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Glasialgeologiske formelementer som indikerer isbevegelsen og den isrelaterte drenering er registrert i
sørøstlige Jotunheimen og tilgrensende områder. Registreringen er framstilt på kart i målestokk 1: 150000
(pl. 1). Dette er grunnlag for tolkninger som viser at et iskulminasjonssenter over Jotunheimen var
klimatisk aktivt til helt mot slutten av avsmeltingsperioden. Skiftende isstrommer og vekslende isrelatert
drenering er i hovedtrekk rekonstruert i undersøkelsesområdet. Det er vanskelig å angi synkrone faser i
avsmeltingsforlØpet. Sterkt topografisk styrte isstrommer ut fra Jotunheimen møtte rester av hovedisen
som lå igjen nede i dalførene. Retningen av den isrelaterte drenering ble influert av dette. I de. mer eller
mindre døde isrestene nede i dalene gikk dreneringen i stor grad subglasialt. Under sluttfasen rant vann
fra høytliggende bretunger i Jotunheimen ned mot brerester i lavereliggende dalpartier. Dagens breer er
nydannet.
Glacigenic forms indicating ice movement and ice-related drainage have been mapped in southeastern
Jotunheimen and adjacent area, and presented on a scale of 1:150000 (PI. 1). Interpretaton of this map
suggests a climatically active culmination centre over Jotunheimen down to the final stages of
deglaciation. The main changes in ice-flow direction and ice-related drainage have been reconstructed
but it is difficult to distinguish synchronous phases of deglaciation. High mountain ice streams from
Jotunheimen, strongly influenced by topography, encountered remnants of the ice sheet in the valleys.
This affected the direction of ice-related drainage. In the more or less stagnant ice masses of the valleys,
drainage was mainly subglacial. During the final phase water from high altitude glaciers in Jotunheimen
flowed down into remnants of lower-lying valley glaciers. Today's glaciers originated at a later date.
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Innledning
Hovedformålet med denne undersøkelsen har
vært å bedre kjennskapet til utviklingsmønstere
av Jotunheimens iskulminasjonssenter under
innlandsisens avsmeltingsperiode. Senteret er
tidligere omtalt av Ramsli (1947), Strøm (1956),
Raastad (1958), Sollid (1964, 1968, 1975), Vorren
(1973)og spesielt Games (1978, 1979). Sistnevnte
forfatter har laget en omfattende rekonstruksjon
av isavsmeltingsforlpet i st-Jotunheimen
og
hevder at innlandsisen var klimatisk død allerede
da de første nunataker sto opp, og for den seneste del av avsmeltingen er det rekonstruert tre
ulike stadier.
Jorgensen (1963) hevder pa grunnlag av underskelser i Randsverkomr&det at isoverflaten var
høyere i Sjodalen enn i Veodalen under et sent
stadium av avsmeltingen.
Undersøkelsen som omtales i denne artikkelen
er foretatt i den sørøstlige del av Jotunheimen og
i de tilgrensende områder (pl. 1). I de metodiske
studier er det lagt mer vekt på oversikter enn på
13-Norsk geogr. Tidsskrit 4/79

detaljer. Formelementer
som er retningsorientert etter isbevegelse, er registrert både ved
analyse av luftfotografier og under feltarbeid.
Det gjelder først og fremst parellelle stripninger i
løsmaterial. Det kan være vanskelig å korrelere
dannelsen av disse formene i tid fra område til
område, men de antas normalt å representere
innlandsisens siste bevegelsesretning på stedet.
Formene har hatt stor betydning for de tolkningsresultater som presenteres her.

Berggrunn og landskap
Berggrunnen i undersøkelsesområdet domineres
av motstandsdyktige bergarter i Jotundekket
(fig. 1). I midtsonen av dekket er det gabbroer
med stort innslag av ultrabasitter og i periferien
finnes granitter og gabbroer. I dekket er det hoye
fjell opp til 2400 m o.h. med glasialformer og
resente breer. En brattkant mot sor og s&or9st
markerer yttergrensen. Fjellformene utenfor Jotundekket er mer avrundet og det finnes store
flate viddeomrder med hoyder mellom 800 og'
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Fra Heimdalsmunnen mot Glupen finnes det
godt utviklede parallelle stripninger i morenedekket i en sone 1300--1400 m o. h. Stripene
vitner om en sørøstlig brebevegelse. Formene
forsvinner eller får en mer østlig retning i fjellsidene ned mot Vinsterdalen.
I sørskråningen av GråhØ, over 1400 m o. h.,
ligger en lateralmorene med svakt fall mot nord.
I en høyde av 1460--1520m o. h. er preresente
frontalmorener fra en botnbre sør for Gråhø. En
mer markert lateralakkumulasjon, som også faller nordover, ligger ca. 1300 m o. h. rett sør for
Veslho. Under denne går et nett av morenerygger og hauger tvers øver Døradalen. Disse kan
tolkes som frontal- og lateralavsetninger fra· en
bretunge som lå inn dalen fra sør.
I sørskråningen av Austhø finnes en tydelig
lateralakkumulasjon ca. 1300 m o. h. med fall
mot nord, inn Døradalen, og et svakere fall mot
øst. Et nett av nær horisontale rygger ligger i
nordskråningen av Oskampen fra ca. 1160 til litt
under 1200 m o. h. (fig. 2). Akkumulasjonene
består av 5-10 m høye og 20--25m brede voller i
sandig morenemateriale. Både form, materiale
og beliggenhet gjør det rimelig 2 tolke avsetningene som morenerygger dannet av bretunger.
Den isrelaterte drenering gikk stort sett fra
nord til sør i dette fjellområdet og ble konsentrert til passene mellom de to dalene.
I passet mellom Austh og Oskampen var
dreneringen komplisert. Flatstranda sør for
Oskampen er preget av glasifluviale rygger og
hauger med ddisgroper mellom. Selve Flatstranda ligger ca. 50 m over passhøyden, og
ryggene når opp til 20 m over dette nivået. I
selve passområdet er det Rogenmorener og markerte dreneringslop i retning mot sør og øst. I lia
under Flatstranda er løpene tydelig laterale.
Antakelig er materialet i ryggene på Flatstranda blitt akkumulert i et system av kanaler smeltet
ned i isen fra overflaten. Denne dreneringen gikk
delvis subglasialt videre østover mot yangen.
Tilførselen av vann fra nord gjennom passet
fortsatte etter at isen i Vinsterdalen var smeltet
ned under Flatstrandas nivå. For en del var
denne dreneringen, som her ble dirigert mot
nordøst, av lateral karakter. Spylerenner og en
terrasse 1070 m o. h. vitner om dette.
Fra nordsiden av Saukampen går to renner
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Fig. I. Berggrunnskart over undersøkelsesområdet i hovedsak
etter Holtedahl & Dons (1960). 1. Prekambrium, 2. KambriumOrdovicium, 3. Verndaldekket. 4. Vladresdekket, 5. Valdressparagmitt, 6. Krystalline bergarter, 7. Jotundekket, 8. Metamorfe sedimenter. 9. Krystalline bergarter, IO. Dekkegrense.
Fig. I. Bedrock map of the investigated area, chiefly from
Holtedahl & Dons (1960). 1. Precambrian, 2. CambrianOrdovician, 3. Verndal Nappe, 4. Valdres Nappe, 5. Valdres
sparagmite, 6. Crystalline rocks, 7. Jotun Nappe, 8. Metasediments, 9. Crystalline rocks. 10. Thrust.

