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Field observations at Tynset in the valley of Österdalen in southem
Norway suggest that:

l)

Delta terraces were deposited in narrow mar

ginal (lateral) ice-dammed lakes between 720 m and 670 m above present
sea leve!;

2)

Large delta terraces, distinctive shore Iines, !arge beach

ridges, and an extensive sheet of bottom sediments were formed when
the lake leve! was between

660

m and

668

m above present

sea

leve!.

This lake was narrow and marginal during its early phases, but larger
during its later phases;

3)

Terraces

560

m,

540

m, and

510

m above

sea leve! were deposited in lakes which probably had outlets across
Barkaldkjölen south of Tynset.

INNLEDNING
Hösten 1967 arrangerte Institutt for Geologi ved Universitetet i Oslo et
4 dagers kurs i kvaruergeologisk kartlegging. Undertegnede ledet kurset,
og vitenskapelig assistent R. Sörensen sammen med forstkandidatene T.
österaas og G. Goffeng deltok. Under kartleggingen ble det gjort en rekke
observasjoner av interessante detaljer som belyser flere sider av bresjö
problemene. De t er först og fremst disse detaljobservasjonene som her vii
ble behandiet Fremstillingen i det fälgende bygger i vesentlig grad på
innsendte rapporter med kart fra kursdeltageme. Videre ble det våren 1968
foretatt en rekognoseringstur til Tynset for å klarlegge enkelte detaljer.
Det kartlagte området dekker begge sider av Glåmdalen ved Tynset
og en del av nordligste Tyldal sydöst for Tynset (Fig. 1). Fjellgrunnen be
står hovedsakelig av amfibol-glimmerskifter, mens sparagmitt dekker store
områder sydöst for feltet (Fig. 2). Finsand og silt er dominerende serlimenter
i dalbunnen. Markerte terrasser ogjeller seter fins spesielt i tre nivåer;
510 m o.h., 660 m o.h. og 720 m o.h. I Aumas dalgang syd for Tynset og
på den brede fjellhyllen omkring Auma ligger det mektige glacifluviale av
setninger med store esker-rygger.
Lösavsetningene og terrengformene i dette området har vrert kartlagt og
beskrevet av en rekke forskere. Så tidlig som i 1886 beskrev A. M. Hansen
seter i österdalen og tolket dem som strandlinjer og terrasser dannet i
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bredemte sjöer. Hansen (1886, s. 330) omtalte også en sete i fjellsiden
nordöst for Tynset. Senere har spesielt G. Holmsen (1915, 1950, 1956) kart
lagt setene og sedimentene i Tynset-området. Seter og terrasser fant han
hovedsakelig i de allerede nevnte tre nivåene. Han antok först at strand
linjene og terrassene var dannet i meget store sjöer (Holmsen 1915, s. 29).
Sjöene i 720 m og 660 m nivåene kalte han henholdsvis övre Glåmsjö og
Nedre Glåmsjö. Senere antok han at de höyestliggende strand-dannelsene
kunne vrere formet i randsjöer (Holmsen 1956, s. 17). Holmsen nevnte også
bresjösedimentene i dalhunnen ved Tynset, og grusavsetningene omkring
Auma, syd for Tynset. Han har publisert to geologiske kart som viser ut
bredelsen av lösavsetningene i dette området. Disse kartene er oversiktskart,
og han har derfor i enkelte tilfeller valgt å slå sammen under felles beteg
netser genetisk forskjellige sedimenttyper.
Streitlien (1935) har beskrevet lösavsetningene på kartblad Folldal som
dekker den vestligste delen av Tynset-området. På kartet har han avsatt
setene på vestsiden av Bondåsen og ved Aumas munning. Videre har han bl. a.
tegnet inn bresjösedimenter i dalhunnen og esker-ryggene ved Aumas munning.
Han påpekte at de höyestliggende setene sannsynligvis var formet i randsjöer,
Reusch (1917) oppfattet setene og terrassene i österdalen som en form for
lateralmorener eller som danneJser i grunne lateralsjöer. Store åpne bre
sjöer hadde ikke eksistert, mente han. Han beskrev ikke spesielt setene
i Tynset-området, men han omtalte finsand-silt avsetningene som han
fant påfallende rene over store områder. Reusch nevnte også grusavset
ningene mellom Tynset og Tyldalen.
I et avsnitt av sin publikasjon om isavsmeltningstidens drenering har
Gjessing (1960, s. 398) beskrevet de geomorfologiske forholdene syd for
Tynset. Han har også tegnet et meget godt detaljkart over terrengformene
her. I sin tolkning av dannelsesmåten fremsatte Gjessing bl. a. teorien om at
de store terrassene og silt-lagene i hoveddalen er dannet subglacialt i flate
messige dreneringssystem. Han antok at bresjöer ikke har eksistert
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Fig. 2. Geologisk oversiktkart over Tynset og omkringliggende stmk.

l:

Bresj0-strandlinje og antatt grense for bresj0, if0lge G. Holmsen (1915).- 2: Vann

skilJet. - 3: Antatt heliggenhet av is-skilJet ved slutten av Wurm-istiden. retninger. - 5: Esker. -

6:

4:

Isskrurings

Kambrosiluriske sediment-bergarter, vesendig amfibol-glimmer

skifer i Tynset-ornrådet. - 7: Eokambriske bergarter (sparagmitt etc.).

- 8:

Gabbro. - 9:

Serpentin.- 10: Trondhjemitt. - 11: Granitt.- 12. Det unders0kte område i Tynset.
B: Barkalden. - J: Jutulhogget.

Geo/ogica/ map of Tynset and surrounding areas.
1: Shore-line and supposed margin of ice-dammed lake, according to G. Holmsen (1915).-

2: Present water divide. - 3: Supposed position of ice divide during last phase of the Wurm glacia
tion.-4: Direction of glacial striae.-5: Esker.-6: Cambro-Silurian sedimentary rocks, main/y
amphibole-micaschist in the Tynset area.-7: Eocambrian rocks (sparagmite, etc.).- 8: Gabbro.
-9: Serpentine. -10: Trondhjemite. -11: Granite. -12: The area that was studied.

B: Barka/den. -J: Jutulhogget.
Compi/ed from Glacial Map of Norway by O. Holtedah/ & B. G. Andersen and from Geo
/ogica/ Map of Norway by O. Holtedahl & J. A. Dons, in Holtedah/ 1960.

Litteraturoversikten viser at forskerne er uenige om dannelsesmåten for
de dommerende terrassene, setene og sand-silt-avsetningene i Tynset-om
rådet. Har det eksistert store bredemte sjöer eller bare smale lateralsjöer?
- eller kanskje ingen sjöer i det hele tatt? Under feltstudiene hadde vi
disse mulighetene i tankene og forsökte å finne forhold til belysning av dem.
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KARTLEGGINGEN
Topografiske karter i målestokk l:25 000 (ekvidistanse 20 m) ble brukt som
grunnlag ved kartleggingen. Kartene er forstörrede kopier av Norges Geo
grafiske Oppmålings nye upubliserte karter i målestokk l:50 000. Forut
for kartleggingen foretok hver deltager en tolkning av terrengformene basert
på studier av flybilder. Vertikalbilder i målestokk 1:30 000 (fotografert av
Wideröe Flyveselskap AjS) ble brukt til dette. Ved kartleggingen ble det
lagt vekt på l) en inndeling av sedimentene etter genesis og komstörrelse,
2) påvisning og tolkning av formelementene, 3) studier av strukturer i skjrer
inger og 4) bruk av forskjellige analysemetoder. Som det fremgår av det
vedlagte kartet (PI. 1) , ble kartleggingen begrenset til et relativt lite om
råde, men selv innen dette området ble sedimentene kartlagt nöyaktig bare
innen begrensede deler. Kartet er derfor et oversiktskart Dette gjelder spesi
ett forholdene på nordsiden av Glårna.

