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In the cliff profile of Madsesklint (Southcoast of Møn island, Southeast Denmark) three kineto-strati-
graphic units are distinguished. These units may represent the Old Baltic Advance (from SE), the Main 
Advance (from NE), and the Young Baltic Advance (from SSE), all of Weichselian age (Berthelsen, 
1974). Stone counts and content of reworked foraminifera do not contradict this interpretation. From 
the cliffs further to the northeast (Hjelm Nakke and Hvideklint) various glaciodynamic structures are 
reported on (banding in »mylonitic« till, boudinage of sand layers, and large, flattened recumbent folds 
and overthrusts involving both glacial drift and floes of chalk). A newly discovered section with marine 
Eemian is also described with emphasis on its content of macrofossils and foraminifera. 
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Madsesklint 
Klinten danner et sydvest-nordøst-gående ero-
sionssnit tværs gennem den ene ende af en op 
til 20 m høj bakke, der strækker sig fra Vest
møns sydkyst i nordvestlig retning mod Vin
debæk. I det ca. 250 m lange klintprofil kan 
udskilles flere, både stratigrafiske og strukturelt 
forskelligt udviklede stokværker (fig. 1 og 2), 
der efter det kineto-stratigrafiske princip (Ber
thelsen, 1974, 1975) repræsenterer indvirknin
gen af forskellige isfremstød. 

Det nedre stokværk omfatter en disloce-
ret sand-silt serie, og en diskordant enhed be
stående af tre led. Sand-silt serien ( > 25 m) 
opbygges af cm-dm tykke, planlejrede lag, 
der kan være varvigt udviklede. Strømribber, 
flammestrukturer (mini-diapirer) og »convolu
te bedding« viser, at den mod sydøst hældende 
sand-silt serie er inverteret og må udgøre en 
mod nordvest overkippet synklinalflanke. Det 
nederste led inden for den diskordante enhed 
er kun udviklet lidt sydvest for klintprofilets 
midte og optræder her som to brede (4-10 m) 
trugaflejringer af gruset smeltevandssand. Det 
mellemste led viser en noget forskellig udvik
ling hen gennem klintprofilet. I klintens nord
østlige del er det udviklet som en 0.5-1 m 
mægtig kompakt morænelersbænk, der hviler 
direkte på de dislocerede sand-silt lag. Disse 
sidste viser tydeligt slæb op mod morænelers-
bænken, der tolkes som en bundmoræne. Syd

vest for profilets midte, over de to nævnte trug-
aflejringer, indledes det mellemste led af et 
tyndt gruslag med sten, og derover følger 1 m 
med morænelerlag med tynde og udkilende 
indlag af smeltevandsgrus og -sand. Da sand
lagene viser velbevarede strømribber, tolkes 
morænelerlagene som frontal flydemoræne. I 
klintens mest sydvestlige del er det mellemste 
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Fig. 1. Forenklet lagsøjleprofil fra Madsesklint. Tallene an
giver de i teksten beskrevne prøvers stratigrafiske placering. 
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Fig. 2. Feltskitse af Madsesklinl (noget overhøjet). Profilet 
er ca. 250 m langt. 
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led kun repræsenteret ved et tyndt lag residu-
algrus med sten, som hviler diskordant på 
sand-silt lagene. Residualgruset overlejres af 
det øvre led, der her omfatter godt 2 m smel-
tevandssand med siltede indslag og spredte 
blokke i den nedre del. Hvor alle tre led i den 
diskordante enhed er bevaret (SV for profilets 
midte), viser den formodede frontale flyde-
moræne (mellemste led) »gradvis« overgang 
til det øvre leds smeltevandsaflejringer, idet 
flydemorænelagene hurtigt bliver tyndere og 
ophører, samtidig med at smeltevandssandet 
bliver trugkrydslejret. Denne ændring udspiller 
sig inden for den nederste 0.5 m af det øvre 
led, der i denne del af klinten i øvrigt om
fatter 10-20 cm rustbrunfarvet finsilt og op til 
omkring 2 m blåligt stenfrit smeltevandsler. 
Mod nordøst skærer det mellemste stokværks 
undergrænse sig ned i det nedre stokværks 
diskordante enhed, og det mellemste stokværk 
hviler her direkte på det nedre, stokværks mo-
rænelersbænk. Først kort før klintens nordøst
lige ende, i den kvalte synklinal (fig. 2), som 
er udviklet under indvirkning fra det ovenlig-
gende stokværk, ses igen smeltevandssand over 
det nedre stokværks moræneler. 