1000 m o. h. Berggrunnen her består av to
dekker, Valdresdekket og Verndaldekket. Det
undre, Verndaldekket, er hovedsakelig sammensatt av eokambriske og kambro-ordoviciske
kvartsitter og fyllitter. Valdresdekket består for
det meste av fiolette og gronnaktige feltspatfrende sand steiner med innslag av gabbrokonglomerat fra eokambrium som ligger i en
invertert lagstilling. Valdressparagmitten har de
fleste steder nordvestlig fall, slik at fjellene i
denne bergarten gjeme har en markert brattkant
mot sør og sørøst og en slakere skråning mot
nordvest. Fra sentralt i Jotunheimen går de store
dalforene radialt ut og er i nord og vest
typiske U-daler, der både storformer og rundsva
viser en isbevegelse langs dalgangene.
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Fig. 2. Lateralmorener i nordskråningen av Oskampen. Vertikalfoto (Fjellanger Widerøe).

Fig. 2. Lateral moraines on the northern slopes of Oskampen. Vertical photograph (Fjellanger Wideroe).

ned mot passområdet. De er skåret ned i en
ryggformet akkumulasjon av sandig morenemateriale som kan følges ca. 1200m langs lia øst for
passet. Passhoyden er ca. 1090 m o. h., mens
akkumulasjonen stiger mot øst fra 1115til 1150m
o.h.
Selve passet er utvasket, og et blokkfelt går
over i et terreng med rygger og hauger helt ned
mot den store utflatingen øst for Flatstranda.

Vinsterdalen
Dalsiden sør for Vinstervatn er renspylt over
store områder, mens nordsiden stedvis har store
løsmaterialmengder. Det dreier seg om moreneavsetninger, delvis av så stor mektighet at overgangen til et tynnere morenedekke på fjellvidda
er markert som en knekk i dalprofilet omlag 200
m over dalbunnen. Dette er utpreget sør for
Stomuten og i Glupen. I denne knekken går
laterale erosjonsrenner delvis over i slukrenner
og slukeskere.
I østenden av Vinstervatn og området omkring
Sandvatnet er det store rygger med lengdeutstrekning på tvers av dalen. Omkring Kaldfjorden og yvatnet
har dette ryggterrenget
nærmest preg av blokkmark. Ryggene fortsetter

ut i vannet, dels som små øyer, dels under
vannoverflaten.
Øst for yvatnet utvider dalen seg, og omkring yangen ligger et rygg- og haugterreng av
uvanlige dimensjoner. De snitt som finnes viser
stort sett morenemateriale med skarpkantede stein og blokker. Høydene på ryggene
varierer mellom 4 og 8 meter, og mellom dem er
det systemer av myrdrag i alle retninger. Enkelte
steder synes også den primære ryggformen å
være forsterket av glasifluvial erosjon.
Ryggene ligger i senkninger i terrenget og har
i hovedsak en sorvestlig-nordostlig lengdeutstekning. I den sørlige del mot Langsudalslia får
de en lengdeorientering omtrent vinkelrett p%de
ovennevnte ryggene og går delvis over til parallell stripning av moreneoverflaten. Sørøstlig
stripning finnes også i nord og nordvest og på
høyereliggende partier i bassenget. Dette kan
tyde på at ryggene er en type mindre godt
utviklet Rogenmorene dannet av en is i bevegelse mot sorst.
Det finnes ingen markerte spor etter en større
subglasial drenering i dette omrdet idet dreneringen ved Flatstranda for en vesentlig del
har søkt seg ut over isen. Vannet fortsatte
mot sørøst der det er store dreneringsspor
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Fig. 3. Rogenmorener med tydelige rygger vest og sør for Nordbuvatnet. Stripninger oppå ryggene. Stripningen er orientert på
tvers av ryggenes lengdeutstrekning. Isbevegelsen var mot sørøst. Vertikalfoto (Nor-Fly).
Fig. 3. Rogen moraines with distinct ridges, west and south of Nordbuvatnet. Flutings on top of the ridges. These flutings are
oriented transverse to the ridges' extension in length. Ice movement was towards the southeast. Vertical photograph (Nor-Fly).

i passområdene. For at denne dreneringen,
som går på tvers av selve dalretningen, skal være
mulig, må isoverflaten ha hatt en depresjon. En
slik depresjon ble dannet ved at en istunge i
Vinsterdalen med forbindelse til en iskulminasjon i Jotunheimen fl9t ut over en klimatisk d9d
isrest Øst for Kaldfjorden. Isresten var så mektig
at den hindret en konsekvent drenering ut dalen
og vannet ble styrt mot passområdene i sørøst.
Ettersom isen smeltet ned under passhøydene
tok vannet veg mot nord langs dalen. Denne
dreneringen avsatte de store glasifluviale akkumulasjonene ved Slangen og Olstappen.

Fjellområdet sør og øst for Vinsterdalen
I lia opp mot Storhopiggen ligger en lateralakkumulasjon omlag 1150 m o. h. med svært uregelmessig form i en utstrekning på drøyt en kilometer. Den har fall mot sør. I området sør for
Agnsjene har vannvegen gatt mot sor. Det
finnes både glasifluviale akkumulasjoner og et 30
m bredt og 15 m dypt erosjonsspor.
Mesteparten av den sørøstlige dreneringen fra
Vinsterisen har vært konsentrert til passet sør
for Brennhoa og passet mellom Brennh0a og
Krusgravkampen og kan følges videre til ØvreRevsjen. De isrelaterte dreneringsformene er
her mer markert enn i områdene lenger nord og

vest. I passområdet sør for Brennhøa ca. 1100m
o.h. er det en 150 m bred renspylt sone der bare
store blokker ligger igjen. Østover går den renspylte sonen over i et 60-70 m bredt og 10-15 m
dypt lop. P& sidene av lopets nedre del ligger
ryggformede glasifluviale avsetninger som har
erosjonskanter mot lopet. Passhyden
ved
Brenntjerna er 1075 m o. h. og i passet finnes
både glasifluviale akkumulasjoner og erosjonsrenner. Dreneringen fra disse passområdene
fortsetter mot sørøst på begge sider av Ris&hogda der lopene kan vaere 100--150m brede.
Den sørlige avslutningen på dette dreneringssystemet er en 10--15m høy esker langs vestsiden av Øvre Revsjøen. I motsetning til avsmeltingen av isen i Vinsterdalen har hovedisen i
dette området smeltet ned uten å bli aktivisert
av istilforsel fra kulrinasjonssenteret i Jotunheimen.
I dalbunnen vest og sør for Nordbuvatnet
ligger Rogenmorener med nordøstlig-sørvestlig
lengdeutstrekning (fig. 3). På tvers av ryggene og
i de høyereliggende partiene av terrenget rundt er
det tydelig stripning i morenedekket. Stripene
viser isbevegelse mot sorst.
Passområdene lenger vest i fjellrekken ligger
høyere og har få spor etter drenering. Noen
utflatinger og renner i nordskråningen av Skaget
viser at isoverflaten hadde helning mot øst inn
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mot passomradet ved Skagstjerni der.den laveste
passhøyden er ca. 1130 m o. h. Rundt tjernene
ligger opptil l O m høye Rogenmorener. På tvers
av flere ryggkammer er det parallell stripning
mot sørøst (fig. 4). Sør for ryggene er glasifluviale hauger og rygger. En del utydelige spylerenner fØlger terrenget. I dalen og åsen sør for
Bollhaugen finnes erosjonsspor i form av renspylt berg, utflatinger i morenemateriale og tosidige erosjonsrenner. Ned mot og omkring Fjelldokkvatnet ligger Rogenmorener i lave uryddige
ansamlinger.
Området rundt Skagstjerni markerer yttergrensen for en tunge fra isen i Vinsterdaler.
Isrelatert vann fra denne tungen drenerte ned
mot en isrest som smeltet ned i Fjelldokkas dal.

