
BROFOSHØLEN I TUNHØVD 

NORGES STØRSTE JÆTTEGRYTE 

AV 

STEINA R FOSLIE 

U
nder de forberedende arbeider for anlægget av statens store 

reguleringsdam foran Tunhøvdfjorden i Nore blev der i 
1915 bragt for dagen et av de mest storslagne eksempler paa 
det rindende vands erosionskraft, som hittil er kjendt i Norge. 

Forut for anlægget gik der en omhyggelig oplodning av 
elven fra dens utløp av Tunhøvdfjorden og til nedenfor dam
stedet. Derunder stødte man paa et parti av elveleiet, hvor 
det vanlige Jod ikke tok bund. Da dette sted laa klods neden
for, og tildels, under det projekterte damsted, blev det fundet 
paakrævet at lænse denne "gryte" for at se forholdene nær
mere an. 

Da elven var ledet over i et nyt leie, tok man med en 
kraftig motorpumpe fat paa lænsningen. Eftersom denne skred 
frem aapnet der sig en storslagen avgrund i elveleiet. Saa im
ponerende var denne, at en del av den- lokale befolkning der
med forbandt forestillingen om en nyfunden nedgang til helvede. 
Officielt benævnes den Brojoshølen. 

Da lænsningen paa det nærmeste var færdig, besøkte jeg 
stedet i april 1915 efter anmodning av hr. vasdragsdirektør Kri
stensen, og skal nedenfor gi en nærmere beskrivelse av for
holdene. Det var første og antagelig sidste gang at det var til
gjængelig for undersøkelse. 

Desværre var aarstiden litet egnet til et nærmere geologisk 
studium av omgivelserne, da der laa over l meter sne. Spe
cielt istidsfænomenerne, som kunde antages at være av betyd
ning for forstaaelsen av dannelsesmaaten, kunde derfor ikke 
studeres saa nøie som ønskelig kunde være, men det er for
hold som til enhver tid vil være aapne for videre under
søkelser. 



188 STEINAR FOSLIE 

Topografisk orientering. (Se fig. l.) 
Den nedre del av Tunhøvdf]orden har i en længde av ca. 

13 km. hovedretning mot SSØ, og er paa begge sider omgit 
av jevnt skraanende fjeldhøider. Fra dette vands munding løper 
Numedalslaagen ut med østlig hovedretning. Den løper med 
svakt fald og forholdsvis stor bredde (i gjennemsnit 25 m.) 
gjennem en bred U-formet dal med jevnt skraanende []eld
sider over en længde av knapt l km. til Brofoshølen. 

Her flankeres dalen paa begge sider av fremstikkende fjeld
rygge med brattere skraaninger, som indsnevrer dalen noget. 
Disse fremstikkende flanker av fjeldet fortsætter ogsaa over 
dalbunden som en ca. 12m. høi ryg, som er gjennembrudt av 
elven i et smalt, delvis ca:fion-agtig løp. (Pl. XVI.) Længden av 
det parti, hvor elven gjennembryter aasen, er ca. 60 m., hvorav 
dog bare de 20 m. har helt canon-karakter. Paa dette stykke 
smalner elveleiets bredde av til minimum ca. 5 m. 

Akkurat i det smaleste parti av denne ca:fion ligger den 
øverste del av der. her omtalte jættegryte, og hele gryten ligger 
in den det parti, hvor elven gjennem bryter fjeldryggen. 

Nedenfor blir atter saavel selve dalen som elveleiet bredere 
og falder igjen svakt uten synderlig sterk strøm. Senere bøier 
imidlertid dalen og elven om til sin sydgaaende hovedretning, 
faldet blir sterkere, og lidt efter lidt kommer elven ind i det 
vilde og trange dalløp hvor den paa en længde av ca. 6 km. 
har et samlet fald paa 400 m. ned til Skjønne. 

Fjeldgrunden. 

Hovedbergarten i distriktet er en mægtig serie av kvart
siter, tilhørende Telemarksformationen, der her som en lang, 
retlinjet zone strækker sig nordover til Hallingdal. K vartsiten 
er utpræget laget, med temmelig konstant strøk N 5' V. Faldet 
er østlig, ved Tunhøvdfjordens munding 55-60" og noget ne
denfor Brofoshølen 80 . Undertiden sees vakre bølgeslagmerker 
paa lagflaterne. 

Desuten optrær en ca. 500 m. mægtig serie av basiske erup
tiver, strykende tvers over dalen, indleiret i kvartsitens lag. 
Den liggende grænse forløper omtrent midt mellem Brofos-
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hølen og Tunhøvdfjordens munding, hængende (østlige) grænse 
kort nedenfor Brofoshølen. 

Denne bergart kan betegnes som en omvandlet basalt 
eller diabasporfyrit. Den bestaar hovedsagelig av albit (saa
vel i porfyrindsprængningerne som i grundmassen), med rike
lig epidot, lidt magnetit og undertiden hornblende. Som regel 
fører den endel sekundær kalkspat. Flere steder finder man 
rikelig av korroderte kvartsitindeslutninger, de største oftest 
ovale, de mindre som runde draaper av faa mm. tversnit. 

Paa basis av dette ene profil i dalbunden var det ikke 
mulig med sikkerhet at avgjøre, om det her dreier sig om en 
injektionsbergart eller en lava. Flere ting tyder paa at det mu
ligens er en lava. Porfyrkarakteren � tildels med store liste
formige plagioklasindsprængninger -- synes at variere bænkvis 
tvers over serien, enkelte lag fremtrær endog som hornblende
porfyrer. Der findes ogsaa flere smalere zoner med utpræget 
drusig struktur, mens hovedmassen av bergarten er helt 
kompakt. 

Saa eiendommelig det kan synes, maa denne bergart være 
mere motstandsdygtig mot mekanisk forvitring end kvartsiten. 
Den indtar nemlig akkurat de før omtalte fjeldbastioner, som 
indsnevrer dalen, og den hængende del av samme danner den 
førnævnte fjeldryg, som elven gjennemskjærer. Brofoshølen er 
i sin helhet uthulet i denne bergart. 

De glaciale fænomener var der som nævnt liten anledning 
til at studere, men store morænemasser saaes mange steder 
oppe ved Tunhøvdfjord og i dalen nedenfor samme. Specielt 
synes der kort nedenfor Tunhøvdfjordens munding at ha været 
en betydelig endemoræne, som elven nu for størstedelen har 
gjennemgravet. Ved det oprindelig projekterte damsted ved 
fjordens munding viste saaledes boringerne betydelig mægtighet 
av morænen, saa man paa dalens sydside hadde det faste fjeld 
adskillig under elvens nivaa, mens elveleiet selv paa de fleste 
steder er gravet ned til fast fjeld. 

