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LANDSMØTE 1955 

Landsmøtet ble holdt i dagene 31/1-2/2 1955 i DrammensYeien 
78, Oslo. Fremmøtet varierte fra 40 til 70 tilhørere. 

Foredrag 31. januar. 
F. H u s e b y  : Om blokktellingers historikk og metodikk. 

Først belyses hvordan man i våre naboland i stor utstrekning 
har benyttet seg av blokktellinger til å løse kvartærgeologiske prob
lemer, slik som brebevegelsens retning og transportavstand. 

Videre vil jeg berøre hvordan norske geologer tidligere rent spora
disk har drevet med blokktellinger. Til slutt vil jeg fortelle hvordan 
jeg har utarbeidet en blokktellingsmetodikk, og komme med en del 
praktiske resultater fra Rendalen og Østerdalen, som belyser pro
blemet angående isskillets beliggenhet, samt forskjellige. bergarts
typers motstandsdyktighet mot transport. 

I ordskiftet deltok: Werenskiold, P. Holmsen, Chr. Oftedahl, 
Gjessing og foredragsholderen. 

O. H o  l t e  d a  h l  : Ekkoloddinger i Skagerak. 

I ordskiftet deltok: Størmer, Werenskiold, Gjelsvik og foredrags
holderen. 

H. H o  l t e  d a  h l  : Om innlandsisens utbredelse på Møre under 
siste istid. 

Isskuringsstriper med NV-lig og NNV-lig retning er funnet i de 
aller ytterste strøk på Møre mellom Stad og Hitra. De høyestliggende 
isskuringsstriper samt friske flyttblokker tyder på at innlandsisen 
har hatt en minimums mektighet på 5-600 m i disse områder under 
siste istid, og at den har dekket det alt vesentlige av høyereliggende 
partier av Mørekysten. 

Der er foretatt jordprofilstudier i jordarter som med sikkerhet 
er dannet under eller etter siste istid, og i jordarter fra høyereliggende 
områder av mer tvilsom alder. Der er ikke konstatert noen vesentlig 
forskjell i jordprofilutviklingen eller forvitringsgraden i disse. 

Studiet av sedimentmaterialet på kontinentalhyllen utenfor �!øre
kysten viser at 80-90% av de grovere fraksjoner består av kant-



166 NORSK GEOLOGISK FORE:\I='IG 

rundet morenemateriale. Ved siden av dette er der en tilblanding av 
rullestein, som tildels viser isskuringsstriper og andre tegn på istrans
port. Det antas at rullesteinsmaterialet representerer strandgrus 
dannet i en tid da deler av shelf-området var tørrlagt og at innlands
isen under sin fremrykning transporterte og avsatte dette materiale 
utover til egga. På grunn av de submarin-topografiske forhold og 
avsetningenes karakter antas det at det var innlandsisen under siste 
istid som rykket frem til shelfens ytterkant. 

I de grunde partier nærmere kysten med dybder under ca. 90 m 

utgjør rullesteinsmaterialet en langt større del av avsetningene enn 
på dypere vann. (Maks. 56 %) . Dette kan forklares ved at disse 
grunne partier lå tørrlagt en tid etter at isen hadde trukket seg til
bake, og at tilblandingen av kantrundet morenemateriale skyldes 
isfjelltransport under den etterfølgende tid. 

I ordskiftet deltok: Eilif Dahl, Rosenqvist, Werenskiold, Isachsen. 
Marthinussen og foredragsholderen. 

Ei lif D a h  l uttalte: Det er meget vanskelige problemer fore
dragsholderen har tatt fatt på og jeg håper at han kan arbeide videre 
med dem også i fremtiden. Jeg vil særlig peke på at det er viktig 
at metodespørsmålene blir tatt opp til grundig bearbeidelse. 

Vi kjenner så noenlunde sydgrensen for innlandsisen både under 
den siste istid og under de kvartære nedisningers maksimum. Under 
den siste nedisning i kvartær tid gikk isgrensen over det sydlige 
England, gjennom Holland og videre østover. På den andre siden 
av Atlanterhavet gikk grensen syd for Boston og New Y ork og videre 
vestover. Nord for denne grense kjenner man ikke sikre isfrie områder. 
På dette grunnlag har den oppfatning etterhvert gjort seg gjeldende 
at alt land nord for isgrensen var totalt isdekket; det fantes ingen 
isfrie forland og knapt nok isfrie nunatakker langs alle Atlanter
havets kyster inntil vi kommer til det nordligste Grønland. På bak
grunn av erfaring fra Antarktis er det ikke lett å tro på en slik kom
pakt nedisning, det ville være forbausende om der i det hele ikke 
eksisterte isfrie partier noe steds nordenfor nedisningens sydgrense. 

Det er mulig at man er kommet fram til den oppfatning at alle 
det nordlige Atlanterhavs kyster var totalt nediset fordi man enda 
ikke har lært hvorledes man skal gjenkjenne eventuelle isfrie om
råder både under nedisningenes maksimum og under den siste istid. Kan 
vi lære det på Møre vil det være et resultat av den største betydning. 

Foredragsholderen syntes å gå ut fra at alle flyttblokker og alle 
skuringsmerker på Møre stammer fra siste istid. Jeg vil da trekke 
frem hva Blytt skrev i 1876 i sin avhandling: Forsøg til en Theori 
om Invandringen af Norges Flora. Han skrev (s. 345): <1Sålænge det 
ikke er afgjort, om der har været en eller flere Istider, kunne vi 
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ingenlunde være sikre paa, at alle de Skuringsmærker, som ere rids
ede i \'ore Fjelde, hidrøre fra den sidste Istid>>. Det er advarende ord, 
men de synes ikke å ha nådd sin adresse. Det savnes i den kvartær
geologiske litteratur en begrunnelse for den oppfatning at alle skurings
merker langs Atlanterhavets kyster stammer fra siste istid, basert på 
en kritisk bearbeidelse av de foreliggende observasjoner og argumenter. 
Det vilde være av stor betydning om det ble gjort; skulde det vise 
seg umulig å gi en holdbar begrunnelse for tanken så er også det et 
viktig resultat. 

Et av de viktigste kriterier på nedisning er tilstedeværelse av 
flyttblokker. Når man konstaterer at man fant en flyttblokk på et 
eller annet sted innbærer det for det første at man har gjort en obser
vasjon, man har funnet en blokk av en bestemt karakter. Men det 
innebærer også en tolkning av observasjonen idet man mener at isen 
har flyttet blokken. Det er vesentlig at tolkning og observasjon 
holdes fra hverandre; man stoler alltid på en alvorlig arbeidende 
manns observasjoner, men man vil gjerne stå fritt overfor tolkningen. 
Et slikt synspunkt er viktig f.eks. når det gjelder den flytt blokk O. T. 
Grønlie har skrevet om fra Værøy i Lofoten. Det er en gneissblokk, 
men funnet av en slik blokk er ikke noe overbevisende argument for 
at Yærøy var nediset siden berggrunnen består av gneiss. Det eneste 
man har å holde seg til i dette tilfelle er Grønlies autoritet. 

Foredragsholderen trakk fram de topografiske forhold på hav
bunnen utenfor kysten til belysning av spørsmålet hvor man må 
søke grensen for den siste istids innlandsis. Blant andre har professor 
Holtedahl i sin <<Norges Geologi>> brukt liknende argumenter når det 
gjelder de trauformete fordypninger på shelfområdet utenfor Norges 
vestkyst. Overfordypningene er fra 25 km lange og oppover og er 
gjerne noe lenger enn brede. Det antas at disse fordypningene svarer 
til gamle breleier. 

Det er vel kjent fra landjorden at isen har stor evne til å skape 
overfordypninger, alle innsjøer av noen størrelse i Nordeuropa og det 
nordlige N ordamerika er dannet som et resultat av isens gravende 
arbeid. Men det er farlig å overføre erfaringer fra landjorden, som 
er et erosjonsområde, til forholdene under havets nivå hvor der fore
går en akkumulasjon. 

Hvis det er så at trauformete fordypninger eller overfordypninger 
av andre typer er et resultat av isens gravende arbeid, så skulle det 
ikke være mulig å finne liknende overfordypninger i områder som 
ikke ble nådd av de kvartære nedisninger. Et slikt område har vi i 
den Britiske Kanal, og fig. l gir et billede av det submarine relieff 
etter sjøkartene. Vi ser en trauformet overfordypning like vest for 
Brest, den er omtrent 35 km lang, bunnen ligger på 192m og terskelen 
på 112m. En annen mindre overfordypning ser vi like nord for 
Cherbourg-halvøya. 
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Fig. l. Kart OYer elet submarine relieff i den Britiske Kanal. EkYidis
stanse 50 m. 
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Et av de merkeligste trekk i det submarine relieff i den Britiske 
Kanal er den langstrakte overfordypning nordvest for Cherbourg
halvøya og som går under navn av The Hurd Deep. Bunnen ligger 
på 172m og terskelen på 86 m. Den minner atskillig om en fjord, 
så denslags overfordypninger kan også dannes uten medvirkning aY 

noen kvartær ned isning. 
Et annet spørsmål er hvorledes disse overfordypningene er opp

stått. Hensikten med å trekke dem frem her er å peke pa hvor for
siktig man må være hvis man skal bruke reliefforholdene på hav
bunnen utenfor Norges kyst i argumentasjonen om hvor innlands
isens grense gikk både under den siste og under tidligere istider. 

I. U n d å  s : Xivåer og boplasser i Sør-Norge. 
Jeg skal vise et forsøk på å dra isobaser for tapesniva og marin 

grense i Sør-Norge. Det er et ledd i studiet av de vilkår mennesket 
møtte da det først kom inn i landet etter istiden. 

Jeg begynte å samle opplysninger om boplasser eller flint plasser 
med såkalt <<Fosnakultun> under krigen - i det håp engang å nå et 
resultat som kunne være til nytte for den arkeolog som eventuelt i 
framtida kommer til å ta seg av Fosnakulturen. 

Ved å se gjennom tilvekstfortegnelsene til museene for de siste 
100 år måtte jeg få rede på hvor det er funnet Fosnakultur. Kon
servatorenes utsagn og noen arkeologers foreløpige behandling av 
kulturen måtte da være det jeg kunne holde meg til i dommen over 
hva som er en <<Fosnaplass)> eller ikke. 

<<Fosnakulturem skal da inneholde skiveøkser og kjerneøkser, en
eggete pilespisser, noen tvereggete, mikrolitter og kjerneredskaper av 
ymse slag - overveiende av den flint som fantes på kysten. Det 
kjedelige er at de fleste av de nevnte typer også finnes i andre kul
turer, så det er vanskelig for en amatør å avgrense <,Fosnakulturem 
fra dem, og det kan godt hende jeg har vært hårdhendt til å sjalte 
ut plasser med delvis yngre saker. 

Etter min dom finnes fosnaplasser slik som figurene l og 2 viser, og 
enda er der tatt med mange tvilsomme plasser og spor. Likevel må 
en kunne si at fosnakulturen finnes i Møre-Trøndelag, ytre Vest
land og i Østfold, men mangler i Sogn og Fjordane, Rogaland, Sør
landet og vest for Oslofjorden. Hvorfor? 

Nest plassene er det spørsmål om tapesnivået, som danner den 
nedre grense for fosnaplassene, og den foreløpige kladd til tapes
isobaser viser fig. l. Med litt jenking både av egne og andres tall for 
nivået, får jeg isobasene til å gå stort sett regelmessig unntatt pa 
Sørlandet. Der blir det en uregelmessighet som kan tyde på at Sør
landet har vært senket tektonisk i postglasial tid. 

Bortsett fra noen få tvilsomme plasser ligger fosnaplassene under 
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Jsoha5er !'or tapesnivåef 

• = Flintplass med Tosnapreg 

Frg. l. 
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marin grense, som det derfor kan lønne seg å få et bilde av. Isobasene 
på fig. 2 er trukket etter målinger i de store fjorder, og det er sett 
bort fra m.g. på halvøyene og på Utsira, fordi halvøyene kunne være 
isdekt seint, og Utsiras marine grense er fra Skagerakbreens tid. 

Den marine grense er lav i ytre Sogn og Fjordane, der fosnaplasser 
mangler, der er også lite av strandflate og lave øyer. Stadlandet og 
Olderveggen, Hovden og Batalden har stup mot havet, og det var 
lite flint å finne. Det var ikke slik natur Fosnafolket likte. Men på 
Jæren er også marin grense lav, og der var det flint, så mangel på 
flint og innbydende lavland kan neppe være noen forklaring på at 
fosnaplasser mangler i noen strøk. 

Figur 2 viser at marin grense har større uregelmessighet enn tapes
nivået på Sørlandet. �orges Geologi s. 631 viser at m.g. ikke kan være 
over 10m høy på Stjernøya, og Danielsens arbeider viser at m.g. må 
,·ære minst 50 m høy ved Kristiansand. Isobasene blir klemt sammen, 
marin grense får en sterk stigning der. Det virker som om det sydligste 
Sørland er senket til et nivå med stor stigningsgradient. Sammen
holdes Danielsens tall for Kristiansand med Tanners spektrum, kom
mer m.g. på linje d5 eller omtrent på Littorinanivået. Antar vi at 
tapesnivået og marin grense faller sammen i 10m høyde på Stjern
oya, kommer vi til en enda yngre marin grense både etter Tanners 
spektrum og plate 20 i <(Norges geologi>>. 

Den marine grense utenfor Raet på Sørlandet faller altså under 
Tanners f-linje. I Østfold faller den tilsvarende marine grense på 
i-linjen. I følge spektret skulle Sørlandet da ha hatt en tektonisk 
senkning på ca. 20m seinere enn i f-nivåets tid. Da dette nivå er 
et kritisk ni·vå for den eventuelle innvandring, som vi siden skal se, 
kan vi tenke oss at en slik senkning kan være noe av årsaken til at 
fosnaplasser mangler på Sørlandet. 

Jeg synes det er merkelig at strandlinjene - som synes å gå 
regelmessig hele kysten ellers - har fått en slik forstyrrelse på Sør
landet og i Rogaland. Fra Fægris arbeide på Jæren vet vi nemlig 
at den marine grense der svinger ned og skjærer tapesnivået i ca. 
9 m høyde i Figgjodalen. Både i øst og i vest synes det å være strand
linjer borte - strandlinjer som sikkert tilhører siste istid. Det er et 
spørsmål h\·a det er som kan være årsaken til det annet enn en for
kastning ute i � orskerenna. 

Figur 3 gjelder sammenhengen mellom det som er funnet her og 
tilsvarende dannelser i Sverige og Jylland. Når vi kommer bort fra 
Sørlandet, blir det ikke noen naturlig motsetning mellom retningene 
av isobasene, jeg ser da bort fra de lavere og yngre marine grenser 
som er funnet oppe i dalene og i Telemark. 

Figur + er et profil fra Stjernøya til Tyrifjorden over figur 3. 
Den marine grense får en svær stigning sydligst og er neppe trappe
trinnformet, som den pleier å være normalt. Profilet viser ellers at 
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det er et lavere og yngre tapesnivå som er fulgt på Sørlandet og yest
sida av Oslofjorden enn på østsida, og det kan harmonere på en måte 
med W. C. Brøggers resultat av 1905 og K. Fægris fra Bømlo. Vi skulle 
finne en Nøstvetkultur ned til den yngste linje (fig.), og den store for
skjell i oppfatning og alder av tapesnivået, gir også noe av en for
klaring på at fosnakulturen forsvinner brått ved tapesnivået i ytre 
kyststrøk, men synes å forekomme relativt lavere inne i fjordene, 
f.eks. i Trøndelag. 

Vi sakner foreløpig materiale til å bedømme hvor sikkert dette 
kan være, men det kan være godt å bli klar over hva ren strandlinje
måling kan bety også i Oslofeltet og på Sørlandet. For meg som skulle 
se etter hva fosnafolket møtte, er det viktig. Jeg skulle se fosna
plassene i forhold til nivåer som går fra ca. 10m over havet til minst 
200 m over havet. Det blir også da spørsmål om det finnes et nivå 

som går rettlinjet mellom de nevnte høyder, eller om nivået er krumt 
eller sammensatt av rette linjestykker. Jeg ser at det vi har kalt 
tapesnivået er sammensatt eller tilnærmet krumt, og jeg undrer meg 
over at ikke et annet transgresjonsnivå er krumt eller sammensatt. For 
å være på noenlunde sikker teoretisk grunn, velger jeg Øyens gamle 
tanke om at et nivå er tilnærmet parabelformet, selv om andre fors
kere dels har hatt vansker med å påvise dette i naturen. 

Jeg velger det nivå som danner marin grense ved Skådalen 220m 
og tapesnivå 75 m, som etter Brøgger og Samuelsen skal høve til 
Tyristrand- Vikersund. Det andre punkt blir der f-linjen og tapes
linjen skjærer hverandre ca. 5 m over havet i Tanners spektrum 
Jeg regner ut parablene og tegner dem inn i et profil (fig. 5). 

Nå kan jeg lett få fosnaplassene på rett plass i dette profil ved å 
styre dem inn etter tapeshøyde på plassens sted. En del av de plasser 
som faller vesentlig over den høyeste parabellinje i den venstre del 
av profilet, må vi se bort fra som tvilsomme fosnaplasser- som nr. 
112 og 117, 66 og 4, 64 og 9 3, 65 og 7 2, mens 7 7  og 78 er sikre nok. 

Da den høyeste linje sikkert er så høy og gammel som f-linjen, kan 
profilet si oss at det er ingen ting i veien for at Fosnafolket var i 
Sør-Norge like tidlig som Komsafolket var i Finnmark, fordi det er 
meget få plasser som kommer over f-linjen også der. Det ser også ut 
til at Fosnafolket var i Østfold like tidlig som på Vestlandet og i 
Møre-Trøndelag. Det er mulig at representanter for Fosnafolket var 
i Østfold da isfronten lå ved Grefsen. Men vi kan ikke si at de var 
det sikkert, fordi det er funnet for få spor etter slike tidlige innvand
rere i Sør-Sverige og for få beviser for at de kom så tidlig inn i Østfold. 