ystre

s
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Slidre

På vidda øst for Øystre Slidre er det spor som
viser at dreneringen under avsmeltingen i hovedsak gikk i retning mot øst og sør. Etter hvert som
isen smeltet ned, tok vannet de nåværende dreneringsvegene stover mot Fjelldokka og sørover langs Etni.
Etnis dal har under avsmeltingen fått tilførsel
av vann fra vest. Et stort eskersystem fra Kjlavatni til Robolestol viser en subglasial drenering
mot øst. En hovedrygg starter øst for Kjølavatni
og er på det høyeste IO m. Toppen av ryggen er
her tydelig avflatet. Ved Rob9lest9l deler ryggen
seg opp i flere smårygger med retning mot Yddin.
Langs Trollåsåni øst for Yddin ligger lave
Rogenmorener med glasifluviale avsetninger innimellom. I passområdet mot Etni ved Søre
Trollåsen finnes erosjonsrenner som viser drenering mot Etnis dal. Denne dreneringen opphørte
da isen i Y ddinbassenget smeltet ned under
passhøyden 880 m o. h., og vannet gikk så
vestover og subglasialt ned mot Heggenes.
Det er få spor etter isrelatert drenering i Etnis
dal, og det antas at det har ligget igjen en isrest i
dalen og at vannet har rent oppå denne.
Dalen er fylt av godt utviklede Rogenmorener.
I nordenden av Etnsenn kan ryggene vre 8-10
m høye og stikker enkelte steder ut i vannet
som odder.
En undersøkelse av Carlson & Sollid (1980)
konstaterer at Rogenmorenene i Etnis dal best&r
av vanlig bunnmorene som er noe grovere og
bedre sortert enn morenedekket omkring. Steinorienteringsanalyser viser en foretrukken orientering av steinenes langakser noenlunde parallell

Fig. 4. Rogenmorener rundt Skagstjerni. Isbevegelse mot
s9rost. Vertikalfoto (Nor-Fly).
Fig. 4. Rogen moraines round Skagstjerni. Ice movement
towards southeast. Vertical photograph (Nor-Fly).

med siste kjente isbevegelse på stedet og normalt
på ryggens lengdeutstrekning.
Vest for dreneringssystemet fra Kjølavatni,
over Yddin mot Etni, går et dreneringssystem
med omtrent samme retning. Langs vestsiden av
Brummeknatten fra ystelist9l mot Skriustol er
det flere spylefelt. Sr for ystelistol
ligger
glasifluviale hauger, mens dalen sorover langs
Brummeknatten er renspylt. Det renspylte området går over i store erosjonsrenner med retning
mot sor9st.
Sør for Gravfjellet langs Yddeåna er Rogenmorener med nord-sør lengdeutstrekning, og en
esker løper over en av ryggene. Materialet består
av grov morene. I fjellsiden nord for ryggene er
det tydelig stripning mot øst i moreneoverflaten.
Denne isbevegelsesretningen finnes også igjen i
et felt med drumliner sør for Y ddin. Store erosjonsrenner pabegge sider av Rob9lshovd viser
drenering mot Heggenes.
Spor etter den isrelaterte drenering i Øystre
Slidres viddeområde fØlger stort sett dagens hoveddreneringsretning mot sørøst, med variasjoner fra sør til øst. Denne dreneringsretningen har
vært den dominerende gjennom et lengre tidsrom
under isavsmeltingen, og isoverflaten hadde helning mot sørøst mens den stadig smeltet ned mot
hoveddalføret. Vann fra Vinsterdalen gjorde seg
her ikke gjeldende i samme grad som i nordøst.
Siste fase av dreneringen i dette området har
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vært subglasial med retning mot Heggenes.
Øystre Slidres dalføre fra Heggenes og nordover har få spor etter den isrelaterte drenering.
Først helt i nord, der dalen ender i en dobbelt
botn inn mot Jotunheimen, finnes dreneringsspor
som lar seg tolke.
Dalfiret kan folges inn under Haensknappen
øst for Fleinsendin, der det er et daltrinn på
omtrent 200 m. Mot nordvest er det en dalendedannelse, Kalvedalen, med en over 100 meter
hoy og narmest vertikal bakvegg. Sor&st for
Fleinsendin er berget barspylt.
Øst for Bitihorn er et omlag 25 m dypt gjel,
nordre B&tskard, som har passhyde 1160 m
o. h. I en glasialbotn sør for Bitihorn er det et
område med glasifluviale rygger og hauger. Øst
for Smorkoll ligger en storre glasifluvial rygg.
Fra munningen av Kalvedalen går en større
esker med grovt materiale mot øst. Ryggen
er stedvis 15--20 m hoy og deler seg mot
øst etter hvert opp i mindre rygger med
dodisgroper mellom. Videre ned mot yangen
er det akkumulert atskillig glasifluvialt materiale der materialfraksjonene blir finere mot
sr9st, mens formene til dels er &delagt av
Raud9las senere erosjon. P2 ostsiden av
Kalvedalens munning er det modellert et par
terrassenivåer 760 og 750 m o. h.
Mangelen på spor etter isrelatert drenering i
den øverste delen av Øystre Slidre tyder på at
dreneringen fra vidde- og fjellområdene i øst på
det nærmeste var opphørt under den siste fasen i
avsmeltingen. Da isoverflaten hadde fall mot
sørøst i dalens retning, foregikk det en tilbaketrekning av selve isfronten mot Jotunheimen
samtidig med den generelle nedsmeltingen. Store
mengder vann strømmet ut fra isen og fulgte det
nåværende dreneringsmønsteret ned dalen mot
Fagernes. En slik drenering behøvde ikke å
etterlate seg andre spor enn en markert utspyling
og en overdimensjonering av elveleiet i dalbunnen.
I siste stadium mistet isen i Øystre Slidre
forbindelsen med isen i Jotunheimen og smeltet
ned klimatisk dod, mens vann fra hoyere omrader i nord og nordvest fant subglasiale avløp i
denne isresten. Nordre Båtskard har fungert som
avlop for store vannmengder uten at selve gjelet
behøver å være dannet under avsmeltingstiden.
Daltrinnet som Hænsknappen markerer, splittet istungen i Raudolas dal i en srostlig og
nordvestlig del etter hvert som den smeltet tilbake mot Jotunheimen. Både eskerne fra Kalvedalsmunningen og utspylingene ved Fleinsendin

viser at isrelatert vann fra denne hoyereliggende
bretungen drenerte ned mot den klimatisk døde
isresten i sørøst som ikke var resistent nok til at
det ble dannet klare laterale dreneringsspor.

