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LITT OM TROLLHEIMEN 

UNDER SISTE ISTID 

AV 

ARNE GRØNLIE. 

Det har i de siste åra vært ført en livlig diskusjon i Naturen 
om det var isfri områder i Trollheimen under siste istid. Diskusjonen 
ble reist av NILS A. SøRENSEN som i mars 1 949 hadde en artikkel 
med tittel: <<Gjevilvasskammene- nunatakker i Trollheimens midte?>>. 
SøRENSEN peker her på at det på Hemre Gjelvilvasskam i ei høgd 
på ca. 1400 m o.h. er 3 steinfri jordlag som han meiner er fra siste 

interglasialtid. På toppen av Midtre Gjevilvasskam (1640 m o.h.) er 
et liknende jordlag. Vi skal ha å gjøre med dannelser av noenlunde 
samme slag som ROLF NORDHAGEN har påvist bl.a. på Sørøya (NORD

HAGE� 1 945 og seinere).l Han konkluderer med at dersom forvit
ringsjordrestene i Gjevilvasskammene er interglasiale, kunne siste 
istids kåpebre i disse områda ikke ha nådd høgre opp enn til et nivå 
som i dag ligger ca. 1350 m o.h. Dette meiner han ikke står i strid 
med resultata av den kvartærologiske forsking på Møre og i Sør
Trøndelag. For å vise dette finner SøRENSEN gradienten for breen 
fra Gjevilvasskammene til Ørlandsstadiet og til UNDAs' Rundestadium. 2 

Dersom han forutsetter at Ørlandsstadiet representerer yttergrensa 
for siste istids ismasser, får han en gradient som varierer mellom 
1! 7 0 og 1!100. (Han rekner da gradienten langs de naturlige passa
sjer og daler som isen måtte følge). Dette meiner han er for store 
verdier. Der::.om Rundestadiet representerer den ytre grensa, får han 
en gradient som varierer mellom 1/120 og 1/160. Disse verdier meiner 
han er så noenlunde i samsvar med hva en måtte vente. SøRENSEN 
peker også på botaniske faktorer som synes å tyde på at det var 
isfri områder i Kammene der visse planter kunne <<overvintre>>. Særlig 
vekt legger han på å ha funnet Arenaria norvegica på Hemre Gjevil
vasskam. 
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SøRENSEN har i de seinere år fortsatt sine kvartærgeologiske 
undersøkelser i Trollheimen og har dessuten utvida undersøkelsene 
sine nordvestover til havet, idet han har forfølgt et snitt fra Gjevil
vasskammene og ut til Tustna-Stabben. Resultata er ikke publisert. 
Men SøRENSEN har vært så elskverdig å sende meg et resyme av 
undersøkehene. Av dette går det fram at han meiner at det i Troll
heimen eksisterer to <<generasjonen> flyttblokker, en med blokker som 
er mye forvitra og som synes å ligge på ei overflate som er sterkt 
tært av tidens tann, og en med blokker som er lite medtatt av for
vitring og som ligger på ei <<frisk>> overflate. Den første blokktypen 
ligger høgst i terrenget og stammer fra ei eldre nedising, mens den 
siste skulle være fra siste istid. Ikke engang den mektigste av de to 
istidene hadde ei isoverflate som strakte seg opp over de høgste 
toppene. På grunnlag av studium av blokkene og den overflata de 
ligger på, skulle det etter SøRENSEN gå an å fiksere den øvre grensa 
for ismassene fra de to istidene, men det må nøyere undersøkelser 
til. Han viser til ei rekke observasjoner av de to flyttblokk- og for
vitringstyper. Her skal bare refereres at når det gjelder Hemre Gjevil
vasskam meiner han at flyttblokkene på den sørlige <<snute>> (karthøgd 
1 329 m o.h.) er heilt friske og ligger på bart fjell. Nord for fjellhakka 
(se seinere) der kammen har ei høgd på 141 0  m o.h. , skal derimot 
blokkene være sterkt forvitra. Mellom disse to nivåer må da den øvre 
grensa for den siste istids ismasser ligge. Dette samsvarer med den 
høgda som han oppgir for dette nivå i sin artikkel i Naturen som 
er referert ovafor. 

Hva snittet mot nordvest angår, legger han særlig vekt på under
søkelser som er foretatt sommeren 1 951  på Tustna-Stabben. Her 
kan påvises ei veldig isskuring opp til490 m o.h. som viskes ut videre 
oppover. I ei høgd på 7 00 m o.h. er praktfulle jorddekker som han 
meiner viser at isen aldri har gått så høgt. 

HANS HOLTEDAHL, som har foretatt geologiske undersøkelser i 
det nordvestre hjørne av rektangelkartet Oppdal (mellom Storlidalen, 
Sunndalen og den vestre avgrensing av kartbladet), meiner at dette 
området har vært totalnedist under siste istid (1949, 1950).3 Han 
bygger dette bl.a. på at en skulle vente å finne en markert skilnad i 
forvitring mellom et nedre område som har vært nedist og et øvre 
som ikke har vært det, noe som han ikke har kunnet påvise. Han 
har videre funnet nord-sørgående skuringsstriper på Gråfjellet og 
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Sandåfjellet i ei høgd på 1550 m o.h. og flyttblokker og aust-vest
gående skuringsstriper på fjellpartiet Gresslihø i ei høgd av ca. 1400 m. 
Endelig har han på vestskråningen av Otthø funnet nord-sørgående 
skuringsstriper og flyttblokker i 1300-1400 m høgd. Han trur ikke 
at SøRENSEN kan ha rett i at det maksimale isnivået under siste 
istid ikke rakk høgre enn til 1350 m o.h. i Gjevilvasskammene. I 
det området han har undersøkt, er det en serie botner med skarpe 
former og kvasse egger som ikke kan ha motstått virkninga av en 
innlandsis. Denne botnerosjonen skal ha foregått etter totalnedisinga 
ved nivasjon (snøerosjon). Skjerping av botnene skal ha skjedd ved 
frysings- og tiningsprosesser der vatn fra fonner og snø som smelter 
trenger gjennom bergarten. Ved solifluksjon og av rennende vatn 
skal en del av forvitringsmaterialet være transportert vekk. Han 
peker til slutt på at forvitringa av bergartene er avhengig av ei 
rekke forskjellige faktorer og at en skal være varsom med å slutte 
for mye av slike jordlag som dem SøRENSEN omtaler fra Trollheimen. 