Jeg har også trukket rette linjer i profilet, og kan da se om det 
ved forskyvning av plassene til den rette tapeslinje, blir noen stor 
forskjell i plassenes forhold til den øvre linje. Noen plasser kommer 
litt lavere, men stort sett gjelder det som er sagt ovenfor framleis. 
Etter profilet ser det ut til at Fosnafolket kom inn i Norge i slutten 
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av Yoldiahavets eller begynnelsen av Ancylussjøens tid, da Sverige 
var land±ast med Danmark, og en stor del av Østersjøens bunn var 
tørt land. Sammenholdes det med plassenes beliggenhet på de ytterste 
øyer og holmer, kan en rent hypotetisk si: Det ser ut til at Fosna
folket hadde selen som viktigste fangstdyr. Den ga mulighet for 
å lage båter og telt eller husly, så det kunne bo i åpent lende og ikke 
søkte huler og hellere. Det er mulig at dette folk holdt til ved strender 
som nå ligger på Østersjøens bunn. Arkeologene finner jo at folkets 
redskaper har trekk felles med kulturer ved den sydøstlige Østersjø. 

Holdt folket til ved Yoldiahavets strand, ville dettes overgang 
til Ancylussjø være noe av en katastrofe for folket ved at dyreliv 
og fangstmuligheter i sjøen forandret seg, og det ble nødt til å ta 
på vandring til en saltere havstrand. Vi kan neppe tiltro dette folk 
en slik oppdagertrang at det ble ført inn i Norge så tidlig av den. 
Det var nok heller noe det søkte, og som det fant på de ytterste 
øyer i Østfold og ellers ved havet. Det kunne neppe være bare den 
flint det var vant til, men måtte være noe av det liv som i seinglasial 
tid var på vandring mot nord. Det er ikke noen rikdom på fosna
plasser ned mot tapesnivået i Østfold, som der tapesnivået er lavt 
på Møre. Det tyder på at det vesentlige av folket forlot Østfold tid
lig fordi livsgrunnlaget der ikke ble slik som på kysten av Norske
havet. Selen trakk mot nord og mye med den. 

Det er ikke sikre spor etter folkets vandring til Vestkysten hver
ken langs kysten eller over fjellene, både om det og om folkets opp
treden i Østfold er det usikkerhet. Men det synes merkelig at folket 
skulle holde til på slike steder som Sagholen, Herrebokasa, Ulvås, 
Høgnipen, Breiholt, Ådalen, Aserud, Mulerud, Holsten, Trollerud og 
Sørli hvis det ikke var havet som tvang det dit. Noen steder kunne 
det være fiske i en bekk eller ferskvann, men ikke alle disse steder, 
dessuten er det ikke noen plass som viser sikkert at Fosnafolket var 
ferskvannsfiskere - ikke en gang på Jæren - såvidt jeg kan se. 
Det er bestandig yngre typer blant redskapene fra vassdrag og vatna. 
Vi får håpe på sikrere funn med tiden (fig. 6). 

Noe av skylden for det usikre resultat kan alle vi ha som tok 
med oss det vi så på en fosnaplass. Vi var for store amatører både 
i den ene og den annen retning. Vi forsto ikke at det måtte utvises 
stor forsiktighet med det som lå på en fosnaplass. Om dette folk var 
i landet så tidlig som fig. 5 synes å vise, måtte jorden på boplassene 
mye være vegetasjonsløs og utsatt for solifluksjon. Yngre steinalder
folk kunne også rote i fosnaplassene etter flint. A grave ut en fosna
plass slik at en kan slutte noe av stratigrafi og artefakters leie er 
meget vanskelig. Plassen kan være forstyrret både av natur og men
nesker og omkalfatret i høy grad, og det er som regel for seint å foreta 
en grundig undersøkelse når museene får melding om plassen. For 
det første hadde vi ikke råd og for det andre ikke kunnskap til å 
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J7ig. 6. Østfold på f-nivåets tid. Hvitt: ha\". Snrt: land, 1-7: 
spor etter fosnafolk. 
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ta vare på det som fantes i vår jord, derfor er det umulig etter mel
dingene fra museene å si na hva som skyldes Fosnafolk og hva som 
skyldes yngre folk aY elet som er kommet fra en flintplass eller bo
plass. Men vi kan finne plassenes høyde i forhold til niYåene bedre 
enn det er gjort, der det er nyttig for en slutning om folkets innvandring. 

I ordskiftet deltok: ::\Iarthinussen, E. Johansen, Isachsen, Fey
ling-Hanssen og foredragsholderen. 

E r l i n g  J o h n s en : Flintfunn og flinttyper fra Øst-Norge. 

Flint har uten sammenligning vært det mest ettertraktete rå
materiale i Norges stenalder. Den arkeologiske forskning har derfor 
reist spørsmålet om ikke en stor del a\' den flintmengden som fins 
på boplassene fra denne tiden er blitt innført med handel, eller at 
folk fra Norge har hentet den selv i Danmark eller Skåne. For å 
få klarhet over dette, har foredragsholderen foretatt stentellinger 
langs den svenske v estkysten og videre oppover østsiden av Oslo
fjorden til Moss, og på vestsiden av fjorden nedover til Jomfruland. 
De fleste tellingene er utført mellom nåværende havnivå og 30 m o. h. 
Undersøkelsene er foregått på den måten at all sten innenfor et be
stemt område er talt opp. Områdets størrelse har variert etter mengden 
av sten. Men et minimumskrav har vært at minst 1000 stener er kom
met med i tellingen. 

Det har da vist seg at det langs kysten fins mer flint enn man 
før har antatt. På mange av lokalitetene er det således funnet over 
3 % flint. De rikeste stedene har vært Koster i Sverige, Søsterøyene 
og Ramsøy i Norge. -:\len det er jo ikke bare den prosentvise mengden 
av flint som avgjør hvor mye materiale som har stått til rådighet i 
stenalderen. Like viktig er det at flinten forekommer i så store knoller 
at de var brukelig til redskapsemner. Og også på denne måten var 
det funne flintmateriale tilstrekkelig stort nok. Det ble f.eks. iakttatt 
knoller på opp til 8 kilo, og i flere tilfelle var knollene store nok til 
selv å lage økser av. 

Hovedresultatet av disse undersøkelsene rent arkeologisk, er at 
det uten tvil har vært nok flint til rådighet for dem som levde av jakt 
og fiske i Norges stenalder. Det er ingen grunn til å anta at folk har 
måttet dra helt til Danmark for å skaffe seg den nødvendige flinten 
til pilespisser, skrapere og annet småverktøy. Og det har også vært 
mulig å finne flintblokker store nok til enkelte øksetyper som fins 
innen den neolitiske kulturkrets. 

I sammenheng med disse undersøkelsene er det også blitt foretatt 
en gjennomgåelse av flinttypene på Norges boplasser. Det viser seg 
da at det på de eldste boplassene nesten bare fins grov og dårlig 
danienflint, mens den gode senonflinten dominerer på de yngste bo-
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plassene. Hovedmengden av den siste flinten ma derfor være kommet 
til Norge mye senere. Og undersøkelser owr den havisen som i vår 
tid kommer til Norge fra Kattegat har 'l'isl at den innholder grus fra 
strendene der nede. Det er således ikke noe merkelig at det fins flint 
på innsiden av Raet, den er kommet dit med h�1xis, og den transpor
terer ennå flint opp i Oslofjord-området. 

I ordskiftet deltok: Holtedahl, Størme r  og foredragsholderen. 

O. L i e s t ø l : Bresjøen ved Østerdalsisen. 

En gjennomgåelse av de bredemte sjøers tappingsmekanisme. 
Østerdalsisens bresjø tappes sannsynligYis ,-ed oppsmelting av en 

tunnel. Dersom de nåværende klimatiske torhold vedvarer, vil man 
om ca. 10 år komme til en kritisk situasjon da en meget rask uttap
ping kan ventes. Undersøkelser av dalen nedenfor Østerdalsisen 
viser en avspyling av løsmaterialet langs eh·en til en høyde av ca. 
8 m over normal vannstand. Dette er sannsynligvis spor etter en 
flom fra bresjøen omkring 1700 tallet, da breen ,·ar omtrent av samme 
størrelse som nå, men under framrykning. 

I ordskiftet deltok: Føyn, G. Holmsen, \\'erenskiold og foredrags
holderen. 

P e r  H o  l m s e n  : Innlandsisens avsmeltningsforløp nord og syd for 
vannskillet på Dovrefiell. 

Det er fremfor alt gjennom Gunnar Holmsens (1915) og I. K. 
Streitliens (1935) undersøkelser at vi kjenner til hvorledes isavsmelt
ningen foregikk syd for vannskillet mellom Ostlandet og Trøndelag. 
Isens avsmeltningsforløp omkring Trondhjemsfjorden er studert av 
O. Holtedahl (1928). Det er verdt å merke seg at Holtedahl parallel
liserer Tautrastadiet med Østlandets Ra-stadium. 

Om isavsmeltningens forløp nord for Yannskillet på Dovrefjell 
foreligger der relativt få opplysninger i litteraturen. De viktigste 
arbeider tør være Nordhagens (1929) og H. Holtedahls (1949). Et 
par mindre arbeider av A. Grønlie foreligge r  foruten K. Strøms 
artikkel (1952). 

Forsøk på å parallellisere kystens stadier med innlandets ble 
først gjort av A. M. Hansen i hans avhandling om strandlinjer i 1886, 
og av R. Nordhagen (1929). Disse forsøk stotte på store vanskelig
heter og usikkerhetsmomenter. Det er dette problem jeg vil komme 
inn på i nærværende artikkel, og mine undersøkelser er gjort innen 
kartbladet Opdal, og gjelder isens avsmeltningshistorie inntil vann
skillet Sunndalen-Folldalen ble isfritt. 
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Fig. 2. <.Strandlinjen» i Åmotsdalen. I forgrunnen det renspylte fjellparti i 
skråningen av Tverrfjellet. 

Høytliggende merker etter gamle smeltevannsløp viser at smelte
vann rant mot vest til Sunndalens dreneringsrenne lenge før nevnte 
vannskille ble isfritt. Mellom Åmotsdalen og Skirådalen fører et fjell
pass over i godt og vel 1400 m høyde hvor en større vannmasse har 
rent over. På denne tid var følgelig Åmotsdalen fylt med is til over 
denne høyde. 

Det neste stadium av isens avsmeltning skal jeg omtale nærmere. 
I Åmotsdalen syd for Støl sr. finnes på sydsiden av dalen en bre
randlinje synlig nedenfra som en strandlinje i ca. 1200 m høyde. Den 
kalles <<Strandlinjen» på stedet. I virkeligheten er det en hellende 
linje med fall omkring l : 100 og som begynner i øst høyere oppe 
på fjellet, først med atskillig steilere fall. Den er bygget opp som en 
voll ut mot dalen, oppstått ved at stein er ramlet ned fra iskanten. 
Helningen avspeiler iskantens forløp, og der er merker etter en be
tydelig smeltevannstrøm som rant innover Åmotsdalen. 

Smeltevannet fra Åmotsdalen og det som da var Drivas nedslags
felt samlet seg inne i Åmotsdalen og rant videre langs nordsiden av denne 
og over et skar som fører over til Snøfjelltjernene i ca. 1150 m høyde. 
En lang renspylt strekning i østskråningen av Tverrfjellet viser hvor 
vannet rant. 
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En tid rant vannet ut gjennom Hammerdalen, en trang bergkløft 
som fører vestover fra øvre Snøfjelltj. Store smeltevannløp ved Ham
merdalens utløp ned mot Veggvatnet viser dette. Det topografiske 
kart er galt tegnet ved Hammerdalen. Også høydeangivelsene er 
meget gale på kartet, og mine barometermålinger er derfor også 
beheftet med store feil. 

Veggvatnets karakteristiske topografi består i at det er et utpreget 
dødis-terreng med store grytehull. I van Rosenqvist nevnte dette 
terrenget under et diskusjonsinnlegg i NGF i begynnelsen av krigen. 
På den tid da vannet fra Amotdsalen rant over til Veggvatnet var 
Lindalen følgelig fylt av død is. Vannet avsatte en mengde materiale 
her og rant videre over til J enstad. Jeg skal straks komme tilbake 
til dette. 

Situasjonen ved Hammerdalen viser dessuten isavsmeltningfor
løpet på dette sted. Etter at isen var sunket ganske ubetydelig sam
men, fikk vannet avløp langs iskanten rundt Hammerdalskollen på 
nordsiden, og ved isens videre avsmeltning ble stadig lavere laterale 
spylerenner dannet, alle i retning av Veggvatnet mot Jenstad. 

Tilbake til forholdene nedover mot J enstad. Det er fra denne tid 
de av Nordhagen (1929) beskrevne strandlinjer stammer. Nordhagens 
uttrykk strandlinjer er forøvrig ikke helt nøyaktig, idet det dreier 
seg om terrasser, bygget opp mot iskanten eller avsatt i lokale rand
sjøer, tildels med korresponderende vannflate-nivåer, som det synes. 
De øverste glasifluviale randdannelser ved Lindøla når opp til et 
markert nivå av ca. 850 m o. h. ifølge Nordhagens barometermåling. 
De egentlige terasser ligger lavere, hvorav ett meget utbredt nivå er 
750-760 mo. h. Selv disse terasser inneholder grytehull. 

Disse randsjøer var demt opp av isen i Sunndalen omtrent ved 
det sted som heter Gjøra. Sunndalsbreen sendte på denne tid en 
blindtarm inn i dalgropen ved Jenstad (elven Gjøras dal) og fylte 
denne og den nederste del av Gruvedalen (egtl: Grøvu-dalen), først 
til ca. 850 m o. h. Senere, da smeltevannet kom for alvor, demte 
Sunndalsbreen ved Gjøra opp randsjøene til 750 m-nivået og lavere 
nivåer. Vi kan uten stor feil regne at Sunndalsbreens overflate ved 
Gjøra lå ca. 850 m o. h. (nuværende havnivå) på det tidspunkt da 
avsmeltningen begynte og de øverste dødis-avleiringer langs Lindøla 
ble avsatt i 850 m o. h. 

La oss tenke over hvordan denne Sunndalsbreen så ut. Da vannet 
rant gjennom Hammerdalen lå isen her til en høyde av mindst 1150 
m o. h. , og isen fylte da Dindalen til minst denne høyde, altså også 
omkring Lønset. Vi vet dette fordi smeltevannløpene rundt Hammer
dalskollen viser tydelig at isoverflaten lå høyere i retning av Lønset 
enn i retning av Jenstad. Nu ligger Lønset ca. 16 km ovenfor Gjøra. 
Isens overflate hadde på denne strekning en gradient av minst 300m 
på 16 km, eller nær l :50. Herav kan vi bl. a. trekke den meget 
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Fig. 3. Terrassen ved Hellaugseter i Åmotsdalen. Ovenfor sees litt av <<Strand
linjen>>. I bakgrunnen store Åmotshytten. 

viktige slutning at Sunndalsbreen var aktiv på denne tid. Etter at 
isen \'ar sunket sammen til 750 m o. h. ved Gjøra, måtte gradienten 
være omtrent den samme for at smeltevannet fremdeles skulle renne 
ut gjennom Lindalen. 

Forsøker vi å følge dette stadium bakover i retning av vannskillet 
øverst i Drivdalen, er dette ikke så helt umulig. Omtrent ved kart
grensen i syd finnes merker etter store smeltevannløp med ansamling 
av større grusmasser i 1400-1450 m høyde; en lokalitet her er Finn
eggbekken vest for Drivstua. Disse smeltevannløp kan følges så noen
lunde over til Åmotsdalen, og det er rimelig at de representerer, så 
noenlunde iallfall, det samme stadium som foran er skildret fra Åmot�
dalen og Jenstad. Gradienten av denne øvre del av Sunndalsbreen 
har vært atskillig mindre enn den nedre del, nemlig ca. 300 m på 35 
km, eller ca. l : 110. 

Det er ønskelig å datere dette stadium i isens avsmeltning, som 
jeg vil kalle J enstad-stadiet, fordi den på en måte knytter sammen 
kystens avsmeltningshistorie med høyfjellets. Nordhagen forsøkte å 
sammenligne J enstad-stadiet med brefrontens stilling ved Gikling, 
16 km nedenfor Gjøra i Sunndalen. Den store endemorene ved Gik
ling, kjent fra Øyens undersøkelser, senere omtalt av G. Holmsen 
(1923), er av gode grunner antatt å svare til Ra-stadiet. Denne antagelse 
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grunner seg på funnet av Yoldia Arctica, og at den marine grense 
er 155 m o. h. der. Den er videre blitt sannsynliggjort gjennom Bjørn 
Andersens undersøkelser av Ra-morenenes forløp gjennom Sørlandet 
frem til Lysefjorden og Jøsenfjorden. Nordhagen kom til at Jenstad
stadiet ikke kunne svare til Giklingmorenen fordi han fant at breens 
gradient ble usannsynlig stor. Morenen ved Gikling ligger 150-180 
m o. h., hvilket skulle tilsvare en gradient av meget nær 700 m på 
16 km når landhevningsgradienten er trukket fra, eller l : 23. Nord
hagen trodde derfor at J enstad stadiet er vesentlig eldre enn Ra-tiden. 

Men dette behøver slett ikke å være tilfellet. Bjørn Andersen 
finner nemlig for Lysefjordbreen under det yngste av den forreste 
gruppe endemorener en gradient av 700-750 m på de første 16 km 
bakover, eller l : 25 til l : 21. Dette billede av Ra-tidens mektige 
fjordbre i Lysefjorden gir stoff til tanken om å revidere Nordhagens 
oppfatning. Riktignok bør vel ikke gradienter overføres fra den ene 
bre til den annen, men både dalformen og brelengdene er så vidt 
sammenlignbare (Sunndalen er praktisk horisontal de 16 km neden
for Gjøra, mens Lysefjorden har et betydelig fjorddyp). Jeg antar at 
den traugformige fordypning i Lysefjorden ikke har spilt nevne
verdig rolle for breoverflatens gradient, og dermed vil de to breer 
være mere direkte sammenlignbare. Som det fremgår av ovenstå
ende tall, ville gradienten av Sunndalsbreen og Lysefjordbreen de 
nederste 16 km være praktisk talt like under forutsetning av at 
Gikling-morenen og Jenstad-stadiet er ett og det samme. 