Såfremt det nedre stokværks tre diskordan
te led er afsat af den is, som forårsagede dis
lokationerne i sand-silt serien, kan det ud 
fra lagfølge, faciesændringer og struktu
rer sluttes, at lagforstyrrelserne indtraf i for
bindelse med et isfremstød fra sydøst, og at 
den dislocerende is sandsynligvis ikke over
skred sin egen oppresning (dvs. et éngangs-
fremstød eller recessivt fremstød). 

Det mellemste stokværks aflejringer, som 
opbygger størstedelen af den øvre stejle klint
væg, går i stranden både i klintens sydvestli
ge hjørne og i klintprofilets anden ende ret 
nordøst for den kvalte synklinal. Denne sid
ste struktur, hvor det nedre stokværks bjerg
arter er deformeret med SØ-dykkende folde
akser og forsat af en nordøst-hældende over

skydning, er udviklet i forbindelse med det 
mellemste stokværks dannelse, da dette stok
værks aflejringer også viser bevægelsesspor ef
ter isfremstød fra nordøst. 

Den lithologiske opbygning af det mellem
ste stokværk er meget kompleks. Moræneleraf-
lejringer (bundmoræne, ablationsmoræne og 
flydemoræne) dominerer, men flere m-tykke 
lag af smeltevandsgrus og -sand indgår også i 
større (10-20 m) indfoldede strukturer, og 
især i den nedre del af morænelersbænkene 
indgår større og mindre, mere eller mindre 
udtværede, flager af stenfrit og stenfattigt 
smeltevandsler. Den strukturelle opbygning af 
det mellemste stokværk er derimod meget me
re ensartet. De indfoldede og moræne-over
redne smeltevandsaflejringer er stedse overfol
det fra nordøstlig retning, og foldestrukturer
ne i det båndede morænekompleks viser en til
svarende sydvestlig bevægelsestendens. 

Det mellemste stokværks lagserie tolkes der
for som dannet ved gentagne ophold, småre
cessioner og småfremstød under en generel 
fremrykning af en isstrøm fra nordøst. Denne 
NØ-is overskred til sidst sine egne israndsop-
hobninger og forseglede dem med en bundmo
ræne. Det ligger nær at antage, at længderet
ningen (NV-SØ) i den bakke, som Madses-
klint er uderoderet i, primært skyldes NØ-isens 
indvirkning. Herved fås også en forklaring på, 
hvorfor det nedre stokværks aflejringer blev 
inddraget i den kvalte synklinal på bakkens 
nordøstvendt'e side: bakkens stødside. 

Det øverste stokværk i Madsesklint er for 
tiden på grund af klintens stejlhed svært at 
studere. I den høje stejle del kan flere steder 
(fra stranden) ses, at et knapt 0,5 m tykt 
lag af smeltevandsgrus adskiller en øvre mo
ræne fra de underliggende morænale bjergarter 
i det mellemste stokværk, men denne grænse 
kan ikke følges ubrudt gennem klinten. Den øv
re (baltiske) moræne træffes imidlertid i den 
lave klint vest for Madsesklint, og den er iagt-
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taget i flere friske vejskæringer og grusgrave 
på Vestmøn. Dens mægtighed varierer fra fle
re m til få cm. Nordøst for Madsesklint, i...den 
noget lavere klint ved Slotshaven Skov, ses 
endvidere en stejl opskydning, som skyldes op-
presning fra sydsydøst. Opskydningen gennem-
sætter det mellemste stokværks aflejringer. 

Hvorledes skal da den her beskrevne opbyg
ning af Madsesklint tolkes? Skyldes den kom
plekse opbygning med flere stratigrafisk-
strukturelle stokværker, at klinten har været 
en slags nunatak, som den sidste is har pres
set på fra forskellig retning til forskellig tid 
(omtrent ligesom nogle Kvartærforskere ha? 
tænkt sig Møns klint dannet), eller passer den 
opstillede rækkefølge af deformationer mec 
forskellige bevægelsesretninger ind i et mer? 
regionalt mønster? Sammenholdes deformati-
onskronologien fra Madsesklint med resultater 
fra tilsvarende undersøgelser på andre velblot-
tede lokaliteter i det sydlige og østlige Dan
mark, viser det sig, at der er en systematisk 
ændring i bevægelsesretningerne for de aflej
rende isstrømme op igennem sidste istids lag
serie. Dette tyder på, at det inden for det 
nævnte område er tilladeligt at anvende det 
kineto-stratigrafiske princip som et overordnet 
princip ved glacialstratigrafiske korrelationer. 