PER HOLMSEN var sommeren 1950 en tur til jordlaga på Hemre 
Gjevilvasskam. Han peker i en artikkel i Naturen (april 1951 ) 4 på 
at SøRENSEN ikke nevner at jordlaga er knytta til de lause glimmer
skifrene i trakten. Han meiner videre å ha påvist at de 25-90 cm 
tjukke jordlaga ligger oppå ei overflate av blokkmateriale som er 
danna ved frostsprenging. Grensa mot blokkunderlaget skal være 
skarp. Da jordlaga viser skrå<=kikting, drar han den slutning at vi 
har å gjøre med vindsortert materiale. J ordlaga ligger så å si heilt 
fram mot et bratt stup. Når vinden presses mot dette, danner det 
seg en hvirvel eller et lunt område i le av stupkanten. 

HoLMSEN meiner videre at en ikke kan vente å finne flytt
blokker på de høgste toppene. I områder der landskapet er oppskåret 
av daler, vil farten på isen tilta, og flyttblokkene vil synke i terrenget. 
Videre peker han på det faktum at toppene lenge lå over firngrensa 
og at vi derfor ikke kunne vente akkumulasjon. 

HoLMSEN har funnet flyttblokker til 1500 m høgd i Storhornet 
sør for Gjevilvatnet, og, som HANS HoLTEDAHL, tviler han derfor 
på at det var isfri områder i Gjelvilsvasskammene under siste istid. 

Videre meiner HoLMSEN at skal en kunne slutte noe om det har 
vært isfri områder eller ikke ved å studere forvitringsgraden, må en 
først få en objektiv metode til å bestemme alderen på forvitrings
materiale. 
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Fig. l. Utsnitt av rektangelkartet Trollhetta (42 C). Finne

stedene for noen av de viktigste <<glaciale overvintrere>> er 

avmerkt med tall: l) Papayer radicatum, 2) Arenaria nor
vegiac, 3) Luzula artica, 4) Sagina caespitosa, 5) Taraxacum 

dovrense, 6) Nigritella nigra. 
(Kartgrunnlaget er offentliggjort med løyve fr;J. :-.Jorges Geografiske Oppmåling.) 
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OLAV GJÆREVOLL har i flere år arbeidd med floraen i Trollheimen 
og har gjort interessante nyoppdagelser.5 Særlig i og omkring Gjevil
vasskammene har han heilt til det siste funnet arter som er nye for 
Trollheimen og som ved sin bi- eller unisentriske karakter, eller på 
annen måte, tyder på at vi i Møre- og Trøndelagtraktene har hatt 
isfri områder der plantene har kunnet <<overvintre>> under siste istid. 
Da de siste funna ikke har vært publisert før, har GJÆREVOLL vært 
så elskverdig å sende meg et kart over Gjevilvasskammene med om
givelser, der han har tegna inn finnestedene for noen av de plantene, 



1 72 ARNE GRØNLIE 

funnet av han sjøl og andre, som han i dag oppfatter som de viktigste 
indikatorer på at ei slik overvintring har funnet sted (fig. 1). På 
kartet er finnestedene for følgende arter avmerkt: Papaver radicatum, 

Arenaria norvegica, Luzula arctica, Sagina caespitosa, Taraxacum 

dovrense og Nigritella nigra. 
For ikke å gjøre kartet for overlesst har han tatt med bare 

disse artene, men peker samstundes på at det i det samme området 
vokser planter som Minuartia rubella, Euphrasia lapponica, Arabis 

patraea, Draba lactea, alle i betydelige mengder, og til slutt den 
uhyre viktige unisentriske Artemisia norvegica som er en av de 
vanligste plantene i området. 

Den sterke konsentrasjon av de sjeldne plantene i og omkring 
Gjevilvasskammene, får GJÆREVOLL (som SøRENSEN) til å anta som 
sannsynlig at Gjevilvasskammene har vært nunatakker under siste 
istid og at plantene har <<overvintret>> der. 

EILIF DAHL kommer i en artikkel i Naturen6 ikke direkte inn 
på tilhøva i Trollheimen, men det er verdt å referere den her, da den 
diskuterer problemer som er nær knytta til dem vi her har tatt 
for oss. 

Ut fra botaniske indikasjoner slutter DAHL at det må ha vært 
isfri områder på ytre Møre og i ytre Troms under siste istid. Her må 
ha vært refugier der plantene kunne <<overvintre>>. Grunnen til at 
nettopp disse områda har vært refugier, meiner han er at Egga 
ligger nærmere land her enn ellers langs kysten. 

