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Præglaciale dalløb i Trøndelagen. 
Af 

J. H. L. Vogt. 

Sommeren 1879, da jeg - endnu ikke fuldt 21 aar 
gammel - ledsagede prof. TH. KJERULF som hans assistent 

ved geologisk kartlægning i Guldalen, blev en dag foretagen 

en tm fra Ler op Kalvelladalen til Langvandet med om

givelser. Dalbunden var her i sin helhed dækket af væl

Jige terrasser. Det staar levende for min erindring, at 

KJERULF, som var en indeslutlet og taus mand, med faa, 

men træffende ord forklarede mig, at der her handledes om 

de yngre afleiringer, som havde afspærret eller afdæmmet 
Selbusjøen. 

Da jeg første gang, sommeren 1899, reiste landeveien 

fra Støren (i Guldalen) til Bjerkaker (i Orklas dalføre) og 

videre til Opdal (i Drivas dalføre), blev jeg straks opmerk

som paa, at dalføret her tidligere maatle have havt et andet 

forløb, nemlig fra Opdal til Orkla og videre gjennem Sokne
dalen til Guldalen. - Spe cielt om det gamle vandskille vest 
for Opdal, mellem det ældre dalføre (øvre del af Driva og 

herfra gjennem Gisnadalen til Orkla) og Drivas nuværende 

dalføre, udkom straks efterpaa en afhandling af en ameri-



4 

kansk forsker R. L. BARRETT "The Sunda! Drainage System 

in Central Norway".1 

Da jeg første gang, sommeren 1900, hesøgte Løkken 

grube i Meldalen, fæstede jeg opmærksomheden ved, at 

Meldalsskogen her dannede Orklas gamle dalføre. 

Det kan nu være paa tide at offentliggjøre iagttagel

serne om de gamle dalafbøininger eller "daltyverier" i 

Trøndelagen. 

For at fuldstændiggjøre mine ældre observationer har 

jeg høsten 1912 foretaget nogen kortere studieture til Selbu

sjøen og til Austberg i Orklas dalføre. 

Til brug for mit arbeide har jeg fra en række offent

lige institutioner, som jeg herved bringer en forbindtlig tak, 

faaet en hel rlel detaljkarter, profiler, høidean givelser osv., 

· nemlig: 

detaljkarter med profiler over Trang{ossen og Selbu

sjøens nedre del, fra Trondhjems elektricitetsverk; 

længdeprofil af Nidelven (Nea), Gula, Orkla og Driva , 

fra statens vasdragskontor ; 
jernbaneprofilet Støren til Drivdalen, fra kontoret for 

Dovrebanens første afdeling; 

høiden over havet af diverse opgivne punkter paa lande

veien, fra statens veivæsen og veikonteret for Søndre Tron d

bjems amt. 

Efter G. SÆTRENS for nogle aar siden udgi vne " Hydro

grafiske kart over det sydlige Norge" (i 1 : 500.000) hid

sæltes opgave over rlalførenes nedslagsdistrikter; og efter 

l BulL of the American Geographical Soc. VoL XXXII, 1900, No.3. 
- Paa gru nr! af tilfældige omstændigheder har jeg først slnderet 
denne afhandling, eftrrat den efterfølgende fremstilling var om
trent renskreven til trykning. 
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vasdragsvæsenets elvenivellemen t hidsættes o pga ve over 

elvenes længde frem til en bes tem t høide. 

Nidelven 1 •  

Tya . 

Gula 

Orkla 

Driva 

1. 11, 
'Nedslags·i Elvenes længde til høide o. h. 

rlistrikt. ! 
. 
600 m. 700 rn. �- 800 m. ·� 900 m. 

l } 317:J 
3310 " i 
3053 ! " 
2580 " 

122 km. 

133 " 
130 " 
131 
87 " 

134 km. 1 ea. 160 km. l l 
136 " (ca. 145 km.) l 
140 1 (ca. 145 km) 

101 l 107 km. l 114 km. 

Hertil kommer længden paa fjeldplateauet ovenfor 800 m., hvor 
forøvrigt elvene snart laber sig som middels store bække. 

Nidelven (ovenfor Selbusjøen benævnt Nea og høiere 

oppe med Tya bielv). Gula og Orkla er saaledes omtrent 

lige lange og med omtrent lige s tore nedslags distrikter; 

Dr iva er lidt kortere og med lidt. mindre nedslagsdistrikt. 

Størdalen er det enes te af de store dalfører i den søn

dre del av Trøndelagen, som har i behold sit gamle præ

glaciale løb. 

Nidelven (N ea) adskiller sig fra de andre her om

handlede el ve derved 1) at den har en stor in d s  j ø i elvens 

nedre løb, og 2) at den danner store f osse nogenlunde næ r 

u dløbet. - Dette beror paa, at m o  r æ n e- og terras s e 

a f l e i n i nge r  u n der i s t i d eus s e n e r e  d e l  opd æ m

m e d e  S e l b u sjø e n  og t v a ng de n n e d r e  d e l  a f  el v e n  

o v e r  i e t  nyt l ø b .  

1 Nidelvens længde fra Trondbjem til Selhusjøen er 3J km ; Sel hu· 
sjøens længde til � eas udløb i den er 28 km.; resten av længrlen 
faldPr ovenfor Sclbusjøen. - Nedslagsdistriktet og eh·elængden 
gjælder til udløbet ved Trondhjem. 
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I O r kl a  og D r i v a  fandt s ted st o r e  d a l a fb ø i n i n g e r  

eller daltyveri er, f ør den si d st e n e d  i sn i n g  og antagelig 

ogsaa før den hele istid. 

Der medtages et oversigtskart over den søndre del af 

Trøndelagen (fig. 1) og længdeprofiler (fig. 2) over de 4 
ho\·edelve, som vi i det efterfølgende beskjæf tiger os med. 

Fig. 1 --. Af jernbaner er kun afsat Dovrebanen, som - indtil 
Gulas udløb - angiver forløhet af den gamle "Dovrehanedal". 

De prikhde linjer angir grænsen for nedslagsdistrikterne for de 
nuværende elve. 

Tr.hjem = Trondhjem. fi:h = fi:læhu. - Tr = Trangfossen. -
L = Ler. - fi:v = fi:alvelladalen. - St = Støren. - Bs = Bjørset. -
Bj == Bjerkaker. -- R = Rennebu. Kl= Kulstad. - Austh. = Aust
berg. - I = Insæt. - Aalm. = Aalmen. 

Fig. 2 - . Høiden er her tegnet 50 gange større end længden. 
Selhusjøens dyb er kun antydet ved en hrudt linje; sjøen er ikkE> 

nøiagtig opmaalt. Den tyk optrukne linje for Nidelven gjælder dens 
nuværende løb, med udløb ved Trondhjem. Den tynde linje angiver 
det gamle løb, gjennem fi:alvelladalen (Kv) til Lt•r (L) i Guldalen og 
herfra med udløb ved Gulosen. - Terrasseafleiringerne foran Selbu
sjøen og ,-idcre gjenncm Kalvelladalen til Lt,r er betegnede ved lys 
punktering. 

Gula. Der er trukket profil langs hovedelven og langs Sokna. 
L = Ler; St = Støren; Bs = Bjørset. 

Orkla. Der er trukket profil langs hovedelven og langs Gisna. 
Kl = Kalstad; Bj = Bjerkaker; Ast. = Austhrrg. 

Driva, med profil ogsaa langs Aalmen (som gaar i retning mod 
Gisna). 

Om Ni delvens gaml e løb fra Selbusjøen til Ler i 

Guldalen - og om dens nye løb fra Selbusjøen 

til Trondhjem. 

Selbu sjøens høide over havet er 160m. 
Den lavest ohst>rverede vandstand er (ifølge vasdragskontorels 

maalinger, over Rørosbanens nu l punkt) 159.39 m. (april 1904-) og den 
høieste vandstand 165.22 {mai-juni 1889); amplituden mellem mini· 
mum og maximum har altsaa udgjort ikke mindre end 5.83 m. 
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Sjøens areal er 58.8 km2 (ifølge vasdragskontoret). Længen af 
Selbusjøen til Grindstad, hvor terTasserne begynder (se fig. 3) er 
2�) km.; Selbusjøen.s videre fortsættelse vestover til det pu nkt, hvor 
udløbet gjør et tverkast !JO o mod nord, er ;{ km. 

Angaaende dybdeforholdene anfører A. HELLAND paa to forskjel

lige stedPr i beskrivelsen over Søndre Trondhjems Amt (1898): "Selbu
sjøen er 72 favne dyb, siges der"; og "Selbnsjøen angi,•es at være 
dyb, 90 ti1220 m.". - ifølge meddelelse fra vasdragskontoret er sjøen 
ikke nøiugtig oploddet. - Sikkert er dog, ifølg" de ovenfor stærkt 

reserverte anførsler af prof. HELLAND og ifølge mundtlige meddelelser 
til mig, samt videre i henhold til is lægningen, at sjøen maa være 
ganske dyh, paa det dy beste i alle fald ikke under 100m., kanske 
hen i mod 150m. (?) 

Selbusjøen ligger i det væsentlige i en svagt buet strøg

dal I, og i fortsættelseu af denne strøgdal optræder en lang 

og flad terrassedal, Kalvelladalen �. frem til nærheden af 

Ler slation i Guldalen (se fig. 3). 
Det nuværende udløb, gjennem Trangfossen, gaar tvert 

paa strøget og danner ved Trangfossen en cation-formet 

rende, eroderet af rindende vand. 