Efter dette princip må det nedre stokværk 
i Madsesklint med istryk fra sydøst relateres 
til et recessivt fremstød af den gammelbalti
ske isstrøm, som i Weichsel III nåede det syd
østlige Danmark som sidste istids første is-
strøm. Det mellemste stokværks aflejringer bør 
henføres til det efterfølgende hovedfremstød, 
som nåede frem til C-linien i Jylland, den så
kaldte NØ-is. Og det øverste stokværk må re
præsentere det ungbaltiske fremstød, som nåe
de frem til den Østjyske Israndslinie og under et 
recessivt fremstød nåede Hindsholm-Røsnæs 
linien. På Vestmøn skulle den ungbaltiske is 
således kun i lettere grad have modificeret 
(drumliniseret) et eksisterende, af NØ-
isen præget landskab. Denne opfattelse passer 
godt overens med de resultater, som Haarsted 
(1956) nåede frem til ud fra geomorfologiske 
studier af det mønske landskab, og Haarsteds 
resultater sættes samtidig i et større perspek
tiv. 

For om muligt at efterprøve denne tolkning 
af lagserien i Madsesklint er udført stentæl-

Madsesklint 
Eruptiver* krystal, bjergarter 
1007. 

1007. 1007. 
Sandsten Palæozoiske 

kalksten og skifre 

Fig. 3. Stentællinger fra Madsesklint (6 mm < fraktionen < 6 
cm). Prøve 2 er fra den formodede gammelbaltiske moræne, 
S, 6 og 7 fra den formodede NØ-moræne. Området mærket NØ 
viser tællinger fra NØ-moræne ved Strandegårds Dyrehave og 
Hundevangs Fald. Området mærket GB viser tællinger fra 
gammeibaltisk moræne fra de samme to lokaliteter. Anal. KSP. 

linger i 10 kg-prøver fra den formodede gam
melbaltiske (nr. 2) og den formodede NØ-mo
ræne (nr. 5, 6 og 7). Resultaterne herfra er 
vist i fig. 3 sammen med tællinger fra kendte, 
mere sikkert aldersplacerede, gammelbaltiske 
og NØ-moræner ved Strandegårds Dyrehave 
(Petersen & Konradi 1974) og Hundevangs 
Fald. Sammenstillingen viser, at prøverne fra 
Madsesklint falder i et felt stort set midt imel
lem de to områder, hvori prøverne fra de to 
omtalte moræner i klinterne ved Strandgårds 
Dyrehave og Hundevangs Fald grupperer sig. 
Ud fra dette materiale er det vanskeligt at 
drage afgørende slutninger. 

Madsesklints lagseries stratigrafiske pla
cering er også undersøgt ved hjælp af foramini-
ferstudier i prøver på 200-500 g (jfr. prø
venumrene i fig. 1). 

I prøver (nr. 1) fra den nederste sand-silt se
rie fandtes næsten udelukkende præ-Kvartære 
foraminiferer. De Kvartære er skønnet til at ud
gøre < 1 %• af faunaen, og indholdet, ca. 15 
stk. pr. 100 g sediment, er så lavt, at det på 
basis heraf ikke er muligt at give en nøjere 
aldersangivelse. 

I en prøve (nr. 2) fra den nedre moræne
bænk udgjorde de Kvartære foraminiferer 
igen < 1 °/o af faunaen, og på basis af det 
meget lave indhold, ca. 20 pr. 100 g sediment, 
kan en alder vanskeligt angives. 
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I prøver fra det brune finsilt (nr. 3) og det 
blålige stenfrie smeltevandsler (nr. 4) var fo-
raminiferindholdet meget lavt, og en aldersan-
givelse ikke mulig. 

Tre prøver af moræneler fra det mellemste 
stokværk havde et varierende indhold af fora-
miniferer, hvoraf de Kvartære skønsmæssigt 
udgjorde < 1 «/o af faunaen. I én af prøver
ne (nr. 6) var indholdet af Kvartære former 
dog så stort (ca. 50 pr. 100 g), at denne fau
na kan henføres til hovedsagelig at stamme fra 
den marine Eem aflejring, som kendes fra 
Strandegårds Dyrehave og Stubberup Have og 
nu også fra Hjelm Nakke. 

Foraminiferundersøgelserne angiver således, 
at i hvert fald det mellemste stokværk er af 
Weichsel alder, men bringer i øvrigt ikke no
gen bekræftelse eller afkræftelse på den kine-
to-stratigrafiske tolkning af lagserien i Mad-
sesklint. 