OMRADENE
Nordligste del av Tyldal.

Et lite område i nordligste del av Tyldal ble undersökt. Her er dalhunnen
sterkt kupert med flere markerte esker-rygger. Ved Kalvvangan og videre
mot syd er de glacifluviale dannelsene som regel dekket med lagdelt silt
finsand. Silt-finsand-lagene ligger oppetter dalsiden til ca. 720 m nivået, og
höyere oppe finnes morene og bart fjell. Stratigrafien ble studert i skjreringer
langs riksveien og ved gravning i områdene nrer veien. På kammen av en
ca. 5 m höy skarp esker ligger et 20 cm til 60 cm tykt sittlag oppå lagdelt
grus. Tykkelsen på siltpakken lavest nede i sidene på eskeren er mer enn l m
(lokalitet 1). En av veiskjreringene viste hvordan en ca. l m tykk silt-finsand
lagpakke på glacifluvialt grus blir gradvis tynnere oppover dalsiden og kiler
ut noe lavere enn 720 m nivået. Silt-finsand-lagpakken i nordligste Tyldal
synes derfor å ha en uregelmessig tykkelse. Den er tykkest i forsenkningen,
og rueget tynn på opprakende partier og i en sone nrer oppunder 720 m
nivået. Lagene innen silt-finsand-lagpakken var stort sett tynne, og de besto
av godt sorterte sedimenter. Bare i en skjrering ved en setervoll ble det sett
stein i den övre del av silt-lagpakken som her er forstyrret. Steinene kan
vrere transportert ved solifluksjon eller av mennesker, f. eks. under ryd
dingen av setervollen. Silt-finsand-lagene har klar lakustrin karakter (se
diskusjonen i forbindelse med tilsvarende avsetninger ved Tynset). De må
vrere avsatt i en bresjö demmet opp av en is i syd. Men sjöen må også ha
vrert demmet av is ved passpunktet i nord. Dette passpunktet ligger bare
ca. 705 m o.h. mens bresjö-sedimentene når ca. 720 m o.h. like ved. I dal
hunnen ved passpunktet, omkring Tronsjöane (702 m), er det et dödisterreng
med dödisgroper og en dommerende esker-rygg. Dödisterrenget ligger lavere
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enn 720 m o.h. Det ble allikevel ikke sett silt-finsand-avsetninger oppå det
glacifluviale gruset her, så det er tydelig at det under den omtalte bresjö
fasen må ha ligget dödis ved Tronsjöane og demmet opp bresjöen. Langs
en del av vestsiden på dalen er det en bred relativt flat renne ca. 720 m o.h.
Rennen heller ca. 2° mot nord, og hunnen er dekket med et tynt lag av
finsand-silt oppå glacifluvialt grus. Bresjöen må ha strukket seg nordover
i denne rennen, og sannsynligvis h�tt avlöp denne vei. Bresjönivået, ca.
720 m o.h. eller noe höyere, korresponderte i höyde med övre Glårnsjös nivå
i Glåmdalen (Holmsen 1915, s. 30). Dette kan skyldes at avlöpspasset for
Tyldal-bresjöen tilfeldigvis lå i omlag 720 m nivået, og det er ikke sikkert at
denne bresjöen i tid svarte til övre Glåmsjö. Holmsen (1915, s. 81) antok at
övre Glårnsjö i Glåmdalen ikke hadde forbindelse med noen sjö i Tyldalen.
På et kart over bresjöene har Holmsen bare avsatt Nedre Glåmsjö i Tyl
dalen, men i en senere avhandling (Holmsen 1917, s. 19) skrev han:
«l nordligste Tyldalen findes derimot spor også efter höiere vandsmnde».
Det kan derfor neppe v:ere tvil om at Holmsen har observert de beskrevue
bresjösedimentene. Også Gjessing (1960, s. 405) nevnte at det her er en
finkomet sediment-type, og han beskrev de store esker-ryggene. Våre under50kelser viser klart at det må ha v:ert en sjö i omlag övre Glåmsjös nivå
i nordligste Tyldalen. Det ble ikke undersökt hvor langt sydover de höyt
liggende bresjösedimentene fortsetter, så det er ikke mulig å si hvor stor
sjöen var.

Områdene omkring Aumas dal (glacifluviale avsetninger)
Auma renner mot vest i en lite nedskåret dal tvers over et srnåkupert platå
660-730 m o.h. för den styrter ned i en trang klöft i de mektige lösavset
ningene på den bratte dalsiden mot Glåma (450 m o.h.). Det småkuperte
terrenget består i vesentlig grad av glacifluviale dannelser. Fjellgrunnen er
blottet bare noen få steder, vesentlig i de dypest nedskåme erosjonsfurene.
En skarp opptil 10-15 m höy esker kan fölges relativt sammenhengende
fra det glacifluviale terrenget nordligst i Tyldalen, langs Tronsjöane og
videre mot nordvest til Auma. Eskeren stopper ved eJveterrasser n:er Vesle
vangen, men det er sannsynlig at kortere esker-rygger lenger mot vest i
Aumadalen kan svare til den. Et annet esker-system med markerte rygger
fölger den östlige delen av Auma. Utenom disse store esker-systemene fin
nes det også små eskers og kames, ofte sammen med grytehull. De minste
av disse ryggene, haugene og hullene er ikke inntegnet på kartet (PI. 1).
Flere steder, f. eks. ved Svarttjem, Riptjem og S:etertjöman er det typisk
dödistopografi med mange grytehull. Også terrenget i den vestlige delen
av Aumadalen er et typisk dödisterreng med mange grytehull og eskers
hvorav noen förer bratt ned dalsiden mot Glåma. I den bratteste delen av
Glåmadalsiden har Auma skåret dypt ned i de glacifluviale avsetningene som
i elvem:elene når mektigheter på minst 60 m-80 m.
Det er vesentlig lagdelt glacifluvialt grus ofte med rullesteinslag i de
beskrevne avsetningene i og omkring Aumadalen. Mange steder er lag-
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delingen svrert utydelig, og sorteringen dårlig. Dette gjelder f. eks. sedi
mentene som er blottet i et stort grustak i eskeren ved nordenden av
Tronsjöane (lokalitet 2). En blanding av vannbehandiet ablasjonsmorene og
lagdelt glacifluvialt materiale eller en tynn ablasjonsmorene over glacifluvialt
rnateriale forekommer ofte. Ved meget detaljert kartlegging ville det utvil
somt vrere mulig å skille ut partier med vesentlig ablasjonsmorene innen
de beskrevne områdene med glacifluviale sedimenter. På kartet (PI. l) er
derfor sedimentene her betegnet som «glacifluviale, ofte med partier av
ablasjonsmorene». Noen steder langs sidene på de nedskåme eJvefurene er
en sandig, siltig hunnmorene blottet under de glacifluviale dannelsene.
En enkel rundethetsanalyse av omlag knyttenevestor stein i det glacifluviale
materiale ble foretatt i den nevnte blottningen i eskeren ved nordvest
enden av Tronsjöane. Til tross for den dårlige lagdelingen og sorteringen
av materialet viste analysen så meget som 14 % godt rundet og 44 % rundet
stein (40% kantrundet), se Tabell l, Fig. 10. Dette viser en relativt lang elve
transport av det meste materialet. To steintellinger i samme grustak viste
60% og 72% sparagmitt som må vrere transportert en betydelig strekning
fra sydöst eller öst. Et stort sparagmittinnhold ble observert i alle blottnin
gene også utenfor eskeren, jfr. steintellingene i deltaene ved Ripa og Geit
ryggen, Tabell l.
Gjessing (1960) beskrev de omtalte terrengformene meget nöyaktig, og hans
tolkninger av disse stemmer stort sett godt overens med våre. Også Holmsen
(1950, s. 56) og Reusch (1917, s. 24) nevnte at det her er hauger og rygger
tildels med glacifluvialt materiale.
Gjenno m det beskrevne haug- og rygg-terrenget skjrerer det seg flere
elvelöp, opptil 10 m - 15 m dype. I dag er det nesten ingen drenering gjen
.nom flere av disse löpene, så de er utvilsomt breelvlöp. Mest iöynefallende
er to store löp som går fra Tronsjö-området nordover til Auma, og to sann
synligvis tilsvarende löp på nordsiden av Auma henimot Ripa og Geitryggen.
Oreneringen fra både Tronsjö-området og östlige deler av Aumadalen må
ha gått nordover til Ripa og Geitryggen i disse löpene. Löpene har stort
sett en jevn bunn som heller svakt nordover, bortsett fra korte strekninger
hvor helmingen er bratt og löpene er skåret ned til fast fjell. I hunnen på
det vestligste löpet er det noen få grytehull. Flate terrasser med lagdelt grus
dekker flere steder hunnen på elvelöpene, og det ble ikke observert abla
sjonsmorener oppå gruset. Det er derfor mest sannsynlig at löpene er dannet
i det vesentligste subaerilt. Det östligste löpet mot Geitryggen må vrerc
eldst da det tar av höyest oppe i Aumadalen, og de tilsvarende eJveterrassene
ligger höyere enn eJveterrassene som svarer til löpet mot Ripa. Videre förer
Geitryggen-löpet ut mot de höyestliggende, eldste delta-terrassene. På den tid
Geitryggen-löpet ble dannet, må isen ha sperret for dreneringen mot vest
gjennom Aumadalen. Da isen gradvis smeltet, kunne dreneringen söke seg
vei gjennom lavereliggende terreng og dermed gjennom löpet mot Ripa. Til
slutt må isen i Aumadalens vestlige del ha smeltet så meget at dreneringen
begynte å gå denne veien. Vide eJveterrasser på begge sider av Auma sydöst
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Fig, 3.