Fig. 3 -. Det prikkede be!Pgner terrasseafleininger ved den vest· 
ligsle del af Selbusjøen og herfra gj o •nnem Kalvellarlalen til Gul dalen. 

Efter de geologiske rektangelkarter er afsat grænsf'rne mf'llem 
Gnlaskifer, Trondhjemsskifer og Hovindgruppen. 

G = Grindslad. -- B =� Brøttum. - T = Trangfossen . -
L V = Langvandet. 

At det gamle løb her gik gjennem Kalvelladalen, og at 
det nuværende løb er af forholdsvis recent datum, nemlig 

fra den senere del af istiden, fremgaar af følgende: 

1. Kalvelladalen, som ogsaa i det væsentlige er en 

strøgdal, danner orografisk - og geologisk - den umiddel

bare fortsættelse af Selbusjøens indsænkning. 

2. Kalvelladalen er fuldstændig fyldt af mægtige m o

ræne· og terrasseafleininger, uden opstikkende fast fjeld. 

l Se de geo l ogiske roktangelkarler Trondhjem og Melhus. 
2 D .. tte navn benytter vi i det følgende for at betegne den hele 

terrassedal, fra nær Ler til Selbusjøens vestende. 
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3. Disse løsafleininger naar op til høide ca. 185 m., 

medens det gamle pas mellem Selbusjøen og Klæbu (Nid

elvens nuværende nedre løb) laa i høide 175m. (før den 

recenle udgravning af Trangfossen), - altsaa ca. 10m. 
lavere end løsafleiningerne i Kalvelladalen. 

4. Trangfossen er en U·rende (cafwn) udgravet af vand 

og uden senere udformning af isbræ. 

Et i Kalvelladalen beliggende vand, af navn Langvan

det (ifølge kartet i høide 174m. o. h.) optræder inde i terrasse

terrænet og har ikke noget afløb, men kun afsig gjennem 

terrasseafleiningerne 1• Terrassefladen, som danner vand

skillet mellem Ler i Guldalen og Maagaatjemet med afløb 

til Selbusjøen, ligger ifølge Fm1s ea. 1 O m. høiere end Lang

vandel, altsaa ca. 184m. o. h. Kun en bagatel af de løse 

afleiringer stikker efter kartet endnu nogen faa m. høiere op. 

Det kan godt være, at en moræneryg her oprindelig 

hævede sig endnu lidt høiere tilveirs, men den maa i saa 

fald være bleven afglattet ved landets maximale indsænk

ning, ned til den høieste terrasse eller den marine grænse. 

Der handles her om meget lange og mægtige gms-, 

sand- og lerafleininger, - af længde fra Fretmo og Bolland 
yderst ude i Kalvelladalen frem til Grindstad ved den vestre 
ende af den egentlige Selbussjø ikke mindre end 10 a 11 

km., og saa mægtige, at de dækker den hele dalbnnd �. -

l Se J. P. Fm1s: Terrænundersøgelser og jordboringer i Stør· 
dalen, V ærdalen og Guldalen samt i Trondhjem. Norges geo l. 
Undersøgelser, No. 2';', 1898. 

2 Paa det geologiske kartblad Melhus er partiet ved Brøttum og den 
lille her fremstikkende halvø (Brøttumnæset) feilagtig angivet 
som fast fjeld. I virkeligheden optræder her mægtige terrasse· 
afleininger, som ellers i dalen. - Dybboringer her, foretaget i 
anledning af projekt om opdæmning, viste øverst 1 til 3 m. grus 
og derunder "blød, sandblandet lere". 
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Dersom disse afleininger af løst terræn nu var borte, vikle 

Selbusjøen blive sænket meget betydelig - hvorom mere 

nedenfor, -- og udløbet vilde fremdeles finde sted ned gjen· 

nem Kalvelladalen. 

Regner vi Grindstad som den nuværende vestre ende 

af den egentlige Selbusjø, saa følger afløbet, medregnet 

Bjørsjøen, først i 3 eller 3.25 km.'s længde langs efter det 

normale eller oprindelige dalløb, men saa gjør elven et tver

kast paa 90°. 

Først gaar den i omkring 1 km.'s længde efter en vik 

af Selbusjøen, og saa bry der den sig vei gjen nem T r a n g· 

f o s s e n .  

Fig. 4 -. Ved profilerne er længden o g  høiden tegnet i samme 
maaleslok. 

Høidekurverne angivPr 160, 165, 170, 175 og 180m. o. h. 
Profil erne er tegnede, A-A' over den nordre. B- B' o V('r den 

midtre og C- C' over den søndre del af Trang fossen. 
Den øvre, t y kke linje paa disse profiler an giver den nuværende 

overflade og samtidig den gamle overflade, før caiwn'ens udgravning. 
DPn punkterede liuje i profil erne over Trang fossen angiver overfladen 
før caiion'ens udgravning. 

Denne er, som illustreret ved hosstaaende kart og profil

serie (fig. 4), en cafwn af ca. 175 m.'s længde, og paa det 

trangeste i niveau med elvens overflade kun 9 m. bred; 

den vanlige bredde er 12-14m., og i den sydligste del af 

det rendeformige indsnit 16-20 m. eller enkelte steder l idt 

derover. 

Grænsen mel! em cafion' ens sidevægger og den oprinde

lige fjeldoverflade er skarp. Af detalj kartet og de mange 

i anledning af projektet om Selbusjøens opdæmning fore

tagne detaljprofiler, hvoraf her tre medtages, aflæser man, 

at den oprindelige fjeldoverflade langs den nuværende cafion 

laa i høide temmelig nøiagtig 1 7 5 m. o. h. 
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TRANGFOS 
Mal11estok 

i5 JO 

Kart og 

Fig. 4. 

profil over Tra ngfossen. 
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Ved vanlig vandstand ligger elvoverfladen i høide 157-

158m. o. h., lidt mere ved indløbet og lidt mindre ved ud

løbet af det lange stryk . 
Ned til elvekanten har der saaledes fundet sted en ml

gravning paa oftest omkring 17-18 rr1., men hertil kommer, 

at selve elveleiets hund fleresteds er meget dybt uderoderet 

- antagelig for en væsentlig del ved jættegrydedannelser, -
saa man i det trange elveløb har kulper helt ned til kote 

132m. o. h. 

Den samlede udgravning kan saaledes med rundt tal 

maales med 50 m. (op til 53 m. ) . 

Trangfossen optræder i en skifrig, noget kruset, middels 

stærkt regionalmetamorforeret skifer, tilhørende 'I'rondbjem

Støren·gruppen. Skiferens strøg er omkring ONO (eller O 15 

a 20 ° N), altsaa næsten nøiagtig vinkelret paa Trangfossen, 

og faldet er nordligt , af størrelse 60 til 80 °, noget vekslende 

paa de forskjellige steder. Skiferens fald gaar altsaa i samme 

retning som elvens løb, og dette bar været et moment, som 
har ]etlet erosionen, ved løsbrydning af skiferflagene. 

Langs caflon'ens vægge er bergarten stærkt. op sprukke t, 
og profil B-B' godtgjør, at store stenblokke leilighedsvis 

num være faldt ned i elven. , 
Længdeprofilet over elvebunden viser to store kulper, 

ned til kote henholdsvis 1�)2 m. og 137m. og en mellem

liggenrle hmTiere paa kote ca. 154m.; denne skyldes temme· 

lig sikkert i alle fald for en væsentl ig del nedrasede sten

blokke. 
Det tidligere vandski Ile mellern Klæbudalen, som elven 

fra Selbusjøen nu gjennemløber, og Selbusjøens gamle dal

føre, laa, som nævnt, ved Trangfospasset i høide ca. 175 m., 

altsaa kun med mndt tal 10 111. lavere end terrasseafleinin

gerne paa pasovergangen i Kalvelladalen . Det beroede 

saaledes paa en niveauforskjel af kun nogle faa m., at 
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Selbusjøen maatte tvinge sig ud g.Jennem et nyt løb, -

men disse faa m. har været f11eget vigtige for vandkraft

spørgsmaalet i Trøndelagen. 

Den øverste af de to bekjendte strandlinjer ved Trond

hjem ligger ifølge nivellernent i høiden 178.5 m. o.h.; ved 

Selbusjøens vestre ende, i ret linje kun 24 km. fra den 

netop nævnte strandlinje, ligger de allerøverste terrasseflader 

i høide ca. 25 m. over Selbusjøen, altsaa i høide ca. 185 m. 

o.h. Og den øverste terrasseflade i Kalvelladalen gaar til 

høide ca. 184 m. o. h .  

Bræen fra Neas øvre del og Selbusjøen gik under et 

vist trin, omtrent svarende til landets maximale nedsænk

n i ng, frem langt ud i Kalvelladalen, og her afsættes væl

dige afleininger, som i sin helhed omformedes til terrasser. 

Saa havde bræen en lang stans ved Grindstad, hvilket 

punkt blir at parallellisere f. ex. med Minne ved Mjøsen. 

I denne periode laa landet omkring 185 m. lavere end 

nu. Havet gik saaledes den gang ind gjennem T rangfos

passet (høide 175 rn.) og herfra frem til Selbusjøen. 

