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Genanmeldelse af Johannes Krüger, lektor,
dr.scient. Geografisk Institut, Københavns
Universitet

I GeologiskNyt nr. 1 fra i år bragte
vi en anmeldelse af “Danske Land-
skaber - Et billedatlas”, som er en
en flot og velillustreret bog om dan-
ske landskaber. Dette er en “gen-
anmeldelse” af lektor Johannes
Krüger, Københavns Universitet,
der henleder opmærksomheden på
nogle mangler.

I klart vejr ser det fladt ud her højt oppe fra
en dag i flyet på vej fra København til Ber-
gen. Nordsjælland med de mange lands-
byer som talrige stjerner på et firmament af
markers tavl. Fremme Anholt til højre og
Djursland til venstre, Læsø og Vendsyssel,
og i et kort glimt tilbage Skagen og den
lysende Råbjerg Mile, og snart dukker det
norske land op – furet og vejrbidt, men det
er en anden historie. Men fladt er Danmark
bestemt ikke – ikke overalt. Set fra toget,
der stryger gennem landskabet, bølger det
yndefuldt i bakkedal, og det gør det også i
den smukke bog, jeg sidder og fortaber mig
i: Danske Landskaber - Et Billedatlas.

Bogens opbygning
I bogen skildres et udvalg af de almindelig-
ste landskabsformer, der kan træffes i Dan-
mark. Disse gennemgåes i opslag og gengi-
ves med flotte helsides fotografier i farver.
Et lille Danmarkskort viser hovedudbre-
delsen af den omtalte landskabstype. Og et

kortudsnit viser i farver højdeforholdene og
angiver, hvor i Danmark billedet er taget.
Den ledsagende tekst – enten med fotogra-
fiet som baggrund eller i en separat spalte -
er kortfattet og letlæselig. Tre opslag ba-
gest i bogen indeholder landsdækkende
oversigtskort, der viser henholdsvis Dan-
marks jordarter, Prækvartæroverfladens
topografi og Danmarks undergrund. Endvi-
dere findes en liste over lokaliteter, hvor
der er mulighed for at se de landskabsfor-
mer, der er omtalt i bogen, samt en liste
over litteratur på dansk til videre læsning.
På den måde fremstår bogen elegant, over-
skuelig og indbydende.

Gletschere og landskabsdannelse
Forfatterne nævner i bogens indledning, at
“det er resultater fra studier af de land-

skabsdannende processer i de arktiske eller
subarktiske områder i Grønland, Island,
Svalbard og Nordamerika, der skal sam-
menlignes med, når vi skal prøve at finde
ud af, hvilke processer, der har medvirket
til udformningen af det nuværende danske
istidslandskab”. Dette synspunkt er jeg helt
enig i, men problemet er bare, at forfatterne
tilsyneladende ikke efterlever det. I nogle
af opslagene kunne der fx med fordel være
indsat små fotos af nutidige fladlandsglet-
schere for at vise nogle af de miljøer, de
landskabsdannende processer virker i. Fo-
tos af den art findes allerede i Geocenter
København. I litteraturlisten er der ingen
henvisninger til litteratur om landskabsdan-
nelsen ved nutidens gletschere. Den eksi-
sterende litteratur på dansk om dette emne
er ganske vist sparsom, men den findes. Og
ellers kunne man vel afvige og henvise til
en elementær og velskrevet bog på engelsk,
f.eks. Bennett & Glasser 1996: Glacial
Geology - Ice Sheets and Landforms, når
forfatterne nu lægger stor vægt på anven-
delsen af det “aktualistiske princip”.

Randmoræner og dødisdannelse
Galt bliver det, når forfatterne bruger det
“aktualistiske princip” vildledende. Det
sker i omtalen af randmoræner (s. 54-57),
hvor man kan læse, at højderne af de rand-
moræner, der dannes ved nutidige isdæk-
kers randzone, ofte er beskedne; “der
mangler stadig et nutidigt eksempel, der
kan hjælpe med til at forklare fx Vejrhøj-
buernes dannelsesproces”. Det er korrekt,
at mange randmoræner ved nutidsglet-
schere er beskedne (1-5 meter), men der
kan nævnes talrige eksempler på rand-
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moræner af opskudte flager af sediment,
der rager 40-80 meter op over det foran-
liggende landskab, fx i det nordlige Ca-
nada, hvor man har fulgt deres dannelse.

Også fra Svalbard og Island er der be-
skrevet randmoræner, der med højder på
10-40 meter er sammenlignelige med
mange randmoræner i Danmark og kan
hjælpe med til at forklare f.eks. Vejrhøj-
buernes dannelsesmåde. Om dødisdannel-
sen kan man læse (s. 38), at “på et tids-
punkt under smeltningen bliver isen så
tynd, at den mister sin dynamik. Isen går i
stå og opdeles i mindre stykker”. Sådan
dannes dødis ikke i almindelighed. Forfat-
terne ser bort fra en stærkt medvirkende
årsag til dødisdannelse, nemlig at den rand-
nære del af isen skal være dækket af sedi-
menter; det kan allerede ske mod slutnin-
gen af isens fremrykning, fordi den endnu
aktive is gennemsættes af forkastninger, så
der føres sedimenter fra gletscherbunden
op til overfladen. Hvis ikke isen er dækket
af sediment, vil den tynde randis blot smel-
te tilbage som del af gletscheren og i har-
moni med klimaet og frilægge et bundmo-
rænelandskab. Det ved vi fra nutidens glet-
schere takket være forskningsindsats fra
bl.a. amerikansk, engelsk - og dansk side.

