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OM TILLITENE I DET CENTRAL-NORSKE
SPARAGMITOMRÅDE
AV

CHRISTOFFER 0FTEDAHL
Med 2 figurer i teksten. Eng!. Summary.

Det er vanskelig å bli sikker på stratigrafien i det central-norske
sparagmitområde. Opstillingen av lagfølgen lettes imidlertid av en
del ledenivåer, og noen av de viktigste er konglomerathorisontene.
Denne artikkel behand'l'er noen problemer vedrørende disse. For å
kunne diskutere de stratigrafiske problemer er det nødvendig å ha
sparagmitformasjonens generalprofil klart for sig. Det er gitt meget
fullstendig av Vogt (1923, p. 362) og kan forenkles slik:
Underkambrium
Kvartssandsten
Ekre skifer
Moelv konglomerat (tillit)
Moelv sparagmit (yng.re, rød sp.)
Biri kalk med skifer
Biri konglomerat
Brøttum sparagmit (eldre, mørk sp.).
Dette skjema er opstilt for Mjøstrakten; Snøctølaprofilet i Sol'Iia
(Werenskiold, 1911, p. 6) har også følgende underliggende lag: Lys
spara.gmit, skifer, og underst et basalkonglomerat på grunnfjellet.
Ved hje'lp av kartskissen (fig. 1) kan man få en oversikt over sparag
mitfeltets bygning.
Området om�ring nedre Gudbrandsdal fra Gausdal til Østerdalen
består av mørk sparagmit, på kartskissen betegnet med M. Sp. Denne
mektige avdeling dukker mot V inn under den yngre sparagmit
avdeling og kiler ut. Den yngre sparagmit er her imidJoertid bare en
tynn horisont som ofte ikke sees (Mtinster, 1901, p. 17), og den eldre
sparagmit overleires da av kvartssandsten med rester av overliggende
kambro-ordoviciske lag (K. S.). I Gausdal er også kvartssandstenen
sterkt redusert, og »K. S.« betegner her BJørlykkes »kvartsitformation«
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Fig. l.