Jeg mener derfor å ha grunner til å datere Jenstad-stadiet til Ra
tid. 

La oss gjøre en kort betraktning over Sunndalsbreens material
husholdning på denne tid. Her må vi ta i bruk H. Holtedahls under
søkelser over de morfologiske formelementer i den nordvestre del av 
kartbladet Opdals område. Han finner ingen sikre spor etter en lokal
glasiasjon som kunne svare til Ra-tiden. Området nord for Sunndalen 
faller dermed bort som mulig akkumulasjonsområde for Sunndals
breen, bortsett fra mulige små tilførsler fra lokale småbreer i Storli
dalen og Gjevilvassdalen. Å bestemme snelinjens høyde på Sunn
dalsbreen lar seg ikke gjøre på grunn av mine undersøkelser, men 
la oss anta med Bjørn Andersen at snelinjen under Ra-tiden lå 400-
550 m lavere enn i nutiden. Dette skulle tilsi en snelinje på henved 
1400 m o. h. Dermed bortfaller så godt som hele Opdalskartets om
råde som akkumulasjonsområde for Sunndalsbreen. Dens tilførsel var 
med andre ord begrenset til selve innlandsisen i sydøst og øst. Over 
fjellpasset sydligst i Vinstra-dalen og fjellpasset over Vårstigåen 
hadde den sannsynligvis en tilførsel fra denne, men hovedtilførselen 
kom nok over vannskillet øverst i Drivdalcn. Ekstrapolerer vi verdien 
1450 m o. h. ved Finneggbekken til området omkring Kongsvoll 12 
km lenger syd, med den gradient som vi fant for den øvre del av 



NORSK GEOLOGISK FORENING 185 

Sunndalsbreen, nemlig l : 110, finner vi breoverflaten omkring 
Kongsvoll i ca 1550 m o. h. Det nuværende vannskille er 950 m o. h. 
Brestrømmen over dette vannskille måtte da overstige 600 m i tyk
kelse, og skulle tilsi en ganske betydelig materialtilførsel. 

Vi kan se for oss landskapet omkring vannskillet på denne tid: 
innlandsisens 1'eldige kuppel mot syd og øst, og bare Knutshø 
som en liten nunatakk stikkende vel 100 m opp av isen. Mot vest 
alt tallrikere nunatakker, Snehetta omtrent helt nediset av lokale 
breer, men med de bratte styrtningene fri for isen. Mot nord den 
veldige Sunndalsbreen sigende som en strøm med stor bevegelses
hastighet. 

Lengden av denne Sunndalsbreen regnet fra Kongsvoll-området 
hvor den gikk ut fra innlandsisen målte vel 80 km helt ned til bre
tungen ved Gikling. Til sammenligning var Lysefjordbreen ca. 30 
km. Norges lengste nuværende bre, Tunsbergdalsbreen er  bare 14 km 
(iflg. B. Andersen 1954). 

Da smeltningen satte inn for alvor, trakk bretungen seg raskt 
tilbake, og isoverflaten ved Gjøra sank tilsvarende. Derved oppstod 
snart bl.a. det utpregete 750-760 m-nivå av de lokale randsjøer 
hvori smeltevannet, som fremdeles rant gjennom Åmotsdalen over 
fjellpasset til Snøfjelltjernene, avsatte de store grusterasser, bl.a. 
<<Middagshjellem (Nordhagen 1929). Fra samme tid stammer også 
terrassene ved Røymoen i Gruvedalen, avsatt av smeltevann fra denne 
kant. Det er ikke riktig som Nordhagen sier at endemorenen nord 
for turisthytten i Gruvedalen er avsatt av en bretunge oppover dalen. 
Den er avsatt av en bretunge som rant nedover dalen, og er etter 
all sannsynlighet Ratidens brefremstøt i denne dal. 

Det er liten grunn til å betrakte dette smeltevannstadium som en 
langvarig periode. Isen i Åmotsdalen måtte synke sammen og vannet 
forlot fjellovergangen til Snøfjelltjernene. I stedet rant det nedover 
gjennom Drivdalen som nu. Et stort smeltevannløp finnes i Skår
dalen mellom Snevehovda (kartets Svarthaugen) og Hornet opp for 
Forbregd (dette Hornet må ikke forveksles med fjellpartiet av samme 
navn mellom Gjevilvassdalen og Storlidalen). Noe stadium av aktiv 
glaciasjon lavere enn Jenstad-stadiet er foreløpig ikke kjent. Vi må 
regne med at isen smeltet raskt ned uten markerte fremstøt. Men det 
finnes store mengder dødis-avleiringer både i Åmotsdalen, særlig 
omkring Støl sr., i Storlidalen (jfr. H. Holtedahl 1949), i Gjevilvass
dalen og i den gamle hoveddalen over mot Orkla, nordøstover fra 
Opdal. Fra det siste område har A. Grønlie (1948) beskrevet terrasser 
i Almdalen, hvor han, forøvrig feilaktig, parallelliserer lateralterassen 
ved Gorsetsetrene med Giklingmorenen. Etter at dette foredrag ble 
holdt, har B. Løkås (1955) beskrevet en rekke avsmeltningstrinn 
nordøst for Opdal. Alle disse avsmeltningstrinn skriver seg fra tiden 
etter J enstad-stadiet (ra-tiden). 
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Sunndalsbreen var i mellomtiden skrumpet inn. Vannskillene 
over til Vinstradalen og over Vårstigåen var blitt isfrie, og den eneste 
materialtilførsel kom fra syd i form av en tynn bre som rant nord
over til DriYdalen. På dette stadium eksisterte allerede de mindre 
bredemte sjøer mot de nevnte Yannskiller som påYist avG. Holmsen. 
Dessuten har K. Strøm påvist randsjøer i Stroplsj�dalen, samt at 
breen var levende ved å danne sidemorener i Kaldvellas dal og i syd
skråningen av Knutshø i vel 1300 m høyde. Det laveste stadium er 
<<Langrandem ved Kongsvoll i ca. 1030 m o. h. (G. Holmsen 191.5, 
s. 186-88). Det er en brerandlinje som viser isoverflatens hellning 
nordover Drivdalen, l : 50, like før Sunndalsbreen ble avskåret fra 
sin siste rest av materialtilførsel. Den var dermed dødsdømt. Isen 
nord for dette vannskille ble dermed klimatologisk død og smeltet 
vekk som død is. Kun de nevnte dødis-avleiringer i Opdals-området 
vidner om dens siste tid. 

Fra nu av oppstår Folsjøen, som i lang tid stadig utvidet sitt areal 
bakover etter som iskappen smeltet ned. Det som kjennetegner ut
viklingen fra nu av, er at stadig lavere vannskiller over mot Trøndelag 
blir isfri. Først rant vannet fra Folsjøen gjennom Kvit dalen til Driva. 
Senere oppstod den store Rødalsskarets bresjø (Streitlien 1935). Det 
fører for langt å nevne alle bredemte sjøer i Foldalen, men den siste 
må vi minne om, nemlig Nedre Glåmsjø, som i lang tid hadde sitt 
avløp til Gula over Rugeldalen nord for Røros. Om denne periode 
av isens avsmeltning henvises til litteraturfortegnelsen. 
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I ordskiftet deltok: O. Holtedahl, H. Holtedahl og foredrags
holderen. 

J. G j c s s i  n g : Orientering om noen isavsmeltningsstudier som er 
i gang i Østlandets fjelltrakter. 

Hovedfagsstuderende, spesielt geografer, ved Universitetet i Oslo 
har i mange år drevet isavsmeltningsstudier i forskjellige deler av 
Norge. I mange år var det mest alminnelig å studere strandlinjer, 
morener og terrasser ved kysten. Noen arbeider foreligger også for 
innlandet. Tidligere ble områdene nærmest valgt tilfeldig, og det 
meste av dette, ofte meget verdifulle materiale ligger upublisert. Noe 
er imidlertid brukt i ovesiktsarbeider, f.eks. Holtedahls Xorges geo
logi. 

Siden 1951, er det gjort forsøk på å koordinere en del av hoved
fagsarbeidene, slik at områdene skal kunne velges etter en oppsatt 
plan og en del av de ferdige kandidater skal kunne arbeide videre 
med enkelte av sine problemer eller utvide sine områder etter eksamen. 
- Planen ble satt opp av professorene W. Werenskiold, O. Holtedahl 
og K. Strøm, samt av foredragsholderen som også koordinerer under
søkelsene. 

Den følgende fremstilling! er et uttrykk for foredragsholderens 
egne synspunkter, hvor ikke annet spesielt er angitt. Det må unn
skyldes at elet overveiende blir en fremstilling av tolkninger, men 
tiden tillater ikke en videre omtale av materialet.2 

Målet med undersøkelsene er en regional beskrivelse av isavsmelt
ningsforløpet (isavsmeltningsmorfologi og clreneringsutvikling) mel
lom vannskilleområclene og lavlandet på Østlandet. De ferdige ar
beider varierer atskillig i bredde og anlegg etter den enkeltes interesser. 
I første omgang var det meningen å utarbeide enkelte striper fra 
fjellet og ut, etter hvert må mellomrommene fylles. Foredragshol
deren har vært over og rekognosert store deler av disse strøk. 

De fleste studenter har vesentlig arbeidet i fjellområder. For 
disse var prinsippene klarlagt. Avsmeltningsforløpet i enkelte fjell-

1 Følgende fremstilling er satt sammen etter notater til foredraget. 
2 Statsgeolog P. Holmsen gjennomgikk kort i sitt foredrag tidligere 

arbeider, disse er derfor ikke omtalt her. 
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områder var også kjent (f.eks. C. Mannerfelt, K. Strøm, T. Sund, 
ved siden av en lang rekke andre arbeider). Men det må vel være et 
forsøk verdt å søke å bringe klarhet i historien også der hvor merkene 
ikke er så tyaelige. De nye observasjoner, i nye områder, er verdi
fulle for helheten, og en del nye problemer dukker opp. 

Feltarbeidene har foreløpig konsentrert seg i strøkene Østerdalen
Gudbrandsdalen og Ottadalen. Det finnes også en del tidligere hoved
fagsarbeider i de aktuelle strøk som er utført ut fra de samme syns
punkter. Disse kan inngå som meget verdifulle ledd i helheten. 

Mens det i senere tid har vært mest moderne å studere avsmelt
ningen i (høy-)fjellet, har foredragsholderen tatt opp problemer i 
dalene, noen synspunkter skal nevnes til slutt. (Han har også tatt 
opp studiet over isskuringen). 

For å gi hver enkelt bedre forutsetninger for sine egne under
søkelser (og for å utfylle den alminnelige undervisning), drives et 
feltkurs under foredragsholderens ledelse. (Universitetet har nu be
vilget penger til dette kurs). Det holdes som regel noen timer inne 
og turer rundt Oslo. Deltagerne har også vært med på undersøkelser 
og kartleggning i Atnedalen. Dette felt, som inneholder en rekke 
forskjellige isavsmeltningsformer, er en arv etter professor W. Weren
skiold. Foredragsholderen vil her føre hans arbeider videre. 

Kan strøket fra vannskilleområdene til lavlandet bli dekket med 
nøye undersøkte områder, vil det, ved siden av kart over og beskriv
else av isavsmeltningen i hvert felt, forhåpentligvis også være mulig 
å oppnå en viss korrellasjon mellom avsmeltningen på begge sider av 
isskillet (isoverflatens kulminasjonssone). Særlig viktig er det, for å 
løse denne oppgave, å oppsøke, og måle hellningen (og retningen) 
på iskantmerker, (disse er vesentlig dannet av vann) som kan angi 
iskantens skråning. Resultatene av disse komponenter skulle angi 
isoverflatens gradient (strøk og fall). - Kan man oppnå tett nok 
med observasjoner, burde det gå an å rekonstruere noen gamle bre
overflater. Ekstrapolasjon i særlig grad er ikke tilrådelig, så det spørs 
om det finnes merker nok å bygge på. Disse målinger støttes av is
kantmerker som bare angir hvilken vei iskanten hellet, og av retnigen 
på vannoverløpet over skar som angir på hvilken side av skaret isen 
sto høyest. -Videre oppsøkes lavtliggende dødisterreng, glacifluvialt 
eller i morenemateriale, som kan angi hvor de siste isrester ble lig
gende igjen. :\ian skulle således, i alle fall lokalt, kunne trekke is
kantens recessionslinjer i fjellsidene og dermed kunne følge isover
flatens senkning under isavsmeltningen. 

I dalene gjøres det forsøk på, så å si, å gå den motsatte vei. Alt 
i 1910 fulgte \Verenskiold Glommas terrasser, den ene over den andre, 
fra Atneosen til Bjøråneset og Koppang. Spesielt i Østerdalen er det 
gjort forsøk på å følge Glommas terrasser fra den laveste, lengst 
nede ved elven, til den øverste som må representere den eldste elveseng 
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(langs siden eller tvers over dalen). Den øverste terrasse, der den 
ennu finnes, viser ofte dødisformer.1 Det må da antas at det til å 
begynne med lå is under elvesletten. Spørsmålet er, om denne, så å 
si, ble holdt oppe av begravet dødis, eller om disse elvesletters høyere 
nivå også (eller overveiende) skyldes store materiale opphopninger. 
Disse forhold må følges langs hele dalen og må tas opp i de andre 
dalene (foredragsholderen). 

Fra Østerdalen og vestover er det, spesielt ved hjelp av iskant
og isrestmerker, gjort meget inngående studier over isoverflatens 
kulminasjonssone (K. Sunde). Denne sone strekker seg fra Bjørånes
trakten2 mot vest og over Imsdalen ( F. Moldekleiv). Det er meningen 
å følge den videre mot vest eller nordvest, (ved Gudbrandsdalen 
synes forholdene å være mer kompliserte). - Mens iskantdreneringen 
og skaroverløpene i nord (H. P. Moe m. fl.3) og syd (E. Holstad3) for 
dette strøk er temmelig entydige henholdsvis mot nord og syd, er 
de innen sonen meget variabel i retning, noe som tyder på en i 
flere retninger bølgende isoverflate (Sunde). Drenering går ikke ut 
eller kommer inn (fra nord eller syd) i den mest typiske, midtre del 
(Moldekleiv). 

Professor W. Werenskiold har hevdet at det lå is igjen i Ringe
bufjellet samtidig med at det lå is i dalene. Videre observasjoner 
synes å støtte dette. 4 

I Gudbrandsdalen5 synes historien å være vanskeligere å tyde. 
Dette skyldes sikkert for en stor del at eventuelle avleiringer i dal
sidene er rutsjet ned under og etter isavsmeltningen. Foredragshol
deren har besøkt en del løsavsetninger som tidligere ble antatt å 
være endemorener. Disse synes, i alle fall for en del, å være (glaci-) 
fluviale avsetninger. Materialet i mange er ført ned av sidebekker 
og kanskje i første omgang avlagt ved en iskant i dalsiden. (Der er 
bl.a. sett former som kan tolkes som merker etter (død-)is, (gryte-) 
hull.) 

Spesielt bør den tidligere antatte morene vis å vi::, Sandbu st. • 

(nord for Ny-Sandbu, øst for Lågen, mellom Otta og Sjoa st.) nevnes. 
Den har kjegleform, med basis langs elven i dalbunnen, og spissen 
der den recente bekk kommer ned i sin dal. 

1 Cand. real. F. Huseby nevnte i sitt foredrag lignende forhold i Rendalen. 
2 C. Oftedahl har behandlet dette problem i et arbeide. Det samme 

gjelder A. Samuelsen. 
3 Cand. real. K. B. Drangsholt har behandlet slike forhold innen et strøk 

av Ringebufjellet i sitt hovedfagsarbeid. Det samme gjelder cand. real. S. 
Brochmann i Sjørdalen m. v . 

.l Statsgeolog R. Selmer-Olsen har muntlig meddelt muligheten for slike 
forhold nord for Hedmarksbygdene. Det samme gjelder cand. real. O. A. 
Christensen i et hovedfagsarbeid fra Sjusjøtrakten. 

5 Omtalen av avsetningene i Gudbrandsdalen, spesielt Sandbu er svar 
på spørsmål fra professor O. Holtedahl etter foredraget. 
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Den nedre del (langs basis) viser sand med grovere partikler som 
er rundet. Dette synes å stikke inn under et skarpkantet sten-blokk
materiale (sparagmit) som etter en brå overgang møtes i overflaten 
lenger oppe. Her vises det renner som mer eller mindre synes å spre 
seg ut over kjegleflaten. Der sees også groper, nokså grunne. o,·er
flaten går i nord jevnt over i sparsomt dekket berg. Ved sydkanten 
av den største del av avsetningen går bekken under en høy, bratt 
kant, der det kantete materiale står i ras. 

Det synes mest nærliggende å tolke avsetningen som en flm·ial
vifte, det avrundete sandmateriale som fluvialt omlagret morene
materiale, det kantete som korttransportert, stedegent materiale, 
antagelig sprengt løs i bekkedalen ovenfor og bragt ned av bekken 
etter at det meste morenemateriale først var feid ned. 

I strøket fra Øvre Heidal viser iskantmerker og overløp dre1wring 
mot nord til Ottadalen. Iskanten hellet mot ca. nord og mot ca. 
nordvest i henholdsvis den nordgående og den sydøstgående del a,. 
Sjoas dal. Isen delte seg over vannskilleområdene som viser dodis
terreng og smeltet ned til begge sider. Akkumulasjon i lia på nord
siden må ha vært avhengig av is i Ottadalen. Elver og bekker har til 
dels rent ned under isen (A. Bakken, E. Tallaksrud). 

Lignende avleiringsforhold finnes flere steder ved Ottadalens side
elver. Strøket Nordberg-Pollfoss samt dalene og fjellet i syd er under 
arbeid (H. Ørjasæter). Det er meningen å følge dette videre. \'ed 
Grotli er det dødisterreng. Her mangler foreløpig brukbare kart. 

Sydøst for Jotunheimen, i strøket Skåbu-Espedalen, finnes et 
hovedfagsarbeide av G. Ramsli, og i Valdrestraktene finnes et arbeid 
av T. Stokke. Disse vil bety meget for helhetsbildet. 

