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Anmeldt af cand. scient. Erik Karlsen

En bulletin fra december 2002 udgi-
vet af Dansk Geoteknisk Forening
giver med 18 artikler en god over-
sigt over den københavnske under-
grund, ikke kun for rene geologer,
men også for ingeniører med inte-
resse i tunnelanlæg og lignende pro-
jekter. Også den teknisk mindre
velfunderede kan have glæde af at
læse bogen.

I serien dgf-Bulletin, hvor dgf ikke står for
Dansk Geologisk Forening, men derimod
Dansk Geoteknisk Forening, handler nr. 19
fra december 2002 om de geologiske for-
hold i den københavnske undergrund. Dette
i virkeligheden ret så omfattende emne er
beskrevet over 18 kapitler – eller artikler
om man vil – der medtager alt fra klassisk
prækvartær- og kvartærgeologi over hydro-
geologi og grundvandforurening til emner
for den mere geoteknisk interesserede læ-
ser. Også historiske beskrivelser af diverse
undersøgelser og ingeniørgeologiske pro-
jekter er der blevet plads til, hvilket kun er
med til at afrunde bogen og gøre den mere
læseværdig.

Alsidig læsning
De 18 artikler er ikke specielt systematisk
inddelt. Man har fx konsekvent startet med
de prækvartære aflejringer og derefter ar-
bejdet sig frem mod nutiden. Ej heller er de
mere geoteknisk og historisk orienterede
artikler samlet for sig. Men det gør nu in-
genting, for det er kun med til at gøre bo-
gen mere afvekslende. I øvrigt kan hver
enkelt artikel udmærket læses for sig uaf-
hængigt af de andre, hvilket betyder, at
bogen både kan bruges som detaljeret
informationsgiver om specifikke forhold og
som decideret hyggelæsning.

Kalk beskrevet på mange måder
Kalken udgør en markant del af den køben-
havnske undergrund, og en stor del af bi-
dragene går netop ud på at beskrive kalken
og dens forskellige geologiske træk. Såle-
des fokuserer en artikel specielt på Danien-
aflejringerne med København Kalk-for-
mationen. En anden artikel giver et bredere
billede af kalktyperne i den københavnske
undergrund, mens et tredje bidrag inddeler
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kalken stratigrafisk på baggrund af bore-
hulslogs – i indholdsfortegnelsen har der
indsneget sig en dobbeltkonfekt – lagstrati-
grafisk; men der menes altså logstratigrafisk.

Som bekendt har kalk en vis forkærlig-
hed for at danne sprækker, og for den struk-
turelt interesserede geolog er der et bidrag
om folder, forkastninger og sprækker i Kø-
benhavns undergrund. Hertil kommer et
mere specifikt bidrag om Carlsbergforkast-
ningen. Dette emne har dog lige så stor
interesse for projekteringen af tunneler og
andre underjordiske anlæg, så bogen er ud
over disse kapitler forsynet med et bidrag
om kalkens mekaniske egenskaber. Dette
fører lige frem til 2 interessante artikler om
tunneler under København – både de kend-
te og dem, man ikke kendte til i forvejen.

Selvom kalken ligger højt under Køben-
havn, findes der også kvartære aflejringer,
hvilket et kapitel om Rådhusdalen med
dens aflejringer af smeltevandssand går i
dybden med. Også et mindre bidrag om
ravforekomster er der blevet plads til.

Mere geologi, historie og geoteknik
Endelig må man ikke glemme hydrogeologi-
en og forureningsproblematikken, der er be-
skrevet helt eller delvist gennem 4 artikler.

Man kunne nu mene, at der måtte være
nok emner i bogen til at mætte den fagligt
tørstende sjæl, men nej – der er også blevet
plads til enkelte artikler om historiske un-
dersøgelser og arkivundersøgelser: Hvor-
dan gjorde man for mere end hundrede år
siden, når man lavede boringer i under-
grunden, og hvordan var huse og bygnings-

værker fra det syttende århundrede funde-
ret. Dette har naturligvis især interesse for
den specielt geoteknisk interesserede, men
også den “rene” geolog med interesse i an-
det ud over sit “snævre” felt kan få meget
ud af at læse disse kapitler.

Velillustreret og læseværdig
Alt i alt er det en yderst interessant publi-
kation, der virkede som en positiv overra-
skelse for anmelderen. Selv om man i en-
kelte tilfælde godt kunne bruge en ekstra
figur, er bogen i langt de fleste tilfælde rigt
illustreret, både i sort/hvid og farve, hvilket
naturligvis er med til at gøre den mere læ-
seværdig. Selv om den bevæger sig ud over
mange forskellige fagområder og i øvrigt er
en specifik fagbog, bliver sproget aldrig
sværere, end at den ikke uddannede geolog
eller geotekniker også har en chance for at
følge med.

Bogen kan derfor anbefales til enhver,
der har blot den mindste interesse i, hvad
der ligger under vore fødder.
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