Neden for Brofoshølen synes derimot at være mindre 
moræne, og i dalbunden er det faste fjeld blottet i stor ut
strækning. 
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I den sidste del av istiden har øiensynlig en lokal bræ 
fyldt dalen og har hat en længere stilstandsperiode nedenfor 
Tunhøvdfjorden. 

Brofoshølen. (Se fig. 2 og 3.) 
Den store gryte i elveleiet, som gaar under dette navn, er 

ikke en enkel jættegryte, men en temmelig komplicert sammen
sat uthulning. Fænomenet blir derved særlig interessant, men 
ogsaa vanskeligere at forklare. 

Stort seet kan den deles i et indre kammer (øverst i elve
leiet), som er en fuldkommen utformet pæreformig jættegryte, 
og gjenstaar intakt, med undtagelse av at dens ytre væg er 
gjennembrudt fra øverst til nederst (pl. XIX), hvorved den kom
mer i direkte forbindelse med det ytre kammer, som er det 
største. Dette sidste har· nu ingensomhelst likhet med en jætte
gryte, men ser nærmest ut som en cafion med tilnærmet Jod
rette vægge, baade paa siderne og ved den nedre ende. V æg
gene bestaar for en stor del av uslepne og uregelmæssige brud
flater. Paa en række steder, særlig i den indre del, er der 
dog utpræget vandpolerte flater og for endel gjenstaaende rester 
av buede vægflater, som vidner om utformning ved roterende 
vandmasser. 

Bunden av gryten bestod overalt hvor den blev synlig av 
vakkert rundslepne stene, hvorav hovedmassen var mellem 
knytnæve- og hodestørrelse. Stenenes tversnit varierer mellem 
oval og cirkelrundt, og paafaldende mange av disse stene nær
mer sig den fuldkomne kuleform. For det meste bestaar de 
av kvartsit eller kvarts, men adskillige ogsaa av for egnen 
fremmede bergarter, særlig granit, som maa skrive sig fra langt 
transportert morænemateriale. 

Grytens dimensioner er følgende: 
Det indre kammer (fig. 3, profil C-D) er i sin øvre del 

tilnærmet cirkelrundt med diameter 4,4 m. Mot dypet fort
sætter den søndre væg tilnærmet vertikalt, mens der i den 
nordre og vestre (indre) væg er en bukformig utvidelse, saa 
diameteren ved grussengens overflate blir 7,2 m i N-S og 
avrundet 8,4 m i Ø--V. 
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Den østre væg, som 
delvis har hat en tyk
kelse av bare 2 m., er 
uregelmæssig gjennem
brudt i en _bredde, vari
erende fra 2 til 4 meter. 
(Fig. 3, profil F-E). 
Dybden fra elveleiets plan 
til grussengen er 12 m, 
men væggen fortsætter 
delvis opover i cafi.on
agtige sider. 

Det ytre kammer har 
en længde i Ø-V ( elve
løpets retning) av 25 m., 
en maksimal bredde i 
grussengens plan av l 0,2 
m., med omtrent vertikale 
vægge. Den gjennemsnit
lige bredde kan sættes til 
9 m. undtagen i det øst
ligste parti, hvor den 
smalner jevnt av. Dyb
den, beregnet som oven
for, er ca. 14m. For den 
øvre del av kammeret 
fortsætter desuten væg
gene tilnærmet vertikale 
til 8 m. over elvebundens 
plan, saa den samlede. 
dybde ned til grussengen 
blir ca. 22 m. 

Den samlede grytes 
længde blir altsaa 34-
36 m., med svakt hel
dende grusseng, som lig
ger ca. 3 m. lavere i 
grytens nedre del end i 
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den øvre. En tilnærmet beregning av den egentlige indelukkede 
grytes kubikindhold mellem elvebundens nivaa og grussengens 
laveste nivaa viser ca. 3500 m3. Dertil kommer den umiddel
bart sammenhørende cafi.onagtige rende. 

Et karakteristisk træk er det, at der er en temmelig skarp 
knæklinje mellem dalbundens flate og de bratte vægge i gryten, 
uten nævneværdig avrunding. (PL XVI.) Ved elvens ind-- og utløp 
falder den nøiagtig i elvebundens plan, cote 70 1,5 (se længde
profil, fig. 2). I ytre del av det store kammer falder den i 
hovedsaken et par meter over samme, paa cote 703-704. (Fig. 
3, profil K -I). Forøvrig hæver knæklinjen sig til øvre kant 
av den cafion, som her gjennembryter den lille ryg i dalbunden, 
eller maksimum til cote 71 O. Denne cafi.on repræsenterer der
for en forholdsvis underordnet del av den uteroderte dybde. 
De ovennævnte forhold synes med sikkerhet at vise, at denne 
cafi.on og selve gryten staar i genetisk forbindelse med hin
anden. 

Grytens absolute dybde er ikke kjendt. De ovenfor givne 
tal refererer sig til dens nuværende stenfyldte bund. I det indre 
kammer, hvor denne bund blev helt tørlagt, blev der drevet 
et bor ned til en dybde av 2,2 m. uten at fast fjeld blev paa
truffet. Derved naadde man kun ned til et nivaa, som om
trent svarer til grussengens overflate i grytens nedre del. Her 
var det paa grund av vandet mindre anledning til at studere 
grusets karakter eller dets dybde nedover (længdeprofil fig. 2). 

Der er imidlertid flere ting som tyder paa at gryten 
er endnu dypere end ovenfor angit, muligens endog be
tydelig dypere. Som det av profilet fremgaar har det indre 
kammer sin største vidde nederst ved grussengen, og i det ytre 
kammer beholder væggene sin lodrette stilling helt tilbunds. Nu 
viser erfaringen fra andre jættegryter, at disse saagodtsom altid 
smalner distinkt av i sin allernederste del. Vi kan derfor med 
stor sandsynlighet gaa ut fra, at ialfald et saadant snevrere 
bundparti her er helt grusfyldt. At dømme efter profilernes 
utseende vilde det ikke være nogen fjerntliggende mulighet, at 
gryten er endnu 50 pct. dypere end de ovenfor angivne maal. 