A) Bresjödelta ved Geitryggen (G) og ved Ripa (R). Trondfjell i bakgrunnen, Rönningen
gård i forgrunnen og elveslettene ved Tynset midt på bildet.
Jce-dammed lakP. deltas at Geitryggen (G) and Ripa(R). Trondfjell mountain in the background,
Rönningen farm in the foreground, and the river p/ains at Tynset in the middle.

B) Delta, 685 m o.h. ved Geitryggen. - Delta, 685 m above sea leve/ near Geitryggen.

for Riptjem må vrere dannet under denne dreneringen. Terrassene ligger
litt lavere enn, og overskjrerer, dreneringslöpet mot Ripa.
De nevnte dreneringsforholdene viser at isen må ha ligget rueget lenge
i vestlige dcler av Aumadalen. Denne tolkning stemmer også med en rekke
andre observasjoner som vii bli diskutert senere. Da vestlige deler av
Aumadalen ligger ved foten av den bratte, höye nordskråningen på Tron
fjell er det naturlig at avsmeltningen må ha gått relativt langsomt her som
fölge av skyggevirkningen.
Holmsen (1950, s. 57) og Gjessing (1960, s. 40 l) nevnte begge drenerings
löpene nordover mot Ripa-Geitryggen, men Gjessing mente at dreneringen
gikk subglacialt.
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Geitryggen- Ripa- vestlige Aumadal (delta og stranddannelser)
Store breelvlöp munner som nevnt ut ved Geitryggen og Ripa (Fig. 3), og
ett löp förer vestover Aumas dalgang. Ved Geitryggen ligger det en serie
terrasser i tre hovednivå, 705 m o.h., 685 m o.h. og 665 m o.h. Terrasser
i det höyeste nivået ligger. på begge sider av det omtalte dypt nedskåme
breelvelöpet. Den vestlige terrasseflaten, östover Sretertjöman, er sterkt
brott av små grytehull. Sand dekker glacifluvialt grus her. Sanden må ha
blitt skyilet ut på eller mellom dödisrester, sannsynligvis i en liten lommesjö.
Terrassen i 685 m nivået er godt utviklet östenfor det store breelvlöpet Det
er her et stort grustak som viser den indre oppbygning av terrassen (Fig.
3b, lokalitet 3). En karakteristisk deltastruktur med Iange, sterkt hellende
skrålag under flattliggende topplag er blottet. skrålagene heller ca. 25° mot
nordöst og består av relativt dårlig sortert grus med meget stein. Sedimentene
i topplagene har omlag samme karakter. De er tilsammen omlag 2 m tykke.
Steintellinger i skrålagene viste 43 % sparagmitt og rundhetsanalyser på
knyttnevestor stein viste 4 % godt rundet, 36 % rondet og 56 % kant
rondet stein (Tabell l, Fig. 10). Den höye prosenten med kantrondet mate
riale indikerer en relativt kort elvetransport for det meste materialet. Oppå
topplagene ligger det ca. l m med lagdelt silt (finsand). Dette viser at det
etter deltadannelsen må ha foregått en videre oppdemning slik at vann
fiaten steg over delta-planet. Vestenfor det store dreneringslöpet er det bare
en liten terrasserest i 685 m nivået. Det er her en relativt dårlig blotning av
sedimentene. De består nederst av finsand, derover av sand og överst av
grus med små stein. Lagene heller 10°-20° mot nord. Sedimentene er påtal
lende bedre sortert her enn i toregående grustak Avsetningsforholdene har
derfor sannsynligvis vekslet sterkt ved den tilsvarende bresjöen.
Den laveste terrassen (Geitryggen, 665-668 m o.h.) er den störste. Som det
vii fremgå, så er også den helt klart et delta. Den har et jevnt, svakt hel
lende delta-plan med en bratt 20 m-30 m höy frontskråning. Delta-planet
stopper egentlig ved en liten voll som löper parallelt med delta-fronten, og
utenfor denne vollen er det en noe brattere 40 m-60 m bred brem som förer
ned til overkanten av den bratte frontskråningen. Vollen er ca. 800 m lang
og horisontal. Den vises meget tydelig på flybildene, men den er nå des
sverre sterkt ödelagt ved arbeider i forbindelse med to store grustak. En
tilsvarende voll på Ripa ligger i samme höyde. Den ble studert nöyaktigere,
og vii derfor bli beskrevet i mer detalj. Begge vollene er utvilsomt strand
voiler. Bremmen utenfor vollen på Geitryggen heller 5°-10°. Den må vrere
dannet ved bölge-abrasjon (se neste avsnitt). Den indre oppbygning av
Geitryggen-deltaet er vist i to store grustak, ett oppå delta-planet og ett i
frontskråningen (lokalitet 4). Tilsammen viser de to grustakene et ca. 30 m
dypt snitt. Det består av ca. 2 m flaUliggende topplag av rullesteinsgrus.
Disse ligger oppå en serie med Iange skrålag av vesentlig grus. skrålagene
heller 15°-25° mot nord. Nederst i skjreringen er det blottet ca. 2 m med
svakt hellende finsand-lag, utvilsomt bunnlag. Snittet viser derfor at Geit-
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Fig. 4. Strandvoller på Ripa-deltaet.

