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Af cand.scient., doktorand Anders Scho-
macker, Kvartärgeologiska Avdelningen,
Centrum för GeoBiosfärvetenskap, Lunds
Universitet, Sverige. Forsker i dødis og
dødismorænelandskaber på Island,
Svalbard og i Sibirien.

I debatten om bogen “Danmarks
Geologiske Seværdigheder” diskute-
res dannelsesteorier for danske
istidslandskaber fortsat, og forfatte-
ren til denne artikel understreger
vigtigheden af, at modellerne base-
res på grundige forskningsresultater,
som har været vurderet i et viden-
skabeligt forum først.

Udgivelsen af håndbogen “Danmarks Geo-
logiske Seværdigheder” (1) af Ib Marcussen
(IM) og Troels Østergaard (TØ) på Politik-
ens Forlag har givet anledning til en omfat-
tende debat om dannelsen af Danmarks gla-
ciale landskaber. I GeologiskNyt 1/04 (2)
stiller ph.d.-studerende på Geologisk Insti-
tut, Aarhus Universitet, Nicolaj K. Larsen
(NKL), en række yderst relevante spørgs-
mål til IM. NKL undrer sig især over, at
han som specialist i Kvartærgeologi ikke
har kunnet stifte bekendskab med de “ny-
este forskningsresultater”, som bogens for-
fattere hævder, er fundamentet for deres
nye “nedisningsteori”.

IM’s svar på spørgsmålene (2) er hver-
ken fyldestgørende eller præcise, hvilket er
årsagen til nærværende debatindlæg. Det er
bydende nødvendigt at gøre opmærksom

på, at bogen tilsyneladende ikke bygger på
nye forskningsresultater, der har været dis-
kuteret og vurderet i et videnskabeligt fo-
rum således som allerede med al ønskelig
tydelighed påpeget af Michael Houmark-
Nielsen (3, 4) og Johannes Krüger (5) umid-
delbart efter bogens udgivelse. Forfatterne
risikerer herved at vildlede bogens primære
målgruppe – nemlig gymnasielærere samt
almindeligt natur- og geologiinteresserede,
som ikke nødvendigvis har kendskab til
forskning i Danmarks Kvartær- og Glacial-
geologi.

Ussings linie og dødishullerne
IM & TØ (1, 2) mener, at isen i Weichsel
nåede langt vest for Ussings linie (hoved-
opholdslinien), faktisk helt ud i Nordsøen,
hvilket NKL (2) beder om en begrundelse
for. IM anfører som en del af sit svar, at en
gletscher kan overskride et område, “uden
så meget som at skade underlagets vegeta-
tion” og henviser til et eksempel fra Long-
yearbreen på Svalbard, hvor man har fundet
velbevaret mos under gletscheren (figuren
ovenfor). Dette er korrekt, men faktum er,
at mosset stadig er dækket af gletscheren!
Det må forventes, at hvis isen smelter bort,
vil mosset bliver dækket af et lag till. Glet-
scherisen ved sålen af Longyearbreen over
mosset er nemlig særligt rig på sediment
(fotoet til venstre), og gletscherens random-
råde har et metertykt lag af till oven på isen
(figuren øverst til venstre på næste side).
Eksemplet fra Longyearbreen bidrager såle-
des ikke til at afklare, om isen i Weichsel
kan have nået langt vest for Ussings linie.
Det er i sig selv interessant, men i denne
sammenhæng mere vild- end vejledende.

Tilstedeværelsen af dødishuller på
smeltevandssletterne langt vest for Ussings
linie tolkes af IM  som en indikator for, at
isen nåede helt herud i Weichsel. Det skal
bemærkes, at store dødisklumper sagtens
kan transporteres langt ud på smeltevands-
sletterne ved fx jøkelløb, således som det
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Vegetation i uforstyrret position under sålen af Longyearbreen, Svalbard. Marts 2002. (Foto:
Forfatteren)

Sediment-rig basal gletscheris ved sålen af Longyearbreen, Svalbard. Den
eksponerede isflade er ca. 1 m høj. Marts 2001. (Foto: Forfatteren)
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bl.a. skete i 1918 på Mýrdalssandur (6, 7
og figuren øverst til højre) og 1996 på
Skeiðararsandur, begge på Island (8). Nye
publicerede forskningsresultater (9) viser,
at der med stor sandsynlighed forekom til-
svarende jøkelløb i Vestjylland i Weichsel.

