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den
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Av
Dr. philos. Gunnar Holmsen.

Kjendskapet

til

den

skandinaviske

halvøs klima

forandringer under indlandsisens avsmeltningsperiode er
'
endnu mangelfuldt. Med desto større interesse følger man
de iagttagelser, som kan yde bidrag til løsningen av de
mange herhen hørende spørsmaal.

I flere henseender danner de brædæmte sjøers omraade
et gunstig felt, hvorpaa sikre slutninger kan grundlægges,
men da

dette felt, sæl'lig i vort land, er litet bearbeidet,

er observationerne endnu faa.

Vi kan kronologisk følge

de bt·ædæmte sjøers strandlinjer fra Dovrefjeld i nordvest til
Fæmundstmkten i sydøst og berigjennem danne os et billede
av

de store drag i

iskantens tilbakerykning.

avsmeltningen har fundet sted kontinuerlig, eller

Men om
om

den

bar været avbrutt av vekstperioder i bt·æernes utstrækning,
vet vi litet eller intet.
Vi ser dog at selv de ældste og høiestliggende strand
linjer i det øverste av Foldalen ikke har været forstyrret av
nedstigende lokalbræer.

Men vi ser ogsaa at de største fjeld

i hræsjøomraadet, Rondene, Rendalssølen og flere, er præget

4
av

lokale botten!Jræer.

Disse botners alder maa imidlertid

antages at være større end selesjøernes.

I Harjedalen og

Jamtland findes ogsaa botner og spor efter lokalbræer paa
høifjeldenes sider og om dem uttaler A. G. HøGBoM1 at.
de helst tilhører begyndelsen av avsmeltningstiden.
SERNANDER 2

har

iagttat,

at

Sveriges sydligste bræ

Helagsfjiillbræens ytterste endemoræne ligger 278

m.

neden

for bræens botn, nede i den mot NNV forløpende dal. Denne
lllorænes forhold til de av Storbræen frembragte moræner
viser at den repræsenterer lokal-bræens største utbredelse.

ENQUIST 3 har fundet spor efter lokale smaabræer paa
samtlige av ham besøkte fjeld, Helagsfjållet, Sylarna, Hernlng
støtarna, Snasahøgarna, Skarfdørsfjtillen og Fongen. Klimaet
har saaledes engang siden indlandsisen trak sig tilbake fra
disse �jeld været gunstigere for bræers utbredelse end i
nutiden. Denne klimaoscillation maa efter forfatterens mening
ha foraarsaget at samtidig med at de nuværende bræer i
høifjeldene gjorde fremstøt har der dannet sig bræer paa
andre

fjeld,

som

er isfri.

nu

Naar man erindrer at landet

under avsmeltningsperioden laa lavere end

nu, vil dette

bræfremstøt repræsentere en forholdsvis stor klimatisk for
andring.

Forfatteren tænker sig endog at solitluktionen har

ødelagt endemorænerne mange steder, hvor man skulde vente
at

se

lokalbræers spor uten at man

IJU

finder dem der.

HAMBERG 4 har konstatert at i Sarek oph ører lokal
bræernes moræner i et par hundrede meters avstand fra
hrækanten, og J. FRøDIN5 har fundet at heller ikke Svalalie1

De

centraljamtske issjøarne.
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s otj it k k obræen siden de lokale issjøers Lid , og samlsynligvis
heller ikke tidl i gere , har naaet længer ned end ca. 200 m.

fra sin nuværende hrækant.
GusTAV FRøDIN men er 1 at forek omsten av en senglacia l
lokalglaciation
hænger

inden

paa de l

Sveriges sydl i gste høifjeldsomraade

nærmeste sammen med at disse trakter

blev tidli gst isfri av hele fj e ldkj edens svenske del, altsaa
mens endnu de klimatiske forhold var barske.
forfatter

har

forresten i

det

nævnte

m o rænevold i Ham mar fj till et paa 900
før

hadde ment

bevægelsesretning,

m.