Vi gaar nu over til nærmere at betragte væggene nede i 
gryten. Det er som nævnt bare det indre kammer som repræ-
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senterer en helt regelmæssig utformet jættegryte med tilnærmet 
cirkulært snit og vertikal akse. Væggene er polerte og stort 
set jevne (pl. XVII). Dog er der i detaljen adskillige hak og uregel
mæssigheter, fremkommet som følge av smaa stik og ujevnheter i 
bergarten. Disse hak og groper synes at være utformet sam
tidig med grytens dannelse, da alle deres kanter er fuldkommen 
avrundede. 

I den indre væg sees endel mere regelmæssige vertikalt 
staaende sprækkelinjer i bergarten. (Se skematisert grundrids, 
fig. 2.) Disse har ikke hat nogen indflydelse paa grytens ut
formning, da de paatvers overskjæres av de polerte vægge og 
ikke har fremkaldt ujevnheter i disse. De polerte vægge viser 
undertiden en fin horizontal stripning, tydende paa at slitagen 
er frembragt ved roterende vand. Spiralformige render eller 
striper kan ikke paavises. 

Den ytre væg av dette kammer viser et senere stadium 
av utviklingshistorien. Den er gjennembrudt ut til det ytre 
kammer, med brudflater som skarpt arbryter grytens cirkulære 
væg. (Pl. XIX). Disse yngre bundflater viser relativt ubetyde
lige tegn paa vandslitage, og særlig i gjennembruddets nedre 
del er kanterne saagodtsom helt skarpe, saa nogen nævnevær
dig vanderosion efter gjennembruddet kan ikke ha fundet sted. 

Av bruddets karakter kan videre drages den slutning, at 
det maa være bevirket av en kraft, helt forskjellig fra den som 
uteroderte gryten. Det strømmende vand alene kan ialfald ikke 
ha været den umiddelbare aarsak til bruddet. Det viser sig at 
bruddet ialfald paa etpar steder har foregaat efter slepper i 
bergarten, som nu gjenstaar som helt plane flater. Konse
kvensen herav maa være, at væggen er brudt ned i store sam
menhængende blokke, hvorav ialfald en synes at ha hat mindst 
et par meters tversnit. 

Gaar vi derefter ut i det ytre kammer, viser dette som 
nævnt en anden karakter. Store dele av væggene her viser for
holdsvis skarpe og ujevne brudflater, som ialfald i de høiere 
partier av de lodrette vægge ikke er vandslidt. Stort set synes 
dette træk at bli mere fremherskende jo nærmere vi kommer 
grytens nedre ende. 
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I den øvre ende av dette kammer, paa begge sider av 
den gjennembrudte væg, flankeres denne endnu av buede, vand
slidte flater (pl. XVIII), som imidlertid ikke er saa regelmæssige 
som i det indre kammer. Det kan ikke med sikkerhet avgjøres, 
om disse flater er gjenstaaende dele av en oprindelig hel jætte
gryte, eller om det er uthulningsflater i en langstrakt erosions
kanal. I alle tilfælde synes de at maatte være dannet ved 
roterende van ds erosion. V æggene synes ogsaa her at antyde 
en svak utvidelse mot dypet. 

Omtrent midt i det store kammer har vi ogsaa buede 
flater paa begge sider av grytens vægge, men disse flater er 
endnu mere rudimentære end ovenfor, uregelmæssige og uten 
fortsættelse op til grytens øvre kant. Derimot er en liten fjeld
fot, som her stikker frem i grytens bundparti, utpræget vand
slidt med smaa konkave flater. 

I det ytterste parti av det store kammer er de skarpe 
brudflater helt overveiende, og specielt bør bemærkes, at den 
ytre væg, som avslutter gryten i 1 4  m. vertikal høide, udeluk
kende bestaar av saadanne. 

Brudflaterne i gryten viser ikke alle samme karakter. En
del av dem følger slepper i bergarten og danner plane flater. 
Disse slepper, som forresten ikke er særlig godt markert, staar 
som regel lodret og skjærer diagonalt over grytens længdeakse. 
(Fig. 2.) Brudflaterne efter disse sætter derfor mere eller 
mindre kileformet. ind i sidevæggene. men man har ogsaa til
svarende brudflater som skjærer tvers over slepperne. 

Alle disse brud maa til en vis grad paralelliseres med det 
før omtalte klare gjennembrud av det indre kammers væg, og 
det ligger nær at tilskrive disse ialfald beslægtede aarsaker. 
Man maa derfor ogsaa for det ytre kammers vedkommende 
anta disse bundflater for yngre end de typiske konkave vand
slidte flater, og man maa forkaste enhver formodning om. at 
der først paa en eller anden maate skulde være dannet en 
caiionagtig fordypning, som senere delvis skulde være utjevnet 
av det derigjennem passerende vand. 

Betragter vi dernæst fyldningen av løse sten i grytens 
bund, viser det sig at denne er ganske fri for sand og finere 
grus. Dette skyldes naturligvis det faktum, at gryten ligger 
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midt i elveleiet, saa elven har hat let for at vaske ut og føre 
med sig det finere materiale. Sengen, ialfald i det indre kam
mer, bestod som nævnt bare av fuldkommen rundede stene, 
derimot ingen kantslidte moræneblokke. (PI. XVI I). Det er for 
det første klart, at disse stene maa være tilrundet nede i gryten 
selv. En undersøkelse av det tørlagte elveleie ovenfor gryten 
viste paa langt nær saa fuldkommen rundede stene, og i det 
hele er elveleiet fattig paa transportert materiale. Dette kan 
heller ikke forbause naar man erindrer, at elven kort ovenfor 
render ut av den store Tunhøvdfjord, fra hvilken vandet ikke 
alene kommer frit for sand og grus. men ogsaa i høi grad av
slammet. 

I det korte løp mellem vandet og gryten er morænen i 
selve elveleiet saagodtsom helt gjennembrudt ned til fast f)eld, 
og strømmen i dette parti synes nu for svak til at føre 
grus og blokke fra den paa sydsiden anstaaende moræne 
med sig. 

Den omstændighet at alle blokke i det indre kammer er 
helt rundede og polerte, kunde muligens bringe os paa den 
tanke. at rotasionen og erosionen i grytens bund endnu skulde 
være i virksomhet. 