A) Strandvoller på östlige del av deltaet, sett mot vest.
x: stor strandvoll, 667 m-668 m o.h.
y: liten strandvoll, 664 m-666 m o.h.
NB. to personer graver snittet som er vist på Fig. 4 B
z: abrasjons-skråning med strandvasket stein. 0: overkant på den bratte delta-frontskråningen.
B) rullestein i strandvon (y).
.

Beach ridges on the delta at Ripa.

A) Beach ridges on the eostern part of the delta, Iaoking west.
x:

/arge beach ridge, 667 m-668 m above sea leve/.

y: small beach ridge, 664 m-666 m pbove sea leve/.
z:

abrasion slope part/y covered with beach cobbles and boulders.

ö: scarp above the steep front slope of the delta.

B) cobble-shingle on the beach ridge (y).
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Fig. 5. Heiningen av flate
steiner på kammen av nedre
strandvon på Ripa, plottet
på et 'Schmidt net' .

..

The dip of obiale pebbles and
cobbles on the /owest-/ying
beach ridge at Ripa, plotted
on a Schmidt net.
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<:: Olr•ction
..
..

·
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ryggen-terrassen har en helt karakteristisk deltastruktur.
Fronten på Geitryggen-deltaet er påfallende rettlinjet, og det kan neppe
vrere tvil om at dette skyldes at deltaet er avsatt mot en is som hindret
utviklingen av en normal bueformet deltafront Videre er det på frontskrå
ningen en rekke bratte grusrygger. Man kunne kanskje tenke seg disse ryg
gene dannet sekundrert ved erosjon av forsenkningene mellom dem. Men
det finns ingen tilsvarende erosjonsturer på delta-planet og ryggene likner
mest på primrerrygger. Det er derfor mest sannsynlig at ryggene er dannet
primrert ved en utfylling av deltaet i sprekker etc. i isen. Tilsvarende rygger
finns også på Ripa-deltaet
Ripa-deltaet er betydelig större enn Geitryggen-deltaet (Fig. 3 A). Det har
også en mer klassisk delta-form, så det må vrere avsatt i en större randsjö,
men i samme nivå som Geitryggen. Den vestlige delen av delta-planet er
påtallende ujevn med mange små grytehull, så her må sedimentene vrere
skyilet utover eller mellom dödis. Forövrig forekommer de samme morfo
logiske trekkene på Ripa som på Geitryggen. Mest karakteristisk er den
mer enn 2,5 km lange vollen som ligger parallelt med delta-fronten. I
virketigbeten er det her to parallelle voller (Fig. 4A). Den övre (666 m668 m o.h.) er opptil 20 m bred, l m-1 � m höy og har en jevn hori
sontal kamhöyde på stort sett hele den nevnte strekningen. Ca. 2 m lavere
ligger det en betydelig mindre og mer usammenhengende voll. Den er
spesielt godt utviklet lengst i öst hvor den danner en skarp, ca. � m höy
rygg med jevn horisontal kamlinje. Begge vollene består av nesten uteluk
kende nöttestor til knyttenevestor rullestein (Fig. 4b). Rundethetsanalyser
av steinen i den övre og nedre vollen viste henholdsvis 30 % og 32 %
meget godt rundet stein (Tabell l, lokalitet 5). En analyse av tilsvarende stor
stein i det glacifluviale materialet på deltaet like innenfor vollen viste 15%
meget godt rondet stein. Også en «imbrikasjonsanalyse» ble foretatt av
uforstyrret stein på kammen av nedre voll, l fot til 2 fot under overflaten.
Bare flate steiner ble analysert De har en foretrukket hellning på tvers av
vollen (Fig. 5), og det var en klar tendens til imbrikasjon på tvers og ingen
tendens til imbrikasjon på langs av vollen. Dette tyder på en transportretning
påtvers av vollen. Utenfor vollene ligger en 30 m-80 m bred skråning dek-
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ket av stein og sand. Skråningen heller 5°-10° og förer ned til en brattere
deltafront-skråning. Like nedenfor denne er dalsiden dekket med lagdelt sand
og silt av lakustrin type (s. 301). De beskrevne forholdene viser klart at
det er stranddannelser som ligger langsetter fronten på Ripa- og Geitryg
gen-deltaene. Strandvollene er påtallende store, av den type man vanligvis
finner på åpne kyster. Det må derfor uten tvil ha vrert både sterke vinder
og en sjö av betydelig störrelse dengang vollene ble dannet. Også den
store utbredelsen av de lakustrine hunnsedimentene i dalen (PI.

l)

tyder

på at sjöen var relativt stor.
Holmsen (1915, s. 126; 1916, s. 28) omtalte Geitryggen og Ripa som
store akkumulasjons-terrasser avsatt i bresjöene. Han nevnte ikke spesielt
strandvollene her, men han sa rent generelt at han har observert strandvoller
i Glåmdalens bresjönivåer (Holmsen 1915. s. 29). Gjessing (1960, s. 298) har
gitt en meget nöyaktig beskrivelse av de geomorfologiske forholdene ved
Ripa og Geitryggen. Men heller ikke han nevnte strandvollene og delta
strukturene. Han trakk den konklusjon at terrassene er dannet subglacialt.
På sydsiden av Aumadalen er det ved Brottvangen en smal terrasselist
ca. 715 m o.h. Den ble ikke undersökt nöyere, men den er sannsynligvis
enten en kame-tenasse eller en bresjö-terrasse avsatt i en smal randsjö. Som
nevnt tidligere, representerer de höyestliggende glacifluviale elveterrassene
sydöst for Riptjern den förste fasen etterat dreneringen skiftet fra Ripa
löpet til et löp gjennom vestlige Aumadal. Mot vest stopper terrassene ved
et sterkt kupert dödisterreng med eskers, grytehull og kames. Dödistenenget
förer uten större fall vestover ca. l km til en terrasselinje ca. 660 m o.h. Det
fyller den trangeste delen av Aumadalen på begge sider av den dypt ned
skårne postglaciale elveklöften. Flere av grytehullene og esker-ryggene ligger
lavere enn de nettopp beskrevne elveterrassene, og det må ha ligget dödis
her dengang elveterrassene ble dannet. Den korresponderende dreneringen
gikk sannsynligvis gjennom eller under denne dödisen.
Den nevnte terrasselinjen 660 m o.h. har nrermest karakter av en delta

vestenfor (nedenfor) linjen förer dalsiden meget bratt nedover mot
To meget små terrasseftater ved terrasselinjen er sannsynligvis rester

front, og
Glåma.