Den samme

arbeide vist, at en
o. h. so m SERNANDER

skrev sig fra en lokalbræ m ed sydøst l ig
sandsynligvis

sky ld e r

den store

isrest

med nordvest lig bevægelse sin o p rindels e .
Under mine egne arbeider med seterne i nordre Øster
dalen har jeg mest f æ rd e s nede

i

d a le n e, og her har jeg

intet sted f undet spor efter nogen anden i sbevægelse enrl
den almindelige no r dv est lig e.

Heller ikke har jeg i dalene

iag ttat noget, som med sikkerhet kan tyd es som et fr e m støt

fra isresten ; ja endog s la n sninger i avsmeltningen, tilkjende
git ved e n de m o ræner, er sj el dn e.

l trakten melle m Glomdalen og Fæmunden, netop efter
Hodalsdalføret er der imi d lert i d flere ting, som læng e har

til t r ukket sig min opmerksomhet.

Der er for det fø rst e paa

det nye r ekta n gelkart Tønset avlagt to store botner i nær

heten av Holøidalen kap el.
navnet "Stygroa".

Begge disse er betegnet med

Den ene a v dem ligger vest for Holøi

dalen i Svartdalshøgda, og v ender mot ø s t.

1072 m. o. h.

Den anden

li gger i

Dens hund er

Saalekinna m o t nord.

med omtrent samme høi d e over havet.

Jeg er ko m m en til

det resultat, at disse botner er sarn t i dige med de

mot nord

o g nordvest eksponerede botner i Rendalssø l en , hvis bund
1 Om den formodade forna glaciiirt>n pan
dakn. Geol. For. Fl\rhandl. B. 37. H. 1.

Hammarfjiiltet

i

HllrjP
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ogsaa har en høide paa nær 1100 m. o. h., og at ingen av
disse botnbræer efter avsmeltningstiden har strakt sig ned i
dalføreme. Net o p fra H o dalen har professor ScHiøTz beskrevet
en morænebanke 1, som ligger mellem Storkaasen og Holøia, i
en høide av bare 740 m. o. h.,

og

som

skulde være

avsa t

foran e n lokal dalbræ med bevægelse nedover dalen, m o t
Dette slutter ScHJØTZ av bankens form idet

den almindelige.

den gaar i en bue tversover dalen, vendende den konvekse
side mot syd. Den dype indsænkning paa nordsiden

og

dens

svakere fald mot syd synes at t yde paa, at banken har været
endemoræne foran en mægtig isbræ, som er kommet nm·dfra.
Av morænemes form er det dog i de brædæmle

sjøers

region ofte vanskelig at slulle sig til bræbevægelsens retning.
Det har nemlig ikke været ualmindelig, at der under
avsmeltningstiden har avsnøret sig partier fra dalbræerne.
Saavel i Nørendalen som i den nordligere beliggende Haadal
har dette
mange av

været
de

tilfældet,

talrike

og

sjøer

det er vistnok saa at netop
i dale med forløp som disse

skylder de avsnørede brærester sin oprindelse2. Nogen egen
bev ægel se

av

dale ikke

kunnet

de avsnørede

partier

har imidlertid i

paavises, men dette er kjendt fra

La p pmark, hvor l-IAMBERc;

av

vore
Lule

morænemes form sammen

med bloktransporten har paavist en hræbevægelse, som ofte
har været

motsat den

bevægebe, som indlandsisen

selv

hadde. -- En forside og bakside hos en endemoræne kan

ogsaa Lænkes dannet ved randen

av

en død hræresL hvor

denne paa den ene side støtter morænen med en st eil kant, mens
morænens anden side utsætles for bølgeslaget i bræsjøen.
Materialet i den morænebanke, som ScHioTz omtaler
lig n er forøvrig ikke nogen morænes.

Det utgjøres

1 Om isskillet i trakten olllkriug Fæmund.
AarLok Hllil.
Gvrcuu 1-IoL�ISE:I:
geo!. Lndersøkelse

av

fin

Norges geo!. Uuders.

l3rædn:mte sjøer i nonlrt• Østerdalen. �orges
m.

73 s. 178.
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sand, mange steds er det frit for stene.
hvor

bræen

efter

volden en

steil

godt

gjennem

snit

Paa nordsiden.