Der er imidlertid et faktum som udelukker denne mulighet. 
De nedre partier av væggene i hele gryten, og til en vis grad 
ogsaa stenene i bunden, er dækket av en tynd manganhud, 
som gir det hele en mørkebrun til sort farve. Denne sitter 
som en løs hinde utenpaa bergarten og kan med lethet skrapes 
av .. Den kan derfor ikke være fremkommet ved en overflate
forvitring av bergarten, men maa være avsat av det i gryten 
til enhver tid staaende vand. Denne omstændighet viser med 
sikkerhet, at det i bunden staaende vand i den senere tid maa 
ha befundet sig i nogenlunde ro, eller ialfald ikke har hat kraft 
til at sætte stenene i bevægelse. Naar saa dertil kommer at 
de høiere dele av grytens vægge er fri for denne manganhud 

hvilket øiensynlig skyldes for sterk bevægelse i vandet 
her � kan vi av grænsen for manganavsætningen slutte, at 
elven med sin nuværende kraft kun formaar at sætte vandet 
i en nævneværdig bevægelse omtrent halvveis ned mot gry
tens bund. 
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Av mangelen paa kantede morænestene nede i gryten kan 
vi videre dra den slutning, at de ovenfor liggende moræne
masser maa ha været helt gjennembrudt, før stenene i gryten 
sluttet at "arbeide". 

Andre erosionsfænomener nær jættegryten. 

Selve Brofoshølen tiltrækker sig paa grund av sin størrelse 
og sin eiendommelige bygning brorparten av interessen, men 
her findes ogsaa andre virkninger av vandets arbeide .. 

Den nedre væg av det store kammer viser sig saaledes 
ikke at være en del av en fast fjeldblok, men er som længde
profilet fig. 2 viser nærmest en gjenstaaende mur, paa hvis 
nedre side der i elveløpet følger en ny fordypning av betydelige 
dimensioner. Denne har dog bare en dybde av 7-8 m. under 
elvens normalvandstand, og da den ikke har været lænset, 
kan dens form og karakter ikke nærmere fastsættes. 

Imidlertid sees der her ved den ene elvebred, og ca. 50 m. 
ut til siden for Brofoshølens akse en stor cirkulær uthulning 
i fjeldvæggen, lidt over elvens nuværende normalvandstand 
(a, fig. l). Denne synes ikke at ha en saa utpræget vertikal 
akse som den store gryte, og gir indtryk av at være dannet i 
en utpræget bakevje av elven, like efter at denne er kommet 
ut av det trange løp ved Brofoshølen. 

I det tørlagte elveleie like ovenfor Brofoshølen sees endel 
miniaturuthulninger i fjeldet, som her er godt blottet. Den 
største av disse kan ha dimensioner som l m. i diameter og 
vel 1 2 m. dyp. Den har dog en meget karakteristisk form, 
og nævnes fordi den muligens kan bidra til forklaringen av 
dannelsesmaaten. Fig. 4 viser planer og profiler av den. 

Den har en blankslidt tilførselsrende for vandet, hulningen 
har en utpræget skarpt utoverhængende sidevæg, og den nedre 
væg dannes av en skarp, opragende, fritstaaende kant, bare ca. 
l dm. tyk. Denne kant viser sig at bestaa av en epidotrik, 
haardere aare i diabasporfyriten, hvad der synes at tyde paa, 
at bergartens haardhet kan spille en viss rolle for uthulnings
processen. 

Dette eksempel er ogsaa interessant forsaavidt som det 
viser, at ialfald denne lille hulning maa være uterodert ved 
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nogenlunde horizontalt rindende vands arbeide. Likeledes viser 
den skarpe kant, at isen ikke kan ha passeret over efter 
hulningens dannelse, ialfald ikke en kompakt is uten subgla
cial rende. 

Visse zoner i porfyriten har som nævnt en noget drusig 
eller miarolitisk struktur. Disse zoner viser i elveleiet ofte en 
cellulær utvitring av ærtestore 
hulninger, som minder om ut
tæret kalk ved sjøstranden. 

jættegryters dannelse i sin 

almindelighet. 

Der synes nu at herske 
nogenlunde enighet om de maa
ter, hvorpaa en almindelig, nor-

P/cq Pro hl 

mal jættegryte kan dannes. Fig. 4. Miniaturuthulning i elveleiet 
Oftest skjelner man mellem like ovenfor Brofoshølen. 
saadanne, dannet: l cm. c� ca. l m. 

l .  Ved havets regelmæs-
sige bølgeslag mot stranden (karakterisert ved sterkt diverge
rende akseretninger). 

2. Av rindende vand i vanlige elveløp eller subglaciale el ve. 
3. Under mouliner eller vandfald gjennem sprækker i 

gletschere. 
I alle disse tilfælde synes det at være paa det rene, at det 

kun i liten eller ingen grad er vandet direkte som bevirker ut
hulningen, det være sig kemisk eller gjennem sin suspenderte 
slamgehalt, men derimot de saakaldte "gnidestene", som vand et 
sætter i bevægelse og som ved sin stadige friktion mot fjeldet 
uthuler dette og selv efterhaanden rundes og opslites. 

Hvad angaar vandets kemiske virkning er det jo bekjendt, 
at særlig det kulsyreholdige vand øver adskillig opløsende virk
ning paa mange mineraler. De letopløselige kalkbergarter op
løses i stor skala, hvorom de mange underjordiske elve vidner, 
men ogsaa silikaterne paavirkes, særlig de jernrike. Det av
rindende overflatevand viser derfor altid en større eller mindre 
gehalt av opløste bestanddele, og direkte undersøkelser har vist 
at dette ogsaa til en viss grad er tilfældet med brævand. 
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Saaledes har HELLAND 1 paavist, at jostedalsbræens elve 
ved avløpet fra bræerne fører en gehalt av opløste bestanddele 
paa 12-15 gr. pr. m3 mens samtidig gehalten av suspendert slam 
utgjør 33-513 gr. pr. m3. Videre nedover elveløpet avtar slam
gehalten raskt, mens de opløste bestanddele tiltar langsomt, 
indtil ca. 18 gr. ved utløpet. Denne gehalt er jo i sig selv ikke 
stor, og det kan desuten ikke være tvil om at det væsentligste 
derav skyldes det mekanL;k findelte slam, som vandet angriper 
og opløser. Opløsningen foregaar jo proportionalt med overflatens 
størrelse, og indvirkningen paa det faste fjeld maa derfor i 
dette tilfælde ha været minimal. I Brofoshølen ser vi da heller 
ingen tegn til en saadan opløsende virkning, som i tilfælde 
utvilsomt maatte ha kunnet paavises paa de yngste brudflater. 
Vandet avsætter tvertimot bestanddele for tiden. 

Tiltrods for iagttagelsen av den cellulære utvitring av enkelte 
lag i elvesengen maa vi efter dette gaa ut fra, at vandets ke
miske virkning paa det faste fjeld ikke har spillet nogen rolle 
ved grytens utformning. 