Forenklet geolo.gisk kartskisse over det central-norske sparagmitområde.
De viktigere konglomeratforekomster er avsatt.
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(1893, p. 13). Østover synes også den mørke sparagmit å kile ut,
men lher er forholdene kompliserte, så noe sikkert kan foreløbig ikke
sies. SØ for den mørke sparagmit går en sone med yngre sparagmit
(Y. Sp.), og SØ for denne igjen finnes kvartssandsten (K.S.). Om
rådet N for den mørke sparagmit beherskes av pressede lyse sparag
miter, betegnet med L. Sp. på kartskissen. Werenskiold (l 911) har
påvist at i Solliatraktene ·overleires den mørke sparagmit av »øvre
lyse sparagmit«, og den underleires av »undre lyse sparagmit«. Mine
undersøkelser mellem Sollia og Rondane viser at den mørke sparagmit
kiler ut mot N slik at den undre og den øvre lyse sparagmit tilsammen
danner den mektige lyse sparagmitavde'ling i Rondane. Øvre lyse
sparagmit har Werenskiold parallellisert med den yngre sparagmit
(Moelv sp.); mesteparten av de mer eller mindre pressede sparagmiter
som finnes mellem Østerdalen og riksgrensen, synes også å kunne
parallelliseres med den yngre sparagmit. Østenfor Rendalen henger
området til den lyse sparagmit sammen med det tungeformede område
med yngre sparagmit som går ned mot Osensj<øen. For øvrig finnes
Ø for Rendalen grå sparagmit (G. Sp.) som ifølge· Schiøtz (1903)
er ekvivalent med kvartssandstensavdelingen; grensen mellem disse
to er hypotetisk.
Generelt kan sies at meget av den primære stratigrafi er i store
trekk bevart, men den skyvning hele sparagmitformasjonen har vært
utsatt for, har brukket op de harde sedimentplater og for en stor del
sk!Jøvet dem op og inn i hvera!'ldre som isflak. Den oprinnelige lag
deling er derfor ofte lokalt øde'lagt, og det er bare kontakten mellem
to bergarter som sier noe om deres aldersforhold, - hvis da kon
takten er primær.
I størstedelen av d'en kaledonske fjellkjedes randområde finnes
kambriske skifre avsatt på grunnfjellet. Bare enkelte steder finner
vi et po'lymi'kt basalkonglomerat. Slike forekomster er kjent fra gam
melt i Syd-Norge, men først Holted'alhl (1 921, p. 31) antar at et slikt
konglomerat (ved Magnhi.Jdsbrennskarven i Engerdal) er tillit og
sammenligner det med det tillitiske Mo�Ivkonglomerat. Sene•re er en
rekke forekomster av basaltillit funnet og beskrevet; disse er på kart
skissen betegnet med T. De fleste finnes rundt kanten av grunnfjells
området Spekeda.Jen-Unset, V for Femunn. Den nordlige del innen
kartbladet Tynset er undersøkt av P. Holmsen, som gir en detaljert
beskrivelse av bergarten (l 943, pp. 23-27). Også langs den sydlige
del. (innen bladet Øvre Rendal) finnes en del tillitlokaliteter (Oftedahl,
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1943, pp. 14-17). Det konglomerat som G. Holmsen (1935, p. 8)
beskriver fra Tufsingdalen (den nordøstHgst,e T på kartskissen)
synes å ha tillitkarakter.
Rundt grunnfjellsområdet mellem Atnesjøen og Glomma (Atne
sjøvinduet) finnes det også basaltilli.t. Marlow fant ved sin kart
Iegning av Atnesjøbladet i 1935 et basalkonglomerat i Sølnsjøhøgda,
Ø for Sølen. Det viste sig å ha fyllitisk grunnmasse med spredte
pressede botler av kvartsit og g.ranit, d. v. s. det kan godt være en
presset tillit. Ved vinduets østkant fant jeg (1943, p. 14) ved Ørsjø
bekkseter et konglomerat som ikke har tillitkarakteristiska, men som
dog ble parallellisert med basaltiJ.Iitene. Mer typiske er derimot de
to velkjente lokaliteter på sydsiden av Atnesjøvinduet, langs Snødøla
og ved veibroen over Atna ved Storbekkmoen. De er beskrevet av
Bjørlykke (1905, p. 120 og 113) og Werenskiold (1911, p. 6 og 7).
Konglomeratets deformasjon i Snødøla er nylig 'beskrevet av Holtedahl
(1944, p. 27). En annen forekomst ved Havn, S for Atnebru, -er ifølge
Bjørlykke (1905, p. 125) av samme type, men den har jeg ikke funnet.