Valdresflya og Heimdalen
Valdresflya ligger som et forland med høyder
mellom 1300 og 1400 m o. h. direkte øst for
Jotunheimens fjellmassiv. I fjellsiden- sør for
KalvåhØgda i overkant av 1700 m o. h. er det
tydelige lateralmorener, ca. 1,5 km lange, som
faller svakt mot øst. Nedenfor disse ligger flere
mindre lateralmorener 1360-1440 mo. h. og ca.
1270 m o. h. P selve flya går en mindre klart
utformet morenerygg mot sorst.
I Heimdalen finnes gode lateralspor i fjellsiden
nord for Nedre Heimdalsvatn. De overste er
laterale spylerenner med østlig fall og tydelige
lateralmorener ca. 1280 mo. h. Øst for morenene
er et komplisert system av delvis laterale spylerenner som faller mot øst og nederst finnes
ensidige spylerenner i 1150 meters hoyde.
Nord for Heimdalen, i dalen øst for Styggeho,
ligger rygger som er tolket som spor etter preresent lokalglasiasjon. På hver side av dalen er det
to mindre laterale morener ca. 1490 m o. h.
Mellom morenene, der dalen dreier mot sør,
ligger en langstrakt uryddig formet rygg som
antakelig er rester av en preresent midtmorene..
På de høyeste partiene av Valdresflya ligger
store, skarpkantede blokkertil dels i ryggformede
ansamlinger. Løsmaterialet her består overveiende av sandig morene, ofte avsatt i lave ryggformer med blokker i overflaten. Disse ryggene
er drumlinisert og har en tydelig stripning i overflaten som viser isbevegelse mot sor9st ut fra et
kulminasjonsområde i nordvest. Isen har beveget seg inn Heimdalen. gått over Valdresflya og
flytt sammen med en is i Vinsterdalen som
beveget seg mer østlig. Disse isstrommene dannet lateralmorenene i Heimdalen og Vinsterdalen. Lateralmorener av denne størrelsesorden
må være dannet ved tilførsel av is mot brefronten. De kan vanskelig forklares ved omlegging av
isbevegelsen på grunn av endring av smeltevannets dreneringsveger slik Garnes (1978, 1979)
hevder. Mangelen på endemorener ellers kommer
av at brestrmmene fra Jotunheimen har flytt
utover klimatisk dode isrester som l& igjen i
senkninger i landskapet. Dette var mest utpreget
i østlige omrder.
Mot Vinstervatn i sør, mot Heimdalsmunnen
og Leirungsdalen i nord, og mot området mellom
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vre og Nedre Heimdalsvatn i nordost finnes
dreneringsspor som først og fremst er markert i
lavere nivåer. Det er hovedsakelig tosidige erosjonsrenner. til dels med konsekvent fall. Langs
sørsiden av Øvre Heimdalsvatn finnes laterale
renner som faller svakt mot øst. I Heimdalsmunnen er et stort dreneringslop som gar over mot
vre Heimdalsvatn og mellom lopet og vannet
ligger et haug- og ryggområde med glasifluvialt
materiale.
Mellom Øvre og Nedre Heimdalsvatn er det
store glasifluviale akkumulasjoner, der materialfraksjonene blir finere mot øst. Mest markert
er en mer eller mindre sammenhengende esker
som kan folges fra en kilometer ost for vre
Heimdalsvatn og til den stikker ut i Nedre
Heimdalsvatn som en tange. Området er ellers
preget av rygger og hauger, d»disgroper og
mindre erosjonsrenner.
Slukrenner og eskere som går ned mot
Heimdalsmunnen og den nordvestlige del av
Vinstervatn, er så store at de ikke bare kan
være dannet ved subglasial drenering i isrester
i disse dalene. Det antas også å ha vært
tilførsel av vann fra den tidligere omtalte
istungen som lå over Valdresflya.

Området mellom Sjodalen og Heimdalen
I Sikilsdalen nord for S%ta 1400--1480 m o. h.
finnes en del mindre tydelige lateralmorener og
spor etter lateral drenering. På motsatt side av
dalen, sør og vest for Åkrekampen, er det flere
lateralmorener over hverandre, alle heller svakt
mot øst. De øverste ligger 1440-1460 m o. h., og
nedenfor disse er det flere bedre utviklede morenerygger henholdvis i ca. 1200 og 1300 meters
hoyde.
Ved Slialii viser kryssende stripning i moreneoverflaten en dreining av isbevegelsen fra østlig
til sørlig retning. Morenerygger i lia faller brått
fra 1180 til 1100 m o. h. mot sørvest inn mot
Heimdalen. Både form og beliggenhet tilsier at
ryggene er dannet samtidig med morenene i
nordsiden av Oskampen.
Rundt Åkrevatnet ligger hauger og rygger i alle
retninger. Det er grove og ofte skarpkantede
blokker i overflaten. Materialet er sandig morene
med enkelte mindre fluviale lommer. Ryggene er
sjelden mer enn 40-50 meter lange, høyden
varierer sterkt. Mellom ryggene er det myrdrag
og groper, og terrenget har fall mot dalbunnen
eller elva. Dette terrenget minner om området
ved yangeni Vinsterdalen, men i motsetning til

ryggformene ved yangen, som viser retningsorientering, er det her ingen systematisk orientering.
Videre innover Sikilsdalen finnes bare enkelte
mindre hauger og rygger i selve dalbunnen; stort
sett har de morenekarakter. Ved Nedre Sikilsdalvatn ligger små hauger och rygger med
fluvialt, sandig materiale. Disse ryggene mangler
ofte blokker i overflaten.
Åkremoen består av sandig morenemateriale
med atskillige blokker i overflaten. Et par mindre forsenkninger loper tvers over moen, men
ellers er den relativt jevn.
I Griningsdalen ligger en lateralakkumulasjon
sor for Dyrtjern. Dalforet der Dyrtjernbekken
renner, er fylt igjen av store mengder løsmateriale av morenekarakter. Løsmaterialet
når mektigheter innpå 100 m, og overflaten er
karakterisert ved hauger og rygger uten
system, men med jevn stigning innover dalen
mot Dyrtjern. I løsmaterialet er det skåret inn
et par 50 m lange renner ca. 1200 m o. h. som
gar i svinger og har fall mot 9st.
En markert rygg i fortsettelsen av disse akkumulasjonene demmer Dyrtjern. Ryggen er 20--25
m høyere enn vannflaten, og når opp til ca. 1300
m o. h. Materialet er sandig morene og det er til
dels mange grove blokker i overflaten. Ryggen
sperrer dalen fullstendig, og mot dalsidene går
den over i jevnt morendekke. Brattkanten ut
mot dalen er 10--15 m hoy mot haugterrenget
nedenfor.
Videre innover dalen finnes en lateraldannelse
i fortsettelse av den store ryggen. Den har form
av en utflating på sørvestsiden av dalen. Utflatingen er 30-35 m bred, har små forsenkninger i
innerkant og ender i en brattkant på 10-15 m mot
dalbunnen. Avsetningen stiger innover dalen og
når ca. 1325 m o. h. et par hundre meter vest for
Dyrtjern. Lenger kan den ikke folges.
Lenger ost, i sorostskraningen av Buvassho
ca. 1190 m o. h., ligger en vollformet lateralavsetning som faller svakt til begge sider. Alt i alt
er akkumulasjonen 700-800 m lang, og den forsvinner mot morenelia på begge sider. I innerkant av vollen er det en forsenkning hvor det er
flere mindre tjern. Selv vollen er inntil 10 m
hoyere enn forsenkningen innenfor. Materialet
er sandig morene og i overflaten ligger skarpkantade blokker.
Det er rimelig tolke denne siste akkumulasjonen og ryggen som demmer Dyrtjern som
sidemorener.
Øst for Buvassh gar flere markerte slukeske-
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re fra 1180 meters høyde ned mot Nysetrene.
Her er morenedekket tykt og overflaten er
ujevn. Stripninger viser en dreining av isbevegelsen mot nord@st. I fjellsiden sor for Nedre
Sjodalsvatn finnes endel mindre lateralmorener
omkring 1360 og 1430 mo. h., og nord for vannet
ligger Rogenmorener. Sor for Tjornosen gar en
morenerygg fra 1300 meters hoyde ned mot
lateralsporene nord for Dyrtjern. Nord for
Tjrnosen er to store rygger som kan tolkes som
lateralmorener avsatt av en bre i Sjodalen. I
samme hoyde som ryggene, ca. 1200 m o. h. og
dels h9yere, er det flere morenerygger nord for
Refjellsvatna.