Det næste spørsmaal er hvorvidt vandets medførte gehalt 
av sand og finere slam kan bidra til uthulningsprocessen. 

Som bekjendt fordobles størrelsen av de blokke, det rindende 
vand kan transportere, med 6te potens av hastigheten, og for 
at sætte større stene i bevægelse kræves en ganske betydelig 
hastighet. Hvis derfor det finere materiale spiller en væsentlig 
rolle ved disse uthulningsprocesser skulde de ha en meget 
mere utbredt optræden end i motsat fald. 

Fra praksis har man et par illustrerende eksempler paa 
saadanne virkninger. Ved turbinanlæg med stor trykhøide vil 
en slamgehalt i vandet bevirke en meget generende slitage paa 
turbinskovlerne, selv om disse er av meget haardt materiale, 
mens helt rent vand ingen nævneværdig indflydelse har. 

Fra de saakaldte "sandspi.ilversatz"-anlæg ved gruber, hvor 
sand ved hjælp av en vandstrøm føres i rør ned i gruberum
mene til gjenfyldning av disse, viser det sig at i skarpe bøi
ninger av disse rør har selv det haardeste materiale vanskelig 
for at motstaa slitagen. 

l Geo!. Foren. Forhand!. 1874, s. 206. 
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Nu er det ganske visst saa, at i første tilfælde er vand
hastigheten betydelig større end hvad man sedvanlig møter i 
naturen, og i sidste tilfælde kommer vandets tryk i røret til 
som en væsentlig faktor, men eksemplerne tyder dog i den 
retning, at en slitage som den nævnte skulde ventes. 

Naar en fast substans er helt suspendert i en væske vil 
de enkelte korn ikke kunne øve nogen slitage paa hverandre, 
men vel paa det faste fjeld som begrænser vandløpet. 

Fra naturen har man ogsaa den erfaring, at elve som 
netop har passert et klaringsbassin i form av en stor sjø, øver 
en meget liten eroderende virkning, selv paa relativt løse berg
arter, indtil de atter faar anledning til at rive med sig løsma
teriale fra siderne. For en sand- eller grustransporterende elv 
avhænger dens erosionsevne av forholdet mellem dens trans
portkapacitet og mængden eller grovheten av det forhaanden
værende grus. Er transportkapaciteten tilstrækkelig vil elven 
snart naa ned paa fast fjeld, som den da har anledning til at 
erodere, og erfaring viser at i dette fald vil ogsaa det suspen
derte eller halvsuspenderte materiale kunne bevirke erosionen. 
De glatpolerte leier av stridere fjeldelve viser tilstrækkelig tyde
lig, at poleringen maa være frembragt av fhv. fint materiale. 
Men størrelsesordenen av denne erosion er vistnok i de fleste 
tilfælde liten. Herom vidner f. eks. de jættegryter, som man 
ofte finder i sterktstrømmende elves leier. For disse kan det 
ofte paavises, at i løpet av den tid som har medgaat til jætte

grytens dannelse. har nederosionen av elveleiet været omtrent 
u merkbar. J ættegryten repræsenterer altsaa en erosionshastighet 
av langt anden størrelsesorden. 

Hovedmassen av det materiale en elv transporterer, frem
skaffes ved rulling i elvesengen, det være sig av fint grus eller 
større blokke 1 ,  og dette er vistnok ogsaa den væsentligste faktor 

l Direkte at iagtta denne rulling kan man kun i de sjeldneste tilfælde. Det 

kan derfor være av interesse at nævne, at forf. under en flaatefart ned

over jenessei hadde anledning til at se den i storslagen maalestok. Hvor 

elven var 3-4 m. dyp og gik i strid men jevn strøm, hørte vi fra flaaten 

en jevn men vedholdende brusen, som ikke skrev sig fra vandel sel\'. Ved 

nu at se ned gjennem det tml. gjennemsigtige vand kunde vi iagtta, at hele 

elveleiet -- næve- til hodestore stene - var i en bogstavelig talt ned

adglidende bevægelse, idet stenene rullet gjensidig O\'er hverandre. 

Norsk Geo!. Tidsskr. \". 14 
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i elvens eroderende virkning. Blir transportkapaciteten mindre 
eller grusmassen større, vil kun de øvre og mindre grove 
masser komme i bevægelse, mens det faste fjeld er beskyttet. 

Hvor der anstaar fast fjeld paa siderne vil imidlertid ero
sionen her fremdeles kunne foregaa, særlig i strømhvirvler i 

elvens bugtninger, hvorom de hyppige halvcirkelformige uthul
ninger i fjeldet langs elvesiderne vidner. I dette tilfælde synes 
de suspenderte sand- og slammasser i det stadig forbistrøm
mende vand at spille hovedrollen. 

Paa denne maate er vistnok den store halvcirkelformige 
uthulning nedenfor Brofoshølen dannet. 

· Helt anderledes blir forholdet naar det gjælder nederosion 
i en virkelig gryte. I de fleste tilfælde maa man nemlig gaa 
ut fra, at elven har ført endel materiale av saadan størrelse, at 
den vel formaar at transportere det ned i gryten, men ikke op 
igjen. Efter loven om faste legemers fald i væsker, vil da dette 
materiale akkumuleres paa bunden - det groveste underst -
og forhindre den direkte indvirkning av de i vandet suspen
derte sandkorn. 

Erosionen i bunden av en saadan gryte kan derfor bare 
frembringes av det groveste forhaandenværende materiale -

som regel større "gnidestene". Forutsætningerne for dannelsen 
av en jættegryte blir da: 

l. En oprindelig ujevnhet i elveleiet, hvor større stene kan 
bli holdt tilbake for videre transport. 

2. En stationær hvirveldannelse paa dette sted. 
3. En saadan haardhetsgrad av bergarten, at den ordinære 

nederosion av elveleiet ikke kan holde skridt med gryte
dannelsen. 

4. Et saadant forhold mellem grusmængde og strømhastighet, 
at gruset ikke akkumulerer saa meget at det fylder hullet. 
Forutsætningerne l. og 3. vil meget ofte være tilstede. 
Hvad hvirveldannelsen angaar, kan den enten frembringes 

i en mere eller mindre horizontalt strømmende elv, eller av 
fosser i elven, eventuelt mouliner i gletschere. 1 

1 Formodningen om at jættegryter dannes ved mouliner er fremsat av H. 

v. Post i Kung!. Vetensk.-Akad. Forh. Stkh. 1866. 
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Da det avgjørende her er den roterende bevægelse om en 
mere eller mindre vertikal akse, er det forsaavidt likegyldig 
paa hvilken av disse maater rotationen er frembragt. Man maa 
a priori anta, at de mere horizontalt strømmende vandmasser 
kan faa anledning til at anvende en større procent av sin 
levende kraft til frembringelse av en saadan rotation, end hvad 
tilfældet er for et vertikalt vandfald. I de fleste tilfælde skulde 
den resulterende gryte bli av samme karakter i begge fald. 