Breen kan ikke ha gått lenger ut enn til Egga. Kalvingsfronten 
her kunne ikke være videre høg om en sammenlikner med kalvende 
breer i dag. Gradienten for breie og mektige breer som noenlunde 
uforstyrra av fjell går ut i havet, er ca. 1/200. Sjøl om han rekner 
med en gradient på 1/ 100, vil det bli en heil serie med kystfjell som 
stikker opp som nunatakker. En ser og�å i nåtida at høge fjellområder 
som ligger ved havet, danner en barriere for isstraumen slik at en 
får isfri områder i le heilt ned til havnivået. DAHL meiner at det må 
ha vært slik på kysten hos oss. 

Refugien inndeles av DAHL i to hovedtyper, kystfjelltypen og 
tundratypen. Den første har rimeligvis hatt et forholdsvis fuktig 
klima med mye nedbør, mens den andre typen skyldes et kontinentalt 
klima med liten nedbør. Kystfjelltypen deles igjen i to undertyper: 
skandinavisk og antarktisk type, den første karakterisert ved at firn-
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Fig. 2. De høgstliggende flyttblokkene i Trollhetta ligger opptil UOO m o.h. 

De er lite forvitra. 

grensa ligger over isfritt område, og den andre ved at firngrensa 
ligger lågere enn det isfri land. På kysten hos oss skal vi ha h2tt 
refugier av den skandinaviske type. 

Egne undersøkelser. 

Sia 19 46 har jeg foretatt en del kvartærgeologiske undersøkelser 
i Trollheimen. Disse har ikke vært så systematiske som jeg hadde 
kunnet ønske det. Men da resultata av undersøkelsene kanskje kan 
ha noen betydning i den diskusjonen som pågår, vil jeg her referere 
en del iakttakelser som knytter seg til området fra Gjevilvatnet og 
nord-nordvestover inn i den sentrale Trollheimen. 

Jeg har et par ganger gått over Trollhetta. På toppene var det 
ikke mulig å finne flyttblokker. Under nedstiginga til Folldalen la 
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jeg i ca. 1300 m høgd merke til ei grense mellom et øvre område uten 
og et nedre område med tallrike flyttblokker. Sjøl de flyttblokkene 
som lå høgst, viste seg å være svært lite forvitra (fig. 2). Dette grense
nivået ligger noe nedafor den formasjonsgrensa som OLAF HoLTEDAHL 
(193 9 )1 har påvist mellom toppdekket av kvartsitt (sparagmitt) og 
en rødaktig granitt som ligger under, og som trulig er av grunnfjells
alder. En må kunne gå ut fra som sikkert at det ikke kan ha eksistert 
flyttblokker fra siste istid, som nå er kommet bort som følge av for
vitring, over 1300 m nivået. Det er jo ingen grunn til å tru at vi 
akkurat i 1300 m høgd skulle ha et markert skille i den fart som 
forvitringa foregår med. 

Jeg har også vært oppe på Sno ta. Her er ikke tilhøva fullt så 
klare. Det er bl.a. litt vanskelig å avgjøre sikkert hva som er flytt
blokker og hva som er stedeget materiale. Særlig gjelder dette noen 
gneisbergarter. Men jeg kom da også her til det resultat at ingen 
sikker flyttblokk kunne påvises over et nivå på vel 1300 m o.h. 

På Hemre Gjevilvasskam har jeg lett meget omhyggelig etter 
flyttblokker, særlig langs den søraustre delen. Går vi her fra sør
aust mot nordvest, viser det seg at undergrunnen til å begynne 
med består av kvartsitt (sparagmitt) som på Trollhetta. Denne delen 
av kammen går opp til ca. 1460 m o.h. Her skifter bergarten plutselig 
over til lause (kambrosiluriske) skifre. Videre nordvestover er det 
vanskelig å komme fordi erosjonen har skapt noen <{hakk» i skifer
bergartene parallelt med lagdelinga. Og da lagstillinga er steil, blir 
kantene bratte. Et stykke søraust for formasjonsgrensa fant jeg to 
flyttblokker. Den øvste var en øyegneis som lå 1421 m o.h. Blokkene 
var lite forvitra (fig. 3). 

De to gangene jeg har vært oppe på Midtre Gjevilvasskam, 
har jeg ikke kunnet finne flyttblokker så høgt som i Hemre kam. 
Jeg trur derfor at det neppe finnes flytt blokker høgre enn ca. 1420 m 

i Gjevilvasskammene. 
Jeg har ikke kunnet påvise to generasjoner av flyttblokker eller 

noen forskjell i forvitringsgraden av fjelloverflata som ikke får sin 
naturlige forklaring ved å ta hensyn til at de forskjellige bergarter 
yter varierende motstand mot forvitring. Jeg har ikke spesielt under
søkt en slik mulighet, men jeg tviler på at SøREi'-!SE� kan ha rett i 
sin antakelse. 