etter et lite delta. Den ene terrasseflaten, på sydsiden av Auma, fortsetter i
en meget markert sete sydover langs dalsiden. På nordsiden av Auma er
det også en tydelig avflatning i dödistenenget i ca. 660

m

nivået. Men det

er markerte grytehull med eskers i den avflatede delen, så det må utvilsomt
ha ligget betydelig dödis her dengang 660 m terrassen ble utformet. Nordenfor
dödistenenget fortsetter terrassen i en sete som er skåret inn i fronten på
Ripa-deltaet, nedenfor den omtalte store strandvollen. Forholdene viser klart
at seten med det lille deltaet i ca. 660 m nivået ved munningen av Aumadalen
ble dannet etterat Ripa-deltaet og den höyestliggende strandvollen på Ripa
var avsatt. Dengang må det ha ligget betydelig dödis igjen ved munningen
av Aumadalen. I en tidligere fase, da Ripa-strandvollen ble dannet, må det

ha ligget så meget is ved munningen av Aumadalen at det ikke ble utformet
tilsvarende stranddannelser der.
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Nedenfor 660 m nivået er det ingen spor av terrassedannelse för ved
ca. 540 m nivået. Terrasser i 540 m nivået fins på begge sider av Auma,

men de er relativt små. Grytehull på terrasseflatene viser at det ennå lå dödis
da terrassene ble dannet. Neste terrasse ligger ca. 51O m o.h., og den er
noe större. Et stort grustak i denne terrassen viste karakteristisk deltaskikt
ning med flattliggende topplag (ca. l m) over Iange skrålag som heller 25°
til 28° mot vest (lokalitet 6). Lagene består vesentlig av grus og stein
med enkelte store blokker. Forholdene i Aumadalen tyder på at bresjöflaten
må ha s unket meget raskt fra 660 m nivået til 51 O m nivået, med en liten
stopp ca. 540 m o.h. Dette er i overensstemmelse med forholdene i de övrige
delene av Tynset-området, hvor det ble påvist relativt store terrasser ca.
510 m o.h. og små terrasser ca. 540 m o.h. En liten terrasse ca. 560 m o.h.
like nordenfor Ripa kan tyde på at bresjöflaten også stoppet en kort tid i
dette nivået. En rask drenering av bresjöen passer godt med en katastrofe
tapning over Barkaldkjölen ved Jutulhogget (Fig. 2) (Holmsen 1915, s. 140).
Det nåvrerende passpunktet ved Jutulhogget ligger ca. 510 m o.h., og det er
meget sannsynlig at terrassene i c:1. 510 m nivået ved Auma og Tynset svarer
til en sjö med avlöp over Jutulhogget. slik G. Holmsen (1915, s. 140) antydet.
Mellom 660 og 51 O m nivåene fant Holmsen flere steder i österdalen terras
ser som han mente var dannet ved rask akkumulasjon i löpet av Glåmsjöens
uttapningstid. Terrassene ligger i nivåene 575 m og 530-540 m. Bortsett fra
at det ved Tynset ikke ble sett terrasser i 575 m nivået, så er overensstem
melsen med Holmsens observasjoner meget god.
Gjessing (1960, s. 402) har gitt detaljerte beskrivelser av dödisformene i
Aumadalen, og hans slutnioger om deres dannelse ved subglacial drenering
stemmer godt med våre observasjoner. Også på de geologiske kartbladene
Folldal (Streitlien 1936) og Röros (Holmsen 1956) er terrassene sammen
med esker-ryggene avmerket.

Glåmdalen omkring Tynset (bresjösedimentene)
D.1lsiden nerlenfor Geitryggen og Ripa, ned til de postglaciale elveslettene
langs Glåma, har et nesten sammenhengende dekke av ren silt og sand.
överst i dalsiden, nrermest Ripa og Geitryggen, er dette dekket tynt og
mer usammenhengende. Det ligger her oppå vesendig glacifluviale grusav
setninger, ofte i et småkupert terreng med lave grusrygger. Sand-silt-dekket
mangler ofte på de höyeste partiene og er tykkest i senkningene. Det består
her i det vesentlige av godt sortert middels til fin sand. Videre nedover mot
Glåm::t blir dekket mer sammenhengende, tykkelsen tiltar og komstörreisen
avtar. Opptil l O m med silt og finsand ble observert i vidt utbredte terrasser
i ca. 510 m nivået nrer Glåma. S::mden höyest i dalsiden representerer etter
alt å dömme strandnrere bunnlag, mens finsand- og siltiagene er avsatt
på noe dypere vann. I alle skjreringer hvor underlaget var blottet, ]å fin
sedimentene med skarp grense på grovkomete sedimenter. Det er også på-
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Varvige bresjösedi
menter, grovsilt og siltig
leire (leirholdig finsilt), ved
Tynset skole.
Fig. 6.

Varved ice-dammed lake de
posits, coarse-grained si/t and
si/ty clay (clayey fine-grained
si/t), near the school at Tynset.

fallende hvor rene fin-sedimentene er. Reusch (1917, s. 25) skrev om dem:
«DaJfyllingen bestaar av sand og mjele, og paafaldende er det, at man i
denne ego kan vandre kilometervis uten at se en lös sten saa stor som en
valnöt». En rekke skjreringer gjennom silt-finsand-lagpakken viser en karak
teristisk lagdeling. Oftest er lagene meget tynne, og selv l mm tykke lag er
meget utholdende og jevne i horisontal retning. Lagene har ofte både en
skarp övre og en skarp nedre grense. Men flere steder ble det observert mer
og mindre klare gradvise overganger fra lag med finsand og grov-silt oppover
i lag med finsilt og leire. Også Reusch (1917, s. 26) observerte dette i en
skjrering ved Tynset kirke: «Hvert mjelelag begynder underst med en skarp
grrense og blir leraktig i sin overside». Dette er «graded bedding» i leire og
silt som må vrere dannet i stillestående vann enten ved vanlig bunnfelling
eller ved slamströmmer (Pettijohn 1956, s. 176). De «grovkomete» nedre
delene av de graderte lagene består oftest av meget jevnkomig finsand eller
grovsilt uten tilblanding av leirholdig matriks (Fig. 8; B, D). Dette er mest
karakteristisk for lag som dannes ved vanlig bunnfelling (Pettijohn 1956,

302

BJÖRN G. AI'I:ERSEN

Fig. 7. Varvige bresjösedimenter.
Varved ice-dammed lake sediments.
A) Detalj av lagene i Fig. 6.
A) Detail of seetian in Fig. 6.
B) Vesentlig lagdelt silt blottet i 8 m h0y
B) Main/y laminatedsi/t exposed in a 8 m
skjrering ved Mrelen nrer Tynset.
high bluff at Ma!len near Tynset.
-

s. 171). I enkelte finsand-lag såes en miniatyr-strömskiktning og strömripler.
Dette tyder på at det var hunnströmmer da noen av lagene ble avsatt;
kanskje de er avsatt av slamströmmer (turbidity currents). Undertegnede
iakttok den samme type miniatyr-strömskiktning og strömripler i de resente
bresjösedimentene ved österdalsisen i Nordland. De var blottet i 15 m-20 m
höye skjreringer. I enkelte av lagene var det her meget isdroppet stein,
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men 2 m-3 m tykke lagpakker kunne vrere helt steinfrie og ha nöyaktig
samme karakter som deler av finsand-silt-lagpakken i Tynset-området.