I disse vestlige strøk, omkring Jotunheimen, ser det ut til at isen 
var lenger, i alle fall dynamisk, levende. Disse forhold skyldes mulig
ens meget relieffet (ved siden av klimafaktorer). - De siste isbe\·e
gelser synes i svært mange tilfelle å ha vært avhengige av de lokale 

• terrengformer. (Skuringsobservasjoner, eldre og foredragsholderens). 
Nord for isskilleområdene i Østerdalsstrøket er dreneringsveiene og 

isoverflatens skråningsforhold tatt opp. Det gjelder fjellstrøket be
grenset av Glåmdalen-Atnadalen-Folldalen (B. Holmer, A. Rand
mæl, A. Larsen, T. Lunde) samt Rørostrakten (A. Grøvdal, O. Laken). 
I det sistnevnte område ser det ut til at isen flatet ut og ga mulighet 
for (iskant-)drenering også sydover. En utflatning finnes i dalene 
også lenger sydover i Østerdalsstrøket (Aa. Eriksen, også foredrags
holderen). 

Spørsmålet er om denne utflatning av isoverflaten foregikk ,·ed 
en stadig forskyvning sydover (nedover dalen), eller om den virket 
som en mer <<hengselaktig)> senkning av overflaten, i ett eller flere 
trinn og med flytning av iskanten. Man kan bl. a. tenke seg at los
materiale som dekker isen kan ha sinket smeltningen. 
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I forbindelse med denne utflatning er det nærliggende også å 
tenke på den forskyvning av isskillet (isoverflatens kulminasjons
sone) mot syd i Østerdalsstrøket som på den ene side skuring, på den 
annen side iskantdrenering o.s.v. angir. (Dette er ikke så enkelt ved 
Gudbrandsdalen) . 

Både utflatningen og forskyvningen av kulminasjonssonen må vel 
først og fremst tilskrives klimafaktorer, men man bør nok også ta 
i betraktning andre sider ved miljøet som løsmasser, vann o.l. og ikke 
minst selve isens tilstand. For det første har neppe den dynamiske 
død inntrådt innen hc>le ismassen samtidig, for det annet kan man ikke 
a priori utelukke (utjevnings-)strømninger i (deler av) ismassen, seh· 
om slike ikke er registrert. - Isen hadde til dels flere hundre meters 
mektighet og overflateskråning på noen%- Dødisformer i (de inaktive) 
kantene (som, på grunn av den sterke smeltning, bare var i recession 
eller stillstand selv om det kanskje var strømning i ismassen) i høyere 
nivåer er, sett på denne bakgrunn, ikke bevis nok for dynamisk død 
innen hele ismassen. (De lavereliggende clødisformer er vel som regel 
dannet ela isen var tynnet mer ut). 

Det bør også påpekes at iskanten kanskje ikke alltid har vært 
inakti\:, elet er sett iskantformer som kan tydes som merker etter 
en mer aktiv iskant (Werenskiold, Strøm, Sund, nevnt av Ramsli, 
sett av foredragsholderen bl. a. øst for Atnedalen). 

Yi skal så gå over til å betrakte forholdene lengst ned mot dal
bunnene og ved passområder (vannskiller). Utgangspunktet for det 
som nevnes er først og fremst Atnedalen som foredragsholderen kjen
ner best. Forholdene i denne skal omtales nærmere, men selv om 
historien ikke har vært akkurat den samme, kan nok de samme syns
måter anvendes i mange andre strøk (som f.eks.· Ottadalen, Gud
brandsdalen og Østerdalen med dalene som strekker seg mot sydøst 
fra denne mellom Tynset og Røros). 

Den del av Atnedalen som kommer i betraktning strekker seg 
fra vannskilleområdene i nord (laveste passpunkt ved 770 m o.h1.) 
mot Grimsa og Folla, til Atnebru i sydøst der Atna løper ut av Atne
sjøen (696 m o. h. ) , videre herfra et trangere daldrag (med vannskille 
på vel 770 m o. h.) .mot syd til Enden ved nordenden av Setningen, 
dessuten liene omkring. 

Vi skal raskt følge avsmeltningen ned liene, og se litt nærmere 
på forholdene i dalbunnen og ved vannskilleområdet. 

De eldste iskantmerker finnes i fjellet og i liene. Det er som regel 
former som tyder på en iskant gjennomsatt av vannkanaler, eller 
en iskant i oppløsning. I liene er det kantdreneringen og slukdrenerin
gen som har satt de viktigste merker. Bekkene langs, i og under 

1 Høydetallene er basert på angivelser på de topografiske kart. 
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iskanten har til dels erodert, dels akkumulert. Der finnes iskantrenner, 
i noen tilfeller terrasser, der er eskers både langs lia og nedetter, 
(slukeskers). Ofte er det utviklet hele eskemett, eller gryte-rygg
terreng, der er rygger og hauger med hull i mellom. Slukrenner opp
trer ofte rikelig, og viser at meget vann må ha rent ned lia, 
under isen. (Det ser forresten ut til at mange av disse er fordypet av 
nivasjon, frost og vann i forbindelse med snefonner som har ligget 
der siden. Spørsmålet er om renner dannes ved nivasjon, uten forut
gående fluvialt anlegg. Disse forhold er det viktig å ha for øyet når 
man skal bedømme (sluk-)dreneringens størrelse) .  

Når det gjelder iskantrennenes verdi til bedømmelse av iskantens 
helning, må det sies at selv mange av de ensidige iskantrenner kan 
være bunnen i bekker som skar seg ganske dypt ned mellom isen og 
dalsiden og således kan vise atskillig sterkere skråning enn den gamle 
iskant. Man må her være meget kritisk. Dreneringsretningen viser 
i alle fall iskantens hellningsretning, så lenge denne ikke var for slak. 

I Atnedalen viser iskantdreneringen hele tiden en nordlig hellning 
på isoverflaten (altså oppver dalen). Det ser ut til at skråningen 
avtar under avsmeltningen, fra noen % til to til en Ofo0. 

Her må også nevnes at vannet (i elver, bekker o.s.v.) fra fjellet 
ovenfor breen ofte må ha hatt større betydning for utformningen 
av de nevnte iskantdannelser enn smeltevannet fra selve isen. I 
Atnedalen er der i vest- og syd vestsiden, altså i baklia (<<Gjeitsida>>), 
en utrolig rikdom på dreneringsspor, mens slike opptrer meget spar
somt i solsiden. Den førstnevnte side har mange store bekker og 
elver (større nedslagsfelt), mens den andre har få og små (mindre 
nedslagsfelt). Elvenes veier i vestsiden under isavsmeltningen ble i 
mange tilfelle sterkt påvirket (avbøyd) da de møtte isen nede i lia. 
Men det ser også ut til at elvene, på samme måte som det vann som 
eroderte ut slukrennene, ofte har rent ned under isen, mot dalbunnen. 

Lignende forhold finnes utvilsomt ved de mindre bekker i øst
siden, men sporene er mindre og langt mindre tydelige, og derfor 
langt vanskeligere å tolke og få sammenheng i. 

Enten må det vann som rant ned under isen ha blitt akkumulert 
nede i isen, i sprekker og kanaler eller i selve isen så denne ble vass
trukken, slik som Werenskiold har antydet -eller det må ha rent 
under isoverflaten nedover dalen den vei elven renner i dag. Etter 
å ha passert under isens høydedrag, må det så ha rent ut ved iskanten 
i syd. Man kan kanskje også tenke seg begge deler, slik at det oppsto 
et slags <·grunnvann» i isen som hurtigere eller langsommere rant 
unna nedover dalen.- For det vann som gikk dypere ned enn vann
skillehøyden var dette den eneste vei vekk. Men noe av det som 
eventuelt sto høyere, kunne renne over kanten ved vannskillet. Dette 
kan ha virket til at et eventuelt (fluktuerende?) <<grunnvannsspeil)> 
ikke steg stort over dette nivå. (Det kan naturligvis ha variert sterkt, 
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til sine tider kan det ha stått lavere, eller forsvunnet hvis vannet 
rant raskt unna nedover dalen). (Problemet melder seg også hvor 
det eventuelt ble av vannet som rant over vannskillet). 

Så lenge vannet langs og i iskanten kunne renne raskt unna, 
ned under isen eller langs kanten, ble sedimentopphopningene rela
tivt små (eskers, gryte-rygg-terreng o. 1. ). Dette gjelder spesielt i 
høyere nivåer mens isen ennu var relativt mektig og overflaten skrånet 
relativt sterkt. Lokalt finnes imidlertid større sedimentmasser (som 
f.eks. ved Langglupå) . Dette må først og fremst være der hvor vannet 
ble stående i ro eller der større elver møtte iskanten under en mer rett 
vinkel og de store vannmasser ikke slapp så raskt unna. Etter formene 
å dømme må disse masser ha vært avsatt i bekkener i iskanten, mel
lom berget og isen. 

Først da isen var tynnet ut og overflaten skrånet lite, kan vi tenke 
oss de store sedimentmasser dannet som hever seg (15, 30 til 70 meter) 
over dalbunnen og støtter seg til dens sider. Disse masser har sine 
røtter ved sideelvene. At materialet fra elvene er spredt ut til begge 
sider, viser en flatis. Massene viser gjerne et par avflatninger i synk
ende nivåer. Særlig de øvre har ofte grytehull, den nederste er som regel 
størst og danner overflaten av selve hovedmassen ved elven. Disse 
lavere flater langs dalen synes å nå opp i et felles nivå som antagelig 
synker svakt (ca. l 0,100) (fra vel 790 m o. h. ved Snødøla i syd) mot 
det laveste pass ved vannskillet i nord (vel 770 m o. h. ) mens de 
ovenforliggende finnes innen en viss sone et par ti-metere oppover. 

Som regel er det mulig å fastslå den opprinnelige avgrensning av 
disse masser ved sideelvene (hvis ikke elver postglacialt har erodert 
for mye i kantene) . De viser nemlig dødisformer i ytterkantene, 
enten groper og hauger, eller rygger som strekker seg ut fra hoved
massen som fingre på en hånd (men som regel skjevt til siden) . 

Disse dødisformer tyder på at sedimentasjonen har foregått i bek
hener i iskanten, der dalsiden dannet den ene �·egg og den uthztlte is den 
andre. (Slike masser har til dels uten videre \·ært betraktet som del
taer i åpne issjøer) . 

På dette grunnlag synes det rimelig å anta at disse iskantbekkener 
er zttsmeltet i isen av det varmere elvevann som kom fra fjellet ovenfor 
breen, eller i alle fall at deres anlegg skyldes denne virkning. 

(Da isen til slutt smeltet vekk, raste sedimentmassenes kanter 
ned og resulterte i et ruglete terreng) . (De fingeraktige rygger må 
opprinnelig være avsatt i kanaler som vannet smeltet ut i isen der 
det strømmet videre fra bekkenets hoveddel). 

Ovenfor de større sedimentmasser som er omtalt, finnes ofte 
former, (f.eks. eskers og glacifluvialt gryte-haug-rygg-terreng) som 
viser at elvene gikk ut i isen med materiale og smeltet kanaler og 
rom i denne også før utsmeltningen og avsetningen i iskantbekkenene. 
På sin vei videre ned, kan elvene i denne tid ha begynt utsmeltningen 
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av bekkenene. Den Yiktigste utsmeltning foregikk vel imidlertid 
først da isoverflaten Yar senket nær til de nevnte massers nåværende 
overflatenivå. 

De øvrige avflatninger eller terrasser kan i flere tilfelle tolkes som 
rester av elvevifter som var lagt ut på isen og hvis distale deler ble 
ødelagt ved den videre issmeltning og elveerosjonen under synkende 
erosjons basis. 

Spørsmålet (som reiser seg bl.a. av mangel på snitt) er om de store 
masser kan tenkes å Yære avsatt som elvevifter i tørre bekkener, og 
at avflatningen på toppen skjedde til slutt da vannet tok andre veier 
og erosjons basis (akkumulasjonsnivå), (isen, overløpet) i lengre tid 
lå i samme høyde - eller om de ble avsatt (som deltaer) i vannfylte 
bekkener og med vannflaten som akkumulasjonsnivå eller erosjons
basis. Vannflatene kan ha stått i forbinnelse med hverandre over 
isen eller vannmassene kan ha kommunisert gjennom isen eller ha 
vært sammenhengende gjennom et eventuelt <<grunnvann». 

Sto det vann i bekkenene holdt dette rimeligvis (om sommeren) 
temperaturer nær O" C. Det varmere vann i elvene (om sommeren) 
var vel for det meste tettere enn dette og hadde en tendens til å synke 
ned i bekkenets dypere deler og utøve sin smeltende virkning der. 
(Vann til over 8° C har større tetthet enn vann ved 0° C). Material
belastningen i elvene kan også ha øket elvevannets tetthet. Stråling 
som vannet i bekkenene har absorbert (kanskje mer enn isen -hvis 
den var bar eller beskyttet av løsmateriale), kan ha bidradd til deres 
utsmeltning. Det kan også tenkes at smeltningen en tid gikk fortere 
enn sedimentasjonen. �lindre, åpne sjøflater kunne da dannes. 

Forholdene har seldølgelig vært høyst uregelmessige og skiftende. 
En viss grad av skjematisering er imidlertid nødvendig for å få 
ideen fremstilt, men må selvfølgelig ikke drives for langt. 

Da disse masser som fim1es langs sidene av dalen, med over
flatene i omtrent samme høyde ble sedimentert, må som sagt isover
flaten ha skrånet temmelig lite. Det er da rimelig å tenke seg at de 
ble dannet noenlunde samtidig og med isoverflaten og kanskje et 
(eller flere kommuniserende) vannspeil som naturlig akkumulasjons
nivå. Dette gjelder så wl i Atnedalen som i andre daler med lignende 
forhold. 

Lenger vekk fra de større sideelvene finnes (ved dalsidene) i 
Atnedalen store masser av overveiende finere materiale, sand -
kvabb. (Deres overflater etter issmeltningen var nok mer ujevne, 
deres overgrenser i dalsidene er til dels vanskeligere å fastslå, i kant
ene er de mye oppskåret av raviner og elven (Atna) har mange steder 
erodert sterkt i dem). Også disse massers opprinnelige avgrensning 
kan i mange tilfelle fastslåes ved dødisformer som viser den gamle 
iskontakt. Deres mektighet er så stor at deres sedimentasjonsbekkener 
rimeligvis må ha nådd helt til, eller dypt ned mot isens bunn, -mens 
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isoverflaten ved siden av nådde (omtrent) opp til det alminnelige 
akkumulasjonsnivå. Man kan da tenke seg at elvevannet på sin vei 
videre har virket smeltende på isen og har sedimentert sitt finere 
materiale i utsmeltete bekkener. 

Det ser altså ut til at det har ligget is i dalen (i nær kontakt med 
sedimentene) så lenge den omtalte sedimentasjon yarte (og da også 
en tid videre). 

I Atnedalen synes akkumulasjonsnivået å ha vært avhengig av 
overløpet i nord, (ved Stadsbuøyen). Som nen1t ser det ut som det 
skråner svakt, så det synes nærliggende å tenke på en stor flod, med 
en del dypere bekkener. - Særlig sterkt er dette inntrykk i den 
meget trangere dalen fra Enden til Atnebru. og da spesielt dennes 
nordlige del. Eskers o.s.v. tyder på en sterkt kanalisert is. Disse 
kanaler må mange steder ha vært brede i forhold til dybden, da 
eskerene til dels har bevart rester av sine opprinnelige flater på top
pene. I dalsidene står de laveste terrasser i samme høyde og over
flatene (som heller svakt) viser strøm mot nord. Dette sees også på 
flate sten som ligger som taksten med fall den motsatte vei. Alt 
tyder på en sammenhengende elveslette som skrånet svakt mot nord 
gjennom dalen, oppå isen. 

Over passområdet i nord (ved Statsbu0yen, fra Atnedalen mot 
Grimsa) er det noe lignende forhold, men dalen er noe bredere. Her 
finnes et gryte-rygg-terreng i enorme glacifluvialmasser hvis høy
este deler når opp i vel 800 m o. h. Langs sidene finnes avflatninger 
i noe forskjellige nivåer og gjennom dødislandskapet strekker det seg 
flere avflatninger. Nivået omkring 790 m o. h. synes å være utpreget 
(særlig på østsiden, syd for vannskillet). (Overløpet lenger nord, fra 
Grimsa (ved Fallet) til Folldal, med grytehull i bunnen, ligger på 
791 m o. h. ). Det laveste overløp (over Frekmyr) ligger på vel 770 

m o. h. 
Også her synes det rimelig å tenke seg en sterkt kanalisert og 

uthulet is og en mer eller mindre sammenhengende elveslette eller 
-vifte oppå isen. Denne er kanskje anlagt wd siden(e) og har bredt 
seg utover etter hvert. Senere har så vannet skåret seg gjennom løs
massene (og isen), (og akkumulert) i et par forskjellige nivåer, helt 
ned til det laveste, 770 m-overløpet, som kanskje synes å ha vært 
det mest stabile og lengstvarende. (I bunnen finnes ingen grytehull, 
så isen, hvis det har ligget is under dette ni,·å, Yar smeltet før over
løpet sluttet). 

Her må det bemerkes at elYene som kommer ned fra sidene ved 
passområdet, Atna (fra vest, bøyer nå sydover) og Stadsbubekken 
fra øst, bøyer nå nordover) sikkert har bragt frem store deler, hvis 
ikke det meste av massene ved passområdet (i alle fall i den nord
lige del av dette, men også en del i den sydlige del, idet Atna under 
akkumulasjonen spredte sitt materiale ut både mot nord og syd, da 
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isen var blitt flat nok). - En del skyldes vel også dreneringen fra 
isen i Atnedalen i syd. 

Mer generelt kan man kanskje si at når isen smelter ned over et 
passområde (og den glacifluviale aktivitet er sterk nok), vil det kunne 
dannes akkumulasjoner i kanaler og rom i isen og oppå denne som, 
etter at isen er smeltet, resulterer i et (glacifluvialt) dødislandskap. 

Fortsatte dreneringen mens isen (pluss løsmateriale) smeltet vi
dere ned, må overløpene ha skåret seg ned i løsmassene (og isen) 
(og akkumulasjoner eventuelt finnes i lavere nivåer). Hvis overløpet 
fortsatte etter at isen (pluss løsmateriale) var smeltet ned fra (den 
laveste passhøyden (og vannet ikke langer rant direkte fra isen pluss 
løsmateriale), må det vise seg ved (et eller flere), (relativt stabile) 
overløp, uterodert (gjennom løsmassene) tvers over hele passområdet. 