Hedesletter og bakkeøer
Beskrivelsen af de danske landskabsformer
er flere steder upræcis. “En hedeslette er
karakteriseret ved, at overfladen er omtrent
vandret” (s. 36). Nej, en hedeslette hælder
ganske svagt, fordi den er aflejret af strøm-
mende vand, således som man kan se det
på verdens største aktive smeltevandsslette
i Island, og som det også fremgår af hede-
sletterne i Vestjylland. “Det klassiske død-
islandskab er karakteriseret ved, at der i over-
fladen af et ellers forholdsvis jævnt land-
skab findes mange afløbsløse lavninger” (s.
38), og her ledsages teksten af et billede fra
området omkring Daubjerg Dås nær Vi-
borg. Billedet er velvalgt, for det viser net-
op et klassisk dødislandskab, ikke jævnt,
men småbakket med afløbsløse lavninger.

Der findes dog eksempler på jævne
landskaber med afløbsløse lavninger, nem-
lig hedesletter med dødishuller, men det er
ikke det, vi forstår ved “det klassiske død-
islandskab”. Om bakkeøerne (s. 58) kan
man læse: “Den anden type af bakkeøerne

viser et bølget og bakket landskab, som det
kendes i Østdanmark”. Hertil skal bemær-
kes, at bakkeøernes geomorfologi faktisk er
meget forskellig fra det landskab, vi kender
fra Østdanmark, fordi bakkeøerne har lig-
get uden for isdækket i sidste istid og der-
for været udsat for frostjordsfænomener
som jordflydning. Resultatet er, at der næ-
sten ikke findes afløbsløse lavninger i et
bakkeølandskab – i modsætning til land-
skabet i Østdanmark. Prøv selv at sammen-
ligne på kort med 2,5-m højdekurver. På
bakkeøerne kan man næsten altid søge vi-
dere ned i terrænet, man fanges ikke i en
afløbsløs lavning som i Østdanmark.

Videre kan man på samme side læse:
“Jordarterne, der udgør indmaden i bakke-
øerne, er kortlagt som stærkt udvaskede
istidsaflejringer”. Men det gælder kun top-
jorden. Indmaden er ikke udvasket, men
fremstår som da den blev aflejret af isen i
næstsidste istid, Saale-istiden, hvor Dren-
the-isen fra nord gennemgående aflejrede
en sandet kalkfattig till, mens Warthe-isen,
der ankom fra Østersø-området, efterlod en
leret, kalkrig till. Det er derfor, man kan se
mergelgrave på bakkeøerne. Det er på ste-
der, hvor den udvaskede overfladejord hvi-
ler på kalkrig Warthe-till. Og skal vi slutte
af med Gudenådalen (s. 60), hvis tværsnit
beskrives som U-formet. Vi ved, at Guden-
ådalen har brede terrasser på begge sider af
åen og er derfor i sagens natur ikke U-for-
met, men fladbundet med et dal-i-dal profil.

Skønhedsfejl
Der er også skønhedsfejl. Forfatterne kan
ikke bestemme sig for gletsjer (s. 9 og 54)
eller gletscher (s. 22 og 49). De omtaler det
nordeuropæiske isskjold som Indlandsisen
(s. 34 og 51), men Indlandsisen er alene det
vældige isskjold, der dækker Grønlands
indre. De landsdækkende kort bagest i bo-
gen mangler målestok.

Danske Landskaber er helt bestemt en
flot bog, og ideen med store billedopslag
ledsaget af en kort tekst er fortrinlig, men
teksten er desværre nogle steder præget af
faktuelle fejl og mangler.

Knud Binzer og Ib Marcussen (tekst) samt
Peter Warna-Moors (foto): Danske Land-
skaber. GEUS 2001. ISBN 87-7871-097-9.
Pris: 125 kr.

I sidste nummer af GeologiskNyt an-
meldte vi bogen “Geologisk Set - Fyn og
Øerne”. I den forbindelse glemte vi at
angive, at bogen udgives af Miljømi-
nisteriet og Skov- og Naturstyrelsen i
samarbejde med Fyns Amt og Geograf-
forlaget. Det beklager vi meget.

Bogen kan købes hos Geografforlaget

(tlf. 63 44 16 83), i boghandlerne og i
Miljøbutikken, Læderstræde 1, 1201 Kø-
benhavn K, tlf. 33 37 92 92.

I serien “Geologisk Set” er udkommet
bøgerne “Nordjylland”, “Det mellemste
Jylland” og “Bornholm”.  “Sjælland” for-
ventes at udkomme i 2003 og “Det Syd-
lige Jylland” i 2004.
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