Isskuring har jeg ikke kunnet på vise på noen av de høge toppene 
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Fig. 3. Den høgstliggende flyttblokk i Hemre kam, 1421 m o.h. 

i Trollheimen som jeg har vært oppå. (Her skylder jeg imidlertid å 
gjøre merksam på at tilhøva sjelden ligger slik til rette at en skulle 
vente å finne isskuring, sjøl om toppene hadde vært nedist under 
siste istid. I toppene har vi nemlig i stor grad enten kvartsitter, som 
svært lett spalter opp, eller lause skifre, som lett forvitrer.) I lågere 
nivåer har jeg imidlertid flere steder påvist vakker isskuring. I skrå
ninga fra Trollhetta og ned mot Folldalen er i ei høgd av 11 84 m 
o.h. pen isskuring og bogeforma innhakk i berget (fig. 4) som viser at 
en isstraum har bevegd seg i nord-nordvestlig retning, dvs. nedover 
Folldalen. På vestsida av Slettådalen, ikke langt fra Slettåfoss, er 
isskuring og rundsva (med støtside mot søraust) som viser at vi her 
har hatt rørsle mot nordvest; det vil i dette tilfdle si nedover Slettå
dalen. På Mellomfjell har vi, like nord-nordvest for det store Fossdals
tjernet, bogeforma hakk som viser rørsle i samme lei, denne gang 
nedover Fossådalen. I Nøstådalen har vi rett nord for Neådalssnota 
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Fig. 4. Bogefonna innhakk i fjellet 1184 m o.h. i Trollhetta. Hakka viser 
isrørsla mot nordvest, nedover Folldalen. 

isskuring mot vest, altså langs Nøstådalen. Like aust for Oppdal 
stasjon peker ei vakker isskuring mot nordvest. 

Når det gjelder jordlaga på Hemre og Midtre Gjevilvasskam, så 
har jeg undersøkt disse nøyere ved å grave et snitt begge steder. 
På Hemre kam ble snittet lagt i den ytre kanten av det høgstliggende 
·jordlaget (1 42 8 m o.h.) (fig. ·s og 6). Totallengda på snittet var 130 cm. 
-Det var ikke mulig å påViise noen markert grense (som Holm:en 
omtaler) i heile snittet. De. øvste 90 cm så ut til .å være heilt vanlig 
forvitringsjord, mens de nedste 40 cm var en mellomting mellom for-
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Fig. 5. Her ser vi tydelig jordlaga pa Hemre kam. Mest iøynefallende er laget 

nærmest menneskene. 

vitringsjord og berg. Men det var heller ikke her vanskelig å grave. 
En kunne sikkert ha spadd seg enda langt nedover. Gjennom heile 
det 90 cm tjukke jordlaget lå hist og her ei og anna lita steinflis som 
forvitringa ikke har fått bukt med. Det kan neppe være tvil om at 
vi her har å gjøre med ei kraftig forvitring in situ. Vinden får litt 
tak langs kantene av de oppstikkende jordlaga, så vegetasjonen 
undergraves, og en får inntrykk av at jordlaga etter hvert langsomt 
vil forsvinne. 

På Midtre kam ble det gravd ei 63 cm djup grøft (fig. 7 )  noen 
meter fra jordlaget (ca. 1640 m o.h.). På overflata lå et lag med mindre 
heller som først ble fjerna. Under var det vanlig forvitringsjord av 
en litt grovere karakter enn på Hemre kam. Heller ikke her var det 
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Fig. 6. Snitt i kanten av det øvste jordlaget på Hemre kam. 
En ser ingen markert grense i snittet. Det heile ser ut til å 

være forvitringsjord. 

noen skarp grense mot berget under. Hva sjølve jordlaget angår, har 
det samme karakter som laga på Hemre kam (fig. 8 ). 

Jeg kan således ikke være enig med PER HoLMSEN i at vi ute
lukkende har å gjøre med jord som er blåst sammen. Ei anna sak 
er at en del av materialet i de øvste laga nok er flytta en del av 
vinden. Men den alt overveiende del av jorda ligger sikkert på sin 
opphavlige plass. Det er riktig at alle jordlaga ligger i et <<lunt» område 
ved kanten av et stup, og det er vel nettopp dette som har gjort at 
jorda ikke er blåst bort. 
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Fig. 7. Her er det blitt gravd ei lita grøft like i nærheten 

av jordlaget på Midtre Gjevilvasskam. Vi har også her å 

gjøre med forvitringsjord som går jamt over i berget under. 

Diskusjon. 

179 

Vi kan slå fast at i den del av Trollheimen som er omtalt i dette 
arbeid, har det ikke vært påvist flyttblokker eller skuringsfenomener 
over et nivå som i Hornet ligger ca. 1500 m o.h., i Gråfjellet og 
Sandåfjellet ca. 1550 m, i fjellpartiet Gresslihø ca. 1400 m, ved 
Otthø 13-1400 m, i Hemre Gjevilvasskam ca. 1420 m og i Troll
hetta ca. 1300 m o.h. Ingen av skuringsmerkene ligger over 1200 m 

o.h., og alle - bortsett fra den isskuringa som HANS HoLTEDAHL 

har påvist på Gråfjellet og Sandåfjellet - peker langs dalfører eller 
andre passasjer gjennom fjellmassivet i relativt moderat høgd. En får 
absolutt det inntrykk at ismassene ikke har vært mektigere enn at de 
har måttet innrette si rørsleretning etter relieffet 0g bare har kunnet 
trenge seg fram langs daler, pass og skar. Som nevnt danner isskuringa 
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Fig. 8. Fra jordlaget på Midtre kam der dette er tjukkest 
(ca. 35 cm) . 

på Gråfjell og Sandåfjell et unntak idet den viser ei isrørsle som var 
mer uavhengig av relieffet. Isen må naturligvis her ha gått opp til 
minst 1550 m o.h. (Vi rekner da, både nå og seinere, med den høgda 
som landmassene har i høve til havet i dag.) Men da terrenget nord 
for dette fjellpartiet er lågere, møtte ismassene under rørsla nordover 
liten motstand. Det er derfor ikke sikkert at ismassene her gikk noe 
vesentlig høgre enn til 1550 m o.h. 