Da landet begyndte at hæve sig nogle ganske faa 

m., gik havet fremdeles gjennem Trangfospasset ind til 

Selbusjøen. Da saa st igningen havde naaet ca. 10m., var 
det gamle afløb gjennem Kalvelladalen spærret ved terrasse

flader af mange krn.'s længde, og elven fra Selbusjøen 

maal te rinde ud gjen nem Trangfospasset. Allerede ved 
landets hævning omkring 10 rn. begyndte erosionen af 

Trangfossens cafwn, og denne erosion har senere fortsat. 

Vi faar saaledes her et  "geologisk ur": 

I periode n fra lan dets hævning c a .  1 0  rn. 

( = c a. 5 0/o) ove r den max i ma l e  in d s  y n k  ni n g o g  

til n u t i d e n h a r  Ni d e l v e n (m e d  n e d s l a g s d i s t rikt 

3 001 km� o v e n f o r  T r a n g f o s s e n) u d g r a v e t  e n  
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c:aflon a f  l æ n g d e  175m., dybd e ca. 50m. o g  v a n

l i g  br e d d e  i r e n d e n s  dyhe r e  d e l  12 a 14m. 

Bergarten er en middels solid skifer, med fald 60 a 80° 

i samme retning som elveløbet, hvorved erosionen lettedes 

en del. 

V ed landets stigning kom Nidelven over i det tidligere 

her existerende bækkefare i Klæbu. Det lille dalløb her-

med nedslagsdistrikt mellem Trangfossen og Trondhjern, 

medregnet Lisleelven fra Vasfjæren, paa ialt 177 km2 -

var selvfølgelig tidligere ikke udviklet til nogen "moden 

dal". Og i den relativt korte tid under landets hævning 

kunde dalen her heller ikke blive udviklet til nogen mo

den dal. 

Mellem Trondhjem og Selbusjøen har man følgende 

vandfald, foruden diverse stryk: 

H yttefossen . 
Fj æremsfossen 

N ordsetfossen 

Øvre Lerfos . 

Nedre Lerfos . 

Faldhøide. 

ca. 52 m. 

" 19 " 

" 9 " 

" 32 " 

" 28" 

Mellem disse fosse er faldet noksaa fladt. 

Afstand fra 

Trondhjem. 

26km. 
18 " 

17 " 

8 " 

6 " 

V ed Trangfossen møder vi en udpræget canon-dan

nelse, hvad man savner f. ex. ved Nedre Lerfos. 

Et moment til forklaring heraf er vistnok, at bergarten 

ved Nedre Lerfos er mere modstandsdygtig og solid end 

ved Trangfossen. Men et kanske ligesaa vigtigt eller endnu 

vigtigere moment maa være at søge deri, at ved Trangfos

sen har vandet virket eroderende i tidsrommet næsten helt 

siden landets maximale nedsænkning, ved Nedre Lerfos 
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derimod kun i den relativt korte tid under den allersidste 

del af landets hævning. 

Vandfaldene ovenfor Trondhjem betinges saaledes ved, 

at Nidelven i en geologisk noksaa recent tid kom over i et 

nyt løb. I mods æ tning hertil er Størdalen, Guldalen, Orke

dalen, til en vis grad ogsaa Sundalen (Driva), i den nedre 

del udviklede som henimod modne dale. 

Ved Ler station i Guldalen , hvor Kalvelladalen � alt

saa den gamle Nidelvdal - munder ud. ligger Gula i 

høide 21 m. o. h. 

V ed den i nærheden beliggende K vaal sorenskriver

gaard er der, ifølge .J. P. Fnns's ovenfor citerede arbeide 

(1898), boret ca . 40, 48 og 60 m. lavere end Gulas niveau 

uden at lræffe fast fjeld, og et borhul ved Hagabækken 

straks ovenfor mundingen af Kalvelladalen, naaede fast fjeld 

først i dyb 82.09 m. Det faste fjeld i Guldalens hund maa 

saaledes her ligge noget under havets overflade. 

Videre er det i høi grad sandsynlig t, at terrasseaflei

ningerne i Kalvelladalen er hundrede m. tykke eller kanske 

endnu tykkere. 

Kalvelladalen er en noksaa smal dal, og det er i min 

afhandling om endemorænernes størrelse (Norsk geo!. Tids
skrift, 1913, no. 11) godtgjor t, at endemoræner og løsaflei

ningerne foran morænerne i slige smale dale, med stort ned

slagsdistrikt, ofte er mindst 100m. tykke, selve morænerne 

jævnlig aJ mindst 150m. høide ove1· den underliggende fjeld
gruml. 

Hertil kommer, at man fra Kalvelladalens ydre del har 

direkte observalion ved boring. -- Del ovenfor nævnte bor

hul ved Hagabækken, som først naaede fast fjeld i dyb 

82.09 m., var ansat ved foden af en terrasse med høide ca. 

Norsk geo!. tidsskr. B. Ill, no. r. 2 
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60 m. over b01·hullet i dagen; tenasserne skulde saaledes 

kanske være endog saa meget ·som 140 m. tykke. 

Dersom lllan kunne sope bort alt løst material i Kal

velladalen og i den nedre del af Guldalen, vilde Selbusjøen 

blive reduceret til en ubetydelighed, eller den vilde kanske 

endog fuldstændig forsvinde. - Sjøens dyb er forøvrig! saa 

lidet kjendt, at det ikke kan afgjøres, om den tildels er et 

klippebassin, eller om dens existance i sin helhed skyldes 

opdæmning af det løse materiale. Det sidste anser jeg som 

det sandsynlige. 

Orklas gamle løb gjennem Meldalsskogen. 

Orkla gjør ved Kalstad eller Meldalens kirke et ca. 4 

km. langt kast mod vest (eller VNV), gaar saa i ca. 1 1  km. 

lmngde mod nord, gjør derpaa et kast tilbage mod øst, 

hvorefter den ved Svorkmo gjenoptager sin normale retning 

(se oversigtskart.et fig. 1 og detaljkartet fig. 5 a. ) 

Paa fig. 5 a er indtegnet høidekurver for 30, 180, 330, 480, GBO og 
780 m. - De marine afleininger i Orklas hoveddal er be tegnede ved 
lys og de i Meldalsslwgens dal med mørk punktering. - Sv = 

Svorkmo; Str = Storaas: l\ l = Kal stad: Ml = Meldal ens kirke. 
Længdeprofilet, fig. 5 b, er tegnet gjennem Orklas søndre del til 

Kalstad; derpaa gjennem Meldalsskogens dalbund og videre gjennem 
Orklas nordre del, nord for Svorkmo. 

Tverprofilerne, fig. 5 c, er dragne over Orklas nordre del nord 
for Svorkmo, over Meldalsskogens nordre del, OH!r Meldalsskodens 

søndre del og over Orklas søndre del noget syd for Kalstad. 

Det gamle , præglaciale dalløb gik gjennem Meldals

skogen. Dette fremgaar af følgende momenter: 

1. Meldalsskogen danner den næsten r e  t l i n  j e d  e fort

sættelse mellem dalen søndenfor Meldalen kirke og norden

for Svorkmo. 

2. Meldalsskogen er en ganske dyb og bred dal, men 

den føre r  nal'lllig i den øvre del knn en temmelig liden 



19 

b æk; vi møder saaledes her et a b n o rmt f o r hold m e 1. 

lem d a l s t ø n e l s e og b æ k- e l l er e l v e s t ø rre l s e. 

3. Vandskill d mellem Meldalsskogen og Orkla ligger 
a Il e r  ø v e r s t  i Mel dal sskogen, tO km. fra Orklas nordre 

dalføre, men kun omkring 1 km. fra Orklas søndre dalføre 

ved Meldalens kirke. 

4. Meldal sskogen er i sin hel e længde en dal med jævnt 

og fladt fald, men baade mod syd og mod nord med et 

pludseligt brat afhæld ud mod Orklas hoveddal (se længde

profilet paa fig. 5 b ). Meldalsskogen har saaledes karak

teren a f  en dal, som er bleven a f hug g e t  i b e g g e  e n  de r ,  

baade mod syd og nord. 

5. Meldals skogen ligger i sin hele længde nogenlunde 

i samme høide over bunden af Orkla, dog med lidt større 

høide (b-b' = 230-125 m. =105m., se fig. 5 b) mod syd 

end mod nord (a-a' = 138--60 m. =<= 78 m.). 

Til nærmere orientation herom indskydes nogen høide

angivelser: 

Ifølge t>lvenivellement er Orklas høide o. h., ved Svorkmo bro 

43 m., ved t�dløbet av Meldalsskogens bæk i Ork l a 52 m. og et par 
km. høiere op i Orkla, ved punkt a' (V 100 N for punkt a paa profil 

fig. 5 b) 60 m.; ved Kvam meieri, nemlig ved punkt b' (se fig. 5 b) 
125m., nedenfor Kal stad gaard 130m. og lige \·ed Meldalens kirke 
133m. - Meldalsskogens nordre dal hund ligger paa det sted (punkt 
a), hvor det bratte afhæld mod Orkla begynder, ifølge jernbane· 
nivellement 138m. o.h. Og Meldalsskogcns dalbund ligger mod syd. 
ved vand skillet (punkt b) ud mod Kalstad, i høide omkring 230m. 
o.h. Høidekurverne paa rektangelkartet og det gamle, ifølge op· 
givende ikke ganske nøiagtige nivellement af veien stemmer her ikke 
nøiagtig overens; jeg lager derfor middel af de to angivelser ; nogle 
faa m. mere eller mindre spiller forøvrigt ikke nogen rolle. - Som 
kontrol kan tj ene, at landeveiens hakke fra Kalstad op til Meldals· 
skogens nordre del har stigning et snes n1. eller kanske lidt derover, 
mere end den tilsvarende hakke fra Svorkmo til Meldalsskogens nor· 
dre del. 

lndprojiceret paa profillinjen S 100 V -N 100 O, fig. 5 h, faar 

Orkla, mellPm punkt b' og a' et fald af 125-60 m. = 6;) m. paa 10 km.'s 
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læn gde. altsaa fald 1: 154,. Og Meldalsskogt>n s  fald mellem pun kt b 
og a er i samme hngde 230-138 m. = 92 m., altsaa fald 1: ca. 109. 

