseringen, og de kommer sannsynligvis fra 
samme bruddsted. Det er funnet 2 avslag i kvarts og 1avslag i en svart kvartsitt. Av utseende 
ligner den svarte kvartsitten noen flyttblokker som lå ved Juklenåi vel 50 meter unna 
lokaliteten. På disse var det huggmerker, og det er ikke usannsynlig at avslaget kommer fra 
disse, evt. andre flyttblokker i området. Det er kun funnet 2 flintavslag, og det er tydelig at 
lokale råstoff har vært sentral i bruken av disse områdene. Totalt er det funnet 219 avslag og 
74 biter, dvs. 84 % prosent av det totale materialet på Lok A. Disse stammer nok fra 
produksjon av ulike redskaper på stedet. 54 funn faller i andre kategorier enn avslag og biter, 
dvs. en redskapsprosent rundt 16%. 
 

  
Fig.14. Huggmerker på flyttblokk av kvartsitt. Foto; H. Årskog. 
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Sylindriske kjerner – flekkeproduksjon 
Det er funnet 5 fragmenter (2 passer sammen og blir en hel) av kvartsittkjerner med 
motstående plattform. Selv om de har en noe mer kantete form enn det en ellers ser på flint-og 
ryolittkjerner, er det nærliggende å plassere disse i samme kategori som sylindriske kjerner. 
Disse kjernene har trolig blitt benyttet til å produsere flekker og flekkelignende avslag. 
 
Andre kjerner 
I tillegg til de sylindriske kjernene er det en ubestemt kjerne og to fragment av bipolare 
kjerner.  
 
Flekker og flekkelignende avslag – produksjon av spisser og ulike redskaper 
Flekkematerialet omfatter hovedsakelig smalflekker (4 stk) og flekkelignende avslag med 
bredde som smalflekker (17 stk), samt en mikroflekke og en makroflekke.   
 
Tangespisser A-type og eneggete spisser – pilspisser til jakt 
Det ble funnet 3 tangespisser av A-typen og 6 eneggete spisser på Lok A. Ingen er laget på 
regulære flekker, men samtidig er det også definisjonsspørsmål om kvartsittkjernene på 
lokaliteten er brukt til å produsere flekkelignende avslag eller flekker. 8 av spissene er laget 
hvit/grønnstripet kvartsitt, disse er trolig blitt laget på stedet. Noen har brudd ved 
retusjeringen i odd eller tange, noe som gjerne kan ha skjedd under produksjon av spissene. 
1 spiss skiller seg ut ved å være laget i en lys grå kvartsitt. Det er ingen avslag eller spor etter 
denne lyse grå kvartsitten ellers på lokaliteten, og den er mest trolig brakt til stedet. Denne har 
dessuten et brudd i odden som kan være en skuddskade.  
 

 
Fig.15. Totalt antall gjenstander med funn av tangespisser/eneggete spisser markert med stjerne.  
X (384-390) stiger mot nord, Y (291-296) stiger mot øst. 
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Fig. 16. Tangespisser av A-type (øverst) og eneggete spisser. Foto; H. Årskog. 
 
Skrapere, avslag med retusj og borspisser – bearbeiding av organisk materiale 
Avslagsmaterialet viser at det har foregått reskapsproduksjon på stedet, men det har også 
foregått arbeid som trolig har omfattet bearbeiding av organisk materiale f.eks. tre, bein, gevir 
eller skinn. Dette kan ha vært skraping, perforering, glatting osv. Et av disse reskapene er en 
liten endeskraper på avslag av flint, som må ha blitt brakt til stedet. Det er også funnet 3 
skrapere av kvartsitt. Disse har en mer tilfeldig form og er nok laget på stedet som en 
forbruksvare, mens flintskraperen er mer forseggjort.  
 
Avslag med retusj eller bruksspor (5 stk) kan ha hatt samme funksjon som skraperene, og 
viser også til bearbeiding av organisk materialet på stedet. Det samme gjelder borspissene; 1 
liten forseggjort retusjert borspiss, og 1 større avslag med bruksskader som kan tyde på bruk 
som borspiss. 
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Diagnostiske funn 
Ettersom det ikke ble påvist kull til radiologisk datering av lokaliteten, er det desto viktigere å 
plassere artefaktene i tid og rom. A-spisser finnes både på Øst-og Vestlandet, mens eneggete 
spisser yngre enn preboreal tid er uvanlig på Vestlandet. Samtidig er begge typer spisser 
vanlig i fjellkontekster (f.eks. Indrelid 1994). Både eneggete spisser (opptrer fra 4300 BC) og 
tangespisser (opptrer fra 4650 BC) av A-type kan knyttes til den såkalte Fase 4 på Østlandet, 
dvs. slutten av SM og begynnelsen av TN, og A-spissene laget på avslag er ansett for å være 
eldre enn de som er laget på flekker.  
 