De ismassene som trengte fram mot Trollheimen må stort sett 
ha hatt rørsle mot nordvest. Dette kan en f.eks. slutte av den ting 
at på det geologiske kartblad Folldal (1936) går skuringsstripene i 
det vesentlige i den lei. Dette faller jo også godt inn i det bilde vi 
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har av isrørsla sør og søraust for Dovre. Men ismassene har trulig 

ikke vært tjukkere enn at Trollheimen har vært en alvorlig hindring 
å passere. Isen er blitt pressa oppover Gjevilvassdalen og Storlidalen 
og fra Gjøra har den følgt Sunndalen i nordvestlig lei. Fra disse hoved
transportrennene har den greina seg utover i Trollheimen der det 
var lettest å komme fram. En isstraum må vi således sikkert ha hatt 
mellom Gjevilvasskammene og på begge sider av Blåhø, videre ned
over Slettådalen og Fossådalen til Folldalen som så har overtatt 

transporten. Fra Storlidalen må isen ha trengt fram over To-vatna. 
Her har den møttes med en straum oppover Otdalen. Fra det sentrale 

Trollheimen har trulig samstundes en isbre trengt seg mot vest 
gjennom Nøstådalen. Som vi ser, vil alle påviste skuringsmerker få 
si naturlige forklaring ved å gå ut fra ei slik isrørsle. Dette kommer 
også til å gjelde skuringsmerkene ved Gråfjell og Sandåfjell. Både 
Otdalen og det parti av Storlidalen som ligger rett aust for dette 
fjellpartiet peker omtrent i nordlig retning. Det er da ikke så urimelig 
å tenke seg at også det mellomliggende isparti ble dirigert nordover. 

De funn som er gjort av flyttblokker og deres høgd i terrenget 
gir ei god støtte for det inntrykk av isrørsla en får ved å studere 
skuringsmerkene. En isstraum fra Gjevilvatnet forbi Gjevilvass
kammene og nedover Folldalen måtte avta i høgd over havet i rørsle

retninga. Det samme måtte være tilfelle med breen oppover Storli
dalen, breen som følgte Sunndalen nordvestover fra Gjøra og dens 

forgreining oppover Otdalen. Er det slik som vi har antatt ovafor, 
at isen ikke var mektigere enn at den stort sett søkte seg fram langs 
daler og skar, må vi vente å finne flyttblokker heilt opp til det nivå 

som svarer til den øvre isgrensa. For det er klart at dc:t støtt måtte 
rase ned stein på isoverflata fra de ovaforliggende fjellsidene. Ved 
å studere den øvre blokkgrensa i dag, skulle vi altså kunne finne 
fram til den gamle isoverflata. Hvis vi gjør dette, kan jeg ikke se 
at det kommer fram noen urimeligheter. Så vidt jeg kan bedømme 
det, får vi fram gradienter i det øvre blokknivå som svarer omtrent 
til det en måtte vente. Rekner vi således fallgradienten i nord-sørlig 
retning fra Gråfjell-Sandåfjell til ei linje på høgd med Trollhetta, 
får vi - dersom vi antar at ishøgdene ved de to yttergrensene var 
1550 og 1300 m o.h. og avstanden 24 km - ca. 1/100. For ei aust
vestlig midtlinje gjennom Gjevilvasskammene får vi under disse for
utsetninger ei ishøgd på 1425 m o.h., noe som svarer svært godt til 
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den observerte blokkhøgda. I Rondane var etter STRØM (1945)8 og 
St:ND (1945)9 den maksimale ishøgda ikke større enn at isen så vidt 

rakk opp over toppene ( knapt 2200 m o.h.). De ismassene som 
strømte fram over Trollheimen, kom vel stort sett fra søraust. Mellom 
Rondeslottet og Trollhetta er 110 km i luftlinje. Rekner vi med 
jamt fall på isoverflata fra 2200 m o.h. ved Rondeslottet til 1300 m 
ved Trollhetta, får vi en gradient på 1/122. Da vi jo måtte vente at 
isoverflata i de mer sentrale nedisingsområder hadde ei mindre helling 
enn i de perifere strøk, må gjennomsnittsgradienter fra Rondeslottet 

til Trollhetta ha vært mindre enn den vi hadde innen Trollheimen
området. Dersom derfor en gradient på 1/100 er så noenlunde rett 

her, må også gradienten 1/122 for den lengere distansen være det. 
Vi har riktignok rekna gradienten i Trollheimen mot nord og den 

andre mot nordvest. For samme område vil vel en gradient i nord
vestlig retning bli litt større enn en i nordlig, men ikke så mye at det 
vil ha noe å si for vårt resonnement. Med en gradient noe større 
enn 1;100 i nordvestlig retning fra Gråfjell-Sandåfjell til ei linje på 
høgd med Otthø vil vi få et fall på isoverflata på vel100 m. ( Gradi
enten 1/100 vil gi omtrent akkurat 100 m.) Dette stemmer jo også 
bra med at det ikke ligger flyttblokker over ei høgd på ca. 1400 m 
o.h. i traktene vest for Otthø. 