ScmøTZ's opfatning har git m or·æne

form,

viser

bakken

fin horisontalt

ved

Malmaasen

laget

sand.

et

Jeg har

ikke noget sted kunnet finde uomvandlet morænemateriale
i denne dalsperring,

som efter

min

mening er en

aas

dannelse i likhet med de andre talri ke aaser eller egger,
som optrær i Hodalen.

Naar man kommer sydfra opo ver

til dalsperringen ved Malmaasen ser man flere egger, som
gaar i dalretn ingen langs elven.
ryggen

av

en

Veien ganr et stykke langs

saadan egg. Materialet i dem er fin sand

som nogen steder viser !agn ing; blokker er sjeldne at se. Nord
over løper eggene sa mmen og møter nogen mindre av en
anden retning, mere tvers paa dalføret, hv on ed dalsperringen
opstaar.

Mellem eggerne sees talrike aasgroper.

No rdligst

gaar ryggene ind til hver sin dalside, saa hele sperringen
set fra nord gir indtryk av en moræne med konkaviteten
o pover dalen.

Den aas, som løper ind mot dalsiden nord

over fra Hegkaasa er f l a t

o

p p a a.

Flat ens høide passer

med en utbredt bræsjøterrasses længer op i dalen. Ma terialet
i dalbunden videre opo ver dalen

er

et fint kvabblignende

ler, som kan være et issjøsediment. Langs dalsiderne ligger en
terrasse, som ligner Tyldalens, pna

sannne

høide som vand

:;killet mellem Bola og Bjørn over til Glomdalen.
del

av

En stor

eggerne er gjenstaaende rester av en u t bredt terrasse

flate paa denne hoide.
vest ved

Efterat dalen bar svinget mot nord

de lange sjoer, Slor,.;joen,

S t ikkelen, Asmareu,

Drengen og N urdersjoen sees særdeles mange egger, som
iaifald

for en del ogsaa er gjenstaaende resler av en ut

strakt bræsjolerrasse.

Paa

nordøslsiden av Storsjøen og

S tikkelen gaar nemlig mange egger ut fra en terrasse der
ligger paa vandskillets høide, 765

111.

o. H.

-

Sparagmit

forrnationens græn se gaar i nordøs t lig retnin g o ver Sto r-

8
�jøen,

men

eg g em e � rullestensmateriale herfra og opover

dalen utgjøres dog hove dsagelig av sparagmitblokker, hvo r av
særlig et konglom e r a t med br u nlige knoller er i ø ine f aldende
og let kj e ndeli g .
Det er saaledes �ikkerl al ogsaa Hodalen ti l h ører de
b ræd æmt e sj ø er s omraade, og at en bræsjø he r har væ ret

opdæ mt i dalen paa Gloms j ø ern es tid, om end denne sjø

paa grund av v andski llets høide har li g g et høiere end den
nedre Glomsjø.

Likesaa har isens bevægelsesretning været

normale,

den

mot nord vest og opover dalføret.

Nogen

y ngre clalbræ med bevægelse n ed over dalen, der i t i lfæld e

maatte skyldes en s t ø rre fora ndri ng i de kli m ati ske forhold
har, saav idt jeg har ku nn et finde, ikke eksistert her.

I den avhan d l ing, jeg ti dlig er e har h en v i st
nr.

til (N. G. U.

73,s 22) har jeg paa et kart samlet alle k j e n dt e observationer

over skuringsmerkerne inden s e te r eg i on en .

ser fra

utka ntern e av

de

N aar man b o rt 

brædæmte sjoers om raa de ved

Rondene og R en dals s ølen finder man at isbev æg elsen ha r
været meget regelmæssig mot nordvest, uanset fjeld og dal.

Det

var d e rfor overraskende for mig sidstleden sommer at

finde

en

ga nsk e

høi

moræne efter

en

lokalbræ med en

anden bevæ gel::iesr etning paa Hu m m elfj e l d et s sydside, mirlt

inde i setestrøket, saameget m ere som Hummelfjeldet ikke
tilhører traktens høieste fjeld.

Dets høieste top har ifølge

r ektan g elkar tet Røros's angivelse høiden 1539 m. o.h. Fj eld et
er imidlertid g anske utstrakt. Det ligger mellem Nøren d al e n,

Glomdalen og

Hodalen.