Baade Meldalsskogen og Orklas dal mellem Meldalens 

kirke og Svorkmo er typiske U·dale (se tverprofilerne fig. 5 c). 

Elveafhøiningen er saaledes her ældre end den sidste istid, 

og vistnok ogsaa ældre end de strax foregaaeude nedisnin

ger, idet det ikke er sandsynligt, at man i de geologisk talt 

relativt korte interglacialperioder skulde have havt en elve

erosion i hovedløbet paa saa meget som 80 a 100m. (eller 

78 a 105m.). Den ved isbræerne bevirkede fordybning af 

de to dale vil i alle fald tilnærmelsesvis have været lige 
store i begge dale. Det nuværende maal for høideforskjel

len rnellem de to dale gjælder altsaa tilnærmelsesvis ogsaa 

for tiden før bræerosionen. 

- At bestemme aarsagen til den stedfundne dalafbøi

ning er noksaa vanskeligt, men man kan i alle fald paa

pege et par momenter, som temmelig sikkert har været af 

betydning. 

Mellem Storaas i Orklas nuværende løb (omtrent midt
veis mellem Kalstad og Svorkmo) gaar der en stor for
sænkning vestover mod Rindal. Da Orkla endnu havde sit 
gamle løb gjennem Meldalsskogen, maa man følgelig forud

sætle en forholdsvis stor sidedal fra Rindalskanten til Storaas 

og herfra følgende Orklas nuværende dalføre frem til Svorkmo. 

Denne sidedal maa have faaet noget tilløb fra Reisefjeldet. 

Endvidere har vi at tage med i betragtning den geolo

gisk velkjendte fossilførende K a  l s t a d k a  l k. Dennes strøg

retning er omtrent vinkelret paa Meldalsskolen, altsaa paa 

Orklas gamle løb, medens derimod dalafbøiningen ved Kalk

stad netop begynder i nær heden af kalken, og d a  l a f b ø  i

n i n g e n  h a r  i a l l e  f a l d  t i l  e n  v i s  g r a d  f u l g t  l a ngs 

ef t e r  k a l k e n1• 

1 Se det geologiske rektangelblad Rindalen. 
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En bæk til den netop nævnte sidedal ved Sloraas og 

herfra lidt sydover kan have eroderet sig baglængs frem 

til kalken, og var først denne naaet, maatte kalken være 

let at erodere østover efter strøgretningen. 

Da det gnmle løb gik oJntrent vinkelret paa kalken, 

kunde ikke nogen større udgravning af kalken finde sted 

langs det gamle dalløb. 

I det øieblik, sidedalen fik ned gra vel kalken bagover 

saa langt, at Orklas løb blev truffet, maatte den afbøies 

over i sidedalen, - eg den fortsatte erosion maalte fore

gaa langs efter Orklas nuværende dal, medens Meldals

skogen blev liggende igjen som en næsten død dal, kun 

med lidt tilløb fra de nærmest liggende fjelde. 

Det tør ikke paastaaes, at denne sidste fortolkning er ud

tømrnende, men den tør i hvert fald være et fingerpeg hen

imot det rette. 

At stigningen langs Meldalsskogen (1  : ca. 109) er lidt 

steilere end efter Orklas nuværende bund (1: 154, indproji

ceret paa samme profillinje), kan staa i forbindelse med, 

at dette parti under det gamle elveløbs tid tilhørte et dal

par ti nærmere vasdragets vandskille end nu. - Der hen

vises til det nedenfor omhandlede daltyveri af Orkla ved 
Bjerkaker. 

Om Drivas gamle løb, Opdal-Austberg, over i Orklas 

dalføre, - og om Orklas gamle løb gjennem Sokne

dalen over i Gulas dalføre. 

Orklas gamle løb gjennem Soknedalen til Gulas dalføre. 

At den gamle Orkladal fortsatte ned Soknedalen, frem

gaar af følgende: 
1) Soknedalen danner den næsten r e  t l  i n  j e d  e fort

sætlelse af Orkla fra Austberg til Bjerkaker, eller - naar 
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ogsaa det oprindeli�e dalføre fra Driva tages med i be

tragtning - fra Opdal (Orivdalen-Aune) gjennem Aalmen

dalen, derfra med næsten umærkeligt vandskille til Gisna

dalen og videre til Austberg og Bjerkaker. - Den nuvæ

rende Orkladal gj øt· ved Bjerkaker et kast, idet den gaar 

som en tverdal (tvers paa slrøget) i retning mod V 10° N. 

2) Det nu værende vandskille mellem Soknedalen og 

Orklas dalføre ligger a I I e r  ø v e r s t  i Soknedalen, i ret linje 

ikke fuldt 2 km. fra Orklaelven, men - regnet efter dalløbet -

ikke mindre end 30 eller 31 km. fra Solmas udløb i Gula. 

3) Den øvre del af Soknedalen er en næsten "dø d" 

dal, nemlig en ganske stor dal, men kun med en ganske 

Iiden elv eller bæk, altsaa med et abnormt forhold mellem 

dalindsnittets stø neise og el ve- eller bække-stønelsen. 

4) Paa partiet fra Austberg til Bjerkaker kan flere ste

der iagttages res tern e  af en ø v r e  d a  l b  un  d i Orklas dalføre. 

5) Mellem Soknedalen og denne øvre dalbund i Orklas 

dalf øre er o v e r g a n g e n  m æ r  k eI i g. 

Vi skal se lidt nærmere paa nogle af disse momenter: 
H vad v a nd s ki I l e  t (se fig. 1) angaar, sa a bemærkes, 

at allerøverst i Soknedalen ligger et vand, Buvand, (1.5 km. 

langt, noksaa smalt, og høide 418 m. o. h.), ved hvis udløb 

vi kun finder grundmoræne og myrterræn, uden fast fjeld . 

Mod Orkla optræder ogsaa morænegrus, som her hæver sig 

omkring 10m. over Buvandet. Det kan godt være, at van

det fra Buvandet, om vi tænker os alt løsdække fjernet, 

vil de rinde ud i Orkla. Men selv under deune forudsæt
uing blir vandskillet beliggende allerøverst i Soknedalen, 

kun 3 a 4 km. fra den nuværende Orkladal. 

Ogsaa vandskillet oppe paa fjeldene over strækningen 

ca. 10 km. V NV for Bjerkaker, ligger pa a de fleste steder 

kun 3 a 4 km. fra Orkla, men over BO km. fra Gula. 
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Straks søndenfor sammenstødet mellem Soknedalen og 

Ork la danner Orkla "e n d a  l i e n  da l", idet der foreligger 

en øvre flade, hvori er eroderet en dyb og steil V-dal. Der 

henvises til hosstaaende, noget idealiserte profil (fig. 6. ) 

Paa dalens østside - altsaa i fortsættelsen af Sokne

dalen - fin des et frernskridt e -f, og her ga ar baade kjøre

ve� en og jembanE:n paa de nærmeste 6 km. syd for Bjerk-

Orkla 
elv 

Fig. 6. 

i. DOrY) 

5oo rYJ 

�DO rY] 

3oo rYJ 

Tverprofi l over Orklas dal, trukket omtrent midt veis mellem Bjerk· 
aker og Austberg. 

Høiden er tegnet 3 gange længden. f, e, c, d angiver dPn gamle 
dalbund, og e, d, e den senere V-dal. 

aker. Dette fremspring kan alt-i-alt følges i længde om

kring 10 km. syd for Bjerkaker, men baade kjøreveien og 

jernbanen maa fm·lade det tidligere for at kunne fua pas

sende fald ned til bro over Orklas hovedelv fra Kvikne. 

Fremspringet e -f er nogenlunde jævnt, dog med 

mange uregelmæssigheder som vanligt i en dalbund udenfor 

elveleiet. Endvidere maa erindres, at det har været gjen

stand for iserosion. - Bredden af fremspringet er jævnlig 

paa omkring 1/� km., leilighedsvis noget mere. I det hele 

og store stiger høiden af fremspringet lidt, jo længere syd-
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over i dalen man kommer. Ved f gaar fremspringet grad

vis over i den vanlige skraaende li ved en dalside. - Paa 

de nærmeste km. søndenfor Bjerkaker, hvor fjeldgrunden 

bestaar af en løs og letskifrig skifer (Gulaskifer), er der i 

fremspringet udgravet ganske dybe, calwnformerle indsnit 

verl Skauma-, Stavaa- og Ea-bækkene eller elvene. -

Ogsaa paa Orkladalens vestside, f. ex ved Sundset, kan 

mærkes antydning til et fremspring, anmærket ved b-e paa 

fig. 6. 