Da vannet sluttet å renne over vannskillet, lå det ennu meget is 
i dalen og videre sydover. Vannet måtte, i alle fall da, om ikke også 
tidligere, på en eller annen måte passere denne is på sin vei til havet. 

Som et a propos til det ovenstående skal nevnes et par ord om 
Jutulhuggetl mellom Glåmdalen (ved Barkald) og Tyldalen. 

Da isen var flatet ut og vannet først kunne renne mot øst over 
Barkaldkjølen og sydover Tyldalen, kan det tenkes at vannet kan ha 
smeltet2 (erodert) isen i Tyldalen og på den måten skapt plass til 
de svære løsmaterialmasser som finnes nesten fra passhøyden i en 
sving mot øst og mot syd nedover Tyldalen. Dette kan forklare den 
skarpe nordbegrensning av massene (Raneggen). Avsetningene, til 
dels med terrasser i nivåer fra passet og ned mot dalbunnen og dødis
formene i avsetningene. 

Materialet ligner meget den nevnte avsetning ved Sandbu i 
Gudbrandsdalen. Også her finnes sandig materiale med avrundete 
sten o.s.v. under en mantel av kantet, til dels meget grovt materiale. 
Først må da overløpselven vesentlig ha tatt med seg morenemateriale, 
senere materiale sprengt løs fra selve berget. 

Er hugget (samt Veslehugget), eller store deler av det dannet under 
siste isavsmeltning, må dannelsen ha tatt noen tid, da antagelig her, 
som ellers frostsprengningen er viktist for erosjonen, vannet i over
løpselven har så ført det løssprengte materiale vekk. 

Det synes her rimeligst å tenke seg at en elv rant over her fra 
Glåmdalen til Tyldalen mens isoverflaten (som skrånet lite) i Glåm
dalen smeltet omtrent fra øverste, opprinnelige passhøyde, ca. 620 
m o. h. til det laveste nåværende pass, 508 m o. h. - altså mens 
over 100 meter is smeltet. 

1 I en stensilert <<Foreløbig beretning>> omtaler professor K. Strøm også 
Jutulhugget. Foredragsholderen besøkte dette sammen med ham under en 
befaring høsten 1953. 

2 P. Holmsen behandler Jutulhugget i et arbeide og angir smeltning som 
en mulig faktor. 
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Som konklusjon kan sies at foredragsholderen mener at det er av 
interesse, ikke bare å søke å rekonstruere deglaciasjonsforløpet, men 
også deglaciasjonsmiljøet. 

Det er av betydning å følge senkningen av isoverflaten og iskantens 
recession i fjellsidene, men også isoverflatens hellning og forandringer 
i denne. 

Vider bør de store vannmengders dreneringsforløp studeres, samt 
deres flytning av de enorme løsmaterialmasser. 

Når det gjelder bresjøene synes de nevnte sedimentbekkener å 
kunne bidra til forståelsen av deres anlegg (store, dype sjøer oppstår 
ikke momentant) og kanskje også deres utvikling. Her er det først 
og fremst tenkt på de dypere bekkener, ikke de store sjøflater, de kan 
eventuelt dannes etter hvert som vannet strømmer ut over isen. De 
dypere bekkener kan være anlagt ved sideelver, nær samtidig langs 
store deler av den flate isens kanter, og eventuelt ved enden, der 
dalens hovedelv møtte isen. 

I ordskiftet deltok: P. Holmsen, \Verenskiold, O. Holtedahl, 
Rosendahl, T. Sund, Isachsen, Dietrichson, Chr. Oftedahl og fore
dragsholderen. 

P e r H o l m s e n : Om den siste isrestens beliggenhet i de østlandske 
dalfører. 

I et foregående foredrag er skildret hvordan isavsmeltningen 
foregikk nord for vannskillet på Dovrefjell fra det stadium som ble 
benevnt Jenstad-stadiet. Forfatteren har ført sannsynlighetsbevis for 
at dette stadium svarer til Sunndalsbreens endemorene ved Gikling 
og således etter all sannsynlighets svarer til Ra-tiden. Vannskillet 
mot Trøndelagen ble etter hvert isfritt, og til slutt lå isresten igjen 
langt syd for vannskillet og demte opp Nedre Glåmsjø. Det er da 
naturlig å stille spørsmålet om hvor den siste isresten lå. 

Mange geologer har tidligere ment å kunne påvise at isresten hen 
mot slutten av dens eksistens lå som en smal pølse tvers over innlandet 
fra Femundens sydende og vestover til området syd for Rondane. 
Man gikk ut fra at denne linje samtidig representerte siste istids is
skille, det vil si den linje hvorfra isen beveget seg ut til begge sider. 
Da isskillet må ha flyttet seg i løpet av siste istid, trenges det en klarere 
definisjon av begrepet isskillet for å kunne fastslå dets beliggenhet, 
og det er da formodentlig isskillets beliggenhet mot slutten av denne 
istid som menes. Imidlertid faller ikke isskillets beliggenhet definert 
på denne måte aldeles nøyaktig sammen med isrestens beliggenhet, 
som det skal påpekes nedenfor. 

Mitt emne omfatter tiden fra den laveste og største bresjø eksi
sterte i Glåmdalen og Rendalen og disses sidedaler og frem til at den 
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siste isresten forsvant. Innlandsisen var da for lengst blitt klimato
logisk død. 

Mot slutten av Nedre Glåmsjøs eksistens var isen skrumpet inn 
til lange, smale ispølser langs dalene. Nedre Glåmsjø var som bekjent 
oppdemt av slike isrester både i Glåmdalen og i Rendalen. Det faller 
derfor naturlig å omtale de to daler hver for seg. 

Rendalen. 

Den sydligste egentlige strandlinje i Rendalen finnes i K verning
hue, sydøst for Øvre Rendal kirke, i 665 m h., og vi tør derfor regne 
med at isen fylte Rendalen så langt nordover som dit. Imidlertid er 
det tallrike laterale smeltevannløp og akkumulasjonsterrasser som 
,·iser at smeltevannet rant nordover til Gaula også betydelig lenger 
syd fra i Rendalen. A. M. Hansens målinger av <<strandlinjen> i Rend
dalen gikk så langt syd som til Akre og l\1istra, og mente at Nedre 
Glåmsjø nådde dit. Han fant nivåer på omkring 670 m o. h. for disse 
dannelser. 

Nu er A. M. Hansens strandlinjer i virkeligheten dels akkumula
sjonsterrasser, dels laterale utfyllinger i store smeltevannløp. 

Jeg skal først omtale noen slike dannelser. 
På en tid mens Mistras dalgang ennu Yar isfylt, rant smeltevann 

fra Mistras nedslagsfelt nordover gjennom Fuggsjødalen over vann
skillet til Lomnes-seteren. Det er ingen egentlig strandlinje der, så 
dalen har formodentlig også vært isfylt på denne tid. Ved dette vann
skillet begynner et kollosalt breelvløp etter vannstrømmen som har 
rent ut til Rendalen like syd for Lomnes-seteren. Fjellet er spylt rent 
for løsmateriale i over 100 m bredde. ut mot Rendalen munner bre
elvløpet i en imponerende steinrøys som lokalt kalles Skårdalsham
meren. Den er terasseformet og er tydelig a\·satt i en lokal randsjo, 
omtrent i nedre Glåmsjøs nivå. Vannet rant videre nordover langs 
iskanten, som et stort smeltevannløp viser. ut mot dalsiden er det 
gjerne bygget opp en voll, antagelig dannet av materiale som er ramlet 
ned fra isen. 

Noe senere ble l\Iistras dalgang så vidt isfri at smeltevannet fra 
dens nedslagsfelt kunne renne ut langs sydsiden av Kvernnesvola. 
Lokale terasser finnes ved Fuggsjøvolden seter, og en stor strand
linjelignende flate, men dannet av rennende vann, markerer smelte
Yannets løp ut mot Rendalen, og videre nordover langs Kvernnes
volas vestside er det en meget lang lateral smeltevannrenne i den 
bratte dalside. Sett fra den motsatte dalside tar den seg ut som en 
strandlinje. Den er praktisk talt horisontal og dens høyde er så godt 
som det lar seg gjøre å bedømme det omkring 670 m o.h., og korre
sponderer således med nedre Glåmsjø. 
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Fig. 2. De fire Ø\.\erste terrasser ved Mistra. I bakgrunnen Fonnåsfjellet 
Øvre Rendal. 

På den motsatte side av Rendalen fant A. M. Hansen en terrasse 
ved Akre i 673 m o. h. 

Av dette forhold fremgår det at isresten på dette tidspunkt var 
høyest syd for Mistra. 

Etter dette stadium inntraff uttapningen av Nedre Glåmsjø 
gjennom Rendalen, og vannet fra hele Renas og Glåmas med bielvers 
nedslagsfelt rant dermed plutselig ut gjennom Rendalen for en tid. 
Jeg skal komme tilbake til dette stadium under omtalen av forholdene 
i Glåmdalen. 

Jeg har ment at den første fase i denne uttapning var meget 
voldsom, som en katastrofe, ut fra studier omkring Jutulhugget. 
Dog har det sikkert vært flere trinn i overløpet fra Glåmdalen over 
fjellpasset som heter Barkaldkjølen, for det finnes lokale terrasser i 
Glåmdalen mellom 660-m-nivået og terskelen over J utulhugget, som 
ligger på ca. 508 m o. h. Da denne vannstand var nådd, og dermed 
vannmassene i Nedre Glåmsjø tappet ut, fortsatte uttapningen ikke 
så voldsomt lenger. Bare Glåmas <<normale>> vannføring rant nu en 
kort tid ut gjennom Rendalen. Fra tiden etter dette trinn finnes det 
ganske betydelige akkumulasjonsterrasser i Rendalen og Tyldalen, 
men de er hittil bare studert mere inngående omkring J utulhuggets 
utløp i Tyldalen, særlig av cand. real. Aage Eriksen (hovedoppgave). 

-1 
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Ennå må det ha ligget en del is igjen i Rendalen. Og dette kan 
bl.a. sees på grunn av terrassene omkring Mistras utløp i Rendalen 
like nord for Storsjøen. Det er flere nivåer her, særlig på nordsiden 
av Mistra. Deres høyder er noenlunde 405, 400, 386 og 374 m o. h. 
Disse fire terrasser er skrånende, bygget opp mot iskanten av Mistras 
vannløp. Nedenfor terrassene brer et storslagent dødislandskap seg 
ut med grytehull og lignende uregelmessigheter som viser at materi
alet ble ført ut på isen. 

Nedenfor disse fire tydelig glasiale akkumulasjonsterrasser finner 
vi en veldig erosjonsterrasse som er skåret inn i dødismassene. Den 
har form som en gruskjegle hvis toppunkt ligger ca. 330 m o. h. I 
denne gruskjegle finnes ingen dødisgroper. Dette viser at isen som lå 
begravet under grusmassene var smeltet på dette tidspunkt. Denne 
terrasse ble særlig godt synlig etter en skogbrann i 1946, som blottla: 
omtrent hele erosjonsflaten. Denne flaten ligger fra omlag 80 til 50 m 

over Storsjøens nivå. Nedenfor denne har Mistra lagt opp en stor 
postglasial gruskjegle som går helt ned til Storsjøens nivå, og denne 
ligger ca. 30m lavere enn den store glasiale erosjonsterrasse. Dette 
viser at 50-80 m-terrassen er avsatt mot en iskant og at vannstrøm
mens erosjonsbasis lå anslagsvis 30m over Storsjøens nivå, som er 
251m o. h. 

Det tilsvarende trinn til dette siste glasiale nivå finnes igjen ved 
sydenden av Storsjøen. På østsiden er det her bygget opp et stort 
isrand-delta til 20-15 m over Storsjøens nivå, hvori det er en mengde 
store og små grytehull. Lavere enn dette ligger Storsjøens postgla
siale stranddannelser. 

Jeg mener å kunne trekke den konklusjon av dette at den aller 
siste isresten i Rendalen lå igjen i Storsjøbassenget, og at det nederste 
glasiale trinn i Rendalen representeres av det sist nevnte isranddelta 
og den store glasiale erosjonsterrasse ved Mistra, og at Storsjøisen 
på denne tid demte opp vannsystemet ovenfor i Rendalen til ca. 
30m over Storsjøens nivå. Om det også på denne tid lå en isrest igjen 
i Lomnessjøen vet jeg ikke fordi det ikke egentlig er noen tilsvarende 
isranddelta der, heller ikke tydelige lave akkumulasjonsterrasser. 

Glåmdalen. 

Vi vender så tilbake til Glåmdalen. Den sydligste av Nedre Glåm
sjøs strandlinjer finnes i Atneglopen, dalneset mellom Atna og Glåma 
på nordsiden. Den finnes også, om enn mindre tydelig, på den motsatte 
siden av Glåmdalen i Kjølsjøberget. Mellom Nedre Glåmsjøs nivå på 
ca. 660 m og J utulhuggets terskel på 508 m finnes det ikke så få 
lokale akkumulasjonsterrasser. Slike er påvist av I. K. Streitlien (dag
bok 1943) ved s. Bjoråen i 540 m o. h. , og andre er beskrevet av 
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Fig. 3. De nederste terrasser ved Mistra. I bakgrunnen den store erosjons
terrasse som er skåret inn i dødis-gruset. Fjellet i bakgrunnen er Ottlaukampen. 

Chr. Oftedahl (N. G.U. nr. 188)1 fra Kjølsjøberget. De viser at uttap
ningen over Barkaldkjølen foregikk trinnvis, noe som også de lokale 
overløp ved J utulhugget viser klart. Fra denne tid finnes det noen 
høyst viktige smeltevannløp i dalens østside helt syd for Bjøråneset 
ved Viengskletten. En av disse spylerenner viser en nordgående 
drenering til det Chr. Oftedahl har kalt Jutulhuggsjøen, i ca. 600 m 
høyde. Det finnes flere slike. I samme høyde på vestsiden av dalen 
men litt lenger syd, vest for Ulvbergkletten går dreneringsretningen 
imidlertid mot syd. Denne sydgående drenering vest for Glåmdalen 
er ennu meget mere utpregef i den store spylerenne vest for Svart
åsen, som begynner ca. 570 m o. h. og ender i Snippdalens spylerenne. 
Øst for Koppang stasjon er en stor sydgående spylerenne i ca. 420 
m h. Dalbunnen ved Koppang er ca. 270 m o. h. 

Disse smeltevannløp og lokale terrasser tyder på at isdemningen 
under J utulhuggsjøens tid lå i dalgropen nord og syd for Koppang 
med sin høyeste topp et sted mellom Ulvbergkletten og Viengkletten. 
Her dannet isresten en kort tid et lokalt vannskille mellom Rendalen 
og Glåmdalen syd for Ulvbergkletten, hvor smeltevannet på øst-
iden av isresten rant nordover, mens vannet på vestsiden rant sydover. 

1 Se litteraturliste etter første foredrag av P. Holmsen, s. 186. 
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Det foreligger en hovedoppgave i geografi, nemlig Knut Sundes 
av 1954, I., som kaster lys over avsmeltningsforløpet omkring !ms
dalen. Han har kartlagt spylerenner og lokale terrasser med stor 
iherdighet, og hans kart over disse ting viser en del interessante trekk. 
Under et tidligere studium av avsmeltningen enn det jeg her har 
omtalt, rant smeltevannet fra den øvre del av Imsdalen nordover til 
Glåmdalen. Disse nordgående overløp finnes i høyder fra ca. 1000 m 

og oppover. Smeltevannet rant under et noe senere stadium først 
nordover til Tryas nedslagsfelt hvor det ble avsatt slukåser innunder 
isen. Lenger syd i Imsdalen rant smeltevannet sydover. 

Sunde antyder derfor, belyst ved smeltevannløpenes retninger, et 
lokalt vannskille i Imsdalen på grunn av isresten som lå med sitt 
høyeste punkt omtrent ved utløpet av den nedre av Imssjøene. Nord 
for dette rant vannet over til Tryas dalgang, syd for dette lokale is
vannskille rant vannet sydover. 

Dermed synes det som om den siste isresten i Imsdalen lå igjen 
wd Imssjøene, kanskje til slutt isolert fra isresten i Glåmdalen. 

Jeg nevnte innledningsvis at den siste isrestens beliggenhet etter 
mine undersøkelser i Rendalen ikke faller nøyaktig sammen med is
skilllets beliggenhet slik som dette ble definert. Jeg har i et tidligere 
arbeide (1951) publisert en del resultater av blokktellinger. Jeg fant 
at bretransporten av bunnmorenens blokkmateriale hadde gått mot 
syd, både fra en lokal gabbroforekomst i dalsiden vest for Ottnes. 
dokumentert både positivt og negativt, og at den samme bretransport 
var dokumentert negativt ved Mistra derved at blokker av den lokale 
granitt ved Mistra mangler nordenfor. Jeg kunne dermed dokumen
tere at isskillet, definert som det sydligste sted hvorfra en nordgå
ende blokktransport under isens siste bevegelsesfase, måtte ligge 
nord for Ottnes. Nu ligger Mistras granitt- og Ottlaukampens 
gabbro-forekomster i dalsidene og ikke inne på høyfjellsviddene. 
A priori kunne man jo tenke seg at isbcvegclsen var stoppet opp nede 
i dalene på et tidligere tidspunkt, hvor friksjonen kunne tenkes a 
hindre bevegelsen, mens en nordgående bevegelse kunne tenkes å 
foregå i isens høyere lag, f.eks. inne på fjellviddene. Det er intet 
som tyder på en nordgående blokktransport syd for Ottnes inne på 
fjellviddene heller, idet jeg holder meg til de alminnelig forekommende 
bergartstyper blant blokkmaterialet. 

Det ser derfor ut som om isskillet lå nord for Ottnes, mens den 
siste isrest smeltet bort så langt syd som i Storsjøbassenget. Dette 
gir en differens på mere enn l O km, selv om vi regner fra Storsjøens 
nordende. 