I en 2 m dyp skjrering i en hustomt like ved skolen i Tynset lå ca. l O cm
tykke grovsilt-lag vekseJvis med 2 cm-3 cm tykke siltige leirlag eller leir
holdige finsilt-lag (Fig. 6, 7A,lokalitet 7). Ved noen av lagene var overgangen
fra grovsitt-lagene oppover i leire- og finsilt-lagene «graded». Lagene ligger
så regelmessig at det er naturlig å tro at det kan vrere årslag. Også Reusch
(1917, s. 26) og Holmsen (1916, s. 29) har observert tilsvarende lag ved Tyn
set, og de var inne på tanken at det kan vrere årslag. Holmsen mente
imidlertid at de var for tykke til å vrere årslag, og Reusch var også usikker
på dette. Det synes imidlertid vanskelig å forklare den regelmessige opp
bygningen av lagpakken i den nevnte skjreringen på noen annen måte.
Det er neppe rimelig at man ved tilfeldige flommer eller slamströmmer av
kortere eller lenger varighet enn ett år skulle kunne få en slik regelmessighet.
Det er tilsammen 17 «årslag» i denne skjreringen. Innen hvert av «årslagene»
er det mange tynne, lite fremtredende silthorisonter. Innen grovsilt-lagene
er det tynne horisonter av finsilt-leire og innen leire-finsilt-lagene er det
tynne horisonter av grovsilt-finsand. Hvis hovedlagene tolkes som årslag, så
viser de tynne silt-horisontene at det også har vrert små vekslinger av
kortere varighet, noe som er vanlig i innsjöer. Våren 1968 ble samme type
«årslag» sett i en noe större skjrering ved en hustomt ca. 200 m sydvest for
den nettopp beskrevne lokalitet. Det var her tilsammen 43 «årslag» i en ca.
5 m mektig Iagpakke. «Årslagene» vekslet her noe mer i tykkelse. Midt i
lagpakken lå det en serie på fem lag, 20 cm til 35 cm tykke. Under denne
serien var lagtykkelsen vanligvis 8 cm (4 cm-15 cm) og over serien var tyk
kelsen ca. 12 cm.
Det ble utfört mekaniske analyser av to «sommer»- og to «vinter»-lag
fra de nevnte skjreringene (Fig. 8). To av prövene (A og B) ble tatt på tvers
av de tynneste silt-horisontene. Den birnodale karakter av kurve A viser også
at den tilsvarende pröven besto av serlimenter fra forskjellige horisonter. Prö
vene C og D ble tatt fra meget tynne soner mellom de tydligste silthorison
tene. Analyseresultatene viser klart at lagene består av meget godt sorterte
sedimenter. Det er også bemerkelsesverdig at pröve C inneholder så meget
som ca. 33 % leire. Den gode sorteringen sammen med de små kornstörrelsene
viser også at sedimentene ble avsatt i stillestående vann. De faller innen
gruppen godt sorterte lakustrine serlimenter ifölge Selmer-Olsen (1954, Fig.
25). J. Lundqvist (1959, s. 4) har utarbeidet kornfordelingskurver for fin
komede bresjösedimenteT i Sverige, og disse er så like de ovenfor beskrevne
kurvene som overhode mulig.
Fig. 7B viser en annen type meget vanlig lagdeting innen finsand-silt-lag
pakkene ved Tynset. Det er her ingen klar regelbundet gjentagelse av lagene
i vertikal retning. Bildet (Fig. 7B) er tatt i en skjrering ved Mrelen vestenfor
Tynset (lokalitet 8). Det er her blottet en ca. 8 m tykk finsand-silt-lag
pakke. Hverken i eller på denne lagpakken ble det sett grove serlimenter eller
stein. Det samme gjelder for lagpakkene ved Tynset skole og en rekke andre
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Fig. 8. Mekaniske analyser av siltig leire (finkomet silt) og grovkomet silt fra respektive
'vinterlag' og 'sornmerlag' i de varvige sedimentene ved Tynset skole (se Fig.
Komfordelingskurver av siltig leire (finsilt) fra 'vinterlag' (A,

6).
C) og grovsilt fra 'sommer

lag' (B, D).

Mechanica/ analyses of sihy clay (fine-grained si/t) and coarse-grained si/t from respectively
'winter' and 'summer' layers in the varved seetian near Tynset School (see Fig.

6).

Cumulalive curves of si/ty c/ay (fine-grained si/t) from 'winter' layers (A, C), and coarse
grained silt from

the 'summer' /ayers (B, D).

skjreringer. Dette tyder på meget liten eller ingen kalving i bresjöen hvor
sedimentene ble avsatt. Den store utbredelsen av sedimentene viser en stor ut
bredelse av bresjöen. Da finsedimentene også ligger i terrasser midt i dalen like
ved elven, kan det neppe ha ligget noen ispölse midt i dalen ved Tynset den
gang sjöen eksisterte. Det er mulig at bresjö-sedimentene midt i dalen ble
avsatt i periodene etter tapningen av Nedre Glåmsjö. Men tatt i betraktning
de store strandvollene på Ripa og Geitryggen sammen med fordelingen
av bresjösedimentene i dalsiden så synes det ikke urimelig å anta at det var
en relativt sammenhengende sjö tvers over dalen ved Tynset i slutten på
Nedre Glåmsjös tid. De beskrevne forholdene ved Aumadalens munning
viser imidlertid at det selv etter Nedre Glåmsjös tid må ha ligget betydelig
isrester igjen i bresjöbassenget. På to korte rekognoseringsturer til ororådene
ved Aumadalens munning ble det observert vesentlig glacifluvialt materiale.
Små partier av bresjösedimenter ble bare sett i noen få forsenkninger. Dette
tyder også på at det her kan ha ligget en isrest meget lenge under bresjö
fasene.
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Også Holmsen (1956, s. 17) antok at det hadde vrert en stor bresjö ved
Tynset på Nedre Glåmsjös tid, og på det geologiske kartet har han angitt
et dekke av bresjö- og breelv-avleiringer i dalen (Holmsen, 1950). Gjessing
(1960, s. 405) antok at bresjö-sedimentene ble avsatt subglacialt i et flate
messig dreneringssystem. I så fall skulle en vente å finne en ablasjonsmorene
oppå sedimentene, hvis ikke breen var helt ren. Tatt i betraktning de mek
tige bre- og breelv-avsetningene som fins i f. eks. dödisterrengene like ved
Tynset, så synes det lite rimelig å tro at breen kan ha vrert så ren.
Etterat manuskriptet til denne publikasjonen var innsendt, har P. Holmsen
kritisert Gjessings teori om e� flatemessig drenering. Tidligere har G. Hoppe
kritisert sider ved teorien, og J. Lundqvist
ninger om en subglacial

(1967,

s.

17-18)

mente at Gjessings slut

dannelse for mange bresjö-avsetninger

visende. Heller ikke O. Holtedahl

(1960,

s.

398-399)

(1969)
(1960)

virket lite overbe

synes å akseptere

at f.

eks.

danneJser som Grimsmoen er dannet subglacialt, slik Gjessing hevdet.

Nordsiden av Glåmdalen (setene)
På nordsiden av Glåma ble det bare foretatt noen korte rekognoseringsturer.
Nrermest elven, på begge sider, er det postglaciale eJveterrasser bygget opp
vesentlig av sand. Ovenfor de postglaciale terrassene ligger lakustrine fin
sand-silt-avsetninger. Lavtliggende terrasser i ca 510 m nivået har vid utbre
delse. En skjrering i en slik terrasse ved Mrelen er allerede orotalt (lokalitet 8).
Både på nordsiden og sydsiden av Glåma er det ofte bare finkornet materiale
i 510 m terrassene. Mange steder stiger toppflatene på disse terrassene be
tydelig innover mot dalsiden og går uten noen markert knekk over i brat
tere terreng i dalsidene over terrassene. Det er fristende å tro at disse flatene
representerer den gamle bresjöhunnen som senere ble planert noe da bre
sjöen sto i ca. 510 m nivået. I postglacial tid har små elver og bekker
skåret dype raviner i sedimentene. Noen steder, f. eks. i Tunnas dal, ligger
det tynne lag med eJvegrus over de lakustrine sedimentene.
På nordsiden av Glåma er det smale terrasselister (strandlinjer) også i
540 m nivået. I dalsiden over 540 m strandlinjene er silt-finsand-dekket tynt
og usammenhengende. Det ligger her oppå hunnmorene som er hlottet i
större områder, spesielt i de hratte höyestliggende delene av dalsiden. Flek
ker med silt-finsand ble observert helt opp mot 660 m nivået, f. eks. ved
gården Rönningen. Da silt-finsand er sterkt utsatt for både solifuksjon og
vannerosjon, er det meget sannsynlig at disse sedimentene tidligere kan ha
hatt större uthredelse i dalsidene.
Tydelige seter fins både i 660 m nivået og i 720 m nivået. Setene var lett
synbare ved sikt tvers over dalen. Bare setene på vestsiden av Vesleåsen hle
studert noe nöyere. På den 2 km Iange strekningen mellom Rönningen og
Granbekken er det her en meget tydelig horisontal sete i 660 m nivået.
Sete-flaten er 20 m-40 m bred, og den heller omlag 5° fra innerkant mot
ytterkant. Fjellgrunnen er blottet langs innerkanten flere steder. En gröft
Il

306

BJÖRN G. ANDERSEN

Fig. 9. Tverrsnitt gjennom seten like syd for Granbekken (en skisse).
S:

Seteflaten heller orolag so og er dekket med lagdelt grus.