Fjellområdet nord for Sjodalen
I hele fjellsiden nord for Bessvatnet ligger en
lateralavsetning i 1500 meters hiyde. Den faller
mot øst og blir etter hvert mer utydelig. Øst for
vannet er det flere mindre morenerygger og
spylerenner etter drenering over til Russdalen.
I Russdalen ligger inntil 10 m h»ye rygger og
hauger av sandig· materiale i dalsidene opp til
40-50 m over dalbunnen. Mellom ryggene går
mindre slukrenner ned mot dalbunnen. Det er en
klar overgang mellom disse akkumulasjonene og
et tynt morenedekke lenger oppe i dalsidene. I
morenedekket er parallelle striper som viser en
isbevegelse ut dalen som dreier mot nord9st.
Lenger vest, i fjellsiden nord for Russvatnet,
finnes flere glasiale lateralspor. Sporene faller
mot 9st og ligger i en hoyde av 1400--1480mo. h.
Et komplisert system av spylerenner går over
Hindflya i en sone fra 1300 til 1600 m o. h.
Rennene er øverst tildels ensidige og går nederst
over i slukrenner. De vitner om lateral og sublateral drenering mot nordøst langs en is i Sjodalen.

Veodalen med Veofjellet og Smådalen
Den nederste delen av Veodalen er preget av
store dreneringsspor i begge sider av dalen. Veo
går i et dypt gjel, som for det meste er skåret i
løsmateriale, men til dels også i fast fjell.
I åmotet mellom Veo og Sjoa og videre nordover Sjodalen ligger store akkumulasjoner av
grovt glasifluvialt materiale. Akkumulasjonene
har stort sett form av store hauger og groper.
Mellom gropene går ofte renner i svinger, mens
mark.erte utflatinger eller nivåer ikke er observert. Glasifluviale losavleiringer finnes f9rst og
fremst på nordsiden av Yeo. Her strekker de seg

opp til omlag 1125 m o. h. Høyere opp får
løsmaterialet morenekarakter.
Gjelet som Veo har gravd viser at dalen her
har vært fylt igjen med sandig løsmaterialet i
mektigheter på iallfall 60-70 m. I disse l9savleiringene grov Veo seg gradvis ned alt ettersom
erosjonsbasis sank. En stor grusvifte med rot
omlag 975 m o. h. sør for Yeo og flere gamle
elvesvinger i forskjellige nivåer vitner om denne
nedskjæringen.
De dreneringssporene som finnes på sørsiden
og nordsiden av Veo er til dels av helt
forskjellig karakter. På sørsiden dreier det seg
så godt som utelukkende om store, tosidige
renner med konsekvent fall ned mot Veo.
Rennene er skåret ned i akkumulasjoner med
en opprinnelig nærmest jevn overflate. Mellom
rennene er det en gjennomsnittlig avstand på
50-60 m, og hoydeforskjellen er ca. 10 m.
Rennene er parallelle og har relativt bratt fall.
De munner ut 20-40 m hengende i forhold til
Veogjelet.
Nord for Veo har dreneringssporene karakter
av å være mer laterale idet det er ensidige
utflatinger. Utflatingene har fall mot nordøst og
særlig tre av dem er markert. Mellom utflatingene er det en hoydeforskjell p& 8--10 m,
flatene kan bli 30-40 m brede, og fallet mot
nordøst er i underkant av en prosent. Lia
ovenfor er barspylt og bare store blokker ligger
igien.
Videre nordvestover i Veodalen finnes glasifluvialt løsmateriale i form av overveiende ren
sand. Sanden ligger i flattoppede hauger med
myrdrag mellom. Haugene er sjelden mer enn
5-6 m h&ye, og et par steder sees lagdeling.
Dette området med sandhauger har på nordsiden
av elva en bredde på ca. 100 m, mens morenelia
ofte går helt ned til elva på sørsiden.
Videre innover dalen får dette materialet mer
form av eskere som er retningsorientert langs
dalen. Løsmaterialet står flere steder i ras mot
elva. Rassårene viser glasifluvialt materiale av
vekslende grovhet.
Nord for disse avsetningene, som ingen steder
når mer enn 10-12 m over elvas nivå, ligger et
flere hundre meter bredt område med myr og
store blokkmarker med grove blokker. Området
er flatt, myrdragene viser tendens til utstrekning
langs dalen, og med fall nedstrøms. Mange steder er det renspylt berg.
Ovenfor og nord for denne utspylingssonen
finnes 5-8 m dype, 10-12 m brede korte rennestumper som er skåret ut i morenemateriale og
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går i sluk ned mot dalbunnen. Dette rennesystemet når opp til noe over 1200 m o.h.
Vest for Gronflya ligger to lateralmorener i
1540--1560 meters hoyde. De er spor etter en bre
i Veodalen som gikk over Grønflya mot Smådalen. Lenger vest, ved Trollsteinkvolven, er det
en markert morenerygg etter et framstøt fra
breene i vest. Ryggen begynner ca. 1780 m o. h.,
faller bratt for så å gå tvers over dalen i 1560
meters hiyde. Langs sorsiden av Sm&dalen er
flere mindre morenerygger som går tildels bratt
ned mot elva. De mest markerte lateralsporene
finnes på nordsiden av dalen. En stor avsetning
med fall østover ligger sørvest for Herbersknubben i 1380 meters høyde. I dalbunnen i vest er
det flere eskersystem, mens det i den østlige del
ligger uregelmessige hauger og rygger av morenemateriale.
I Veodalsområdet er spor etter drenering
mot nordøst og nord i to systemer. De er begge
av uvanlig store dimensjoner, og det er rimelig å
se dem i sammenheng med de store løpene som
fører fra Sjodalen til Randsverk ved Kverngrov.
Det vestligste av disse dreneringssystemene
går fra passområdet mellom Rundhø og Fuglho,
og kan følges helt ned mot Rinda. I selve passområdet som er flatt med mindre forsenkninger
oppfylt av små tjern ligger store blokker. Passhøyden er målt till 1290 m o.h. og på hver side av
passområdet går to sett seter ca. 1300 og 1290 m
o.h. inn mot passet.
Fra passhoyden starter et stort lop med retning mot nordost. P2 s6rsiden av passet finnes
ingen markerte dreneringsspor. Det store løpet
er skåret ned i morenemateriale. Løsmaterialdekket er her stedvis 20-30 m tykt, og løpet er
skåret helt ned til fast berg, og til dels også 3-4 m
ned i berget. Bredden på løpet er 30-100 m, og
det faller konsekvent mot Larsbu. I bunnen av
løpet ligger rundete, grove blokker. Terrenget
omkring l9pet er preget av losmateriale med
morenekarakter i 10--15 m hoye hauger. Mellom
Haugene går rennesvinger ut mot det store løpet.
Disse rennesvingene munner alltid ut hengende i
forhold til hovedl9pet.
Nedover mot Rinda skjærer løpet gjennom et
felt med store mengder løsmateriale i hauger og
rygger. Nord9st for Rundh0 er et omrde der
stein og blokker er noe rundet, og der ryggene
har tendens til orientering mot nord, altså i
retning Tesse. Materialet i disse akkumulasjonene virker grusig.
Det finnes for øvrig rester etter en lang esker
Øst for Larsbu. Eskeren er flere steder kuttet opp