Jeg har tenkt meg en forklaring på denne omstendighet, fordi 
vi vel snarere skulle vente det motsatte, at isen skulle smelte fortest 
og sterkets på sydsiden. 

Vi må da erindre at isen dannet vannskillet gjennom ganske lang 
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tid, og at sommerens varme nedbør strømmet til de bredemte sjøer fra 
et allerede isfritt fjellområde. Den varmesum som på denne måte ble 
tilført isen gjennom vannet i sjøene var derfor større enn den varme
sum som ved direkte stråling og ledning fra luften kom isavsmelt
ningen tilgode på sydsiden av iskalotten. Dette alene skulle tilsi en 
raskere avsmeltning på nordsiden. Dertil kom at isresten (jeg tenker 
nu spesielt på Rendalen under Nedre Glåmsjøs eksistens) kunne 
kalve i issjøen og således lettere smelte av fra denne kant. 

I ordskiftet deltok: Werenskiold, Gjessing, Huseby og foredrags
holderen. 

Foredrag l. februar. 

H. N e u m a n  n : Rontgenografisk identifi!?asion av mz'neraler (kort 
meddelelse) . 

I ordskiftet deltok: Chr. Oftedahl, Rosenqvist, Dietrichson og 
foredragsholderen. 

K. H e i e r : Aldersforholdet mellom Telemarkgneisene og anortho
sitene i Egersund/eltet. 

Ørsdalsområdet, hvor feltundersøkelsene er foretatt, ligger vel 
en mil NØ for den konvensjonelle grense mellom Egersundfeltet og 
de syd-vestre Telemarkgneisene. På basis av enkelte bergarter, meta
morfosen og forekomsten av W og Mo malmer i området kan enkelte 
relasjoner finnes angående den relative alder av de to bergartsområder. 

Følgende to muligheter synes åpne: 
l. En eldre alder av anorthositene. 
2. De to komplekser er noenlunde samtidige, dannet under den samme 

fjellkjedecyklus. 

I ordskiftE-� deltok: Dietrichson, Barth, Rosenqvist, Sørensen og 
foredragsholderen. 

T o m. f. Vi/. B a r t  h : Oppsmeltning som årsak til dannelsen av 
Oslomagmaene. 

Alle Oslo-bergarter danner en petrografisk provins J: de forskjel
lige bergarter må antas å komme fra et felles stam-magma. 

Problemet ved bergartene i Oslo-feltet er at deres kjemiske sam
mensetning gjør det vanskelig å anta at de har utviklet seg fra den 
type stammagma som geologer i alminnelighet regner med. 

Her skal vises at Oslo-feltets bergarter kan være dannet ved lokal 
oppsmeltning - eller, kanskje prosessen helst burde kalles fluidisa-
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sjon etter Dr. Reynolds siste arbeide (Am. Jo ur. Sei. 1954). Den 
nødvendige energi er tilført nedenfra gjennom den kolossale brudd
sone eller <<rift» som i permisk tid åpnet seg i jordskorpen fra Mjøsa 
i nord, langs Oslofjorden og sydover gjennom Rhindalen. 

Avhandlingen blir trykt i Videnskaps-Akademiets Skrifter (<<Oslo 
region1>, XIV. ) 

I ordskiftet deltok: Rosenqvist, P. Holmsen, Dietrichson, Størmer, 
Chr. Oftedahl, O. Holtedahl, Spjeldnes og foredragsholderen. 

I. T h. R o s e n q v i s t uttalte: Som i flere andre arbeider, har 
prof. Barth også i dette foredrag endel termodynamiske betraktninger 
uten noe forsøk på kvantitative beregninger. Termodynamiske be
traktninger forutsetter reversible prosesser; d.v.s. at eventuelle stoff
transporter som skyldes termodynamiske ulikevekter kun kan finne 
sted ved diffusjon i en eller annen form. Mekaniske innsprøytninger 
eller lignende kan ikke betraktes i lys av termo-dynamikken. Vi 
kjenner nokså godt de nødvendige konstanter for å beregne diffusjons
hastigheten i væsker, glass og silikatkrystaller. Og vi kjenner meget 
godt verdiene for bergartenes varmeledningsevne. Videre er det åpen
bart at diffunderende joner isotermt ikke kan bringe med seg stort 
mer energi enn summen av smeltevarme og fordampningsvarme. 
For vanlige joner er dette ca. 30 K cal. pr. mol. 

Oslofeltets bergarter har stivnet forholdsvis nær overflaten (an
takelig mindre enn 2 km mellom toppen av nordmarkittene og over
flaten). Vi kan derfor lett beregne at vekkføringen av varme vil 
foregå ca. l O 000 ganger hurtigere enn den vil genereres, dersom varmen 
skal fremkomme ved kondensasjon av diffunderende joner slik pro
fessor Barth forutsetter og under forutsetning av diffusjonskoeffisi
enter som for salt i vann. Dersom man forutsetter diffusjonskoeffi
sienter som i glass av 900°, kommer man til at varmen vekkføres 
109 eller 1010 ganger hurtigere enn den genereres. Dersom diffusjonen 
skjer gjennom krystallene, blir varmeproduksjonen helt ubetydelig 
For å få frembrakt de meget høye temperaturer som utvilsomt 
karakteriserer Oslo-eruptivene, må man derfor forutsette friksjons
varme eller mekaniske innsprøytninger fra et meget varmt magma. 
Det blir da ingen mulighet for neddiffundering av CaMgFe etc. , slik 
Barth anfører. 

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at Oslo-feltets eruptiver i sin 
alminnelighet ikke viser tegn på overhetning, men derimot meget 
høy temperatur. Ved overhetning forstår man magmatemperatur 
vesentlig høyere enn liquidus-kurven. Et tørt magma kan ha høy 
smeltetemperatur, men er ikke derfor overhetet. Porfyriske og halv
porfyriske strukturer er typiske for Oslo-feltets bergarter. Slike struk-
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turer taler mot overhetning. Karakteristisk for Oslo-eruptivene er det 
lave vanninnhold som blant annet røper seg i de få aplittganger og 
det nesten komplette fravær av pegmatittganger. Vi må videre anta 
at Oslo-eruptivene har opptatt atskillig vann fra de omliggende sedi
menter og hermed senket sine smelteintervall etter intrusjonen. Dette 
gir forklaring på tilstedeværelsen av sanidin i kontaktsoner etc. , og 
ortoklas i bergartenes sentrale deler. 

B. D i e t r i c h s o n  uttalte: Den skjematiske fremstilling av 
Oslo-feltets eruptivmasser som et prisme i den permiske riftretning 
�S forekommer for abrupt begrenset. Der henvistes til at Oslo
essexiten kan spores 300 km K for Oslo over Tonsåsengangen - N. 
Etnedalen til Espedalen, hvor den ble påvist av taleren. På sist
nevnte sted hadde den slått igjennom ikke bare prekambrium, men 
også de overliggende sedimenter og det undre J otun-eruptivdekke. 

I S\V på Sørlandskysten hadde professor Barth selv beskrevet 
lamprofyrganger - som må antas å høre til Oslo-feltets (ultra) 
basiske eruptiver. -

I E hadde taleren våren 1954 funnet tidligere ukjente Oslo-essexit
ganger 30 km E for forkastningslinjen ved Rauhø. Dette er noen 
eksempler som vitner om en stor lateral utbredelse av Oslo-essexit
substratet - utenfor det begrensete område antydet i foredrags
holderens skjematiske figur. -

I tilslutning til Holmsen's forespørsel om grunnlaget for den opp
førte gjennomsnittssammensetning av Oslo-eruptivene, ville taleren 
etterlyse grunnlaget for den oppførte analyse av den prekambriske 
sidesten som foredragsholderen hadde oppført, og som skulle ha 
blitt assimilert av <<emanasjonene>> fra dypet med Oslo-eruptivene som 
resultat og den for disse karakteristiske kjemiske sammensetning. -

Taleren henviste til at han nå selv var kommet et stykke på vei 
med å påvise det øvre J otun-eruptivdekkes lagdeling, som må skyldes 
gravimetrisk differensiasjon, fra ultrabasit som bunnlag, gjennom 
anortosit - anortositnorit - J otunnorit-typisk mangerit - mon
zonitisk mangerit - hypersthensyenit - til granitt på toppen. -

K. Heier hadde i det foregående foredrag fremholdt sammenhengen 
mellom Telemarks-gneisene og Egersund-feltets anortositer, bl.a. var 
Ørsdals-området 40 km :;>\E for Egersund nevnt av Heier som høyst 
sannsynlig tilhørende Egersund!:-komplekset. -Han hadde fått støtte 
av taleren som i 1949 fant de typiske lamellpertitter - J otun-pcr
titter i Ruven (1400 m o. h. ) ytterligere 40 km mot NE. 

Man kunne ikke avvise den mulighet at Oslo-essexiten under sin 
fremtrengen fra dypet hadde slått igjennom lignende prekambriske 
lagpakker med differensiell sammensetning. 

Dette utdypet taleren noe mer i et innlegg etter S. Svinndal's 
foredrag om Fens-feltet. -
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C h r. O f t e d ah l nevnte at han i sitt arbeid over lavaene i 
Oslofeltet i 1952 har antatt at Oslo-magmaene er dannet ved opp
smeltning av de lavere deler av jordskorpen hvor sammensetningen 
omtrent svarte til den magmaene fikk. Derved unngås i det vesentlige 
de metasomatiske prosesser postulert av Barth. 

C h r. O f t e d ah l : Eruptivganger og magma-ublandbarhet i Oslo feltet. 

Kvartsporfyrganger med diabas-<<sahlbånd>> forklares dannet ved 
at granittmagmaet har smeltet opp litt av skifersedimentene i magma
kammerets tak. De to magmaer har så sammen steget opp på sprekker. 
Ublandbarhet antas å eksistere mellom de to magmaer. Analogt for
klares assosiasjonen <<mænaittganger-camptonittganger-essexittkup
pen> ved at et gabbromagma har oppløst litt av magmakammerets tak, 
bestående av granodiorittiske gneiser. Herved dannes et sekundært, 
surt magma som har gitt mænaittganger. 

I ordskiftet deltok Barth og foredragsholderen. 

);". S p j e l d  n æ s og F. Ha g c m  a n  n : Ordovisiske og Silur
iske bentonittlag i Oslo feltet. 

Bentonittlag er funnet i etasje 4b og 4a i Oslo-Asker området, 
og i etasje 7c på Hadeland. Kjemiske analyser, Røntgen- og DTA
undersøkelser, bestemmelse av baseutbytningsevne og fargereaksjoner 
tyder på at de ordovisiske bentonittene sannsynligvis består av 
3 typer av <<mixed layer minerals>>. De fleste av bentonittene har et 
meget høyt kali-innhold (ca. 7,5 % K20) . De betegnes derfor som 
K. Bentonitter. Sammenlikning med de mellomordivisiske lag i andre 
deler av Skandinavia tyder på at lagrekken er mere komplett i Oslo
feltene enn i områdene lenger syd og øst. Resultatene viser at ben
tonittene danner utmerkete ledelag, og at de kan få stor betydning 
for korrelasjonen av Skandinavias kambrosilur. 

I ordskiftet deltok: Strand, Rosenlund, Selmer-Olsen, Størmer 
og foredragsholderne. 

L. S t ø r m e r: Undersøkelser over mellom-ordovicium. 

I ordskiftet deltok: O. Holtedahl, O. A. •Høeg, Strand, Spjcldnæs 
og foredragsholderen. 

A. H e  i n  t z : Det siste /ttnn av fossile urfisk på Ringerike. 
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S v e i n M a n  u m : Pollen og sporer i tertiære kull fra Vest-Spitsbergen. 

Et fremtredende trekk ved moderne paleobotanikk er den store 
interesse for fossile pollenkorn og sporer. Disse mikroskopiske plante
fossilene har fått utstrakt anvendelse som ledefossiler, spesielt i kull 
og oljeførende sedimenter. 

I forbindelse med kullfløtsene i Vest-Spitsbergens tertiær (paleo
cen-eocen) dukker det opp stratigrafiske problemer, som det kan 
være verd å undersøke muligheten av å løse ved hjelp av plante
mikrofossilene. H. Major i Norsk Polarinstitutt har arbeidet med 
disse kullenes stratigrafi, og han var sterkt interessert i en slik under
søkelse. Han henvendte seg til professor O. A. Høeg, som satte meg 
i gang med oppgaven. 

Et nøye kjennskap til kullenes innhold av pollen og sporer er 
en forutsetning for å etablere en stratigrafi ved hjelp av den. Resul
tatet av disse undersøkelsene ligger naturlig nok mest på det palea
botaniske plan foreløpig. Det neste ledd i arbeidet vil bli å undersøke 
mikrofossilenes fordeling fra en stratigrafisk synsvinkel. 

De pollenkorn og sporer som finnes i kullene, er alltid flatklemt 
og ellers av forskjellig oppbevaringstilstand, men de er stort sett ikke 
vetre enn at en kan danne seg et bilde av deres opprinnelige utseende, 
og således sammenligne dem med recent materiale. En kan da i flere 
tilfelle si mer eller mindre sikkert hvilken familie eller slekt den arten 
må ha tilhørt, som en gang produserte pollenkornet eller sporen. 

På denne måten har mikrofossilene bidratt til å øke kjennskapet 
til Spitsbergens tertiære flora. De viktigste resultatene i denne hen
seende skal kort omtales her. En oversikt over det en vet om floraen 
på grunnlag av bladavtrykkene, finnes hos A. G. Nathorst i <<Breitrage 
zur Geologie der Baren-Insel, Spitsbergens und des Kønig-Karl
Landes>>. (Bull. Geol. Inst. Upsala, 10, l 910). 

For å begynne med karsporeplantene, så har jeg funnet 13 typer 
av sporer som sikkert representerer like mange arter: en hører til 
Lycopodiaceae (kråkefotfamilien), resten er bregner, hvorav 6-7 typer 
representerer Polypodiaceae (sisselrotfam.), 3 eller 4 Osmundaceae 
(kongsbregnefam.). Blan·t makrofossilene er det funnet 4 bregnearter, 
av disse hører to til Osmundaceae, ingen Lycopodiaceer er kjent. 
Enda en sporetype representerer noe som ikke kjennes fra makro
fossilene, mye taler for at den representerer familien Schizaeaceae, 
som i dag er tropisk-subtropisk i sin utbredelse. 

Bartrærne er representert med 24 arter blant makrofossilene, av 
disse hører halvparten til Pinus (furuslekten), av andre viktige slekter 
kan jeg nevne Sequoia 'og Taxodium. Jeg kan føre 15 pollen-typer 
til bartrærne. Selv om dette tallet er beskjedent i forhold til 
antall makrofossile arter, gir allikevel pollenkornene oss enkelte nye 
opplysninger om floraen. Flere av pollentypene representerer nemlig 
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andre slekter enn dem en kjenner fra makrofossilene, selv om det 
ikke i alle tilfelle er mulig å si med sikkerhet hvilke. To slike slekter 
er Sciadopitys og Tsuga. Den første har en nålevende representant 
(S. verticillata, Japan) som kan betraktes som et «levende fossih>, 
men er ellers godt kjent fra mellomeuropeisk tertiær. Abies (edel
gran) er også trolig representert blant pollenkornene. 

For løvtrærne og andre dekkfrøete planters vedkommende er det 
også noe nytt å trekke ut av pollenmaterialet. selv om dette ikke gir 
på langt nær det rike bilde av denne delen av floraen som bladav
trykkene gjør. Enkelte nye ting skal jeg nevne: Alnus ( oreslekten) 
er kjent med en makrofossil art, mens pollentypene tyder på at vi 
har to, kanskje tre arter. Juglandaceae (valnøttfam.) synes også å 
være representert med en eller to pollentyper, familien er ikke kjent 
fra makrofossilene. To eller tre pollentyper representerer mest sann
synlig lyngarter, mens tn fra før vet om bare en lyngart. 

En god del av de plantefamilier og slekter som her er påvist på 
grunnlag av pollenkorn og sporer, burde det være håp om å finne 
de respektive arter av som bladavtrykkk. Jeg vil da minne om at det 
nå er nærmere 50 år siden det ble publisert noe arbeide om bladav
trykkene. En ny undersøkelse av makrofossilene med moderne me
toder og hjelpemidler er derfor i høy grad ønskelig. 

Et utførlig arbeide om mikrofossilene vil bli publisert i nær fremtid. 
Deretter står de stratigrafiske problemene for tur til å bli belyst, 
om mulig, ved hjelp av disse fossilene. 

En fyldigere og illustrert meddelelse om dette emne finnes i 
Blyttia, bd. 12, 1954, s. 1-10. 

I ordskiftet deltok: Størmer, H. }fajor og foredragsholderen. 

J. A. D o n s : Fortegnelse over berggrunnskart over Norge. 
Arbeidet med en slik fortegnelse eller katalog nærmer seg avslut

ningen. Den omfatter foruten alminnelige geologiske gradteig- og rek
tangelkart også berggrunnskart trykt i norske og utenlandske pub
likasjoner som tekstfigurer og plansjer. Katalogen vil måtte bli på 
ca. 60-70 trykksider. 

I ordskiftet deltok: Størmer, O. Holtedahl, Gjessing, P. Holmsen, 
H. Major og foredragsholderen. 

A. E r i k s e n : Det geologiske arbeid og bergverksdriften. 

Først omtales summarisk endel erfaringer av geologisk natur som 
våre dagers bergverksdrift gjør det aktuelt for geologer og berg
ingeniører å være fortrolig med. Dernest berøres kort de foreliggende 
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muligheter for fagfolkene til å skaffe seg disse erfaringer. Foredragets 
hovedvekt legges på å vise noen retningslinjer for det praktiske geo
logisk-bergtekniske felt arbeide ved oppsøking og avgrensning a\' 
økonomisk nyttbare forekomster. Videre-bearbeidelse av innsamlete 
data fra disse feltarbeider behandles tilslutt, og avsnittet munner ut 
i omtale av noen praktiske forsiktighetsregler ved beregning av fore
komsters form og innhold. 

I ordskiftet deltok: Gjelsvik, Dietrichson, P. Holmsen, K vale, 
Bjørlykke, Kraft-Johansen, Barth, Kiil, Mortensen og fordrags
holderen. 