Dog kjender man en speciel art av gryter med en eien
dommelig sneglehusformig spiralvinding, som vanskelig kan for
klares dannet paa anden maate end ved en vertikalt og nogen
lunde centralt indfaldende, samlet vandstraale. I sin udmerkede 
lille avhandling om jættegryter ved Kongsvold nær Kristiania 
har BRØGGER og REUSCH 1 beskrevet endel saadanne og klart 
paavist, at de blev dannet mens landet var isdækket, idet de 
for en stor del er fyldt med usortert morænegrus. Paa grund 
av den nævnte spiralvinding antages de ogsaa dannet under 
mouliner i isen, selv om dette ikke kan siges at være sikkert 
bevist. 

De vigtigste indvendinger mot jættegryters dannelse ved 
mouliner er, at en isbræ ikke har samme bevægelseshastighet 
i forskjellig dyp, saaledes at en moulinespræk ikke vilde kunne 
holde sig vertikal, samt at moulinerne paa grund av isbræens 
bevægelse vil forandre plads. 

Disse indvendinger synes dog ikke at være avgjørende. 
Hvad den første angaar vil det nedfaldende vand i sig selv ha 
evne til at uthule isen, idet det søker at opretholde sin verti
kale bane ned mot bunden. Hvad det sidste angaar viser er
faringen, at stedet for en sprækkedannelse som regel ikke 
holder sig til en bestemt plads inden ismassen, men først og 
fremst er topografisk lokalisert uavhængig av isens bevægelse, 
saa der stadig dannes nye sprækker paa samme sted eftersom 
isen gaar frem.2 

l Z. d. Deutsch. Geo!. Ges. 1874, s. 783 ff. 

2 GEORGE N. STONE: The �lacial gravels of Maine. U. S. Geol. Surv. 

Mon. XXXIV 1899, s. 328. 
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At mange jættegryter er dannet ved mouliner maa nu an
sees for utvilsomt. Det er lettest at paavise for saadanne som 
optrær oppe paa fjeldplataaer eller høit oppe i dalsider, uten
for de ordinære vandveie. 

Brofoshølens dannelse. 

I den tidligere beskrivelse er jeg kommet til endel præli
minære slutninger angaaende dannelsestiden, som her skal be
handles noget mere indgaaende. 

Det ligger i sakens natur, at der for uthulningen av denne 
kjæmpemæssige gryte maa kræves en ganske betydelig levende 
kraft hos de vandmasser som skal ha bevirket den, altsaa en 
betydelig hastighet, for at en roterende bevægelse av vandet 
skulde kunne forplante sig ned til grytens bund og endnu ha 
kraft til at sætte de der magazinerte stene i bevægelse. Det 
gjælder jo et dyp under det fritstrømmende vandlag av over 
14 og antagelig mindst 20 meter. 

Ser vi paa elvens nuværende gradient, viser det sig, at 
elven fra utløpet av Tunhøvdfjorden til henimot Brofossen har 
et fald av ca. l : 120. Fra 80 m. ovenfor Brofossen til nedenfor 
denne har den sit sterkeste fald med l : 20 og videre nedover 

atter ganske svakt fald. 
Den saakaldte Brofos er ingen egentlig fos men kun et 

rasktstrømmende parti av elven, hvor hastigheten yderligere 
økes paa grund av den sterke indsnevring. 

Nu viser den førnævnte observation av manganhuden i 
grytens bund, at elven med sit nuværende fald og vandmængde 
selv under flom ikke længer formaar at sætte "gnidestenene" 
i rotation. Følgelig maa grytens dannelse forlægges tilbak_e til 
den tid, da en eller begge av disse faktorer var større. For at 
finde saadanne forandrede forhold maa vi helt tilbake til den 
nærmeste periode efter isens tilbaketrækning, som altsaa blir 
den seneste mulige tid for dannelsen. 

En tilsvarende ældste grænse finder vi ved at betragte 
grytens forhold til isskuringen og dalens utformning. Hele dalen 
er en typisk U-dal, formet av isen. Observationerne viser 
imidlertid, at ned i gryten har isen ikke skuret og neppe heller 
gjennem den trange cafion over samme. Herom vidner den 
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relativt skarpe knæklinje mellem gryten og dalprofilet. Vi synes 
derfor at maatte kunne gaa ut fra, at noget mægtig isdække 
ikke kan ha gaat over gryten. Dette hindrer dog ikke, at gryten 
kunde eksistere, da de sidste brætunger endnu strakte sig frem 
over den, mens en subglacial rende - som maatte følge dens 
længdeakse - beskyttet den mot direkte skuring. Til nogen 
præ- eller interglacial periode kan dannelsen altsaa ikke hen
lægges. 

Vi kommer efter dette til det foreløbige resultat, at dan
nelsestiden henhører enten under sidste periode av isdækket i 
dalen eller til den nærmeste tid efter isens tilbaketrækning. 

Hvad dannelseshistorien angaar maa vi skjelne mellem to 
processer, for det første nederosionen under elvebundens nivaa, 
for det andet utformningen av brudflaterne. 

Som før nævnt ligner store dele av gryten mere en nor
mal caiion, av hvilke vi har saa mange netop fra tiden nærmest 
efter isens tilbaketrækning, ofte med betydelige jættegrytedan
nelser i bunden.1 

Mens disse caiions er dannet ved normal nederosion av 
et elveleie med tilsvarende successive nedstyrtning fra de bratte 
sider, og borttransport av de nedstyrtede masser ved hjælp 
av elven, blir processen her en helt anden paa grund av den 
høie lodrette væg som avslutter caiionen nedad. Denne gjør 
den til en sluttet gryte, som strømmen passerer henover, og 
hvor nedstyrtede masser ikke uten en forutgaaende opgnidning 

kan transporteres ut og føres bort. 
Da jeg for selve nederosionen under elveleiets plan ikke 

kan tænke mig nogen anden virksom kraft end den som frem
bringes av det roterende vand, blir resultatet at dannelsen maa 
være foregaat i to stadier: 

a. Nederosion ved det roterende vands kraft. 
b. Indstyrtning eller utsprængning av endel av siderne. 
I henhold til den tidligere beskrivelse, særlig av gjennem

bruddet av det indre kammer, maa vi ogsaa gaa ut fra, at den 

t Et saadant tilfælde beskrives i en interessant liten avhandling: ALEX. 