Hjelm Nakke til Hvideklint 
Under den godt 3,5 km lange vandring langs 
klinterne ved Hjelm Bugt fra betonvarefabrik-
ken ved Hjelm Nakke til fiskerlejet efter Hvi
deklint demonstreredes en række særegne gla-
ciodynamiske og glacialtektoniske strukturer 
og desuden et profil med dislocerede marine 
Eem aflejringer. 

Ved en af de kridtflager, der blev påtruffet 
først under vandringen, vistes, hvorledes en 
smukt »lagdelt« moræne kan dannes ved, at 
overskydninger under en meget lille vinkel 
skærer grænsen mellem kridt og moræne, så 
tynde spidse flager af kridt trækkes ud i mo
rænen. Ikke helt nedknuste brokker af kridt 
ligger i de tynde flagers fortsættelse som per
ler (klaster), hvorom båndingen smyger sig. 
Denne morænetype (båndet kalkperlemoræne) 
minder i sin teksturelle udformning meget om 
visse mylonitiske bjergarter, der træffes langs 
overskydninger i grundfjeldet, og den vidner 
om en intens og gentagen fømelglidning langs 
shearplaner inden for bundmorænens nedre 
del. Som følge af fortsatte bevægelser er den 
båndede kalkperlemoræne flere steder blevet 
foldet i liggende folder. Selv de store (over 5 
m kridtmægtighed) medslæbte flager ses at væ
re blevet foldet sammen med de Kvartære lag. 
Aksialplanet i en næsten isoklinal, liggende fol
destruktur, der involverer en mægtig Kvartær-

serie, og som har en kerne af medfoldet kridt
flage, fulgtes over mere end 100 m langs 
stranden. Der sås også eksempler på boudin-
age strukturer udviklet i sandlag omsluttet af 
moræneler. En stor del af deformationerne 
synes at skyldes istryk og isbelastning fra en 
is, der bevægede sig fra NØ mod SV. Dette 
gælder også den store flageoverskydning, der 
forekommer i Hvideklint. Her ses et kompleks 
af sammenstablede og foldede kridtflager (ad
skilt af Kvartære aflejringer) at være blevet 
fragtet over en serie af smeltevandssand, hvori 
klatrende strømribber ses velbevarede helt op 
til overskydningszonen, der er udviklet som en 
overvejende sandet mylonitmoræne. Enkelte 
deltagere mente i denne overskydningszone at 
se et vandaflejret sediment og ville lægge over
skydningen ved basis af selve kridtflagen. Kort 
efter denne store overskydning, som er svagt 
genfoldet, vistes en stor kvalt synklinal, hvori 
moræne, smeltevandssand og en øvre kridtfla
ge er nedfoldet. 

Forekomsten af flere typer af disse ganske 
særegne strukturer, dér tydeliggøres af farve
kontrasten mellem kridtet og de Kvartære lag, 
tyder på, at i hvert fald den synlige del af den 
Kvartære Iagserie ved Hjelm Bugt (fastståen
de skrivekridt forekommer her først 25 til 35 
m under havniveau) har været inddraget i 
særdeles gennemgribende deformationer med 
lamelglidning, shearing og flattening. Defor
mationer af denne type må forventes at ville 
indtræffe omkring basis af et isdække i bevæ
gelse og også langt bag dets front. 

I overkanten af en kraftigt opknust kridt
flage og under den ovenliggende kalkbåndede 
moræne (fig. 4), sås en få cm, uregelmæssigt 
opbygget smøre af mørkt fedt ler og glauko-
nitsand. Prøver heraf er velvilligst undersøgt 
af E. Stenestad og A. Buch (DGU), som oplyser 
at der både i det fede ler og i glaukonitsandet 
indgår foraminiferer udvasket fra Nedre og 
Øvre Campanien, Maastrichtien og Selandien 
bjergarter, hvorimod der ikke forekom Kvar
tære former. Fraværet af Kvartære former 
udelukker dog ikke, at smøren er en Kvartær 
afsætning. 

Eem lokaliteten 
Omtrent midtvejs under vandringen demon
streredes den nyopdagede Eem lokalitet. Syd-
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Fig. 4. Opknust kridtflage med smøre affedt ler og glaukonit- overfoldet mod S\ 
sund ånder kalkbåndet moræne, Hjelm Bugt. Kridtflagen er maj 1976). 