Basal'konglomerater lik de beskrevne finnes også en rekke andre
steder. Rosenqvist (1944, p. 193 og 199) omtaler et basa.lkonglomerat
fra Lønsetantiklinalen, V for Opdal, og finner at det er grunn til å
parallellisere det med tillitene i Nord�Øsrerda:l. Videre har Carstens
(1924, p. 2) nevnt en basalbreccie V for Orkedalsfjorden, og langs
Riksgrenseantiklinalen finnes det mel'lem de tynne sparagmithorisonter
og grunnfjellet ·også en basalbreccie. Ved Hede i Sverige, ca. 80 km
Ø for nordenden av Femunn, finnes det ifølge Tornebohm (1896,
p. 48) et polymikt konglomerat avsatt på grunnfjellet, men både dette
og basalbreccien ved østkanten av Oldengraniten (Frodin, 1916,
p. 260) er vel tvilsomme som tilliter. I alle fall ser det nu ut til at det
går en sone langs kanten av geosynklinalen hvor avsetninger av basal
tillit primært på grunnfjellet er beholdt, se fig. 2. I de mer perifere
deler av geosynklinalen finnes nu 'kambriske lag som basalavsetning
på grunnfjellet. Også her kan sparagmitiske sedimenter ha blitt av
satt, men de er i så tilfelle fjernet snart efterpå av erosjonen.
De beskrevne basaltilliter er alle autochtone eller bare litt for
flyttet under skyvningen. Et allochtont basalkonglomerat av en litt
annen type enn basaltillitene finnes på grunnfjellsflak som er skjøvet
op i sparagmitflakene i Femunn-områ:det. Konglomeratet er beskrevet
av G. Holmsen (1937, p. 19), og P. Holmsen (1943, p. 30) sier om
det: »Den stratigrafiske stilling er den samme som for tilliten på
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Tynsetbladet og andre, og det er sterke grunder for å parallellisere
disse to konglomerater, tiltrods for at konglomeratet fra Søndre
Femund ikke egentlig er tillitlignende.« En detaljert beskrivelse er
gitt av Zenzen (1930, p. 572). Konglomeratet er polymikt, ganske
tett pakket og holder mer eller mindre rundede boller. Et lignende
konglomerat er beskrevet fra svensk side; det er kalt »Garbmadak
konglomeratet« eller senest »roda kongl@meratet« av Kulling (1943,
p. 230). Det finnes ifølge Kautsky ( 1940, p. 129) så langt N som
i det sydlige Lappland (ved Gautojaure), Ø for Dunderlandsdalen.
I Vasterbotten finnes »roda konglomeratet« i øvre sparagmitskolle, og
dette allochtone konglomerat stammer derfor fra vestligere og sann
synligvis dypere deler av geosynklinalen enn basaltillitene. Det er
således mulig at det er eldre enn basaltillitene; disse parallelliseres
med Moelvtilliten, som finnes reativt høit oppe i det stratigrafiske
skjema (se s. 285).
Så skal de allochtone tilliter omtales. Moelvkonglomeratets tillit
karakter er påpekt av Holtedahl (1920, p. 30, 1922, pp. 165-173).
Denne tillithorisont finnes over et stort område. Jeg har sett det
Norsk geo!. tidsskr. 25,
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V. Gausdal som et konglomeratskiferaktig lag øverst i en tynn horisont
av yngre sparagmit, og ved Moelv og i Åstas nedre løp, hvor det har
typisk moreneutseende. N for Osensjøen finnes det ifølge Schiøtz
(1903, p. 74) ·en rekke lokaliteter, og Holtedahl (1921, :p. 30) har
beskrevet det i toppen av Gråhøgda, V for Engerdal. En del
lignende tillitforekomster er funnet på kartbladet Øvre Rendal (Ofte
dahl, 1943, p. 16). De typiske Iokaliteters beliggenhet sees av kart
skissen fig. l, hvor de er betegnet med t. Det er karakteristisk for
nesten alle forekomster av denne type at det sammen med tilliten
forekommer en rød dier grønn Ierskifer.
Under arbeidet med tilliten i Øvre Rendal fikk jeg mistanke om
at den konglomeratskifer som er beskrevet i Koppangområdet av
Tornebohm (1896, p. 31) og Bjørlykke (1905, pp. 64, 76 og 79)
også skulde være en glacialavsetning. De s,iste års kartlegning i disse
strøk har gjort dette sannsynlig. Dette kdnglomerat kan studeres i en
stor skjæring ved riksveien S for Kjemåen, l km S for Koppang
stasjon. Grunnmassen er en mørk, ganske hård fyllitisk skifer. I den