Når det gjelder kjernematerialet hviler dateringen på hvorvidtdet er legitimt å plassere 
kjernene i kategorien sylindriske kjerner, som er et tidligneolittisk fenomen. Et annet trekk 
som kan bidra til å fastslå en datering er flekkematerialet. Dette er ikke et entydig typologisk 
trekk, men om en sammenligner materialet fra SM og TN, tenderer materialet mot et større 
innslag av kraftige smalflekker (fra sylindriske kjerner) i neolittisk tid enn hva tilfellet er fra 
SM-lokaliteter der mikroflekker dominerer. På Lok A er det det en klar dominans av flekker 
og flekkelignende avslag med bredde som smalflekker, men dette kan også skyldes 
egenskaper ved råstoffet som gjør det vanskelig å slå mikroflekker. 
 
A-spissene er laget på avslag, noe som antyder en tidlig datering, men samtidig mangler 
mikroflekker og andre senmesolittiske trekk, og materialet sett under ett antyder at lokaliteten 
skal plasseres i tidligneolitikum (4000-3300 BC).  

5.5 KONKLUSJON 
Lok A har en plassering som er typisk for lokaliteter i høgfjellet. Den ligger ved en elv og har 
hatt en strategisk plassering i forhold til kontroll med dyr som har beveget seg opp og ned 
mellom Eldrevatnet og området ved Store og Lille Juklevatn. Funnmengden på Lok A er av 
begrenset mengde og en kan anta at dette har vært mobile jegere med et kortvarig stopp for å 
produsere og reparere redskaper til jakten. Innslaget av skrapere og en borspiss viser at det har 
foregått noe annen aktivitet her utenom selve knakkevirksomheten. 
 
En av problemstillingene knyttet til prosjektet var å avgjøre hvem det er som har brukt disse 
fjellområdene. Området ligger i skjæringspunktet mellom det som tradisjonelt betegnes som 
”Østlandet og ”Vestlandet” og har således sannsynligvis kulturimpulser fra begge sider av 
vannskillet. Tilstedeværelsen av eneggete spisser tyder på kontakter mot Østlandet. Samtidig 
er dette folk som har kjent til lokale råstoff, og funnmaterialet bærer tydelig preg av at det 
bare er rundt fem kilometer i luftlinje til kvartsittbruddet på Kjøleskarvet. Like fullt er det noe 
flint og én enegget spiss i en annen kvartsittype, noe som viser at man har tilgang til og fraktet 
med seg også andre typer råstoff til dette fjellområdet.  
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B16880 
Lokalitet fra tidligneolitikum fra LOK A ELDREVATN av UKJENT GÅRD (0 ), LÆRDAL K., SOGN OG 
FJORDANE.  
 
1) 6 eneggete spisser, 4 av Lærdalskvartsitt, 1 av flint, 1 av mørk grå kvartsitt.  
2) 3 tangespisser av a-typen av Lærdalskvartsitt. 
3) 1 endeskraper på avslag av flint.  
4) 2 ubestemte skrapere av Lærdalskvartsitt.  
5) 1 ubestemt skraper, fragment av Lærdalskvartsitt. 
6) 1 borspiss på avslag av Lærdalskvartsitt.  
7) 1 usikker borspiss av Lærdalskvartsitt.  
8) 5 avslag med retusj/bruksspor av Lærdalskvartsitt. 
9) 2 plattformavslag av Lærdalskvartsitt. 
10) 5 sylindriske kjerner, fragment av Lærdalskvartsitt.  
11) 1 ubestemt kjerne, fragment av Lærdalskvartsitt. 
12) 2 bipolare kjerner, fragment av Lærdalskvartsitt.  
13) 1 makroflekke av Lærdalskvartsitt.  
14) 4 smalflekker/-fragmenter av Lærdalskvartsitt.  
15) 2 mikroflekker/-fragmenter av Lærdalskvartsitt. 
16) 17 flekkelignende avslag av Lærdalskvartsitt.  
17) 292 avslag og biter, 214 avslag og 73 biter av Lærdalskvartsitt, 1 avslag av svart kvartsitt, 2 avslag 
av flint, 1 bit og 1 avslag av kvarts.  
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