Fremspringet stanser mod nord ved Bjerkaker; det fort

sætter altsaa mod nord netop saa langt som til overgangen 

til Soknedalen, men holder saa op regnet efter Orklas dal

føre. Dette maa bero derpaa, at fremspringet tilhørte den 

gamle Orkladal, som fortsatte over i Soknedalen. 

Orklas nuværende elveleie gaar i en udpræget V ·dal, 

navnlig paa østsiden med en steil styrtning (e-d). 

Jernbanen, som er indlagt et stykke ind paa e-f-fladen, 

ligger i høide o. h. : 

ved Bjerkaker station . 449.8 m. 

ved jernbanens høieste punkt, 5. 5 km. 

længere mod syd 480. 6 m. 

Jembanen har forøvrigt maattet gjøre en liden sving 

mod øst, for at komme forbi de yngre indsnit ved de oven

for nævnte tre bække eller smaaelve. 

Orklas nuværende elveleie ligger (ifølge elvenivellemenl) 

i høide: ved Vang bro (ca. 1. 5 km. NV for Bjerkaker) 

231.8 m.; ved Skaumas udløb i Orkla 242 m. ; verl Stav

aaens og Eas udløb i Orkla 245 m. ; nedenfor Nedre Braset 

250m. ; ved foden af Storfossen 274m. ; ved foden af Toset

fossen 290 m. ; ved foden af Sundsetfossen 3 08 m.; ved 

Sundset bro 331 m.; ved Gisnas udløb i Orkla 349m. 
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Orklas nuværende dal er saaledes ned;;kaaret under den 

gamle dal, ved Bjerkaker ca. 435 --:- 242 m. = næsten 200m., 

og nogle faa m. længere sydover, ca. 460 -7- 260 m. = ca. 

200m., - altsaa med rundt tal 2OOm. 

- At der ikke gives nogen grænse, men en gradvis 

overgang mellem Soknedalen og det øvre dalplateau i Orkla 

fremgaar bl. a. af længdep1 ofilet (fig. 7) for jernbanen. 

Denne kommer over fra Soknas til Orklas dalføre, men sti

ger allige vel fremdeles omtrent med samme stigning som 

tidligere endnu i ca. 6 km.'s længde sydover. Høidepunk

tet ligger saaledes ikke ved vandskillet mellem de lo dal

fører, men længere nord, hvor jernbanen maa begynde at 

sænke sig noget for at sætte over elven fra Kvikne. 

Drivas gamle løb fra Orkla til Austberg i Orklas dalføre. 

Drivdalen gjør nu ved Aune i Opdal et tverkast, paa 

lidt over 90°. Den omtrent retlinjede fortsættelse av den 

øvre Drivdal er gjennem den store og brede dal (Aalmen og 

senere Gisna) mellem Opdal (Aune) og Orkla (Austberg). -

Allerede et blik paa kartet (rektangelbladene Opdal og 

Kvik ne ) viser, at dette dalpas er den naturlige fortsættelse 
af Drivdalens øvre del. 

Ogsaa i dette dalføre ligger vandskillet meget nærmere 

mod NO end mod SV, nemlig 18 km fra Orkla, men ikke 

fuldt 7 km. fra Driva. Forholdet kompliceres forøvrigt der

ved, at hele den midtre del af dalpasset er dækket ved væl

dige moræner, mest grundrnoræner, og at der optræder 

en moræneryg netop ved vandskillet. 

Dalpasset Aalmen-Gisna (fra Aune i Opdal til Aust

berg i lnset) er dybt indskaaret, med dalbund 500-600 m. 

under toppen af fjeldene paa dalens to sider, - men med 

kun en liden bæk eller smaaelv i dalen. Vi møder saa-
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ledes igjen her et misforhold mellem dalstørrelsen og elve

størrelse. 

Som videre argument fremhæves, at der kun er et 

ganske lavtliggende vandskille i dalbunden mellem Opdal 

og lnset. Jernbanens høieste punkt ved den ovenfor nævnle 

moræneryg ved vandskillet mellem Gisna og Aalmen er 

561 4 m. og jernbanens laveste punkt i Ovdal er 544.25 111. 

(bro over Aalmen) eller 544.76 m. (Opdal station). Der 

handles saaledes kun om et samlet fald paa 17m., - og 

dette beror i sin helhed eller for den væsentligste del paa 

moræneophobning ved vandskillet. 

Om den præglaciale "Dovrebanedal" og orn den her 

senere stedfundne erosion. 

Det fremgaar af ovenstaaende, at Drivas gamle dalføre 

gik over til Orkla, og at endvidere Orklas gamle dalføre 

g ik gjennem Sokna ned t il Gula. 

Det gamle dalføre ha1· v i  i det væsen ll ige i behold fra 

Drivdalens øvre del og frem t il omkring Fagerhaug eller 

Stuen i Gisnadalen; desuden har vi fragmenter af det 

gamle dalføre i Orklas dal mellem Austberg og Bjerkaker, 
og saa har vi igjen det gamle dalføre i det væsentlige i be
hold i Soknedalens øvre del, frem til Bjørset bro. 

God orienta{ion om stigningsforholdene i den gamle 

dal, som vi for korlheds skyld benævner "Dovr e b a n e

d a l e n", faar man ved længdeprofilet (fig. 7) for Dovre
banen. 

Udgaar vi fra Bjørset i Soknedalen, faar vi følgende 

høide o. h. af bunden af den gamle Dovrebanedal: 

Bjørset . 

Øverst i Soknedalen henimod Bjerkaker; 12 

km. fra Bjørset 

369 Ill. 

410 " 
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Bjerkaker og de nærmest følgende 5 km.; 

15-20 km. fra Bjørset . . 420- 440 m. 

Gisnadalen mellem Orkla og Driva, Asphaug 

til he ni mod Opdal; 41-48 km. fra Bjørset 530- 540 " 

Opdal (Aune) til Lo i Drivdalen; 52-59 km. 

fra Bjørset . 545-560 " 

Engan i Orivdalen; 66 km. fra Bjørset . 620 " 

og herfra videre op Drivdalen , med forholdsvis brat stigning. 

Vi fæster spec ielt opmærksomheden ved, at de o p· 

b e v a r e d e re s t er af d e n  ga m l e  D o v r e b an e d a l ,  

som nu t i l h ø r e r 3- t r e- f o r s k j e l l i g e  d a l fø r er, 

ov e r  d e n  he l e  strækning v i s e r e t  jæv n t  f a l d. 

Den gamle dalbunds samlede stigning fra Bjørset til 

Lo udgjør, i 61 km.'s længde , ca. 19 2m., el ler gjennernsnitlig 

1 :ca. 315. 

Vi møder saaledes i den gamle Dovrehanedal, ganske 

langt fra dens udløb, tilmed et lidt fladere fald end nu i de 

midtre dele af de trondhje mske dalfører. Den gamle Dovre

l wneda l var saaledes udviklet som en noksaa moden dal. 
Ifølge længdeprofilet (fig. 7) maa Dovrebanedalens buncl 

paa det nu ved sener e  eros ion ødelagte parti ved Kvik ne

elvens udlø h (nær Austberg) have ligget i høide temmelig 

nøiaglig 500 m o. h. O p K viknedalen er 11en ydre del af 

dalen fremdeles øcl eln g l ved yngre erosion, men saa møder 

vi ved "K viknedalen" (se fig. �) en fl ad og bred dal i n ok

saa sto,· længde . Dette dn lparti begynder i høide 535 111. 

ca. 18 km. ovenfor A ustberg, :J: ovenfor den ga�1le Dovre

bane-hoveddal; K viknedalen st iger saa ganske svagt, fra 

53f> m. ti l 550 Ill., i 16 a 17 km. længde. 

K viknefladen ekvivalerer saa ledes Dovrebane-hovedda

lens store flade i Gisna og Opdal. Parallellen med hensyn 

baade til høide og dalkarakler er saa udpræget, at Kvikne-
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fladen mna opfaUes som en gjenstaaende rest af Kviknes 

gamle dalføre som sidedal til Dovrebanedalen. 

Vedrørende O r k l a s  e l v e af b ø i n i n g i omgivel�erne 

af Bjerkaker skal vi fæste opmærksomheden ved, at Orkla 

paa partiet nord for Bjerkaker har et ganske stort nedslags · 

d i str ik t, specielt paa dalens vestside (se fig. 1). Orklas nu

værende dal gjennem Rennebu maa saaledes allerede før 

daltyveriet ved Bjerkaker have været en ganske stor og 

nogenlunde dybt indskaaret dal. Den øverste del af denne 

gamle dal, nemlig den nuværende tverdal vest for Bjerk

aker, gaar vinkelret paa strøget og gjennemskjærer her godt 

skifrige og følgelig let eroderbare skifere. Det maa have 

været en extra stærk erosion i ·denne tverdal, som be

virkede daltyveriet, idet fortsættelsen af dalen fra Ren

nebu arbeidede sig ind pna elven i Dovrebanedalen. Nær

mere i detalj kan am·sagen endnu ikke angives. 

Jeg har ikke reist gjennem Dr i v a s nedre del, fra 

Sundalen til Opdal, saa jeg ikke kan udtale mig om de 

specielle momenter, som bevirkede daltyveriet af Driva ved 

Opdal . 