ligger det spredte boller av forskjellig størrelse av gneis, granit,
kvarts,it og dolomit. Den største bolle er nesten l m i diameter.
Koppangshamren nordenfor Kjemåen består av en lignende fyllit.
I denne fant jeg noen ganske få boller av granit og kvartsit optil
% m i diameter. Den enkleste forklaring på bollenes forekomst i
skiferen er å anta at de har blitt transportert av drivende isfjell.
Denne antagelse medfører at de lignende konglomeratskdre i Koppang
feltet alle må ansees å være av glacial oprinne1se. Konglomeratet
forekommer en rekke steder helt N til Øvre Rendal kirke, og det er
tydeligvis knyttet til den øverste del av den mørke sparagmitavdeling
og finnes bestandig sammen med karbonatbergarter. Holtedahl (1921,
p. 41) har beskrevet to lokaliteter i Engerdalen, hvor konglomerat
skdfer forekommer nederst i Kvitvoladekket sammen med karbonat
bergarter; kalksten og dolomit er hyppig å finne som boller i konglo
meratet. Og dette konglomerat ligner i påfallende grad typer av det
tillitlignende konglomerat ved Moelven, ifølge Holtedahl (1920, p. 39).
Men de nevnte forhold gjør en parallellisering med Koppangs konglo
meratskifer mer sannsynlig.
Tidligere har Bjørlykke ( 1905) beskrevet konglomeratskifer i
fjellene V for Atna, innen kartbladet S. Fron. Det finnes i toppen av
Skjæringsfjell, Storkletten, Ledsageren og en hel rekke topper lenger
syd. Jeg har undersøkt de to første steder og f,inner det naturlig å
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parallellisere dette konglomerat med Koppangområdets på grunn av
dets forekomst øverst i den mørke sparagmit. I de nevnte topper
finnes ikke karbonatlag i direkte kontakt med konglomeratet, men i
fjellene like sønnenfor hvor grensen mot den overliggende »øvre lyse
sparagmit« finnes, markeres grensen av en kalksone.
På kartskissen er konglomeratskiferen betegnet med K. Skjønt
det ovenfor er påstått a-t konglomeratski, feren finnes øverst i den mørke
sparagmit, befinner de fleste K'er sig i den lyse sparagmits område.
Dette kommer av at den mørke sparagmit mange steder stikker op
gjennem dekket av den øvre lyse sparagmit, mens grensen er trukket
langs den lyse sparagmits sydlige begrensning.
Hvad er så den stratigrafiske stining til konglomeratskiferen '?
Det er to ting som tyder på at den er ekvivalent med Biri'konglomera
tet: assosiasjonen med karbonatbergarter, og forekomsten i eller nær
toppen av den mørke sparagmitavdeling. Det er jo intet i veien for
å anta at Birikonglomeratet er dannet av glacialt materiale, nemlig
ved omleiring og utvasking av en bunnmorene. Denne hypotese med
fører antagelsen av to forskjellige facies av den mørke sparagmits
toppkonglomerat, nemlig Birikonglomerat i SV, konglomeratskifer i
NØ. Biri'konglomeratet v,iser da også betydelig variasjon fra sted til
sted, både med hensyn til bollemateriale og struktur.
I Biskopåsen ved Mjøsa er konglomeratet oftest ganske tett
pakket med noenlunde jevnstore boller, men i V. Gausdal er det
ofte meget løsere pakket, og S for Fåvang kirke har jeg sett både tett
og åpent pakket konglomerat, det siste ganske lik konglomeratskifer
i utseende. Birisonen i Segelstadkampen i Fåvang, V for Myre,
består av følgende lag: Først l O m tettpakket konglomerat, så en
20-30 m høi vegg med skifer som inneholder enkelte få store boller,
derover igjen Birikalk i tykke lag.
N eller NØ for de nevnte lokaliteter forekommer ikke lenger
Birikonglomeratet i toppen av den mørke sparagmit. Derimot fore
kommer det langt nede i den mørke sparagmit i Samdøla ved !ms
sjøene, opdaget av Bjørlykke ( 1905, p. 173), og videre nedover !ms
dalen i en mektig sone som jeg fant i sommer. Ø for Atna stasjon
i Østerdalen er det også noen små konglomeratforekomster av Biri
typen, den nordligste i Kivfjell, på grensen til kartbladet Øvre Rendal.
Sonen med Birikonglomerat finnes også østenfor Mjøstrakten. Spredte