IM (2) fremfører, at der fra dødishuller
typisk ses en afløbsrende mod lavereliggen-
de områder, gennem hvilken dødisens smel-
tevand skulle være løbet. Denne påstand
kan ikke bekræftes af nærværende forfatter.
I danske dødismorænelandskaber er det ka-
rakteristiske for dødishullerne netop, at de
er afløbsløse og i øvrigt ofte udgør det lave-
ste område lokalt i landskabet. Fotoet ne-
denfor viser et eksempel på et typisk Nord-
østsjællandsk dødismorænelandskab med
irregulære bakker og afløbsløse lavninger.

“Ribbebakker” vs drumlins på Fyn
IM & TØ opererer i bogen (1, side 127-
130) med betegnelsen “ribbebakker” for de

strømlinede SØ-NV orienterede bakker på
det nordøstlige Fyn. “Ribbebakkerne”
skulle være dannet ved udsmeltning af
sedimentfyldte overskydninger vinkelrette
på isens flyderetning. NKL (2) påpeger
korrekt, at disse sværme af aflange paral-
lelle bakker sædvanligvis tolkes som
drumlins formet af den Ungbaltiske
Isstrøm, som overskred området fra SØ.
IM (2) mener, at disse bakker er for uregel-
mæssige til at være drumlins, samt at
lejringsforholdene er næsten uoplyste og
ikke muliggør en genetisk tolkning. Op-
mærksomheden henledes på, at dugfriske
forskningsresultater publiceret i 2003 (10)

dokumenterer, at de omtalte strømlinede
drumlinbakker er subglaciale landskabs-
former dannet ved sålen af den hurtigt-
flydende Ungbaltiske Isstrøm. Denne un-
dersøgelse (10) viser, at fabric i den
bundtill, som udgør overfladen, er parallel
med drumlin-længdeakserne, og indikerer
aflejring fra SØ. Yderligere viser resulta-
terne, at skurestriber på oversiden af klaster
i en brolægning under bundtillen også er
orienteret SØ-NV. Det er således vel-
dokumenteret, at isen, som formede de af-
lange bakker, kom fra SØ. Det er derfor
ikke rimeligt at tolke dem som dannet ved
udsmeltning af sedimentfyldte shearplaner,
når der tages hensyn til nye sedimentolo-
giske forskningsresultater fra lokaliteten. At
drumlins i en vis grad kan have en uregel-
mæssig form og sågar kan have to toppunk-
ter, er en velkendt sag og heller intet argu-
ment for at tolke de aflange bakker på Fyn
som “ribbebakker”. I en videnskabelig un-
dersøgelse fra 1973 af ca. 14.500 drumlins i
Finland (11) dokumenteredes nemlig en me-
get stor variation af formerne på drumlins.

Longyearbreen uegnet som model
IM stiller spørgsmålet (2, side 7), om man
skal bygge modellerne for dannelsen af det
danske istidslandskab på observationer fra
debrisdækkede dalgletschere som
Longyearbreen på Svalbard. Det bedste
svar på hans spørgsmål er “nej”.

Longyearbreen er en lille dalgletscher,
som er fastfrosset til sit underlag. Dele af
den er ganske vist dækket af debris, men en
stor del af dette stammer fra frostforvitring
af de stejle klippevægge, som omgiver glet-
scheren. Denne lille gletscher har således

Profil i debrisdækket is ved fronten af Longyearbreen, Svalbard. De skarp-
kantede blokke stammer fra forvitring af de stejle fjeldsider over gletsche-
ren. Juli 2003. (Foto: Forfatteren)

Store dødisblokke transporteret ud på Mýrdalssandur,
Island ved jøkelløbet i 1918. Bemærk de to personer til
højre på toppen af ismasserne. Kilde: www.norvol.hi.is.
(Foto: K. Guðmundsson, 1918)