K v  a l e  ville peke på at hvis studiet blir omlagt etter de retnings
linjer som er foreslått av professor Sverdrup, vil det være mulig å 
innpasse kurser i praktisk og økonomisk geologi i geologistudiet, slik 
at de som ønsket å utdanne seg til praktisk arbeidende geologer, 
kunne kombinere det med den vitenskapelige utdannelse som uni
versitetsstudiet gir. 

H. B j ø r  l y k k c : Om niobmalmer. 

I ordskiftet deltok: Dietrichson, Rosenqvist og foredragsholderen. 

S. Sv inndal : Litt om de nyere praktisk-geologiske undersøkelser 
i F ens feltet. 

I ordskiftet deltok: Barth, Bjørlykke, Dons, Dietrichson, Gjels
vik, Føyn, Chr. Oftedahl og foredragsholderen. 

B. D i e t r i c h s o n : <(Godseien> Cappelen var kammerherre 
Didrik C., som var cand.min. og hadde faglig forbindelse med W. C. 
Brøgger, hvis store arbeide om Fensfeltet taleren ikke hadde våget 
seg på vesentlig fordi den magmatiske CaC03 stod som et tankekors. 
Nå bekreftes (Goldschmidts) tidligere formodninger om at det vesent
lig er silurkalk man har, likesom det blir tydeligere at man har med 
gjennomslag av Oslofeltets permiske erupsjoner å gjøre. 

I denne forbindelse nyttet taleren anledningen til nærmere å ut
dype sitt innlegg i tilslutning til Barths foredrag samme dags formiddag
nemlig at under gjennomslag av de prekambriske masser må det som 
av Barths betegnedes som <(emanasjonen> men som stort sett kunne 
identifiseres med Oslo-essexit masser i flytende resp. overopphetet 
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tilstand - m å  disse <<emanasjonen> etterhånden h a  influert p å  de 
differentierte prekambriske lagpakker. Hvis de ikke i nevneverdig 
grad har kunnet assimilere de lavereliggende ultrabasiske- anortho
sittiske og anorthosit-noritiske lag, kan de ha greid å angripe vesent
lige deler av monzonitiske lag, med Na i uttalt overskudd så man her 
kunne få en forklaring på Oslo-eruptivenes karakteristiske N a- be
tonte kjemi. 

H. C a r  s t e n  s : ]ernmalmene i det vestlige Trondhjemsfelt og for
holdet til kisforekomstene. 

Jernmalmene til Fosdalens Bergverks A_,S i Nord-Trøndelag dan
ner en egen karakteristisk malmdannelsespro\·ins i. den kaledonske 
fjellkjede. 

Malmene opptrer som en fortsettelse av de nordlandske jernmalmer, 
men det er vesentlige ulikheter mellom de to typer. For å nevne 
noen a\' de viktigste, er jermalmene i det vestlige Trondhjemsfelt 
dannet i en geosynklinal med vulkansk virksomhet, mens lavaer ikke 
har noen tilknytning til de nordlandske. Videre er Trondhjemsfeltets 
jernmalmer alltid svovelkisførende i motsetning til de andre og holder 
også ofte en høyere gehalt av oksydisk jern. 

Fosdalens jermalmer opptrer i to av Trondhjemsfeltets vestligste 
synklinaler: Snåsa -synklinalen og den nordlige utløper i V es tran den 
(Snåsa-Stjørna-synklinalen), og Åfjord-synklinalen, fig. l. 

Denne synklinal-tektonikk er fremkommet ved at et stort gneiss
massiv med granodiorittisk sammensetning deler den egentlige Snåsa
synklinal vestligst i to del-synklinaler som hver for seg fortsetter 

I -S,·U.so.synk lil.a.len 

r- �- F os.�nsynk lin Cl-l �ne 

:Il -lrond.h�irr.sf;ord .. 
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vestover og danner integrerende deler av Vestranden. Jernmalmene 
er ikke funnet syd for de granodiorittiske gneisser. Den nordlige del
synklinal - <<jernmalm-synklinalem er altså en fortsettelse av Snåsa
synklinalens nordlige side. 

Gneismassivet fremtrer lengst i øst som en stor antiklinal med et 
autoktont ordovicisk konglomerat på toppen. Jeg antar at antikli
nalen er et uttrykk for tidlige kaledonske hevninger (geantiklinal
dannelser), som allerede i ordovicisk tid delte Trondhjemsgeosyn
klinalen i en østlig og en vestlig del. 

J ernmalmformasj on en. 
Lavaer, tuffer og agglomerater bygger opp store partier av Snåsa

synklinalen og dens del-synklinaler. Da jernmalmene uten unntagelse 
opptrer sammen med effusivene, har jeg kalt denne formasjonen 
jernmalmformasjonen, fig. 2. 

I de høyere stratigrafiske deler av formasjonen dominerer en 
assosiasjon av grønnskifer og kvartskeratofyr med opprinnelige struk
turer ofte godt oppbevart. 

I de lavere horisonter er kvartskeratofyr langt sjeldnere, og grønn
skifrene har mistet alle primære strukturer og fremtrer som blå
grønne, skifrige amfibolitter. 

I kvartskeratofyrene er albitt det eneste innsprengningsmaterialet. 
Den er helt klar, undertiden svakt sericittisert. Kvarts finnes uteluk
kende i grunnmassen. 

Grønnskifrenes plagioklas er nesten fullstendig epidotisert, og er 
vakre eksempler på <<gefiillte Feltspate>>. Epidoten samles også gjerne 
i hode til neve-store knoller. Hornblenden i de høyere lag er lys grønn 
og aktinolittisk, lavere nede er den mørkere og sikkert Al-holdig. 

Det er altså tydelig en slags parallellitet mellom den primære og 
<<metamorfe>> stratigrafi i formasjonen. 

Detaljkartleggingen har vist at basiske lavaer, representert ved 
grønnskifrene, og sure lavaer, representert ved de nesten rene kvarts
albittbergarter, har trengt opp til overflaten i rask rekkefølge og i 
stadige vekslinger. 

Det er grunn til å tro at kvartskeratofyrmagmaet har vært svært 
vannrikt. Keratofyrene opptrer nemlig i smale utholdende lag, og 
må derfor på tross av de 65-70 % Si02 ha vært meget lettflytende. 
Og også tallrike kvartskeratofyragglomerater viser at vi her hadde 
en eksplosiv fase av vulkanismen med ekshalasjoner av store mengder 
lettflyktige bestanddeler. Mangelen på kvartsinnsprengninger i slike 
bergarter mener Lehman (1949) nettopp skyldes et vannholdig magma. 
Foruten den typiske kvartskeratofyr finnes ofte en kvartsitt, nær
mest en albittkvartsitt, hvor mengdeforholdet kvartsjalbitt er for
skjøvet mot kvarts. Kvartsittene danner meget tynne lag, og under
tiden er det jevne overganger til kalksten. I betraktning av at kvart-
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sittene mineralogisk står nær kvartskeratofyrene (bortsett fra at de 
ikke fører fenokrystaller av al bitt), kan det være sannsynlig at kvart
sittene er kvartskeratofyriske tuffer. 

Dannelsen av lavaene er tenkt behandlet i en senere avhandling. 
Jeg skal her bare gjøre oppmerksom på at den feltgeologiske opptreden 
av grønnskifer og kvartskeratofyr taler for at et surt og et basisk 
magma har eksistert side om side i et langt tidsrom. 

Vi skal bare slå fast at jernmalmformasjonen danner en litt egen
artet eruptivprovins i Trondhjemsfeltet. Karakteren er svakt spil
littisk, og utviklingen kan kanskje skyldes den store gehalt av lett
flyktige bestanddeler som magmaet har ført i disse vestlige deler. 

Smøla-lavaene svarer stratigrafisk til de yngste lavaene i jern
malmformasjonen. Også på Smøla er lavatypene meget kontraste. 
Det basiske ledd er andesittisk og det sure kanskje noe mere rhyo
littisk enn på fastlandet i nordøst. 

Vulkanismens alder er ordovicisk. Det er også flere ting som taler 
for at de yngste lavaene tilhører midtre ordovicium (omtalt i et foredrag 
jeg holdt i N.G.F. 26/10 1950). Fossilene i Snåsa-kalken er av spesiell 
interesse i denne forbindelse, og en nærmere undersøkelse av disse 
vil være av stor betydning for en nærmere datering av vulkanismen. 

J ernmalmene og deres dannelse. 
J ernmalmene opptrer stratigrafisk på følgende to måter: 

l. Som lag i grønnskifer (grønnskifermalm) eller som lag i kvarts
keratofyr (kvartskeratofyrmalm). 

2. På grensen mellom to bergarter av ulike slag (grensemalm), f.eks. 
mellom albittkvartsitt (kalksten) og kvartskeratofyr eller mellom 
grønnskifer og kvartskeratofyr. 
Grønnskifermalmen finnes bare i de stratigrafisk lavere deler, 

kvartskeratofyrmalm bare i de høyere horisonter av jernmalmforma
sjonen. Kalkstenen står fortrinnsvis i ligg for malmen når den opptrer. 
Fosdalens Bergverks A/S driver idag på en grensemalm. Disse ser ut 
til å være de største i feltet. 

Malmen ligger alltid konformt i sidestenen, og kan forekomme i 
en rekke forskjellige nivåer. 

Feltutstrekningen er ofte meget stor, og jernmalmene er påvist 
mere eller mindre sammenhengende over en distanse på 130-140 km. 

Mineralogisk er jernmalmene svært ensartet utviklet. Magnetitt, 
svovelkis med litt kobberkis er de eneste ertsmineraler. Disse finnes 
alle i de nedenfor oppførte parageneser: 

hornblc:nde 
biotitt 
epidot 
kalkspat 
kvarts 

horn blende 
epidot 
kvarts 
alm an din 

horn blende 
diopsid 
kvarts 
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Den første paragenesen er fra jernmalmer høyt oppe i lagrekken, 
de to siste fra jernmalmer lengre nede. 

Hornblenden er jernmalmens karakteristiske skarnmineral. Det 
er en grønn til blågrønn Ca-hornblende med en y som varierer fra 
1,665 til 1,700. En kjemisk analyse av hornblende med y lik 1,700 
± 0,002 viste at dette var en hastingsittisk-tschermackittisk horn
blende (hornblender med to Al i Si-posisjon). Det er sannsynlig at 
hornblendene med lav brytningsindeks er edenitter. 

Kvarts opptrer ganske rikelig i de <<laveste)> malmene. Det samme er 
tilfelle med granat, mens magnetitt i disse trer tydelig tilbake. 

Mellom titanjernmalmer f.eks. og sidebergart finnes der ofte en 
direkte genetisk sammenheng. Sidebergarten er en moderbergart 
hvordan vi enn tolker dette ordet. 

Det er ikke like lett å springe fra de eugeosynklinale jernmalmene 
og til de nærmeste eruptiver. Heller ikke er det mulig å påvise karak
teristiske særdrag hos både malm og bergart (slik som Asklund (1949) 
har påvist i Kiruna). Men det er et faktum at jernmalmene alltid 
finnes sammen med grønnskifer eller kvartskeratofyr, og at jernmalm 
og spillittiske lavaer ofte forekommer sammen også i andre fjell
kjeder. Jeg vil derfor uttrykke forholdet mellom malm og side bergart 
slik at jernmalmene må være bundet til den �'ulkanisme som førte til 
dannelsen av grønnskijei og kvartskeratofyr. 

Det kan på den annen side ikke være noen tvil om at malmen 
er en suprakrustaldannelse. Malmen oppfører seg fullstendig som et 
sediment. Særlig er her forholdene i Snåsasynklinalen illustrerende. 
Her finner vi nemlig malmen i begge sider av synklinalen i de samme 
lag i formasjonen. J ernmalmene er horisontbestandige, og svært ofte 
har malmen en båndet eller lagdelt oppbygning med kalkbånd, 
kvartsfeltspatbånd og skarnbånd. Backlund (1952) har nylig gjort 
oppmerksom på betydningen av slike palimpseststrukturer i jern
malmer. 

Konklusjonen blir at jernmalmene er blandet sedimentære og vul
kanske::>: jernet er tilført geosynklinalen ved vulkanske ekshalasjoner, 
og er senere avsatt som et kjemisk sediment. 

At jernmalmer kan dannes på en slik måte ble første gang fore
slått av van Rise og Leith, men ved Lake Superior-forekomstene og 
mange andre prekambriske jernmalmer er forholdene ikke ideelle da 
det er sjelden at malmene er i kontakt med vulkanske bergarter. 

Senere har særlig Schneiderhøhn utviklet disse teorier videre med 
tanke på de devonske jernmalmer i Tyskland. Her skal jeg bare om
tale et enkelt forhold nærmere, nemlig svovelkisens dannelse. Svovel
kis opptrer jo nesten alltid sammen med magnetitten i Fosen-synkli
nalenes jernmalmer. Både N. H. Magnussen (1952) og Jens Bugge 
(1950) har gitt uttrykk for at kisen i disse jernmalmene er yngre enn 
de oksydiske ertsmineralene. At en slik yngre sulfidering virkelig har 
funnet sted i de mellomsvens.ke jernmalmene har Lindroth klarlagt 
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(1946). Han påviser at dannelsen av den egentlige jernmalm og sul
fidene har foregått i forskjellige geologiske perioder. Mens de oksyd
iske jernmalmer tilhører leptittformasjonens dannelsestid, peker en 
rekke forhold på en senere sulfidering fra urgranitter og yngre granitter. 

Men dersom en slik yngre regional sulfidering også skulle ha 
funnet sted i de vestlige deler av Trondhjemsfeltet, f.eks. i forbindelse 
med dannelsen av de store epigenetiske kisforekomster lenger øst, 
måtte en vente å finne slike kisforekomster også i Fosen-synklinalene. 
Men det er det en påfallende mangel på. En ser heller aldri årer eller 
ganger av kis i malmen, slik som er alminnelig i de svenske. I alminne
lighet er kisen jevnt fordelt i malmen, undertiden med en tendens 
til lagning. Svovelkisen er dradd ut i lange spindler som er sterkt 
oppknust (postkrystalin deformasjon). 

Det er dessuten interessant at ved mange av de jernmalmfore
komster som i litteraturen er omtalt som vulkansk-sedimentære, kera
tofyrjernmalmer, ekshalativ-sedimentære eller lignende, er svoYelkis 
en alminnelig bestanddel. 

Svovelkisen kan derfor neppe være noe tilfeldig epigenetisk mineral 
i malmen. Magnetitt-svovelkisassosiasjonen er nettopp typomorf for 
jernmalmene i det vestlige Trondhjemsfelt. 

Jern er jo et grunnstoff som lett opptrer både som oksyd og sulfid, 
det er etter omstendighetene både thiofilt og lithofilt. 

].H.L. Vogt som var den første som studerte disse jernmalmene 
på Fosen, mente at malmene bare var <<en slags <<facies>> av de trond
hjemske kisforekomsten>. Vogt var dengang klar over at jernmalmene 
tilhørte Trondhjemsfeltet (i motsetning til mange senere forskere) . 
og også at jernmalmene på samme vis som kisforekomstene lå i grønn
stener. Det var på den tid mange divergerende meninger om kis
forekomstene, som det er i dag. Men på et punkt synes det nå i et 
hvert fall å herske enighet, nemlig om at den såkalte vasskis er en 
sedimentær dannelse. 

Jernmalm og vasskis. 
C. W. Carstens la i 1922 frem avgjørende bevis for eksistensen 

av en sedimentær kistype i fjellkjedens grønnskifre ved siden av de 
epigenetiske forekomster av typen Løkken-Grong. Denne såkalte 
Leksdalskis eller vasskis bygges foruten de egentlige vasskislag opp 
av jaspis, kloritt og kvartsittlag og svart/fell - det er magnetitt
stilpnomelanlag. Yasskisen er nøye beskrevet i 1922-arbeidet, og det 
er derfor unødvendig å omtale den nærmere her. Den dannelsesteori 
jeg har skissert for jernmalmene er meget lik den min far der hevder, 
nemlig at vasskiscne er vulkansk-biokjemiske sedimenter. 

Vasskisene finnes i det ccntrale Trondhjemsfelt først og fremst 
syd for Trondhjem ved Løkken og i Lakselven. Et annet område 
med vasskis er det store kisdistriktet fra Ølve til Stord i Hardanger. 
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Flere av forekomstene er interessante i denne forbindelse, f.eks. 
Gravdal, Lilledal og J ernsmauget fordi magnetitt ofte opptrer i store 
mengder ved siden av svovelkis. Av Foslies trykte, men ennå upubli
serte kart over Varaldsøy-Ølve, går det fram at berggrunnen vesent
lig består av grønnskifer og kvartskeratofyr, og jeg har ikke funnet 
et område i de norske kaledonider som ligner mer på jernmalmforma
sjonen i Fosen-synklinalene. Jeg hadde i 1952 med bidrag fra Forsk
ningsrådet anledning til å se nærmere på Jernsmauget. Forekomsten 
opptrer i nær tilknytning til både grønnskifer og kvartskeratofyr. 
Kalksten finnes ikke i nærheten. I vest står magnetittmalm med 
svovelkis anordnet i lag eller jevnt spredt i malmen som østover går 
over i en ren kisforekomst. J ernsmauget m.fl. ser ut til å være et 
bindeledd mellom de typiske vasskiferforekomstene og de svovel
kisførende jernmalmer i det vestlige Trondhjemsfelt. Vasskisene og 
jernmalmene i Trondhjemsfeltet er atskilt geografisk; vasskiser i øst, 
jernmalmer i vest. Den ulike utvikling malmgenesen har hatt i de 
to områder kan bare skyldes forskjellige sedimentasjonsforhold i de 
to geosynklinalbasseng. 

Schneiderhohn (1953) fremhever temperaturens betydning for dan
nelsen av hematitt eller svovelkis. Hematitt skulle fortrinnsvis dan
nes ved temperaturer mellom 150-200 grader umiddelbart ved kil
den for jernoppløsningene, mens bakterievirksomhet ved normal tem
peratur var gunstigere for avsetning av svovelkis. 