forekomster ligger langs en linje fra Biskopåsen over Næren, østenfor
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S. Mesna, over Engulsf,jell i Åmot, Sætrekletten og Strandskarven.
Ø for grunnfjellet langs Rena har jeg like ved Deset kapell sett et
mektig konglomerat av Biritypen over det basale lag av sort (kam
brisk?) skifer.
Det viser sig altså at grensen mellem Birikonglomeratets og
konglomeratskiferns områder ikke er noen rett linje i NV-SØ ret
ning. Det er derfor for enkelt bare å anta en sydvestlig og en nord
østlig facies som tidligere nevnt. Faciesforskjell foreligger også sikkert
mellem de perif,ere og de mer centrale deler av geosynkJ,inalen, og
ikke bare langs kanten av den. Den kompliserte skyvning har så
bevirket at de to facies nu har delvis samme område. Et slikt felles
område vilde de to konglomerattyper også kunne ha, hvis de antas
å tilhøre to forsk}ellige stratigrafiske nivåer, men det er intet som
taler for det.
I litteraturen er Birikonglomeratet og Moelvtilliten fastslått som
to forskjellige stratigrafiske nivåer (se skjemaet s. 285). Ved parallelli
ser,ingen mellem Birikonglomeratet og den tillitiske konglomeratskifer
får vi to forskjellige tillithorisonter i det central-norske sparagmit
område, konglomeratskiferen og Moelvtilliten. Dermed kan dette om
råde parallelliseres med andre store sparagmitområder, Vasterbotten,
Finmark og Østgrønland, hvor det tidl,igere er funnet to tillithorisonter.
Et trekk gjør dog parallelliseringen mellem de undre tilliter mindre
sannsynlig: I de to sistnevnte nordlige områder finnes mektige kar
bonatlag under undre tillit, mens det i det central-norske område finnes
slike lag over undre tillit (kalk- eller dolomitlag over konglomerat
skiferen, Birikalk over Birikonglorheratet).
Men tillitenes bollemateriale viser en viss overensstemmelse.
Kulling (1942, p. 314) påviser hvordan undre tillithorisont i de tre
nevnte områder har et betydelig innhold av dolomirblokker; dette
er ikke tilfelle for øvre t,jJJithorisont. Også konglomeratskiferen i
Koppangområdet har nettop dolomit som fremtredende blokktype;
derimot finnes ikke dolomit i Moelvtilliten.
De resultater som er fremlagt i denne artikkel, grunner sig på
geologiske reiser, muliggjort ved økonomisk støtte fra en rekke insti
tusjoner. De observasjoner som er nevnt fra Østerdalene er gjort
under geologisk kartlegning for Norges Geologiske Undersøkelse ved
direktør Carl Bugge. Oversiktsreiser i de vestlige sparagmitstrøk blev
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utført ved stipendi·er fra Nansenfondet, Universitetets forskningsfond
og grosserer Bjørums legat. Strøket S fm Rondane har jeg blitt kjent
med under kartlegning utført i egenskap av assistent ved Mineralogisk
Institutt for professor Bartfu.

SUMMA RY
The present paper starts with a short survey of the stratigrap'hy
of the so-called "Sparagmite Formation" of central Norway. In the
.
sequel occurrences of a tillite-like basal conglomerate are described.
This tillite is considered to be equivalent to the Moelv conglomerate
( tillite) of the thrust Sparagmitian. From the Koppang area a conglo
meratic schist has been described by Tornehohm and Bjørlykke; new
observations have made me oonsfder this conglomerate a tillite, a
marine glacial deposit, its boulders supplied by drHting ice.

Various

possible relations between the Koppang conglomerate schist and the
Biri conglomerate are discussed.

The difference in habit may be due

to both facies variations and to a various degree of thrusting. However,
several

observational

evidences

make it prob(llble that two tillite

horizons have formed in the Sparagmitian of central Norway.

This

is in harmony with the conditions found in other large areas of
Sparagmite rocks in the Caledonian geosyJ1cline; Vasterbotten, Fin
mark, and East Greenland.
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