Uroligt bakket dødismorænelandskab ved Nejede i Nordøstsjælland. Februar 2004. (Foto: For-
fatteren)
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ikke meget til fælles med de mægtige
lavlandsgletschere, som eksisterede i Dan-
mark i Weichsel. Det er vigtigt at under-
strege, at ønsker man at benytte nutidens
gletschere som model for Danmark i istiden,
må man beskæftige sig med lavlandsglet-
schere, som de kendes fx fra Island. Alle-
rede i 1907 noterede Hans Spethmann (12)
sig dette på en videnskabelig ekspedition til
Vatnajökull på Island. Han påpegede, at
bl.a. den store lobeformede Brúarjökull,
som udgør en stor del af Vatnajökull
iskappens nordrand, er velegnet til sådanne
sammenligninger. Ligeledes har mere end 25
års kontinuerlige studier af glaciale proces-
ser ved lavlandsgletschere ved Mýrdalsjö-
kull-iskappen på Island (13, 14, 15) givet
en helt unik baggrund for bl.a. at forstå dan-
nelsen af dødismorænelandskaber.

Her har man fulgt udviklingen fra det yng-
ste stadium i dødissmeltningen til det fær-
dige produkt - dødismorænelandskabet (14,
15). Disse fakta er en del af baggrunden for
det nystartede internationale Brúarjökull-
forskningsprojekt, som ledes fra Lunds
Universitet. Figuren til højre viser et næsten
færdigtdannet uroligt småbakket dødismo-
rænelandskab foran Brúarjökull. Her stam-
mer materialet ikke fra forvitring af dal-
vægge, men må tænkes optaget i gletscheren
bl.a. gennem shearplaner under dens frem-
rykning henover underlaget. Samtidig er
Brúarjökull en surgende gletscher og kan
derved tænkes at være en af de bedste nuti-
dige analogier til istidens hurtigtflydende
isstrømme, fx Den Ungbaltiske Isstrøm,
som har spillet en stor rolle i opbygningen
af det glaciale landskab i Danmark, bl.a. på
Nordfyn (10). Sådanne eksempler illustre-
rer langt bedre den mulige situation i Dan-
mark i istiden end Longyearbreen.

Dødismorænelandskab ved Brúarjökull, Island. Aflejringerne på fotografiet stammer fra et
gletscherfremstød (surge) i 1963-64. Bemærk de mange afløbsløse lavninger. August 2003.
(Foto: Forfatteren)
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Det rette perspektiv
Dette indlæg i debatten om Danmarks geo-
logiske seværdigheder og mærkværdigheder
understreger igen vigtigheden af, at modeller
for dannelsen af de danske istidslandskaber
baseres på grundige forskningsresultater,
som har været vurderet i et videnskabeligt
forum. Den ukritiske læser af både (1) og
(2) risikerer at blive påført en svært uheldig
tolkning af istidslandskaberne, som er base-
ret på tankevirksomhed frem for publice-
rede og bedømte geologiske forskningsdata.
For en mere uddybende forskningsbaseret
kritik af “Danmarks Geologiske Seværdig-
heder” henvises til (3) og (5).

Her skal det især understreges, at små

alpine gletschere (som Longyearbreen) ikke
er gode analogier til istidens lavlandsgletschere
i Danmark; de bør derfor fremover klart hol-
des ude af denne debat. Skal der inddrages
nutidige analogier i debatten, skal det være
fra lavlandsgletschere. Ydermere må man i
den grad undre sig over, hvorledes IM og
TØ (1, 2) kan opstille deres alternative mo-
del under hensyntagen til den store mængde
af publicerede resultater, som bl.a. demon-
strerer både flere Weichsel-isfremstød og
palæoisstrømme i Danmark (fx 10, 16). Li-
gesom NKL må jeg derfor efterlyse de “ny-
este forskningsresultater” (1, 2) som IM og
TØ mener kan retfærdiggøre og underbygge
deres nye model på en videnskabelig måde.


