KVARTlERGEOLOGI ROMERIKE-ODAL
Romeriksmjelen dannet av storOom ar 5000 f.Kr.
av Arlie Johall Olsen

Under h;Jsmassekartleggingen pa Romerike har Norges geologiske
Unders0kelsere (NGU) blant annet lagt vekt pa a f01ge opp sp0rsmalet om
tilblivelsen av den sakalte Romeriksmjelen, som dekker om lag 100 km2
jord pa Romerike i Odalen.
Og kanskje var det en storflom for mer enn 9000 ar siden som dan net dette
"jordhavet", gar det fram av NGUs arsmelding for 1984.
dig med avsetning av mjelen og at denne
foregikk over havniva. Det er regnet at
f10mmen val' pa 35-40 meter, og at det ma
til 180.000 m'/sek eller mer for a fa til en
sa star f1om.
Avsetningen stopper ca. I mil nord for
Vormsund, men kan f01ges gjennom
Odalen til Sol0r. Del' ligger det et belte
med silt og sand pa begge sider av dalen
mot Elverum, og ogsa s0rover Eidskog til
MagnoI'. Trolig forteller delle at f10mmen
kom fra 0sterdalen, altsa den vannveien
vi ogsa hal' i dag.
Denne f10mmen ma ha kommel pa slutten
av siste istid. Dengang val' del f1ere store
sj0er pa vannskillet mellom Hedmark og
Tr0ndelag. Mens den nordlige kanten av
innlandsisen la omtrent over
Storsj0enlRendalen. Atnoset, strekte det
som geologene kaller Nedre Glomsj0 seg
over Tynset mOl R0ros og hadde lItl0P
mot Tr0ndelag over Rligelsj0en.
Pa denne tid ma isdemningen mot syd ha
gill etter, og store vannmengder trengte
seg igjennom isen s0rover. Sydlige brekant val' trolig ved Elverllm. Ullappingen
av Nedre Glomsj0 ma etter delle ha vrert
en enorm f1om, da 20-40 milliarder m'
vann fosset s0rover i 10pet av el forholdsvis kort tidsrom. Denne sj0en er den
eneste vannkilde som kan ha gill den
f10mmen som matte til for a f1ylle isfjellene og samlidig fordele mjelen ut over
Romerike og Odalen, slar del i NGUs arsmelding for 1984.

For ca 9200 ar siden da grllsavsetningene
mellom lessheim og Hallerseter ble dannet, val' Romerike en vid fjord, ca 205
meler over dagens niva. Iskanten trekte
seg nordover mot Mj0sa, og det ble svrere
f1ygesandfelt pa disse.
En av leoriene om Romeriksmjelens tilblivelse hal' vrert at vinden f0rle silt III
over Romeriksfjorden. En annen teori er
strandvasking i forbindelse med landhe-

vingen.
Na tyder NGUs lInders0keiser pa at mjelen er en f1amavsetning som er blinn fall
fra slammettet f1omvann.
Lokal kartlegging hal' vist at del over et
niva fra ca. 150 meler over havet ved
Blaker lil knapl 160 m.o.h ved Vormsllnd
Iigger "lIforstyrrel" mjele del' overflaten
ikke seinere er forandret ved ras eller liknende. Under dette niva finnes Fa avsetI1lnger.
Unders0kelser viser al havet for ca. 9200
ar siden SlO pa dette nivaet og strekle seg
som en smal fjordann fra 0yeren til
Vormsllnd del' fjorden delte seg III og dannet en apen fjord mot Skarnes og Odalen
for0vrig. Fjorden ble igjen smalere mot
Kongsvinger og nordover Sal0rdalen.
Og del Val' et smalt sund s0rover mot
MagnoI' med forbindelse til fjorden som
gikk mot nord fra Vaneren i Sverige.
Del er merkel' eller isfjell pa Romerike
som spesielt styrker f1omleorien om mjeleavselningen i regionen. Unders0kelser
viser at spor eller isfjell ble dannet samli-
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