M: Ytterskråningen (marbakken) heller ca. 30° og er dekket med rundet stein.
F 1: Fjelisiden over seten er morenedekket.
F 2: Snitt i skråningen like under seten viste:
a: 8/4 m fingrus, godt sortert.- b: 1/2 m laminert silt.- c: siltig morene.
Cross seetian of the Jerrace ('sete') south of Granbekken (sketch).
S: the terrace plain, about 5° inclined and covered by stratifted grave/.
M: the front-s/ope, about 30° inc/ined and covered by rounded cob/es to bou/ders.
F1: till cover
F2: a) 8/4 m grave/, fine-grained and stratifted. - b) 1/2 m si/t, laminated. -c) si/ty till.

var gravd langsetter seten. Dessverre var gröften delvis gjenfylt, men materi
alet mermest overfiaten var delvis godt blottet. Den sydligste delen av seten ble
tyddigvis erodert i morenemateriale. Overfiaten er her dekket med vesentlig
morenestein. Den nordligste delen av seten ble dannet i glacifluvialt materi
ale. Lagdelt grus med rondet stein dekker her seteflaten. Seten har på sist
nevnte sted en markert, noe avrundet ytterkant med en bratt ytterskråning.
og viser et karakteristisk strandprofit Ytterskråningen er dekket med rondet
stein og er utvilsomt en marbakke (Fig . 9, lokalitet 9). Dalsiden nerlenfor
marbakken er betydelig slakere. I en 15 m-20 m lang gröft like nerlenfor
marbakken ble det observert 3/4 m lagdelt godt sortert fingrus over 0,5 m
sterkt foldet silt som igjen ligger oppå en meget siltig og sandig morene.
Silten er antagelig foldet ved utglidning, og både den og gruset represen
terer sannsynligvis materiale vasket ut fra seten. Ved Granbekken er det et
lite delta bygget ut i setenivået. Her er også små delta-grus-terrasser 4 m8 m over setenivået. Det ligger godt sortert lagdelt grus på terrasseflatene.
De beskrevne forholdene viser at seten og terrassene ved Granbekken er dan
net i en bresjö. Man kunne muligens tenke seg dem dannet i laterale smelte
vannslöp, at de er kame-terrasser. Men sete- og terrasseflatene heller jevnt
fra innerkant mot ytterkanten og det fins ingen spor etter langsgående
dreneringslöp på dem. Dessuten er setelinjen temmelig horisontal.
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Fig. JO. Steiner fra de utskilte 4 rundethetsgruppene.
1) godt rundet, 2) rundet,

3)

kantrundet, 4) kantet.

Pebbles from the four groups of roundedness that were distinguished.
J) weil rounded, 2) rounded, 3) with rounded edges, 4) sharp-edged.

Det har vrert antydet at seter kan vrere dannet ved subglacial
drenering langs et subglacialt grunnvannsspeil (Gjessing, 1960). Det synes
imidlertid usannsynling at de omtalte 20 m-40 m brede terrassene i grus og
stein kan vrere dannet ved en grunnvannsdrenering. Det finnes heller ingen
ablasjonsmorene oppå seten ved Granbekken, som kunne antyde at den er
dannet subglacialt. Tolkningen om dannelse i en bresjö tilfredsstiller best de
observasjoner som ble gjort. En slik tolkning stemmer helt med slutninger
gjort av G. Holmsen (1915), Streitlien (1935), A. M. Hansen (1886) med
flere. Spesielt G. Holmsen har gjort omfattende studier, med nivelleringer,
av setene i Glåmdalen. Hans generelle beskrivelse av seteprofil med marbakke
(Holmsen 1915, s. 30) stemmer godt med våre observasjoner.
I 720 m nivået ved Granbekken er det en markert sete i morenen. Det er
også en tydelig setelinje i samme nivå på andre siden av dalen. Disse setene
ble ikke studert nöyere, men de er sannsynligvis dannet i randsjöer eller
kanskje mot selve iskanten. Randsjöer av denne type kan ha vrert smale og
grunne med en meget sterk gjennomströmning av vann, spesielt i flom
periodene. Vannströmmene kan ha erodert i dalsidene og planert morene
terrassene. Ved utglidning med solifluksjon av den siltige bonnmorene i
dalsidene over randsjöene kan betydelige morenemasser vrere tilfört strand
sonen i sjöene. Det synes derfor ikke urimelig at morenelignende seter kan
vrere dannet i bresjöer. Men man kan heller ikke se bort ifra at slike seter
kan vrere akkumulert mot selve iskanten. Seter i 720 m nivået mangler på
sydsiden av Glåmdalen. De förste små randsjöene ved Tynset ble derfor
sannsynligvis dannet på nordsiden av dalen. Dette passer godt med observa
sjonene som viser at brefiaten her heliet mot nord. Dessuten må vi anta at
bresmeltningen var sterkere på den sydvendte enn på den nordvendte dal
siden. Holmsen (1950, 1956) har avsatt alle de nevne setelinjene på de geo
logiske kartene.
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BRESJöENE VED TYNSET, EN OVERSIKT
Karakteristiske dannelser i innsjöer (bresjöer) er l) delta, 2) strandlinjer
med terrasser, 3) strandvoller ·og 4) finkamete bunnsedimenter. I Tynset
området finns alle disse dannelsene i klar utforming. Ved detaljstudier har
det vrert mulig å rekonstruere dreneringsutviklingen og utviklingen av bre
sjöene på fälgende måte:

l. Subglaciale smeltevannselver fra Tyldalen og östlige deler av Aumadalen
transporterte store sedimentmengder som ble avsatt i eskers og kames i
dödislandskapet syd for Tynset.
2. I etterfälgende faser gikk en vesendig del av dreneringen i subaerile
löp, först nordover mot Geitryggen og Ripa, og senere vestover Aumas vest
lige dalgang.
3. Da den subaerile drenering begynte, ble det dannet små lateralsjöer
i gradvis synkende nivåer mellom 715 m og 680 m på sydsiden av dalen.
På nordsiden av dalen ble de förste bresjöene sannsynligvis dannet i 720 m
nivået, muligens höyere.
4. De störste stranddannelsene og deltaene ligger 668 m-660 m o.h., i
Nedre Glåmsjös nivå. I en tidlig fase av Nedre Glåmsjö var det ved Tynset
smale randsjöer. I senere faser ble sjöen större og åpnere. Men selv i de
siste fasene av Nedre Glårnsjö lå det dödbrerester igjen enkelte steder innen
bresjö-området, f. eks. ved munningen av Aumadalen. Ifölge G. Holmsen
(1915) gikk avlöpet for Nedre Glåmsjö over Rugldalen til Gauldalen (Fig.
2).
5. Nedre Glåmsjö drenertes raskt. Oreneringen skjedde s:J.nnsynligvis
ved en katastrofetapning over Barkaldkjölen (Fig. 2).
6. I 560 m og 540 m nivåene må sjöfiaten ha stått i en tid. Disse bre
sjöene hadde sannsynligvis avlöp over Barkaldkjölen.
7. I 510 m nivået stoppet sjöfiaten i noe lengre tid. Oreneringen gikk da
trolig over selve Jutulhogget hvor passhöyden er ca. 510 m (Holmsen 1915,
s. 140).
8. Den endelige drenering av bresjöene må ha skjedd ved at isdemningen
brast i Glåmdalen syd for Barkalden. Glåma har senere skåret seg ned i
bresjöavselningen i hunnen av dalen og dannet postglaciale elveterrasser
langs sine bredder.