PER HoLMSEN har naturligvis rett i at vi neppe kunne vente 

å finne flyttblokker på de høgste toppene i Trollheimen om land
skapet hadde vært totalnedist under siste istid. Men jeg tror nok 
at vi ville ha funnet dem høgre opp i terrenget enn vi gjør i dag. 
Et enkelt resonnement vil sannsynliggjøre dette: Om isen hadde vært 
mektig nok til å trenge seg fram noenlunde uavhengig av relieffet 
- noe som vel måtte ha vært tilfelle om den strakte seg opp over 
de høgste toppene - ville sikkert rørsla over det heile ha vært stort 
sett mot nordvest. Under denne forutsetning ville f.eks. ismassene 
som passerte Svarthetta (1572 m o.h.), gå videre mot Trollhetta. 
Det ville da ha vært rimelig at en og annen flyttblokk ble med fra 
Svarthettaområdet og ble lagt igjen ved Trollhetta når firngrensa 
under avsmeltinga hevde seg slik at isen smelta fra toppene. Vi 
skulle da ha venta å finne blokker høgre enn 1300 m o.h. Og disse 
blokkene ville ikke ha vært forsvunnet i dag som følge av forvitring. 
Dette går tydelig fram av det faktum at de blokkene som ligger 
høgst i terrenget nå, er svært lite påvirka av forvitringa. 
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Er mi tolking av tilhøva rett, er det klart at vi har hatt mange 
nunatakkområder i Trollheimen under siste istid. I det området vi 
her særlig har sett på, blir det f.eks. tilfelle med Trollhetta, Snota, 
Svarthetta, Storlifjellet og Gjevilvasskammene. Og i det området 
som HANS HoLTEDAHL omtaler fra Gjevilvatnet og sør- og sørvest
over til Sunndalen, stakk Hornet, Okla, Gråfjell, Sandåfjell, Kråk
vasstind, Svartdalskollen, Nonshø, Otthø, .Sommerungsnebba, Kling
fjellet og det navnlause fjellpartiet nordvest for Klingråket opp over 
den sammenhengende isoverflata. 

Nå er det ikke slik å forstå at vi har å gjøre med absolutt isfri 
nunatakkområder. Vi må huske på at den klimatologiske snøgrensa 
sikkert stort sett lå temmelig lågt under maksimum av siste istid. 
Lokalglasiasjon måtte derfor komme til å gjøre seg sterkt gjeldende. 
Breer og fonner av stedlig karakter lå over vesentlige områder i 
direkte kontakt med <<storisem, dvs. ismassene som fra isdeleren og 

de sentrale nedisingsområder i søraust trengte fram gjennom Troll
heimen. Egentlig isfritt kunne det bare bli i områder der snøen 
blåste av, der det var for bratt til at den kunne få feste, eller muligens 
områder med særlig gunstig sørvendt beliggenhet der lokalt den 
klimatologiske snøgrensa kunne tenkes å ligge særlig høgt, slik at 
den kom over vedkommende lokalitet. Den siste typen isfritt område 
vil på en måte være en lokal parallell til EILIFS DAHLS nunatakk av 
skandinavisk kystfj elltype. 

Det kan ikke være å vente - som HANS HoLTEDAHL meiner

at vi i Trollheimen skulle kunne finne en markert topografisk grense 
mellom et område som var dekt av <<storisem> og eventuelle nunatakker. 
Da den klimatologiske snøgrensa - i alle fall i det vesentlige -
lå under overflata av ismassene, bøyde isen seg konkavt oppover 
langs fjellsidene. Vi fikk derfor ingen konsis grenselinje oppad for 
isen. Og da <<storisem dessuten over store områder gikk direkte over 
i lokalglasiasjonen, ville det ikke være noen vesentlig skilnad på de 
fysisk-kjemiske tilhøva for forvitring over og under grensa for <<stor
isem. Ei slik topografisk grenselinje kan en neppe få uten at kon
taktlinja mellom is og fjell ligger under den klimatologiske snøgrensa, 
noe som bare i ubetydelig grad kan ha vært tilfelle i Trollheimen 
under maksimum av si�te istid. 

De områda som HANS HoLTEDAHL har undersøkt mellom Gjevil

vatnet og Sunndalen, har jeg bare overfladisk kjennskap til. Men ved 
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å se på HoLTEDAHLS bilder og å studere kartet, får en absolutt inn
trykk av at topografien nettopp er slik som en måtte vente det der
som vesentlige deler av landskapet lå over <<storisem og ble utsatt 
for virkninga av lokalglasiasjon. De skarpe formene og den sterke 
forvitring i de høgre nivåer får da sin naturlige forklaring. Også 
her må da naturligvis bare høgst avgrensa områder ha vært isfri i 
egentlig forstand. I heile landskapet over <<storisem har de tærende 
krefter fått godt tak. Lokale breer av forskjellig type kunne arbeide 
under heile istida inntil den klimatiske snøgrensa ble hevd over nære
områda. Under snø og fonner kunne vi få en intens frostforvitring, 
og da disse siste agenser har en forholdsvis liten eroderende effekt, 
ville det seinere smelte fram betydelige mengder lausmateriale under 
dem. Endelig ville også de heilt isfri partia gjennom lang tid være 
sterkt utsatt for de tærende krefter så vi fikk danna urer og blokkhav. 

Når det gjelder jordlaga på Gjevilvasskammene, trur jeg at vi 
må kunne slå fast at de i det vesentlige vitner om ei mektig for
vitring in situ. Dersom det er rett at siste istids iskappe hadde ei 
høgd på vel 1425 m o.h. i Gjevilvasskammene, lå jo platået på Midtre 
kam der jordlaget ligger, atskillig over den sammenhengende isover
overflata. Men her var neppe snøfritt. SøRE�SEN har nok rett i at 
det inntil for kort tid sia lå ei snøfonn over platået. Under istida 
lå den nok sikkert der. I den postglasiale varmetida må vi rekne 

med at den var borte, for så å komme igjen i subatlantisk tid. Hevinga 
av snøgrensa i våre dager har fått fonna til å forsvinne på ny. Da 
slike fonner har liten evne til erosjon, samtidig som det foregår at
skillig frostsprengning under dem, har trulig snøfonna på topp
platået av Midtre kam både virka konserverende på et forvitrings
dekke som måtte ha eksistert på forhånd og rimeligvis også utvikla 
det videre. J ordlaga på Hemre kam synes å ha befunnet seg så å 
si i overflata av siste istids isdekke, slik at isen var så tynn at den 

ikke hadde noen eroderende effekt. Det eventuelle tynne isdekket 
på kammen kom til å ligge i ro mens ismassene bevegde seg nordvest
over på begge sider av fjellryggen. 