Baade Drivas gamle dal ved Opdal og Orklas gamle dal 

ved Bjerkaker er afbøiede mod vest; det samme gjtelder 

ogsaa den lokale afbøining ved Kalstad for Meldalsskogens 

vedkommende. - Man kunde lænke sig, at denne sig flere

steds gjentagen de elveafbøin i ng mod vest skulde bero p aa en 

skjævbøining af landtladen , i vestlig retning. En saadan for 

tolkning v ilde dog være !idet plausibel, idet vinkelbevægel

sen for de skjæve hævninger og sænkninger , som vi kjender 

hertillands for landfladens vedkommende, kun udgjør 1 m. 

eller høisl 1.5 m. pr. km. 
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Vedrørende de to store dalafbøininger af Driva og Orkla 

kan det muligens have været et medvirkende moment, at 

nedbøren er større nær kysten end imle i landet. Den 

nedre del af Driva og den nedre del af Orkla maatte sau

ledes have havt større vandføring, i forhold til km2 ned

slagsdistrikt, og dermed ogsaa større erosionsevne end de 

øvre partier af de gamle dale, som havde det forholdsvis 

regnfattige høifjeld som nedslagsdistrikt . 

Dalene nedenfor dalafbøiningerne viser det vanlige 

U-profil, hist og ber sees ogsaa skuringsstriber. Dalafbøi

ningerne er saaledes ældre end den sidste nedisning. 

Da den gamle Dovrebanedal fleresteds, saaledes om

kring Bjerkaker og i den ydre del af Soknedalen, er blevet 

erod eret saa dybt ned som ca. 200m., er det ikke sand

synlig!, at dalafbøiningerne fandt sted i interglacial tid. 

Det synes mig saaledes ikke sandsynligt, at disse dalafbøi

ningerne skulde skyldes nogen moræneafspærring i intergla

cial tid 1. � Dalafbøiningerne er saaledes antagelig præ

glaciale {ikke alene før den sidste, men ogsaa før den første 

kvartære istid). 

Ved Bjerkaker og de nærmeste km. sydover optræder 

en udpræget skifrig og temmelig løs skifer {Gulaskifer), som 

bar liden rnodstandskraft mod erosion. Delte giver sig hl. a. 

tilkjende ved diverse caf\ons, som er udgravede af de her

værende smnael\'e eller bække, Skau m a , Stavaaen og Ea 

lidt søndenfor Bjerkaker. 

l BAHHETT, som specielt har stntlert>l Snndalen og partiet op til 
Opdal, forsøger at forklare dalafbøiningen ved Opdal som bero
ende paa en bræopdæmning vest for Oprlal i begyndelsen af den 
første istid. Efter hans fremstilling skuldP vandskillet mellem 
det gamle afløb mod vest og mod øst have ligget langt nedenfør 
Oprlal, temmelig nær mundingen af Snndalsfjorden. 
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Den nuværende Orkla er her udgravet ca. 200m. dybere 

end den gamle Dovrebanedal; tallene er ovenfor referet·ede 

(s. 26). 
Et par km. nedenfor samløbet mellem Gisna og Kvikne· 

elven (saaledes nogle km. søndenfor Bjerkaker) dannet· Driva 

en fos med omtrent 15 m.'s faldhøide. Denne fos ligger 

ifølge det geologiske kart ---- selv har jeg ikke været nede 

i dalbunden --- lige ved grænsen mellem Støren-Hovind

gruppens relativt løse skifere og den haarde gabbro høiere 

oppe langs elven, i omgivelserne af Austberg. Fossens 

existance er temmelig sikkert beroende paa de to bergarters 

forskjellige modstandsevne mod erosion af rindene vand 1• 

V ed Inset og Austberg begynder Insets ganske store 

granit- og gabbrofelt, som har ydet stærkere modstand mod 

elveerosionen end skiferne noget længere nede i dalen. I 

overensstemmelse hermed viser Kvikneelven, hvor den sætter 

gjennem eruptivfeltet, et noksaa steilt fald. 

Et interessant exempel paa elveerosionen iagttages lige 

ved Austberg landeveisbt·o: Her mødes to el ve, nemlig den 

forholdsvis store Kvikneelv (ovenfor samløbet ca. 40 km. 

lang indtil fjeldplateauet) og den lille Gisnaelv (kun ca. 15 

km. lang). - Netop paa det punkt, hvor Gisna rinder ud 
i Kvikneelven, danner den en fos paa ca. 8 m. Begge 
elve har udgravet sit løb, men den større elv har udgravet 

løbet 8 m. dybere end den mindre elv. 
Vedrørende S okn e d a l  e n ,  hvor den gamle dal er i 

behold 1 Soknas øvre del, men ødelagt ved senere elve
erosion i den nedre del, henvises til elveprofilet, fig. 8, som 

l Vi har i vort land, saaledes som særlig fremholdt af H. REuscH, 
en mængde fosse beliggende netop der, hvor elven fra en haard 
bergad kommer over i en blødere bergart. - Jeg haaber ved en 
senere anledning at kunne gi ve en udredning af "fossenes gPologi�. 

Norsk geo!. tidsskr. B. Ill, no. r. 3 



jeg har bearbeidet paa grundlag af de paa rektangelkartet 

afsatte maal med støt te af opgaver fra veikon toret over 

høiden af diverse broer osv.; endvidere er jernbaneprofilet 

benyttet for dalens øvre del. 

Profilet angiver, at den gamle Dovrebanedal i Soknas 

ydre del er bleven. afsænket et par hund1·ede m. ved ero-

..'2 
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Længdeprofil over Budalen og Soknedalen, frem til udløbet i Gula. 

sion. - Vi har ovenfor omtalt, at det gjennemsnittige fald 

for Dovrebanedalen udgjorde 1 : ca. 315 m. Fra Bjørset 

(3G9 m.o. h . ) til samløbet (63 m.) mellem Sokna og Gula i Stø

ren er afstanden, maalt efter dalen, 16.5 km. Forudsætter vi 

ogsaa paa denne strækning samme fald for den gamle dal 

som høiere op i dalføret, saa skulde Dovrebanedalen ved 

Støren have ligget i høide en bagatel over 300m.; det vil 

sige, dalen er her senere bleven afsænket lidt over 200m. 

(eller henimod 25 0 m.). 
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De n  ga mle Dovreban edal er sa aledes ble v en 

a f s æ n k e t o m lr e n t l i g e s t æ r k t a f G u l a v e d S t ø r e n 

o g  a f  O r k l a  ve d Bje r k a k e r .  

Efter dalafbøiningen ved Bjerkaker blev den øvre del 

af Sokna gjenliggende som en næsten død dal, og afsænk

ningen af Guldalen skyldtes den nuværende Gula, med 

dens sideelve. Ved Støren kunde Gula, som en stor 

elv , arbeide sig ganske dybt ned. Den fortsatte erosion 

i den ydre del af Sokna kunde, paa grund af sænk

ningen af samløbet med Gula, omtrent holde skridt med 

den fortsatte erosion af Gula. I den ydre del af Sokne

dalen er der flere middels store til løb (Hauka fra Haukdal 

og Stavi \la fra Stavildalen). 

Da ogsaa bergarten er den samme (Gulaskifer) i den 

ydre del a f  Soknedalen og i Guldalen et stykke søndenfor 

Støren, kunde erosionen i Søknedalen nedenfor de to nævnte 

nogenlunde store tilløb omtrent holde følge med erosionen 

i Guldalen. 

Ovenfor Stavillas samløb med Sokna er Soknedaien 

bygget af en i udpræget grad letskifrig og skrøbelig skifer, 

og Sokna arbeidede sig udenfor Bjørset, med stryk og fos, 
ned gjennem denne skifer, medens den gamle Dovrebane
dal i Soknas øvre del blev liggende om tren t mørt igjen . 

Dette parti kan saaledes til en vis grad sammen lig nes 

med K viknefladen øverst oppe i Ork las dalføre. 
Endvidere kan det være instruktivt at trække parallel 

lse fig. 1 og 8) mellem Soknedalen og den omkring 20 km. 
længere mod øst beliggende Bud a l. - Begge gaar gjen

nem de samme bergarter (Gulaskifere); nedslagsdistrikterne 

er omtrent lige store, nemlig - indtil udløbet i Gula -

for Sokna 565 km2 og for Bjua 493 krn2; ei vene er ogsaa 

om trent lige lange og i de øvre løb lige stærkt forgrenede. 
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Men alligevel møder vi en væsensforskjel med hensyn 

til karakter: 

Budalen (med udløb i Gula af høide 10 9m.) ligger i 

sit hele løb meget betydelig høiere end Soknadalen (med 

udløb i Gula 63 m.); Budalen mangler noget fladt løb i dalens 

ydre del, medens et saadant forefindes i Soknedalen; og 

Budalen er i den ydre del en trang dal, medens Soknedalen 

i den ydre del er en noksaa vid dal. 

Førskjellen forklares derved, at Budalen er en vanlig 

sidedal, medens Soknedalen repræsenterer resten af en 

gammel hoveddal. 

Tilbageblik. 