av bekken, og de sandige ryggene er noen hundre meter lange og4-7 m hoye.
Sør for Larsbu, ved Fuglseter og noe videre
østover, ligger store glasifluviale rygger og
hauger. Avsetningene har trolig forbindelse med
drenering mot nord fra skaret mellom Fuglhø
og Gr&h9. I dette skaret nar losmaterialet opp til
et nivå på omtrent 1060 m o.h. Materialet er
gjennomgående sandig, usortert og svært grovt
unntatt omkring Fuglseter der det er forholdsvis
velsortert sand.
I skaret mellom Fuglhø og Gr&ho gar to store
lop mot nord. Det st9rste er lateralt og gar inn
mot Fuglho. Det starter 1180 m o.h. Videre mot
sør og sørvest er det renspylte bergflog og rennesvinger som henger sammen med dreneringssporene på nordsiden av Yeo. Hovedløpet er
skåret tvers gjennom morenedekket, som her er
10--15 m tykt, og ned. til fast berg. Bredden av
lopet er uvanlig stor, ca. 250--300 m. Lopet er
over to kilometer langt og ender mot de omtalte
akkumulasjonene 1060 m o.h.
Det nedre store overløpet har også karakter av
å være lateralt og det går heller ikke i bunnen av
passet. På det dypeste er det skaret 10-15 m ned
og fortsetter tosidig, konsekvent ned mot Rindas
dalfore der det munner mot noen store, glasifluviale hauger midtveis nede i lia. Sør- og østsiden
av Gråhø ned mot Kverngrov er temmelig renspylt ovenfor dalfyllingen.
Tolkingen av isavsmeltingsforløpet i dette området bygger på de mest markerte glasifluviale
formdannelsene. Disse vitner om en generell
nordlig retning for den isrelaterte drenering, dvs.
en nordlig helning på isoverflaten. De store
dreneringslopene som finnes mellom Rundh9 og
Fuglho, mellom Fuglh og Gr&ho, og ved Kverngrov er suksessivt blitt dannet ettersom isen
smeltet ned. Monstret skyldes motet mellom
isstrommene ut fra Jotunheimen og rester av
hovedisen i dalførene. Den isrelaterte drenering
fortsatte subglasialt i disse døde isrestene og her
er avsatt eskere og andre akkumulasjonsformer
av glaisfluvialt materiale.
Ned mot dalbunnen i Sjodalen rant vann fra
Veodalen der en bretunge smeltet tilbake og
etterlot spylerenner og glasifluvialt materiale.
Drenering fra Veodalen avsatte de store mengder glasifluvialt materiale ned mot Sjoa.

Sammendrag
De sene isbevegelser i undersøkelsesområdet er
vist på fig. 5. Bevegelsene er ikke nødvendigvis