Den avenfor skisserte dreneringshistorie passer meget godt med den som
G. Holmsen har fremsatt. Også Reuschs teori om smale lateralsjöer passer
godt med våre observasjoner vedrörende de eldste bresjöfasene i Tynset.
Men når Reusch postulerte at det heller ikke i senere faser skal ha vrert
större forholdsvis åpne sjöer, så gikk han etter alt å dämme et skritt
for langt.
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TABELL J. STEINTELLINGER (A) OG RUNDHETSANALYSER (B)
Lokaliteter
2a, 2b Esker ved nordenden av Tronsji!Jane
3 Skrålag i delta, grustak i terrasse 685 m o.h. ved Geitryggen
4 Topplag i delta, grustak i deltaplanet 665 m o.h. på Geiteyggen
Sa Topplag i delta, grustak i deltaplanet 665 m o.h. på Ripa
Sb, Sc Strandvoll, midt på I!Jvre (Sb) og nedre (Sc) voll på Ripa.

Table J. P ebb/e counts (A) and roundedness of pebb/es (B)
Loca/iiies
2a, 2b Esker at the northern end of Tronsjöane
3 Foreset beds in delta, grave/ pit in terrace 685 m above sea leve/, near Geitryggen
Topset beds in delta, grave/ pit on delta plain 665 m above sea leve/ at Geitryggen
5a Topset beds in delta, pit on delta p/ain 665 m above sea leve/ at Ripa
5b, 5c Beach ridge, on the crest of upper (5b) and /ower (5c) beach ridge at Ripa.

4

A. STEINTELLINGER (PEBBLE COUNTS)
Bergart
Lokaliteter (Loca/ities)
(Bedrock)
2b
3
2a
Sparagmitt (Sparagmite)
Gneis (Gneiss)
Fylitt-glimmerskifer
(Phy//ite, micaschist)
Gabbro
Sum%
Antall stein
(No. of pebbles counted)

4

72

60

s

o

43
2

60
o

14
9

30
10

49
6

37
3

100

100

100

100

100

so

100

125

B. RUNDHETSNALYSER* (ROUNDEDNESS OF PEBBLES*)
Lokaliteter (Localities)
Rundhetsgrad (se Fig. 10)
3
2b
2a
4
(Roundedness, see Fig. JO)
Kantet (Sharp-edged)
Kantrundet (Rounded edges)
Rundet (Rounded)
Godt rundet (Weil rounded)

2
40
44

14

2
56
38
4

65
29
6

sa

Sb

Sc

100

100

100

sa

Sb

Sc

35
so
15

20
48
32

17
53
30

100
100
100
100
100
100
Sum%
* Analysene ble foretatt ved en forenklet, rask metode på den samme steinen som ble brukt
til steintellingene. Det var stein av egg- til knyttneve-störrelse. Hensikten med analysene var
å gi et enkelt, men noe mer eksakt uttrykk for rundethetsgraden enn en kan oppnå ved
vanlige deskriptive utteykk (cf. Fig. 10). Det fins andre mer nöyaktige og tidskrevende
metoder som må brukes hvis en vii fors0ke å trekke mer vidtgående slutninger basert på
steinformen.
* A simplified, quick method was opplied for the ana/yses. The analyses were done on pebbles and
cobbles that were used for the 'pebble counts'. The purpose of the analyses was to describe the
roundedness of the st011es more accurately than is possible by over-al/ descriptive terms (cf. Fig. JO).
More elaborate methods must be used to draw Jurther conclusions based on the stone shape.
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SUMMARY
Deposits from ice-dammed lakes

at

Tynset in österdalen valley, S. Norway

The present study was made during short reconnaissance trips and during
a 4 day field course in the fall of 1967. The area studied is located at Tynset
in the valley of österdalen (Fig. 1). Several scientists have previously studied
the Quatemary deposits at Tynset. However, they arrived at very different
conclusions on the extent of the Quatemary (early Postglacial) ice-dammed
lakes in the area. Evidence was presented in favour of l) large open lakes,
2) narrow marginal (lateral) lakes, or 3) no ice-dammed lakes.
Many interesting observations were made during the mentioned field
course, particularly of glacial lake features. Some of the most important
of these- features were not previously described in the literature. The following
glacial history of the Tynset area was outlined, based on our observations
and observations made by other scientists.
l. Located as it is in the central parts of S. Norway, between the present
water divide and the Late-glacial ice-divide (Figs. l, 2), the deglaciation of
the Tynset area occurred very late, in late Late-glacial or early Post-glacial
time. The ice in this area moved upstream, in NW direction, before it
became stagnant. This is indicated by the upstream direction of glacial
striation and transport of erratics, in addition to the upstream dip of lateral
drainage features.
2. Subglacial streams from Tyldalen valley and from the eastem part of
Aumadalen valley deposited thick glaciofluvial sediments as kames, eskers,
etc. on the plateau between Tynset and Tyldalen.
3. During a subsequent phase the glacial streams on this plateau eroded
two distinctive channels, which lead norhwards to the deltas at Geitryggen
and Ripa. Later the drainage changed to follow the western part of Auma
dalen valley.
4. Small marginal lakes were formed during the early phases of the
drainage towards Geitryggen and Ripa. Delta-terraces, formed in these lakes,
lie near Geitryggen at different levels between 715 m and 680 m above pre
sent sea level (Fig. 3B).
5. The most dominant shore features and deltas lie 668 m to 660 m above
sea level (Figs. 3, 4, 5). They were formed in the glacial lake narned Nedre
Glåmsjö (Holmsen 1915). This lake was a narrow marginal lake during its
early phases. During its later phases the lake was larger as evidenced by
large beach ridges and an extensive sheet of fine grained bottom sediments
(Figs. 6, 7, 8). According to G. Holmsen the Nedre Glåmsjö bad an outlet
across the water divide at Rugldal (Fig. 2).
6. The lack of lake terraces between 660 m and 560 m above sea level
suggests that the lake level dropped rapidly after the Nedre Glåmsjö period.
The water probably drained acros$ Barkaldkjölen towards Tyldalen valley
(Holmsen 1915).
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7. Small lake terraces, 560 m and 540 m above sea level, indicate that
the drop of lake levet stopped for short periods at these altitudes.

8. More extensive lake terraces about 510 m above sea levet were de
posited in a glacial lake that probably bad outlet across Barkaldkjölen at
Jutulhogget (Fig. 2).
The glacial lake history outlined above corresponds weil with the history
outlined by G. Holmsen (1915, 1956).
/nstitutt for Geologi, Universitetet i Oslo,
Blindern, Oslo 3,
October 1968
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