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I NV-Sjælland forekommer mange vidnesbyrd om periglaciale fæno-
mener: patterned ground, iskilestrukturer og grydedannelser af for-
skellig alder. De hatformede bakker tolkes som isoverskredne ruiner
efter større oppresningsstrukturer fra ældre fremstød. Røsnæs danne-
des mellem en islobe fra øst og et lidt yngre fremstød af Storebælts-
gletscheren.

I forbindelse med afholdelsen af geologiske feltkurser på Kulturministeriets
Landskabslaboratorium på Røsnæs er der i somrene 69 og 70 udført feltar-
bejde inden for NV-Sjællands kvartære dannelser. Både lærere og de tre hold
kursister har medvirket, en særlig tak for bistand rettes til Steen Sjørring og
Kaj Strand Petersen.

Feltarbejdet har dels omfattet detaljerede undersøgelser af tilgængelige pro-
filer i grusgrave og kystklinter og dels mere regionale terrænstudier og foto-
geologisk interpretation.

Ved luftbilledudtegningen (jfr. fig. 2) opdagedes, at »patterned ground« i
form af et polygonalt maskemønster er vidt udbredt i morænelerområder spe-
cielt i inderlavninger og på moræneflader (f. eks. omkring Tanemose på Røs-
næs og syd for Holbæk). Maskerne viser diametre fra 50 til næsten 200 m.
Stedvis kan de ses at være opdelt i mindre polygoner. Maskernes centrale del
er kun lidt højere (> eller < l m) end de sænkninger, der markerer deres
rand. Hvor maskerne er tydelige på luftbillederne, kan de erkendes i felten,
men maskemønsteret viser ingen sammenhæng med eventuelle variationer i de
overfladenære dannelsers lithologi. Mønsteret tolkes som spor efter et maske-
agtigt netværk af dybe iskiler dannet i et permafrostlag under ekstreme peri-
glaciale betingelser - muligvis forud for SØ-isens fremstød til den Østjyske
Israndslinie. På Asnæs, hvor maskemønsteret er udviklet, er på sydøstkysten
i klinten ved Græsmarken således iagttaget en over 2 m bred og over 7 m dyb
iskilestruktur udformet i en nedre moræne, der overlejres af smeltevandssand
påvirket af periglaciale grydedannelser (Würgeboden). Disse kryoturbate
strukturer overlejres diskordant af yngre smeltevandssand, hvorover den yng-
ste moræne følger. Interne foldestrukturer samt stenorienteringen i den nedre
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Fig. 1. Forstørret udsnit af luftbillede over vestligste del af Røsnæs (Geodætisk Insti-
tut, rute D 364 C, 152). Øverst til venstre ses Røsnæsgård. På markerne til højre, der
først blev opdyrket i sidste del af forrige århundrede, ses folder og forkastninger i de
kvartære dannelser (overvejende smeltevandssand). Strukturerne, der skæres diskordant
af overfladen, er dannet ved istryk fra Røsnæsstadiet af Storebæltsgletscheren. Repro-
duceret med tilladelse (A.908/70) af Geodætisk Institut.

moræne viser, at den er aflejret af en fra ØNØ kommende is (? fremstødet til
Hovedopholdslinien). Iskilestrukturer af så store dimensioner formodes at
kunne sættes sig spor i overfladen, selv hvor den aflejring, hvori de findes ud-
viklet, overlejres af en yngre lagserie - blot denne sidste ikke er for mægtig.
En sådan tolkning forklarer maskemønsterets udbredelse, og den er i overens-
stemmelse med, at mønsteret ikke kan iagttages i overfladen af de unge kame-
bakker på Røsnæs eller på hedesletteaflejringerne syd og sydøst for Saltbæk
Vig.

Både syn- og epigenetisk udviklede iskiler dannet i tilknytning til de yngste
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isfremstød i området er imidlertid også udbredte i smeltevandsaflejringerne på
Røsnæs. Grydedannelser i overfladen af Stensbjærg kame-bakke kan mulig-
vis henføres til Yngre Dryas.

Der er fundet eksempler på, at jern- og manganforbindelser er blevet ud-
skilt i Weichsel smeltevandsaflejringer, før de sidste isfremstød fandt sted.
Muligheden for, at sådanne udskillelser afspejler en geokemisk jordbundsud-
vikling og derfor kan anvendes som et indirekte spor efter klimafluktuationer,
undersøges.