Under sin storhedsperiode havde Gula tilløb fra øst af 

Nea til og med Selbusjøen, med nedslagsdistrikt ovenfor 

Trangfossen 3 001 km2; og fra vest fik Gula gjennem den 
gamle Dovrehanedal tilløh fra øvre Orkla og øvre Driva, 
med nedslagsdistrikt tilsammen mindst ca. 2 600, kanske 
endog helt op til 3500 km2• 

Alt-i-alt havde saaledes Gula dengang et nedslags
distrikt paa mi mist henimod 9 0 00, kanske endog henimod 
1000 0 km2, mod nu kun 3310 km2• 

Først tabtes Dovrebanedals-tilløbet, siden ogsaa N ea

tilløbet. - Under en senere del af istiden fik Gula et nyt 

tilløb, nemlig gjennem Rugla og pasovergangen mellem 

Guldalen og Østerdalen, fra "Glomsjøen", det vil sige 

den store sjø, som blev opdæmmet i Østerdalens øvre del 

af den langt nede i Østerdalen liggende rest af iadækket. -

Fra denne tid stammer temmelig sikkert den dy be V-ind

gravnmg av Rugla, som nu fører en ganske liden bæk. 
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At Guldalen i den nuværende nedre del er en meget 

bred og stor dal, maa vistnok betragtes som en følge af 

dalens tidligere store nedslagsdistrikt . 

- Guldalen sætter nu, strax nedenfor det gamle Nea

tilløb, med den vanlige bredde endog tvert gjen nem V as

fjeldets gabbrofelt (se fig. 3), som strax øst for dalen hæver 

sig til høide 717 m. o. h. (eller ca. 700 m. over Guldalens 

hund). 

Helt op til Støren er Guldalen paa de allerfleste steder 

en noksaa vid og aaben dal, medens den høiere oppe i re

gelen er meget trangere. - Delte staar temmelig sikkert i 

forbindelse med, at Guldalen nedenfor Støren i Dovrebane

dalens tid var en stor hoveddal, om end med dalbund lig

gende to hundrede m. høiere end nu, medens Guldalen oven

for Støren dengang kun var en sidedal. 

Vi skal saa trække en parallel mellem elvehøiden i den 

nuværende Gula og den nuværende Orkla. - De to elve er 

omtrent lige lange; nedslagsdisb·ikterne er tilnærmelsesvis 

lige store (for Gula 3310, for Orkla 3053 km2), og de to 

elve med deres tilløb gaar gjennern bergarter med gjennem

snitlig regnet samme modstandskraft mod erosion. 

Elveleiets høide 0- h_ i afstand fra udløbet. 

20km. 60km. l 80 km. l 
l 

120 km. 40 km_ 100 km. i 
l ' 

Orkla. _ 35 Ill. 125m. 189 Ill. 224m. · 414 m. 537 m. 

Gula . .  14 " 51 " 100 " 176 " : 250 " . 367 " 

Gulas løb ligger saaledes gjennemgaaende meget lavere 

end Orklas løb. l 

1 For begge dale gjælder, at man nær udløbet maa lage hensyn 
til de store marine afleininger, som i ht>gge dale vil have omtrent 
samme tykkelse over fjeldgrunden. 
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Dette beror temmelig sikkert paa, at den nedre del af 

Gula under Dovrebanedalens tid var meget dybere ind

skam·et end den daværende ydre og relativt ubetydelige 

Ørkedal. 

Ved Støren laa den gamle Dovrebanedal i høide om

kring 300 m. over det nuværende vandspeil, medens dal

bunden for den samme dal ved Bjerkaker i den nuværende 

Ørkedal laa i høide lidt over 400 m. o. h. 

Den efterfølgende erosion kan for de to dalfører, ved 

Støren og ved Bjerkaker, maales med i alle tilnærmelsesvis 

samme maal. Men da dalbunden i Gulas ydre del tidligere 

lua adskillig lavere end i den tilsvarende del af Orkla, 

rnaatte følgen blive, at Gula ogsaa nu ligger lavere end 

Orkla. 

Vi ser saaledes, at vi kan fortolke en række detaljer 

ved de nuværende dalløb som en umiddelbar konsekvens 

af de gamle dalløb her. Vilde .man gaa mere ind i enkelt

heder, maatte man tage hensyn til de forskjellige bergarters 

modstandsevne mod erosion, og desuden til eventuelle grav
indsænkninger, svaghedslinjer ved forkastninger osv. 

De store vasdrag i det sydøstlige Norge - Fredriks

haldsvasdraget, Glommen, Gudbrandsdalslaagen, Bægna, 

Hallingdalselven, til en vis grad ogsaa Numedalslaagen med 

flere - er udviklede som henimod modne dale ned til høide 

omkring 100m. o. h. - for enkelte dale lidt under og for 

andre lidt over 100m. Ovenfor dette niveau møder vi 

det normale længdeprofil for en dal, og fosser mangler prak

tisk talt i hoveddalen før man nærmer sig mod høifjeldet. 
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Nedenfor det nævnte niveau derimod har man ofte fos paa 

fos, saaledes f. ex. i Glommen nedenfor Øiern. t 

At der her handles om et generelt fænomen, fremgaar 

bl. a. af de paa H. NvsoMs "Hydrografiske kart over Norge" 

(1882) indtegnede elveprofiler. 

I Søndre Trøndelagen er dalene - fraregnet den sen

glaciale dalafbøining for Nidelvens vedkommende - ud

vildede som omtrent modne dale ned til den nuværende 

havstand, i det sydøstlige Norge derimod ned til et niveau 

omkring 100m. 

Dette fenomen, som jeg ogsaa leilighedsvis tidligere har 

paapeget, er vistnok endnu ikke studeret i enkelthederne. 

Efter en foreløbig oversigt synes det dog berettiget at ud

lede den slutning, at det sydøstlige Norge undet· en meget 

lang periode, antagelig før den sidste istid, laa omkring 

100m. lavere end nu. 

Saavel længdeprofilerne for de store vasdrag, som de 

ovenfor beskrevne dalafbøininger ved den gamle Dovrehane

dal og ved Meldalsskogen maa efter min mening fortolkes 

didhen, at dalløbene i det væsentlige beror paa elveero

sion - na vnlig før istiden, tildels ogsaa i de interglaciale 

perioder . Ved isens erosion er dalenes V-form bleven over
ført til u- form, og dalene et• ogsaa blevne i ikke uvæsentlig 

grad fordybede. Men for de lange og flade dale i Søndre 

Trøndelagen maa det forudsættes, at denne fordybning ved 

iserosion har været nogenlunde lige stor over det h ele. 

Anvendt paa den gamle Dovrebanedal vil delte sige, 

at den oprindelige dalbund repræsenteres af den nuværende 

l I den lilstødende del a f Sverige har man i omtrent samme høide 
det store Trollhætta-fald. 
Senere tillæg: Øieren er opdæmmet ved moræne, og fossene paa 
strækningen Mørkfossen til Vamma skyldes Glommens nye løb, 
omtrent som for Nidelven fra Trangfossen til Nedre Lerfos. 
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dalbund, hvor denne er i behold, plus et vist tillæg af til

nærmelsesvis konstant størrslse paa de forskjellige steder. 

Dette bestyrkes ogsaa ved det jævne fald, som vi har kon

staterel i ca. 70 km.'s længde ved de nu opbevarede dal

bundrester. 

Dalbunden for den gamle Dovrebanedal laa ved Støren 

i Guldalen et par hundrede m. - eller medregnet det 

netop nævnte tillæg for iserosion, kanske med rundt tal 250m. 

høiere end nu. 

Under strandfladeperioden laa det vestlige og nordlige 

Norge gjennem et overordentlig langt tidsrum med rundt 

tal 50 m. lavere end nu. Det er da noksaa naturligt at an

tage, at Dovrebanedalen stammer fra strandfladeperioden. 

Vi mua forudsætte, at Trondhjemsfjorden dengang i det 

væsentlige kun existerede som en stor dal, derimod ikke 

som fjord. Det vil sige, at havet dengang gik til 50 m.'s 

høidekmven \'ed Agdenæs ved Trondhjemsfjordens munding, 

som dengang maa antages at have repræsenteret udløbet 

af en stor dal. Faldet af den gamle Dovrebanedal fra Stø
ren til Agdenæs vilde blive ca. 200m. i en længde af ca. 
80 km.; det gjennemsnitlige fald var altsaa 1: 400. Dette 
passer godt med, at det gjennemsnitlige fald af den gamle 

Dovrebanedal høiere oppe i dalen i omkring 70 km.'s længde 

udgjorde 1 : ca. 315. 

Der kan dog ikke fremlægges afgjørende argument for, 

at Dovrebanedalen skulde tilhøre strandfladeperioden. 

Derimod anser jeg det som godtgjort, at Nidelven op

rindelig havde sit udløb gjennem Kalvelladalen og Gul

dalen, og at der tidligere existerede en stor Dovrebanedal. -

Langs resterne af denne gamle dal bygges den nye jern

bane mel lem Trøndelagen og det sydlige Norge; nu tidens 

kommunikation gnmdlægges saaledes paa fortidens orografi. 
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Resume. 

Pråglaciale Tåler in dem Trondhjem-Gebiet. 

Diese Abhandlung bespricht die vier Hauptflusse 111 

dem Trondhjem-Gebiet (s. die Karte Fig. 1 und die Langen

profile Fig. 2), namlich Nidelven, Gula, Orkla und Driva, 

unter denen die drei erstgenannten ungefahr gleich grosse 

Niederschlagsgebiete und Flussliinge ergeben, wahrend Driva 
etwas kleiner ist (s. die Tabelle S. 5). 