Ved kopieringener det dessverreblitt for svakt trykk på
figur 5. Det gj¢r at signatur l, pil som viser hovedisens
bevegelse,if¢lge Sollid & S¢rbel (1979),
se figurteksten,er
forsvunnet fra figuren. Nedenståendefigur viser bare signatur l.
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synkrone, men representerer de siste strømningsretningene innen de enkelte områdene.
En tydelig todeling av bevegelsesmønsteret kan
sees. Ut fra Jotunheimen fulgte isstrommene
stort sett et radialt mønster ut etter dalene mot
nord, nord9st, 9st og sorst. Inn mot selve
Jotunheimen er det sparsomt med spor etter
isavsmeltingen. De kan her være visket ut
av den periglasiale virksomhet og av dagens
breer. Disse er sannsynligvis nydannet med
maksimal utbredelse i historisk tid (Liestøl
1978). Utenfor dette området med bevegelser
ut fra et klimatisk aktivt iskulminasjonssenter i
selve Jotunheimen er det en østlig til sørøstlig
bevegelsesretning. En undersøkelse av Sollid
& Sorbel (1979) viser at denne bevegelsen er
regional og representerer hovedisens siste
bevegelsesmønster. Jotunheimen har derfor
vært glasiasjonssenter under en sen fase av
deglasiasjonen helt inn i sen preboreal tid, og
brestrommer ut fra dette senteret har fulgt
dalgangene og flytt ut over og forenet seg med
restene etter den klimatisk døde hovedisen slik
den lå igjen i landskapet. Bevegelsesmønsteret
ut fra Jotunheimen er komplisert. Det er verdt
& merke seg at i de østlige sidedalene til
Sjodalen (Griningsdalen, Sikilsdalen, Heimdalen) og i Vinsterdalen finnes markerte lateralakkumulasjoner i et nivå på ca. 1300 meter. I
Griningsdalen og Sikilsdalen er det dessuten
tydelige lateralmorener ca. 1200 m o.h. I de
Fig. 5. Rekonstruksjon av isbevegelser vist ved pilene 1-3
under en sen del av isavsmeltingsforløpet: I - etter hovedisen
ifølge Sollid 8&Sorbel ( 1979) og2 og 3 etter Jotunisen hvor 3 er
en yngre bevegelse enn 2. Synkronitet for undersøkelsesområdet under ett er ikke kjent. Figuren dekker samme felt
som pl. I og den stiplede avgrensing tilsvarer området på
fig. 6. Klimatisk aktiv is ut fra Jotunheimen fulgte dalfører og
fløt distalt dels ut over mer eller mindre døde rester
av hovedisen. Derfor avsatte isstrømmene her ingen klare
endemorener. I dalførene er markerte lateralmorener. Isen
var aktiv helt til mot slutten av avsmeltingen og de yngste
isstrommene er trolig fra sen preboreal tid.
Fig. 5. Reconstruction of ice movements shown by the arrows
1-3 during a late phase of the deglaciation: I - main ice sheet
according to Sollid & Sorbel (1979), 2 and 3 Jotun ice where
3 is the younger direction. The chronological relations for the
area as a whole are not known. The figure covers the same
area as Pl. I and the area enclosed by a dashed line
corresponds to Fig. 6. Climatically active ice from Jounheimen followed the valleys and distally flowed partly across
more or less dead remnants of the main ice sheet. For this
reason the ice streams failed io leave behind any distinct end
moraines. There are well-defined lateral moraines in the
valleys. The ice remained active until the close of the
deglaciation and the youngest ice streams are probably from
the late Preboreal.
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Fig. 6. Situasjonskart for en sen hovedfase, fase D, i avsmeltingen gjengitt etter Garnes (1978). Kartene framstiller delfasene Da. Db og De med isoverflaten henholdsvis 1400, 1200 og
1000--1100m o.h. for kartets sentrale områder. Nunatakområder er skravert og pilene viser på en skjematisk måte isbevegelser under de ulike avsmeltingsstadier. Rekonstruksjonene
av isbevegelsene etter Garnes (op.cit.) er ikke i samsvar med
forfatternes (kfr. fig. 5).
Fig. 6. Maps depicting a late main phase, phase D, in the
de glaciation, reproduced from Garnes (1978). The maps show
phases Da, Db, and Dc with the ice surface at 1400, 1200, and
1000--1100 m a.s.l., respectively, for the maps' central areas.
The nunatak area is shaded and the arrows indicate schematically the ice movements during the different stages. This
reconstruction of the ice movement pattern by Garnes (op.cit.)
is not in agreement with the present authors' conclusions (see
Fig. 5).
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vestlige sidedalene ligger lateralavsetningene
hoyere.
En mektig isstrøm fra Vinsterdalen har trengt
inn mot Heimdalen gjennom Døradalen og avsatte lateralmorener i 1300meters nivået. Stripninger i moreneoverflaten og moreneformer på Valdresflya tyder på at det samtidig har vært
tilførsel av is fra nordvest som har flytt sammen
med isen i Vinsterdalen. Denne isstrømmen har
også gått inn Heimdalen og avsatt lateralmorener
i 1300 meters-nivået. En annen indikasjon på en
isstrøm over Valdresflya er de forholdsvis store
glasifluviale erosjons- og akkumulasjonsformene
i de vestlige delene av Heimdalen og Vinsterdalen. Disse formene er s&store at de neppe bare er
dannet ved ddisavsmelting i dalene, men ma
skyldes tilførsel av vann fra en bre som lå på
flya.
Noenlunde samtidige isstrommer har gått ut
langs Gjende og Russdalen til Sjodalen og videre
mot nordost. Disse isstrommene har hatt utlopere til Sikilsdalen og Griningsdalen med dannelse
av lateralmorener i 1300 meters hoyde.
Størrelsen av lateralmorenene i området tilsier
at de bare kan være dannet ved tilførsel av
klimatisk aktiv is. Isen har strømmet inn i
sidedalene som flate tunger med liten gradient.
Sikre gradienter lar seg ikke rekonstruere p.g.a.
usikkerhet i korrelasjonene. Endemorener mangler helt, unntatt muligens i Døradalen, da isstrommene fra Jotunheimen har flytt ut over klimatisk
dde isrester fra den regionale hovedisen i øst.
Frontene til de aktive isstrommene har antakelig
ligget øst for Kaldfjorden og i området ved
Åkremoen og Murudalen. En konfluens mellom
isstrømmer fra Jotunheimen og hovedisen over
forklarer dreneringen mot
yangenbassenget
sørøst over Krusgravpasset. Den regionale isresten etter hovedisen har vært mektig nok til i
første omgang å hindre konsekvent drenering
mot nord.
Et bevegelsesmønster for Jotunheimisen som
skissert ovenfor forutsetter en forholdsvis smal
nord-sørgående iskulminasjon i området øst for
Tyin og vestenden av Bygdin. Denne går over i
en større kul over de sentrale deler av Jotunheimen. Den nord-sørgående kulminasjonen har
sørget for tilstrømningen langs aksen gjennom
Bygdin-Vinsterdalen, og kulen er årsak til den
radiære utstrømningen fra Jotunheimen.
Avgrensningen av denne Jotunisen i Vinsterdalen mot sør er usikker, men det er indikasjoner
på en lokalisering av fronten. Store mengder
glasifluviale avsetninger sør for Skagstjerni tyder

på at vann fra Vinsterisen har drenert ned mot en
klimatisk dod rest av hovedisen i Fjelldokkas
dal. Fjellrekken vest for Skagstjemi stengte for
isen og den fløt derfor over ved Olevatn og
n&dde antakelig til Kjolavatni. Eskerne ved
Rob9lest9ol tyder her p& tilforsel av brevann.
Spylesoner vest for Gravfjellet og subglasiale
spylerenner ved Rob9lshovd angir den videre
avgrensningen av Jotunisen. En isstrøm som
gikk over ved Fleinsendin, fylte Øystre Slidres
dalføre, men den var ikke mektig nok til å nå de
store flate viddeområdene i øst.
Et senere stadium kan også skisseres. Her har
nesten all tilførsel fra nord-sør kulminasjonen
opphort og utstromningen fra kulen over Jotunheimen minsket slik at bevegelsen over Valdresflya stoppet. Isen i Bygdin og Vinsterdalen
var stort sett klimatisk dod og brevann fra denne
høyereliggende isresten drenerte over Hænsknappen og giennom Nordre B&tskard ned mot
lavereliggende isrester. Disse har ikke vært
resistente nok til å gi laterale avsmeltingsspor.
Den subglasiale drenering i isrestene gikk gradvis over til den resente og gir få muligheter
til rekonstruksjon av avsmeltingen i Øystre
Slidres dalfore.
Under dette stadiet opphorte ogs@tilf6rselen
av is til Heimdalen og det ble avsnort en dodisrest. Utstrømningen av is fra Jotunheimen var
fremdeles stor nok til å gå inn Griningsdalen og
Sikilsdalen. Idet tilførselen gjennom Heimdalen
var stoppet, dreide isen i Sikilsdalen mot sør og
vest inn Heimdalen og la opp morenene i Slialii
og nordenden av Oskampen. Den videre avsmelting tyder på at bretunger i Gjende, Russdalen og
Veodalen trakk seg tilbake mot Jotunheimen og
vann rant utover isresten i Sjodalen.
Mønsteret for sene isbevegelser som her er
skissert, harmonerer dårlig med Games' (1978)
modell (fig. 6) som bygger på skuring, smeltevannsspor og lateralmorener og ser bort fra
stripninger i morenedekket. Games (1978, 1979)
past&r at isen var klimatisk dod allerede da de
første nunataker stakk fram, men at den fremdeles var så aktiv at det ble dannet skiftende
skuringsretninger. Videre hevder hun at store
laterale morener ble avsatt av breen uten at
brebevegelsen skyldtes klimapåvirkning,men at
morenene var dannet ved omlegging av isen når
smeltevannet skiftet til lavere passpunkt (kfc.
også Garnes & Bergersen 1977).
I foreliggende undersøkelse er formelementer
som er retningsorientert etter isbevegelsen registrert og tolket samlet (pl. 1 & fig. 5). I følge
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tolkningene eksisterte det et aktivt iskulminasjonssenter over Jotunheimen til helt mot slutten
av avsmeltingsperioden. Isstrømmer ut fra senteret gikk langs dalgangene og avsatte der lateralmorener. Den klimatisk aktive isen fl9t ut
over restene av hovedisen som på dette tidspunkt var mer eller mindre d9d. Koplingen av
Jotunisen og hovedisen hadde stor betydning for
retningen av den isrelaterte drenering.