Det er imidlertid vanskelig på grunnlag av jordlaga på Gjevil
vasskammene å dra noen sjølstendige slutninger. Det er et faktum 
at de er knytta til meget lause bergarter, noe som går tydelig fram 
av bildet fra Hemre kam ( fig. 9). Vi ser hvordan erosjonen har gjort 
kammen salforma nettopp der de lauseste laga er. Det er de samme 
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Fig. 9. De sterkt omtalte jordlaga på Hemre og Midtre Gjevilvasskam er 

knytta til lause skiferbergarter. På dette bildet ser en det tydelig for Hemre 

kam sitt vedkommende. Laga ligger oppå den salforma delen av ryggen, der 

bergartene er særlig lause, så forvitring og erosjon har fått gjort seg sterkt 

gjeldende. 

lause laga som fortsetter over i Midtre kam. En kjenner jo også ellers 
alt for lite til hvor fort forvitringa av slike bergarter kan foregå under 
forskjellige tilhøve. 

Det materiale som jeg har lagt fram ovafor, kan kanskje ikke 
på noe punkt sies å være direkte prov for at vi har hatt nunatakk
områder i Trollheimen under siste istid. Men en må i alle fall ha lov 
til å si at de geologiske tilhøva gir sterke indisier på at isen ikke gikk 
over de høge toppene. 

De botaniske undersøkelser som SøRENSEN og særlig GJÆREVOLL 
har foretatt i de seinere år, synes absolutt å gi støtte for den opp-
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fatning at det har vært nunatakkområder i Trollheimen under siste 
istid. Den sterke konsentrasjon av <<glasiale overvintrere>> ved og i 
den umiddelbare nærhet av Gjevilvasskammene, vil få sin naturlige 
forklaring ved å anta at kammene ( og Blåhø) hadde nunatakkområder. 
Dersom vi i det heile tatt har hatt nunatakkområder der hardføre 

planter kunne <<overvintre>>, må nettopp Gjevilvasskammene og Blåhø 
ha vært særlig gunstige representanter. De har høgtliggende bratte, 
sørvendte skråninger over det nivå som en må anta <<storisem> nådde 
opp til, og der er ypperlig jord som egner seg nettopp for slike plante
typer. Sjøl om vi må rekne med at den klimatologiske snøgrensa i 
de omliggende strøk lå lågere enn de bratte skråningene der plantene 
eventuelt må ha levd, ville naturligvis ikke de bratte avhell gi feste 
for snøen. Slike sørvendte bratte skråninger vil sikkert lokalt heve 
den klimatologiske snøgrensa ganske betydelig, og en kan naturligvis 
på slike steder ha temperaturtilhøve om sommeren som en ellers 
normalt finner i mye lågere nivåer. 

Skal jeg til slutt kort resymere de slutninger jeg mener vi har 

rett til å gjøre på grunnlag av det som er framholdt i denne artik
kelen, må det bli at det er overveiende sannsynlig at vi hadde nuna
ta�kområder i Trollheimen under heile siste istid. Over <<storisem 

hadde vi lokalglasiasjon. Men i visse områder der vinden blåste snøen 
vekk, eller der skråningene ble for bratte til at snøen fikk feste, var 
det heilt isfritt. I bratte sørvendte skråninger kunne sommertempe
raturen sjøl midt under siste istid ligge så høgt at hardføre planter 
kunne leve på laglige steder. 

ENGLISH SUMMARY. 

In an article in "Naturen" ( nr. 3 1949) N. A. SøRENSEN reports 
the presence of some layers of stoneless soil on two mountains in 
Trollheimen- Hemre Gjevilvasskam and Midtre Gjevilvasskam- at 
heights of respectively 1400 and 1640 m above sea level; this he supposes 
to be from the last interglacial period. He therefore believes that 
the last ice sheet did not reach higher than 1350 m on these two 

mountains. SøRENSEN also draws attention to various botanical data 
which in his opinion support this theory. In this connection he stresses 
particularly his finding of Arenaria norvegica on Hemre Gjevilvasskam. 
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SøRENSEN has since continued his investigations in Trollheimen 

and has extended them westwards to the sea. These investigations 
are meant to support the thcory of nunataks. The results are not 

yet published. 
The geologists HANS HoLTEDAHL ( 1949, 1950)3 and PER HoLMSEN 

(1951)4 have participated in the discussion started by SøRENSEN. 
In HoLTEDAHL's opinion Trollheimen must have been totally glaci
ated during the last glacial period. HoLMSEN is more non-committal 
and is unwilling to draw any definite conclusion until an objective 
method has been found for fixing the age of the material of dis

integration. 
OLAV GJÆREVOLL has worked on the flora of Trollheimen. He 

believes that several of the plants which he and other investigators 
have discovered in Trollheimen ( fig. l) must have survived there 
during the last glacial period and that Hemre- and Midtre Gjevil
vasskam were the "wintcring place". 

Own Investigations. 