Ueber die Au{stauung des Selbusees und iiber den 

neuen Lauf von Nidelven zwischen de1n Selbusee und 

Trondhjetn. (Fig. 1, oberes Profil an Fig. 2, Fig. 3). -

Der Selbusee (Hohe 160m ii. d. M.), der - wie auch die 

friihere Fortsetzung durch das Kalvellatal nach dem Gula
tal - ein Langs-See oder - Tal bildet, ist durch machtige 
Moraneterrassen und iibliche marine Terrassen, die rund 

1 0  km. lang und wahrscheinlich mindestens 100, vielleicht 
gar 140m machtig sind (s. die punktierte Flache an Fig. 3), 
abgesperrt und aufgestauft worden. Die Terrassen, die bis 

zu einer Ho he von etwa 184m il. d. M. liegen, wurden an 

der vorderen Seite eines Gletschers, der sich beinahe zu 

dem westlichen Ende des Selbusees erstreckte, abgelagert, 

und zwar zu einer Zeit, die ziemlich genau mit der maxi

malen Einsenkung des Landes (hier ungefahr 185m) zu

samrnenviel. Zu dieser Zeit gab es eine Passenge (bei 
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Trangfossen, s. Fig. 4 und T auf Fig. 3, ca. 1 km . nordlich 

von dem Selbusee) mit Htihe des d a m  a l i g e n  Bodens 

(s. die dicke Linie an den Querprofilen rechts an Fig. 4) von 

rund 175m iiber das jetzige Meeresniveau, entsprechend 

rund 10m unterhalb des damaligen Meeresspiegels. 

Als das Land rund 10m gehoben wurde, war der alte 

Lauf durch die langen Terrassen, die jetzt in einer Hohe von 

elwa 10  m iiber das Meer !agen . gesperrt. Der Fluss von 

dem Selbusee floss von da ab durch die gerade besprochene 

Passenge und hat hier einen Ca non, Namens Trangfossen 

( = der enge oder sch male W asserfall) - von 175m Lange, 

50 (bis 53) m Tiefe und im Niveau des Flusses meist 12-

14 m, hinunter bis zu 9 m Brei te - ausgegraben. Das 

Nebengestein ist ein Schiefer mit Streichen senkrecht zurn 

Flusslaufe und mit Fallen (s. sie Karte Fig. 4) - von 6 0  

bis 80° - in der Richtung des Flusslaufes; durch diese 

Fallrichtung wurde die Erosion erleichtert. 

Man hekommt hier eine "ge o l o g i sche Uh r": Ein 

Fluss von bestimmter Grosse (Niederschlagsgebiet oberhalb 
Trangfossen = 3001 km2) hat eine Erosion von bestimm
ter Gr?}sse i n e i n e r g e o l o gi s c h b e s  t i  m m e n b a r e  n 

Z e i t , narnl i c h  v o n  r un d  5% de r Land e s e r h e bung  

bi s zu  d e r  G e g e nw a r t, ausgefiihrt. 

Ueber den fruheren Lauf des Orkla-Flusses durch 

_Z),feldalsskogen. - 1. Meldalsskogen (s. Fig. 1 und die 

Spezialkarte Fig. 5 a) bildet eine beinahe gerade Linie 

zwischen Orkla weiter gegen Siiden (hei Kl = Kalstad 

und M = Meldalen Kirche) und Orkla weiter gegen Norden 

(Lei Sv = Svorkmo). - 2. Meldalsskogen ist ein ganz 

grosses Tal (s. Fig. 5), jedoch nur mit einem ziemlich 

kleinen Bach, also mit einem unnatiirlichen Verhaltnis 

zwischen Talgriisse und Flussgrosse. - 3. Die Wasser

scheide in Meldalsskogen (b auf Fig. 5 a und 5 h) liegt ganz 
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1m Suden des Tales. - 4. Meldalsskogen ist an beiden 

Enden - im Norden hei a und im Stiden bei b - ein 

plotzlich "abgehauenes" Tal (siehe besonders das Langs

profil Fig. 5 b). 

Diese vier - von einander unabhangigen - Momente 

lass en sich nur dadurch erklaren, dass Meldalss kogen 

friiher, da Orkla etwa 100m weniger tief als jetzt erodiert 

war, ein Teil dieses alten Tales bildele, und dass der Fluss 

spaterhin hei Kl (Kalstad) gegen Westen abgelenkt wurde. 

Gerade bier tritt der ganz machtige, der silurischen Unter

stufe 5 a  angehorige Kalstadkalk auf, und zwar mit Strei

chen ungefahr 0-"7, somit anniihemd senkrecht zu dem 

msprtinglichen Orklatale. Von Storaas (St aut Fig. 5 a) 

und etwas weiter stidlich hatte Orkla einen gegen Norden 

fliessenden, einigermassen grossen Seitenbach; dieser kunnte 

sich n"ickwarts nach dem Kalstadkalk erodieren, und falls 

der Kalk eingeholt wiirde, miisste eine Talablenkung -

z. T. ein Taldiebstal - resultieren. 

Ueber das alte "Dovrebahntal" (Drivatal-Gisna

Orkla bis Bjerkaker-Soknatal-Gulatal, siehe die auf der 

Karte, Fig. 1 eingezeichnete, jetzt in Bau begriffene Eisen

bahu, die sogenannte Dovrebahn, ferner das Liingsprofil 
Fig. 7). 

A. D i e  Tal a b le n k ung  des  Orkla b e i  Bje r k 

ake r (Bj. auf Fig. 1). - Das Soknatal bildet die beinabe 

geradliniege Fortsetzung des Orklatales stidlich von Bjerk
aker. - 2. Die W asserscheide des Sokuatals liegt 30-31 

km. von dem Auslaufe des Flusses bei Sturen in Gula, 

dagegen nicht ganz 2 km. von Orkla. - 3. Der obere Teil 

des Soknatals ist ein "Iotes (' Tal, namlich ein ganz gross es 

Tal, aber nur mit einem kleinen Bach. - 4. Unmittelbar 

siidlich von Bjerkaker, aber nicht weiter gegen Norden, 

findet sich ein oberer Tal boden, oder ein "Tal im Tal" 
.. 
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(f-e und c-h an dem etwas schematisierten Querprofil Fig. 6) 

in dem Orklatal. - 5. Zwischen dem Soknatal und diesem 

oberen 'J'alboden sudlich von Bjerkaker gieht es keine 

Grenze, sondern ein unmerkharer U ehergang. Dies gieht 

sich unter anderem dadurch kund, dass die Eisenbahn von 

dem Soknatal fortwahrend steigt, nachdem sie in das Orkla

tal - und zwar an dessen oberen Talhoden - hinein

gekornrnen ist. 

Aus allen diesen Griinden folgt, dass Orkla friiher 

durch Sokna floss, und dass Orkla spaterhin hei Bjerkaker 

gegen W es ten abgelenkt wurde. 

B. D i e  Ta lah l e n kung des  D ri v a  be i Au n e  in  

O p da  l .  - A us  analogen Griinden folgt, dass Driva an

fanglich durch Aalrnen (Aalrn. auf Fig. 1) und Gisna nach 

Aus!berg (Austb. ) in den Orkla floss, und dass spa!erhin eine 

Ablenkung des Driva gegen Westen bei Aune stattfand. 

- Orkla hei Bjerkaker und Gula hei Storen sind alle 

be ide rund 200m tiefer als der Boden des alten Dovrebahn

tales erodiert worden. 
Aus Fig. 7 ersieht man die noch erhaltenen Reste des 

alten Dovrehahn!ales, und zwar in Talen, die jetzt drei 
verschiedenen Talern angehoren, narnlich Soknatal (Seiten
tal zu Gula), Orklatal siidlich von Bjerkaker nebst Gisna, 
femer dem oberen Tei"t von Drivatal. Die jetzt erhaltenen 

Talreste zeigen ein kontinuierliches Fallen, niirnlich - in 

60 km. Li:inge, von Bjorset in dem Soknatal (siehe Fig. 8) 

bis in das Drivatal hinein - 1 auf ca. 315. 

Eine Reihe morphologischer Einzelheiten, so beispiels

weise betreffs K vikneflaten, - ei nem Seitentalrest zu dem 

alten Dovrebahntal, - ferner hetreffs des Vergleichs 

zwischen der jetzigen Hohe von Orkla und dem alten 

Hauptfluss Gula (siehe die Tabelle S. 37), und zwischen 
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dem Soknatal und dem Budal (s. Fig. 8), ergeben sich als 

Konsequenz des friiheren Flussystemes. 

Die Talablenkungen bei Opdal und bei Bjerkaker � 

wie auch bei Kalstad, s. Fig. 5 - sind alle alter als die 

letzte Eiszeit. Die ganz bedeutende Flusserosion eier jiin

geren Taler macht es dahei wahrscheinlich, dass die Ah

lenkungen nicht interglacial, sondern alter als die erste 

Eiszeit sind. 

Das Dovrehahntal gehort wahrscheinlicherweise der 

langdauernden Strandebene-Periode, in welcher Zeit das 

Land rund 50 m tiefer als jetzt lag, an. 

Alle die hier zum Schluss besprochenen Taler - somit 

Trangfossen ausgenommen - sind nach der alter Fluss-_ 
erosion durch die Gletscher vertieft worden (siehe die U

Profile Fig. 5 c). Di ese jiingere Vertiefung wird unter analo

geu V erhaltnissen ungefahr mit demselben Mass zu messen 

sem. Der jetzige Hohenunterschied z. B. zwischen dem 

Boden von Meldalsskogen und von Orkla (siehe die Profile 

Fig. 5 b und c) reprlisentiert somil annahernd den Hohen

unterschied auch gleich vor der Glazialerosion. 



Trykt 13. mai 1914. 