Summary
The late ice movements in the investigated area
are shown in Fig. 5. The movements were not
necessarily synchronous but represent the final
flow directions within the individual districts.
The overall pattern can be divided into two
parts. From Jotunheimen the ice essentially
streamed radially down the valleys towards the
north, northeast, east, and southeast. Close to
Jotunheimen itself, traces of the deglaciation are
scarce. They may have been erased by periglacial activity and by modern glaciers. These
latter are presumedly relatively newly formed
with maximum extent during historical times
(Liest91 1978). Outside this area with ice movements emanating from a climatically active ice
dome in Jotunheimen itself, there was an east to
southeasterly flow direction. An investigation by
Sollid & Sorbel ( 1979) has shown that this movement was regional and represented the ice
sheet's final flow pattern. Jotunheimen has
therefore been a glaciation centre during a late
phase of the deglaciation, presumedly until the
late Preboreal, and the ice streams produced
from this centre have followed the valleys and
spread out onto and combined with the remnants
of the climatically dead ice sheet. The flow
pattern from Jotunheimen is complicated. It is
worth noting that in Sjodalen's eastern tributary
valleys (Griningsdalen, Sikilsdalen, Heimdalen)
and in Vinsterdalen, there are prominent lateral
accumulations at a height of c. 1300 metres. In
Griningsdalen and Sikilsdalen there are also
clear lateral moraines at c. 1200 metres. In the
western tributary valleys the lateral deposits are
higher.
A major ice stream from Vinsterdalen
advanced through Døradalen into Heimdalen
and deposited lateral moraines at the 1300 metre
level in Vinsterdalen and Døradalen. Fluting in
the moraine surface and moraine forms found on
Valdresflya suggest that a contemporary ice supply from the northwest joined the ice in Yins-

terdalen. This ice stream entered Heimdalen too
and deposited moraines at about 1300 metres.
Further indications that an ice stream crossed
Valdresflya are the relatively large glaciofluvial
erosion and accumulation landforms in the western parts of Heimdalen and Vinsterdalen. These
formations are of such dimensions that they can
hardly be due solely to dead ice melting within
the valleys but rather to water supplied by a
glacier on Valdresflya.
At approximately the same time ice streams
had flowed along Gjende and Russdalen to
Sjodalen and on towards the northeast. These
ice streams sent tongues of ice into Sikilsdalen
and Griningsdalen to form lateral moraines at a
height of 1300 metres.
The size of the lateral moraines in the area
strongly suggests that they can only have been
formed by climatically active ice. The ice has
flowed into the tributary valleys as flat lobes with
low gradient. It is not possible to reconstruct the
gradients accurately on account of correlation
difficulties. End moraines are completely absent
except possibly in Døradalen, as the ice streams
from Jotunheimen flowed out across more or
less dead remnants of the regional ice to the east.
The fronts of the active ice streams presumedly
lay east of Kaldfjorden and in the area around
Åkremoen and Murudalen. A confluence of ice
streams from Jotunheimen and the main ice over
the yangen basin explains the southeastward
drainage through the Krusgrav pass. The regional remnant of the main ice was still sufficiently
thick in the beginning to hinder consequent
drainage towards the north.
A flow pattern for the Jotun ice as outlined
above presupposes a relatively narrow northsouth aligned dispersal zone in the area east of
Tyin and the western end of Bygdin. This
merged into a dome over central Jotunheimen.
The north-east aligned zone ensured flow along
the axis through Bygdin-Vinsterdalen, while the
dome was responsible for the radial flow from
Jotunheimen itself.
The limits of this Jotun ice towards the south in
Vinsterdalen are uncertain, but there are some
indications of where the front may have lain.
Large volumes of glaciofluvial deposits south of
Skagstjemi imply that water from the Vinsterdalen ice was obstructed in the Fjelldokka valley
by a climatically dead remnant of the main ice
sheet. The mountain ridge west of Skagstjemi
acted as a barrier to the ice which therefore
flowed via Olevatn and presumedly reached
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Kjolavatni. The presence of glacier water at
Rob9lestol is testified by the eskers there. The
washed zones west of Gravfjellet and the subglacial meltwater channels at Robolshovd mark the
continuation of the Jotun-ice limit farther south.
Øystre Slidre· s valley was filled by an ice stream
which had crossed over Fleinsendin but was not
large enough to reach the expanses of flat vidde
in the east.
A later stage can also be sketched. By now
virtually all the ice supply from the north-south
dispersal zone had ceased and discharge from
the Jotunheimen dome had so diminished that
the flow over Valdresflya stopped. The ice in
Bygdin and Vinsterdalen was for the most part
climatically dead and water from this higher
lying ice remnant crossed Hænsknappen and ran
through Nordre Båtskard down to the lower
lying ice masses. These were not sufficiently
resistant to meltwater penetration for lateral
channels to develop. This subglacial drainage
within the ice remnants gradually became part of
the present day river system and provides little
opportunity for reconstructing the deglaciation
of the Øystre Slidre valley.
During this same stage the supply of ice to
Heimdalen ceased too, leaving an isolated dead
ice mass in the valley. The ice discharge from
Jotunheimen was still adequate to maintain the
glaciers in Griningsdalen and Siilsdalen, however. When the flow through Heimdalen was
stopped, the Sikilsdalen ice swung towards the
south and west in Heimdalen and deposited the
moraines in Slialii and on the northern slopes of
Oskampen. The continued deglaciation indicates
that glacier tongues in Gjende, Russdalen, and
Veodalen retreated towards Jotunheimen with
water flowing onto the ice mass left in Sjodalen.
The pattern of late ice movements outlined
here does not accord well with Games' (1978)
model (Fig. 6) which is based upon striations.
meltwater landforms. and lateral moraines and
disregards the fluting of the moraine cover.
Garnes (1978, 1979) claims that the ice was already climatically dead when the first nunataks
appeared, but still active enough to produce.
changing striation directions. She has further
claimed that the large lateral moraines were
deposited by the ice without attributing the ice
movement to climatic influences: she rather
holds that the moraines were formed through a
redistribution of the ice when the meltwater
found lower outlet thresholds (cf. also Garnes &
Bergersen 1977).

In the investigation presented in this paper the
landforms whose alignment reflects ice movement have been recorded and interpreted together (Pl. I and Fig. 5). According to the
interpretations an active ice dome existed over
Jotunheimen. until the end of the deglaciation.
Ice streams from this centre followed the valleys
and deposited lateral moraines there. The
climatically active ice flowed out onto the remnants of the main ice which by that time was
more or less dead. The joining up of the Jotun ice
and the main ice was of great significance for the
direction taken by the icerelated drainage.
Postscript - This research was initiated and guided by J. L.
Sollid. All the authors have participated in the field work and
together prepared the results for publication. Parts of the
these of H.-C. Raastad (1958) and A. 8. Carlson (1975) are
incorporated.
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