The present author has since 1946 worked on various problems of 
quaternary geology in Trollheimen, though unfortunately less syste
matically than would have been desirable. Some of the results are 
reported in this paper. Erratic blocks were not found above 1300 m 
on Trollhetta and Snota. On Hemre Gjevilvasskam the highest erratic 
block found lay about 1420 m a.s.l. The ice-scourings mentioned were 
all found below 1200 m. The layers of soil on Hemre- and Midtre 
Gjevilvasskam (figs. 5, 6, 7, 8) have been more closely investigated; 

they proved to consist of soil of disintegration formed in situ. 

Discussion. 

A study of the relevant data collected by myself and others, 
definitely leads me to believe that the movements of the ice-masses 
from the last ice age in Trollheimen were determined by the relief: 
the ice has been able to force its way only along valleys, passes and 
glens. The ice-scourings on Gråfjell and Sandåfjell ( 1550 m a.s.l.) are an 
exception, manifesting an ice-movement which is more independent 
of the relief. As, however, the territory north of this part of the 
mountains is lower, the ice-masses met with little resistance when 



188 ARNE GRØNLIE 

moving northwards. It is therefore not certain that the ice-masses 
reached much higher than 1550 m a.s.l. in this area. 

If it were the case that the i ce-masses had passed over Trollhetta, 
it is likely that erratic blocks would have been found, if not actually 
on top, then at any rate higher than we find them to-day. If the ice 
had been powerful enough to force its way fairly independently of 
the relief the movement would certainly have been largely northwest. 

Ice-masses which for instance passed Svarthetta would have left erratic 
blocks higher than those noted at 1300 m on Trollhetta. 

When we study the gradient which the surface of the ice must 
have had if it was to carry and deposit erratic blocks at its highest 
extreme limit, we find reasonable values- about 1; 100. In Rondane, 
according to STRØM (1945)8 and Smm (1945), 9 the ice only just covered 
the tops ( 2200 m) at its maximum height. If we reckon with a fall 
in the surface of the ice from 2200 m near Rondeslottet to 1300 m 
near Trollhetta we get an average gradient of 1; 122, a value which 
is not improbable. 

· 

In the author's opinion there is nothing to contradict the assump
tion that a series of nunataks were to be found in Trollheimen during 
the last glacial period. This does not mean that there must have been 

nunatak areas completely free from ice: the climatological snow
limit during the last glacial period may have been fairly low, resulting 
in a very strong local glaciation above the level of the inland ice. 
The only areas which could be really free from ice would be those 
where the snow was blown away, or those which were too steep 
for the snow to collect or, possibly, those which benefited from 
a particularly southerly situation where locally the climatological 
snow-limit might be expected to be especially high. 

It is not to be expected that in Trollheimen we should find a 

distinct topographical border-line between an area covered by the 
inland ice and possible nunataks, as the chemical and physical con
ditions for erosion above and below this border-line are essentially 
the same. Such a topographical border-line would only be likely to 
be found in areas where the border-line between ice and mountains 

lies below the climatological snow limit, which could to only a limited 
degree have been the case in Trollheimen during the last glacial period. 

The areas investigated by HA�s HoLTEDAHL between Gjevil
vatnet and Sunndalen I know only superficially, but I am inclined 
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to believe that the topography of the terrain is just such as :might 
have been expected if large parts of the ground lay above the inland 
ice and were exposed to local glaciation. 

::Vlerely on the basis of the presence of the soil layers on Hemre

and Midtre Gjevilvasskam it is difficult to draw any conclusion 
regarding the thickness of the last ice sheet, since these layers are 
found on very loose types of rocks. 

The botanical investigations recently carried out by SøRENSEN 
and even more those carried out by GJÆREYOLL support the theory 
of nunataks in Trollheimen during the la�t glacial period. On steep 
southern mountain-sides summer temperatures could probably even 
with the ice cover at its maximum thickness be sufficiently high as 
to make possible the existence of hardy plants in favourable spots. 

TEXT-FIGURES. 

Fig. l. Part of the Trollhetta Quadrangle (42 C) . Kumbers indicate locations 

where some of the most important <<glacial survivors>> were found. l) Papaver 

radicatum, 2) Arenaria norvegica, 3) Luzula arctica, 4) Sagina caespitosa, 5) Ta

raxacum dovrense, 6) Nigritella nigra, 

Fig. 2. The highest situated erratics found in Trollhetta at 1300 meters a.s.l. 

Weathering slight. 

Fig. 3. The highest situated erratic found in Hemre Gjevilvasskam, at 1421 

meters a.s.l. 

Fig. +. Glacial shatter-marks seen at 1184 meters a.s.l. on Trollhetta. The 

marks indicate ice-movement towards the northwest, along Folldalen. 

Fig. 5. The soil layer on Hemre Gjevilvasskam. 

Fig. 6. Section of the edge of the uppermost soil-layer on Hemre Gjevilvass
kam. No Marked boundary visible in the section. Assumed to have 
been formed by weathering. 

Fig. 7. A small trench dug near the soil-layer on Midtre Gjevilvasskam. This 

also is a weathering-product, with no marked boundary to underlying 
rock. 

Fig. 8. The soil-layer on Midtre Gjevilvasskam at its thickest point (ca. 35 cm). 

Fig. 9. The much-discussed soil-layer on Hemre- and Midtre Gjevilvasskam is 

connected with the underlying schistous rocks - clearly seen in 

this picture in the case of Hemre Gjevilvasskam. The layer lies above 
the saddle-shaped part of the ridge, where the rocks are so loose that 

weathering and erosion have been especially active. 
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