Paa en fj eldtur 13. juli, da jeg

hadde gaat ut fra Hodalsbygden fik jeg ved sk oggræ ns en
se en us æd vanl i g bratt og skarpt utviklet end e m o ræne foran

en

liten

botn

i

gjennemskj æ r es av

(k a rte ts Graahøgda) . Den
H a rb ækk en , og skjæ ri n g ens dy bd e er

Domhøgda

vel 20 m. R y ggen av m or æn evolden ligger paa 1250 m. o. h.,
eller næsten 300

m.

lavere end D omhø gdas top-. Moræ n en s

�'

form er spids konveks utover mot dalen og bræens eksposition
har været mot syd. Den har ligget i en forsænkning mellem
Skarvhøa og Mosebuhøa, men dens botn er liten og trang
og sterkt præget av bækkens nedskjæring. Den i forhold
til botnen urimelig store morænevold skriver sig for en
stor del fra ældre morænemateriale, som har været langveis
transportert med den almindelige, nordvestlige bræbevægelse
til Hummelfjeldets top, hvorfra saa den lille botnbræ siden
har lagt blokkene op foran sig. Moræneryggens længde
kan anslaaes til et par hundrede meter. Man ser ogsaa
spor efter et mindre, yngre morænetrin 10-20 m. indenfor
den største vold, paa begge dennes sider saavel som ved
morænens front.
Materialet i morænen er ulaget, noget lerholdig moræne
grus med blokker av meget forskjelligartet slag. Der findes
talrige sparagrnitblokker, dels av sparagmitkonglomerat og
dels av mere usikker kvartsitisk sparagmit. De største
blokker, som var flere kubikmeter store utgjordes av grund
fjeldsgranit. Alle disse bergarfer er fremmede i Hummel
fjeldet og kan kun være bragt hitop ved en anden isbevægelse.
De almindeligste blokker var dog fjeldets egne, mest en
homblendeskifer av varierende utseende samt en diabas,
som
saaes a ns l aaend e
mæglige gange langs bækken
ovenfor morænen.
Om denne morænes alder kan man saaledes med
bestemthet si, at den maa være yngre end ·den øvre Glom
sjøs tid. Paa denne tid spenet nemlig Storbræen Glomdalen
ved Os saavel som ved Barkald, og dens rand naadde sal:l
ledes vestenfor Hummelfjeldet. Den er ogsaa sandsynligvis
yngre end de lavereliggende store botner i Rendalssølen,
Saalekinna og Svartdalshøgda. Dette antar jeg man tør
slutte av disse botners lavere høide over havet tiltrods
fo1· deres meget betragtelige dimensioner. Uten at man endnu

lO

kan vite det sikkert, maa man for lokalbræen i Hummel
fjeldet, som for smaabræerne i det sydlige Sveriges fjeld
trakter foreløbig anta en senglacial alder. Det er at haabe,
naar man først er blit opmerksom paa at der har eksistert
saadanne lokale smaabræer i Østerdals- Fæmundstrakten,
at man vil kunne finde relationer mellem de brædæmte
sjøers strandlinjer og den senere opstaaen og fremrykning
av disse bræer. I Glomdalen gaar riktignok ikke strand
linjerne høiere end til 720 m. o. h., men i mange av de
dale, som vender mot sydøst gaar de kanske høit nok til
fjelds. I Gruveldalen øst for Fæmund kan saaledes strand
linjer følges til 948 m. o. h., men endnu mangler der under
søkelser i mange dale med denne retning.
Muligens vil den klimaoscillation der har foraarsaket
brædannelsen paa de høieste fjeld inden halvøens bræsjø
omraade kunne kaste lys over det lange tidsmm, som efter
nivaaforandringerne at dømme, ligger mellem den øvre og
nedre Glomsjøs tid.

Trykt 21. december 1915.
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1.

Hummelfj eldet set fra Hodalen.
Fot. 14.

2.

j uli

1!)15.

Morænen ligger mellem de to kryds.

Hanna Resvoll-Holmsen.

Endemorænt>n i Domhøgda 1250

Fot. 18 aug. 1915.

111.
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