Strukturel analyse af de hatformede bakker omkring Kundby og af Store
Ulvebjærg (nord for Kalundborg) har vist, at disse bakker er »ruiner« efter
større foldestrukturer (overredne synklinaler). I foredraget blev stilarten i
disse strukturer sammenlignet med andre glacialtektoniske profiler. Folde-
ruinerne i de hatformede bakker har været overskredet af en isstrøm, i Store
Ulvebjærg af en is kommende fra ca. øst, mens foldningen og forkastningerne
i smeltevandssandet og gruset i bakkens indre skyldes istryk fra SV. Forekom-
sten i Gedebjærg af vandret lejrede »kilelag« af grus og sand, der skærer un-
der- og ovenliggende stejltstillede lag samt forkastningerne i disse, tyder også
på en meget sammensat og kompliceret genese for denne bakke. Det er mu-
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Fig. 2, Glacialgeologisk skitse af Røsnæs halvøen udtegnet efter luftbilleder (i
1:25.000) og med anvendelse af feltdata. Det indrammede felt viser placeringen af
fig. 1.

ligt, at de hatformede bakker repræsenterer relikter af oppresningsstrukturer
fra meget tidlige fremrykningsstadier i Weichsel-nedisningen.

Både i kame-bakker og foldede smeltevandsserier er konjugerede forkast-
ninger almindelige. I visse tilfælde må konjugerede normalforkastninger for-
modes at stå i genetisk relation til opskydninger eller overskydninger frem-
kaldt af istryk.

På flere lokaliteter på Røsnæs og syd for Kalundborg er istryksbestemmel-
ser udført ved strukturel analyse (med grundfjeldstektonisk metodik) af op-
presnings- og foldestrukturer. Sammenholdt med de øvrige resultater, specielt
luftbilledudtegninger (fig. 2), bekræfter disse bestemmelser den tidligere af
Gry (1952) og Andersen (1927, 1929, 1964) fremsatte opfattelse, at den vest-
lige, og sydøstlige del af Røsnæs er oppresset af en stort set fra syd kommende
is (her kaldet Røsnæsstadiet af Storebæltsgletscheren).

Forud for dette stadium (der har haft flere mindre oscillationer) skete i det
nordøstlige Røsnæs et fremstød af en islobe, der er kommet fra øst som en
forløber til det senere Odsherredstadium. Inden for dette østlige fremstøds
område forekommer en gruppe unge kame-bakker, hvis grus, sand og lerma-
teriale må være aflejret af Røsnæsstadiets smeltevand som »en hedeslette i
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dødis« (Gry, 1952, p. 323), idet den lidt ældre islobe fra øst på dette tidspunkt
havde mistet sin aktivitet.

Røsnæs kan således opfattes som et interlobalt område eller en slags midt-
moræne mellem en sydfra kommende Storebæltsgletscher og en østfra kom-
mende islobe fra Odsherred. Storebæltsgletscheren og Odsherred-isen kan end-
videre opfattes som henholdsvis venstre og højre fløj af en fra SØ kommende
baltisk is, der har delt sig over Sjælland.

Som led i feltarbejdet er også udført detaljerede opmålinger af synsedimen-
tære og penekontemporære strukturer i smeltevandsaflejringer, dels for at
fremdrage oplysninger om aflejringsmiljøet (dybde, strømhastighedsskifte,
strømretning m. v.), og dels for at forfine metoderne til bestemmelse af strati-
grafisk op og ned. I de hatformede bakker, Kirkebjærg og Torntvedbjærg, er
sand- og gruslagene således fundet at ligge inverterede. For disse undersøgel-
ser har Allen's (1968) fremstilling af resultaterne af omfattende sedimenta-
tionsforsøg været af stor betydning. Arbejdet omfatter også forsøg på at op-
stille kriterier for adskillelsen mellem kryoturbate og ikke-frost-betingede pe-
nekontemporære strukturer i smeltevandsaflejringer.

En tak rettes til de mange grundejere, der altid velvilligt har tilladt færdsel,
ophold og gravning m. v. på de forskellige lokaliteter.

(Foredrag ved Dansk Geologisk Forenings årsmøde 31. oktober)

Institut for almen Geologi
Østervoldgade 5

1350 København K
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