BREMNER: The Wat near Loch Kinord. Trans. Edin. Geol. Soc. 1915, 

s. 326. Se ogsaa H. REUSCH: Litt om jutulhugget. N. G. U. Aarbok 

1916. 
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første del av processen har været paa det nærmeste avsluttet 
før den anden del kunde finde sted. Selve indstyrtningen maa 
ogsaa være foregaat under andre forhold end· de nuværende, 
da vi ikke finder stort av friskt nedstyrtede blokke. 

Det kan med sikkerhet siges, at der ikke er nogen spalter 
eller opknusningszoner i bergarten, som har bidrat til at loka
lisere grytens beliggenhet. Længdeaksen er som nævnt lodret 
paa diabasporfyritens grænse, og de sprækker som fins er rela
tivt ubetydelige, stryker diagonalt mot længdeaksen og over
skjæres paatvers av det indre kammers glatslepne vægge. 

Selve bergartens sammensætning synes heller ikke at ha 
været bestemmende for grytens dannelse, ialfald ikke andet end 
indirekte. Saaledes bestaar den lodret opstaaende væg ved gry
tens nedre ende av nøiagtig samme bergart som den hvori 
gryten er uterodert. 

Efter hvad der forut er sagt om erosionens virkemidler, 
skulde det væsentlig være bergartens haardhet som har betyd
ning i denne forbindelse. Vi maa gaa ut fra, at om bergarten 
hadde været kvartsit vilde under lignende forhold ogsaa være 
dannet en gryte, om end muligens av mindre dimensioner. Da 
slipematerialet væsentlig har bestaat av kvartsit og delvis gra
nitblokke, maatte der isaafald av slipemateriale være medgaat 
store masser, og adskillig mere end det uthulede volum. 

I nærværende tilfælde, hvor bergarten er noget mindre 
haard, kan dets kvantitet ha været mindre. 

N a ar det derimot gjælder den senere nedbrytning av væg
gene synes bergartens holdfasthet at maatte ha spillet en ho
vedrolle, og sprækkesystemerne at ha været av stor betydning, 
hvad der ogsaa direkte kan iagttages. 

Netop denne senere nedbrytning er det noksaa vanskelig 
at forklare tilfredsstillende. Ved lænsningen av gryten viste det 
sig, at væggene var stabile nok, selv uten støtte av vandet, idet 
bare ubetydelige stykker ramlet ned. Man maatte derfor i til
fælde tænke sig, at gryten for et længere tidsrum paa en eller 
anden maate var blit staaende tom for vand, aapen for atmos
færiliernes angrep, hvorved stykker av væggen lidt efter lidt 
var ramlet ned. jeg ser imidlertid ingen mulighet for at for
klare, hvordan denne forutsætning skulde kunne indtræffe. 



BROFOSHØLEN l TUNHØVD 207 

Desuten motbevises denne tanke av den omstændighet, at 
de vandslitte flater oppe paa siderne av gryten, som har ligget 
aapne for veir og vind, faktisk er helt uforvitret. 

Som eneste naturlige forklaring blir da tilbake, at ned
brytningen maa være foregaat ved frysning av vandet i gryten. 
Denne formodning bestyrkes i høi grad ved gjennembruddet 
fra det indre kammer, hvor alt tyder paa, at skillevæggen maa 
være utsprængt underet, og ved hjælp av en betydelig, inden
fra virkende kraft, netop som man maatte vente h':'is vandet 
i det indre pæreformige kammer frøs til, og isen i dette kun 
hadde begrænset adgang til at utvide sig opad gjennem det 
trangere øvre parti. 

Nedsprængningen i det ytre kammer gir ikke saa klare 
holdepunkter. Det kan ikke med sikkerhet avgjøres, om dette 
oprindelig har bestaat av flere jættegryter nedenfor hverandre, 
hvis sidevægge senere er utsprængt, eller av en sammenhæn
gende oval uthulning. I begge tilfælde frembyr forklaringen av 
de næsten lodrette brudsider, specielt den nedre væg, adskil
lige vanskeligheter. Lettest kommer man utenom disse, hvis 
man kan anta, at gryten endnu har et betydelig dyp under grus
sengen, og med større diameter end den synlige del. Da vil 
ogsaa forholdene her let kunne forklares ved gjentagne frys
ninger av vandet. 

For at forklare hvordan frysningen har kunnet finde sted, 
kan man enten tænke sig en temporær avledning av elven til 
et andet leie, f. eks. ved en voldsom isgang. Mere rimelig 
synes dog den mulighet, at vandføringen til tider har været 
saa liten, at en bundfrysning har kunnet finde sted. I begge 
tilfælde kan ogsaa dette tidspunkt naturligst henlægges til sidste 

.t stadium av isdækket paa stedet eller den nærmest paafølgende 
periode, da elvens vandtilgang endnu hovedsagelig bestod av 
det direkte smeltevand fra isen. 

De faktorer som er bestemmende for en endelig diskussion 
av tiden og processen for grytens dannelse, er nu følgende : 

l. Bergartens karakter eller dens sprækkesystemer har ikke 
været bestem men de for grytens beliggenhet, som ud e l  uk 
kende maa være bestemt av de topografiske forhold og 
de derav avhængige avløpsveie for vandet. 
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2. Gryten ligger i dalens dypeste akse, midt i det nuværende 
elveleie. 

3. Gryten ligger i en tvers over dalen forløpende lav fjeld
ryg og i bunden av den cafion som gjennembryter denne. 
Gryte og cafion staar øiensynlig i genetisk forhold til hin
anden, og begge maa være dannet i samme tidsperiode. 

4. Gryten eller cafionen synes ikke at være skuret av gletscheris. 

5. En række tidligere omtalte forhold viser, at gryten maa 
være dannet enten i sidste stadium av gletscherdækket 
(med subglacial rende), eller i den nærmest paafølgende 
periode. Ogsaa den paafølgende nedbrytning av væggene 
synes at falde i denne periode. 

6. Efter nedbrytningen av væggene har ingen nævneværdig 
videre nederosion fundet sted, men vandet har endnu hat 
kraft til at rotere de nedbrudte masser til disse er opslidt 
og borttransportert, da man ikke længer finder noget av 
dem i gryten. 