J ernmalmenes regionale og kontinuerlige forekomstmåte taler imot 
at jernoksydene bare skulle dannes ved høyere temperaturer i nær
heten av selve kildene. Langt sannsynligere er det at jernets utfelning 
som oksyd eller sulfid først og fremst avhenger av oksyda
sjonspotensialet, slik som fig. 3 viser (hentet fra Krumbein og Garrels 
1952). 

Fig. 4 fremstiller så en skjematisk tegning av metallogenesen i 
Trondhjemsfeltet slik jeg tenker meg den. Et grunt geosynklinalbek
ken i vest er skilt fra det store sentralbassenget ved en (undersjøisk) 
rygg. På bunnen av det dypere havet i øst vil det være et mer re
duserende miljø enn vestenfor ryggen hvor vannet også vil reagere 
sterkere alkalisk. Resultatet er en sedimentasjon av sulfider i øst, 
oksyder i vest. 

Undertiden veksler vasskislag med magnetittlag (svartfjell), og 
Fosenmalmene er jo på den annen side alltid svovelkisførende og 
miljøet har derfor sikkert ikke vært så svært forskjellig i de to områ
der. På bunnen av det østre havet (hvor sirkulasjonen har vært dår
ligere) har dog sikkert sulfidjonekonsentrasjonen og mengden av opp
løst svovelvannstoff vært noe større. 

Kalksten opptrer ofte sammen med jernmalmene, aldri sammen 
med kisforekomstene (noe dolomitt finnes i Leksdalen som gangmin
ral). Krum bein og Garrels viser også at høy pH er gunstig for dannelse 
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av kalkspat, lav pH meget ufordelaktig (<<limestone fence>> ved pH 
lik 7,8). Det er også en tendens til et anti patetisk forhold mellom 
svovelkis og kalksten i jernmalmene, idet det nesten alltid er lite 
svovelkis i malmen ved høyt kalkspatinnhold. 

Fosdalens Bergverks A/S fremstiller som kjent et mindre kiskon
sentrat. Dette holder omtrent samme mengde kobolt og kobber, ca. 
0,25 %· Kobber danner et eget kobbermineral - kobberkis, men all 
kobolt går inn for jern i svovelkis. Denne betydelige koboltgehalt 
står i skarp kontrast til koboltgehalten i vasskisene hvor den er he�yst 
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0,01% (C. W. Carstens 1941). En rekke spektrokjemiske analyser som 
Statens Råstofflaboratorium vennligst har utført for meg, viser at i 
magnetitt-svovelkisparageneser i regionalmetamorfe malmer anrikes 
all kobolt i svovelkisen. Magnetitten er praktisk talt koboltfri. Ko
boltgehalten i fjellkjedens svovelkis avhenger foruten av den opp
rinnelige sammensetning også av metamorfosegrad og paragenetiske 
forhold. Da metamorfosen i Fosen-synklinalene er noe hoyere enn i 
det sentrale Trondhjemsfelt (grønnskifre henholdsvis i epidotamfibo
littfacies og grønnskiferfacies), mener jeg at den høye koboltgehalt 
i jernmalmene er sekundær og skyldes metamorfosen og det spesielle 
mineralselskap: magnetitt og svovelkis (at primære jernoksyder kan 
holde noe kobolt går frem av Zies's analyser av fumarole magnetitter 
fra Katmai (Zies 1929). 

Konklusjonen er at magnetittmalmene i det vestlige Trondhjems
felt og de sedimentære kisforekomstene i fjellkjeden er samtidige eller 
nesten samtidige og representerer henholdsvis oksydiske og sulfi
diske sedimentære facies av <<jernmalmene>> som ble dannet under den 
vulkanske metallogenese i ordovicium. 

Dr. Ivan Rosenqvist har vennligst lest gjennom manuskriptet og 
foreslått enkelte rettelser. 
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I ordskiftet deltok: P. Holmsen, Gjelsvik, Dietrichson, Chr. Ofte
dahl og foredragsholderen. 

Chr . Ofte d a  h l  : N.G.U.'s kartlegging på Finnmarksvidda 1954. 
Ialt 6 geologer har sommeren 1954 kartlagt et belte langs riks

veien Alta-Kautokeino fra Hyolithussonen i nord over Kautokeino 
til riksgrensen i sydvest. Et oversiktskart i l : 100 000 ble fremvist. 
Hovedavdelingene er: Synorogent gneiskompleks, sterkt foldet supra
krustal serie, sen- eller postorogen granittisering med dannelse av 
pegmatittgranitt, og en yngste eruptivvirksomhet med gjennomset
tende basiske og granittiske eruptiver. 

I ordskiftet deltok: Marthinussen, O. Holtedahl, Gjelsvik, Føyn 
og foredragsholderen. 

I v a r O f t e d a l : N aen strukturer i kyst-gneiskomplekset ved 
Lillesand. 

De renvaskete svabergene på yttersiden av øyer og holmer i Lille
sands skjærgård viser en mangfoldighet av instruktive struktur-de
taljer. Et lite område på utsiden av Justøy (Tangvigodden) er blitt 
nærmere studert. Bergartene er lyse sure plagioklasgneiser med litt 
amfibolit og granitpegmatit. I grove trekk er områdets struktur 
ytterst enkel: tykkere og tynnere plan parallelle plater hvis normal • 

peker ca. Ø 30° S og ca. 30° oppover. Men i detaljene er det mange 
avvikelser fra dette. Der er en finkornet og en mer grovkornet gneis
type som tektonisk oppfører seg ganske forskjellig. Den grove opptrer 
i tykke massive plater eller linser som til dels er brutt opp i kantete 
stykker, mens den fine <<flyten> omkring og inn mellom disse lite defor
merbare massene. Dr. Edelman har beskrevet slike breksjeaktige 
dannelser i gneis fra Åbo skjærgård, og kaller fenomenet <<intrusjon 
i fast tilstand>). Amfibolit oppfører seg på samme måte som den grove 
gneisen, i noen grad også pegmatit; boudinage-strukturer er her 
hyppige, og likeså ptygmatiske strukturer. Pegmatitene er tydelig 
innført metasomatisk. Komplekset må ha vært under kontinuerlig 
plastisk utvalsing gjennom lang tid. Der er eldre amfiboliter og pegma
titer i tynne plater konforme med hovedstrukturen, og yngre som 
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viser liten eller ingen deformasjon. Særlig de yngste pegmatitmassene 
har helt uregelmessig form og mangler parallellstruktur. Likevel kan 
det påvises deformasjon av den fine gneisen endog etter at hele kom
plekset hadde slått kraftige sprekker tvers på strøket. Den plastiske 
bevegelsen av den fine gneisen synes å bero på, eller i hvert fall være 
ledsaget av, en kontinuerlig omkrystallisering av mineralene, for 
strukturen er typisk granoblastisk med bare svakt antydet unduløs 
utslukning hos kvartsen. En utførligere behandling tenkes publisert 
i nær fremtid. 

Foredraget var illustrert med lysbilder. 

A. K v a l e : Dekkestrukturer mellom Bergensbuene og Sogn. 
De to dekker som tidligere er på vist i Bergsdalsområdet kan følges 

mot SV til Bjørnefjorden, hvor de forsvinner under havflaten. Mot 
NO kan det øvre dekke følges til det møter det øvre Jotundekke, 
som ligger over Bergsdalsdekket. Begge Bergsdalsdekker består av 
tre skyveflak, som er skilt ved soner av fyllitt eller glimmerskifer. 
Dekkene består mest av suprakrustale bergarter (vesentlig kvartsitt, 
kvartsskifer og metaryolitt, men også metadacitt og metabasalt). Det 
fins også en del intrusive bergarter (saussurittgabbro, kvartsdioritt 
og granitt). Bergarter av Bergen-Jotunstamen opptrer helt under
ordnet. 

Hovedretningen for skyvningen av undre dekke og det meste av 
øvre dekke har vært OSO, mens øvre J otundekke og de tilstøtende 
deler av øvre Bergsdalsdekke har vært skjøvet mer mot SSO. Sann 
synligvis ble øvre Jotundekke og øvre Bergsdalsdekke skjøvet noen
lunde samtidig, undre Bergsdalsdekke noe senere, men alle dekker 
ble skjøvet under den ardenniske fase av den kaledonske orogenese. 
Bergensbuene ble dannet etter skyvningen av undre Bergsdalsdekke, 
men før de mellomdevonske sedimenter ble avsatt. Konturkart over 
skyveplanene viser at det neppe kan ha foregått noen foldning av 
disse etter skyvningen, unntatt lengst i SV, hvor skyveplanene er 
blitt deformert under dannelsen av Bergensbuene. 

En diskusjon av de forskjellige linjestrukturers forhold til hoved
fasene under en orogenese viser, at i dette område må dannelsen av 
den mest framtredende linjestruktur, som medførte en fullstendig 
omkrystallisasjon av bergartene, ha foregått mens bergartene var ned
foldet på store dyp, under bevegelser som nu freetrer som overskyv
ninger. De yngre linjestrukturer, som er meget mer konstante i ret
ning, er dannet ved stadig lavere temperaturer, og må avspeile beve
gelser under den isostatiske hevning etter nedfoldningen. 

I ordskiftet deltok: P. Holmsen, Størmer, O. Holtedahl, Sørensen, 
Gjelsvik, Chr. Oftedahl og foredragsholderen. 
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H.. C. S ø r b y e : Onz sammenhengen mellom turmalin og si"llima
nitt (og staurohtt-chlordoid) i metamorie glimmerskiire. 

I Compte Rendu Acad. Sei. 1950 skriver Mm. M. C. Michel-Levy 
om kunstig dannelse av sillimanitt. I nærvær av natriumborat får 
hun dannet sillimanitt ved 450 og 500° under et damptrykk på ca. 
50 kg fem 2• Sillimanitt behøver derfor ikke være et høytemperatur
eller trykk-mineral. Både i de metamorfe glimmerskifre i Hauga
landets basalkompleks og tildels under høyfjellsgneisene i Ryfylke er 
sillimanitt (eller dets omvandlingsprodukt staurolitt + chloritoid) 
vanlig. Turmalin er også nesten uten unntak tilstede i disse skifre og i 
granitt- og pegmatittganger i dem. Det opprinnelige bor i havleiren 
og de derav dannete turmaliner i fyllittene antas derfor å virke som 
en slags <<katalysaton> for sillimanitt-dannelsen som altså ikke trenger 
høyt trykk og/eller temperatur. 

I ordskiftet deltok: Barth, �eumann, Rosenqvist og foredrags
holderen. 

B. D i e t r i c h s o n  : Kap. I og Il av <<Høyfjellsproblemet belyst i 
<<] otunheimsportalen>> -de nordlige halvdeler av gradteigene Vinstra og 
Sjodalem. 
I. Innledning til preliminær publikasjon i N.G.T. Bd. 35 moti,·ert 

ved å bringe: 
l. Hovedresultater av feltarbeid og analyseresultater. 
2. Forsøke å oppnå enighet om tektoniske hovedtrekk i det 

sentrale Norges kaledonske knuteområde, basert på a) over

faldingen fra NE som dublerer kambro-ordovisium og menes 
å regionalprege de norske kaledonider med stigende intensitet 
fra NE mot SW, b) de i vårt område opptredende konglo
merater resp. pst-udokonglomerater. 

3. Nye opplysninger om <<]otunheimsportalem> idet siste publi
kasjon fra disse trakter er I. Rekstad. N. G. U. nr. 37, 1904. 

IL Det prekambriske underlags deformasjon overført på overbyg
ningen. Bergen-J otunstammens alder. 

I ordskiftet deltok: Rosenqvist, Kvale, P. Holmsen og foredrags
holderen. 

T. S t r a n  d som var forhindret i å være tilstede sendte følgende 
innlegg: 

Den grønne skifrige bergart med hvite inneslutninger av omvand
let trondhjemittisk bergart som står langs Sjoa og Sjodalen fra oven-
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for Leirflata til ved Hindseter er av Dietrichson og meg selv blitt 
tolket som Valdressparagmittens gabbrokonglomerat. Dietrichson 
har nå fragått denne sin opprinnelige tolkning og vil oppfatte berg
arten som et pseudokonglomerat. Jeg må holde fast på den opprinne
lige tolkning av følgende grunner: 

Jeg kan for det første ikke finne at det er noe ved de hvite inne
slutningers form eller størrelse som taler imot at de er mer eller mindre 
deformerte konglomeratboller. 

For det annet har den grønne skifrige bergart som er grunnmassen 
for de hvite inneslutninger en sammensetning som dels er gabbroid, 
dels meget basisk men med et tydelig Al-overskudd. (Etter to ana
lyser av Br. Brunn ved N.G.U.'s kjem lab.). Etter mikroskopiske 
undersøkelser finnes det dessuten bergarter som er meget rike på 
glimmer, særlig muskovitt, men som samtidig inneholder rikelig av 
epidot og albitt, tildels også hornblende. Disse forskjellige typer 
henger feltgeologisk sammen og viser altså en kjemisk og mineralo
gisk sammensetning som varierer fra litet eller ikke forvitret gabbro
detritus over tydelig forvitret gabbroid materiale til normalt sedi
mentmateriale med en rikelig tilblanding av gabbro-detritus. Dette 
er i full overensstemmelse med det vi fra før vet om sammensetningen 
av Valdressparagmittens gabbro-detritussedimenter, som er grunn
massen i gabbrokonglomeratene. 

B. D i e t r i  c h s o n. Som svar til Strands skriftlige innlegg siterte 
foredragsholderen V. M. Goldschmidt: <<Konglomeratene inden Høi
fjeldskvartsem> N. G. U. nr. 77-1916: 

p. 23. <<De lyse granittstene er meget utbredt i gabbrokonglome
ratet, de er et meget godt middel til bekræftelse av bergartens sedi
mentære natur, når man hos pressede bergarter er usikker på, om 
man her har en tektonisk gabbrobreccie eller et sedimentært gabbro
konglomerat» videre. 

p. 25. <<i større blottede fjeldmassEr kan konglomeratnaturen er
kjendes længst. Men endestadiet er en grøn skifer, rik på amfibol, 
epidot, albit, ofte også klorit, hvis oprindelige bergart vilde være 
umulig å bestemme hvis ikke skiferen ved overgange var forbunden 
med gabbrokonglomeratet». 

Dette er den samme erfaring foredragsholderen hadde fra en mengde 
lokaliteter i Espedalen og på Vinstrabladet for øvrig. - Det er helt 
nødvendig for Strands påstand å identifisere de konglomeratlignende 
masser i Sjodalen som virkelige sedimenter. Foredragsholderen hadde 
vist en rekke lysbilder fra Tråsåfoss - Brurusti ved Sjoa samt fra 
Veoliseter og i Hindseterkampen, interpretert som pseudokonglome
rater. Mikroskoperingen av en rekke av de lyse <<rullestenen> viser 
kvartsdioritisk sammensetning og kan være sterkt pressete Trond-
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hjemitter. Vi har med opprevne og mylonitrundete Trondhjemit
ganger å gjøre. Ved Brurusti har de satt gjennom en grønn, sedimen
tær sandsteinsskifer, mens det ved Veoliseter og i Hindseterkampen 
er veldige masser av kollosal-breksierte bergarter fra undersiden a\· 
det øvre J otuneruptivdekke som her kom i kontakt med Sjodals
antiklinalens sedimentpakker og så med de anorthosittiske erosions
rester av det undre Jotuneruptivdekke. Disse rester dannet N\V-SE 
løpende rygger i det underlag det øvre eruptivdekke beveget seg hen
over mot SE. Der dannedes mylonitter med rundete fragmenter a,· 
dimensjoner fra 20-30 cm til mikroskopiske mineralkorn. 

Strand er enig i at de lyse <<rullestenen> i konglomeratet i Sjodalen 
må være Trondhjemit. Andre <<rullestenen> er ikke påvist. Men da 
måtte disse tilhøre en eldre generasjon av Trondhjemit enn den som 
konstateres langs det øvre J otundekkes bevegelsesflate fra Heidal 
til Sikkilsdalen, og som tydelig er synorogen. Mens Trondhjemitten 
langs de nordvestligste deler av bevegelsesplanet er sterkt tektonisert, 
er den lengst SE mange steder intakt. Der kan henvises til mikro
fotografier i foredragsholderens publikasjoner 1945-1950. M.h.t. <<de 
lyse granittene>) som Goldschmidt omtaler (l.c.p. 27) helt opp til 
Hinøglafossen i sitt karts nordrand, så har foredragsholderen (1953) 
vist ved mikrofotos at disse såvel i Goldschmidts typeområde ved 
Dokkvann som i Espedalen er metamorfe mangeritiske J otunerup
tiver. 

H. S ø r e n s e n : No gle nordnorske peridotiter. 
De i somrene 1952 og 1954 undersøgte peridotiter er beliggende 

i zoner opbygget af metamorfoserede kalkbjergarter, kalksilikate 
gneiser og granatamfiboliter. På Grønøy kan man iagttage jævn 
overgang fra disse bjergarter til peridotiten, og sidstnævnte har mere 
eller mindre omdannede indeslutninger af de sedimentære bjergarter, 
der er sådan beliggende, at den oprindelige foldestil kan følges ind 
gennem peridotiten. 

I ordskiftet deltok: Dietrichson, Rosenqvist, Barth, Gjelsvik, 
Kvale, Chr. Oftedahl og foredragsholderen. 

K v  a l e  hadde ingen innvendinger mot tolkningen av de be
skrevne forekomster, men han kunne ikke i dem finne noe bevis på 
at alle peridotitter er dannet ved metasomatose av kalksten. I fjell
kjedens eldre nivåer (Rørosgruppen) er der en lang rekke serpentin
forekomster, som i hvert fall på Vestlandet opptrer i strøk uten spor 
av kalksten, og hvor det ikke finnes antydning til rester av en even
tuell moder bergart. A postulere en tektonisk innpressing for disse fore-
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komster vil ikke hjelpe, da kalksten er ukjent blant de prekambriske 
bergarter i disse strøk. En tektonisk innpressing måtte i tilfelle ha 
vært utpreget selektiv, idet den måtte ha fjernet serpentinkuppene 
fra deres opprinnelige dannelsessted på en slik måte at ingen spor 
av sidestenen fulgte med. En slik selekti\· tektonisk utpresning har 
såvidt vites ikke vært påvist tidligere, og må ansees å være meget 
lite sannsynlig. 