7. Ved dette tidspunkt maa isranden ha trukket sig saavidt 
langt tilbake, at elven har faat et reguleringsbassin (Tun
høvdfjorden), saa vandføringen er blit jevnere (muligens 
ogsaa klimaet mildere), og de periodiske bundfrysninger 

med derav følgende utsprængninger ikke længer finder sted. 

8. I de følgende tidsrum er elvens maksimalhastighet avtat, 
saa den ikke længer formaar at sætte stenene paa bunden 
i rotation. Forinden maa ogsaa den ovenfor liggende mo
ræne være gjennembrudt ned til fast fjeld, da man ellers 
vilde ha fundet uroterte moræneblokke i gryten, hvad der 
ikke er tilfældet. Mindskningen i vandhastigheten kan enten 
skyldes en avtagen i vandmængde eller en avtagen av 
faldgradienten, netop derved at elven har skaaret sig gjen
nem morænen. 

9. Henimot nutiden er vandhastigheten avtat videre, indtil 
elven for tiden kun formaar at rotere vandet til grytens 
halve dyp, og det mere stillestaaende vand nedenfor av
sætter manganhud paa væggene. 

Hvad der efter dette staar tilbake at avgjøre, er hvorvidt 
grytens nederosion er foraarsaget av mouliner i en fremstik-
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kende dalgletscher, eller av elven selv kort efter isens tilbake
trækning. Spørsmaalet er ikke let med sikkerhet at avgjøre. 

Den glaciale tolkning byr den fordel, at den disponerer 
over vandmængder med stor faldhøide og stor levende kraft, 
eventuelt ogsaa staaende under betydelig tryk, som paa et 
hvilketsomhelst sted kunde frembringe den nødvendige vand
hvirvel for denne kjæmpemæssige uthulning. 1 Desuten forekom
mer gryten netop i det dalprofil, hvor sprækker. skulde kunne 
ventes dannet i isen, hvor denne passerer over en tvergaaende 
fjeldryg i et smalt dalprofil. 

Paa den anden side kan saadanne sprækker og mouliner 
like let fremkomme paa siden av dalaksen, og det vilde være 
en besynderlig tilfældighet at gryten isaafald skulde dannes 
nøiagtig midt i dalen og i det senere elveleie. 

Dannelsen ved mouliner vilde ogsaa forutsætte, at den lille 
cafton over gryten skulde være uterodert efter dennes utform
ning, en mulighet som er meget litet sandsynlig. Denne tolk
ning maatte ogsaa ha som følge, at morænen væsentlig var av
sat efter grytens uthulning, hvad der maatte føre til at denne 
temporært var blit helt fyldt med morænegrus, som isaafald 
senere var blit utvasket av elven. 

Efter dette forekommer det mig mindre sandsynlig at 
gryten kan være dannet ved mouliner, og jeg antar at følgende 
løsning skulde stemme bedst med iagttagelserne : 

Isen har netop trukket sig tilbake fra det her omtalte dal

parti og har ovenfor den oftere omtalte lille fjeldryg avsat en 
mægtig endemoræne, som ogsaa dækker fjeldryggen. Bræelven 
begynder at erodere sig ned gjennem morænen og kommer 
omsider saa dypt at den træffer fjeldryggen. Da elven nu er rikt 
lastet med morænegrus, vil den raskt erodere en cafion gjennem 
ryggen. Eftersom denne cafton blir dypere fremkommer en trang 
port, hvorigjennem der presses store vandmasser i smeltetiden 
om sommeren. Til at begynde med vil endel av vandet ogsaa løpe 
utenom porten over ryggen, blotte denne for moræne og frem
bringe de vandslidte flater som mange steder kan iagttages oppe 

I Se A. G. HtiGBOM: Egendomliga jattgrytbildingar i [ndalselven. Geol. 

Foren. Forh. 1897, s. 1 18. 
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paa kanten paa begge sider av gryten. (Pl. XVI). I en bakevje 
nedenfor ryggen u'leroderer dette overlnpsvand den halvcirkel
formige uthulning, der som tidligere omtalt ligger 50 m. til siden 
av grytens akse. 

Tilslut kan den hele elv passere gjennem den trange caiion, 
og ved de voldsomme rotationscentrer som derved frembringes 
blir morænegruset hvirvlet rundt, og uthulningen av Brofos
hølen begynder. I elveleiet klods ovenfor, netop hvor den 
økede strømhastighet maa antas at ha begyndt, finder vi de 
smaa miniaturgryter med horizontal tilløpsrende. 

Der behøver ikke at ha medgaat nogen overordentlig lang 
tid til uthulningen av den store gryte. Eksempler fra recente 
tilfælde viser, at naar blot de gunstigste betingelser er tilstede, 
gaar uthulningen av en jættegryte overraskende hurtig for sig. 

Først naar hele den ovenforliggende moræne er gjennem
gravet ned til fast fjeld, avsluttes uthulningsprocessen, idet til
førselen av slipestene ophører. Vandet har dog endnu til
strækkelig kraft til at rotere og opslite de i følgende periode 
ved frysninger i gryten nedbrudte blokke og føre dem bort 
som sand og slam. Kun de haarde kvartsitblokke motstaar 
denne sidste opgnidning og blir liggende som en seng av vakkert 
rundede stene i grytens bund. Eftersom vandets kraft nu avtar 
videre, ophører al gnidning av stenene, og disse bevares ufor
andret til nutiden. 

Kristiania, januar 1919. 
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Norsk Geol. Tidsskr. V. Pl. XVII. 

Fot. A. Johansen, Hønefos. 
Brofoshølen. 

G!atslepne indre væg av indre kammer. Nederst tilvenstre sees de rundede stene i 

grytens bund. 



' 

Norsk Geol. Tidsskr. V. Pl. XVIII. 

Fot. A . .Johansen, Hønefos. 
Broj(1shølen. 

Det pæreformige indre kammer set fra det ytre kammer. Man ser den gjennembrudte 

mellemvæg og tilvenstre derfor den flankerende, rundede væg av ytre kammer. 



Norsk Geol. Tidsskr. V. XIX. 

Fot. A. Johansen, Hønefos. 
Brofoshølen. 

Utsig! fra indre kammer gjennem den gjennembrudte væg ut i ytre kammer. Den 

delvis plane brudflate sees. 1· bakgrunden tilvenstre sees de lodrette brudvægge 

ytre kammer. Foran den nedre væg er bygget stilladser for pumpen. 