PKfot. (under NORDQUAs ekskursion, 

vestligst i dette profil ses en opknust kridtflage 
med intakt bevarede pladeflintlag at grænse 
uregelmæssigt op til flere forskellige Kvartære 
lagenheder, fig. 5. Nederst op mod kridtfla
gens stejle væg sås moræneler. Derover en ca. 
1 m mægtig enhed med fluviatile og marine 
sand- og leraflejringer, som er foldet i spidse 
til isoklinale folder sammen med en overlig
gende enhed af stenfattigt, noget sandet og sil-
tet ler med udtalt søjleforkløftning. Diskor-
dant over både det stenfattige ler og kridtfla
gen følger en båndet kalkperlemoræne, der 
igen overlejres af en mægtig serie af smelte-
vandssand og -grus med deformerede skrålag 
og lokalt med »pindelag« og vedstumper (ved 
Hvideklint fandt en af deltagerne et stykke 
rav). Øverst i klinten er den komplicerede 
struktur forseglet af den ungbaltiske morænes 
diskordante dække. 

Selv om de fossilførende Eem aflejringers 
lejringsforhold i relation til de omgivende dan
nelser ikke endnu er udredet, er lokaliteten 
vigtig, da den viser, at deformationen, som og
så har påvirket Eem aflejringerne, er af Weich-
sel alder. 

Den fluviatile-marine lagserie omfatter en 
nedre sekvens med et sandlag, en ca. 20 cm 
leret mørk siltsmøre (overskydning) og ca. 30 
cm fluviatilt sand, der viser smuk trugkryds-

lejring (retvendt). Den marine serie herover 
indledes med ca. 10 cm sand, som i sin nedre 
del indeholder svagt grusede skallag med sam
menskyllede skaller af Macoma baltica. Fra 
dette sandlags undergrænse går gravegang-lig
nende strukturer ned i det underliggende flu
viatile sand. Tilstedeværelsen af Macoma bal
tica i det marine sand er interessant, da den
ne art kun er fundet på enkelte af Eem lokali
teterne i det sydfynske område, mens den er 
kendt fra Strandegårds Dyrehave og Stubbe-
rup Have (Ødum 1933). På disse sidste to lo
kaliteter forekommer i øvrigt en boreal-lusi-
tansk molluskfauna, der dog ikke omfatter de 
arter, der i det vestlige Østersøområde er an
vendt til at karakterisere Eem'et (Madsen et 
al. 1908). I profilet ved Hjelm Bugt overlejres 
det skalførende marine sand af 20-50 cm ma
rint ler, der i sin nedre del er ret siltholdigt. 

Fig. 5. Feltskitse af Eem lokaliteten ved Hjelm Bugt. Den lille 
ramme over målestokken angiver beliggenheden af detailpro-
filet i fig. 6. 

7 D.g.F. årsskrift 
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Hg. 6. Detailprofil af den fluviatile-marine lagserie Sjfr. fig. 
5). Nederst ses trugkrydslejret fluviatilt sand (med 8,3 cm 
lang lommekniv). Derover skalførende marint gruset sand og 
marint ler, der opefter går over i stenfattigt ler. KSPfot. 

Det indeholder fragmenter af Scrobicularia 
plana, Nucula sp. og slangestjerne-armhvirvler, 
foruden velbevarede (både juvenile og voksne) 
eksemplarer af Turitella communis og Nassa 

reticulata, der også er dominerende arter ved 
Strandegårds Dyrehave og Stubberup Have. 
Det marine ler overlejres af non-marint, sten
fattigt ler. 

En foraminifer-undersøgelse er udført på en 
serie prøver fra profilet ved Hjelm Bugt, se 
fig. 7. Prøve I fra det fluviatile sand (med gra
vegang-lignende strukturer) indeholder en 
sparsom fauna, der minder om den, der findes 
i det overliggende marine sand (prøverne II og 
III), og det antages, at dens tilstedeværelse 
øverst i det fluviatile sand skyldes bioturbati-
on. 

Prøve II fra skallaget i bunden af det 
marine sand indeholder en fauna domineret af 
Protelphidium albiumbilicatum, som er en 
art, der tåler lav salinitet, og som viser begyn
delsen af den marine sedimentation ved Sten-
sigmose (Konradi 1976) og ved Ristinge Klint. 
Prøven indeholder nogle gruskorn og tolkes 
som repræsenterende den marine transgressi
on, og afsat i den øverste del af den kystfjerne 
sandsedimentationszone. 

Prøve III er fra toppen af det marine sand 
lige under det marine ler. Faunaen er domine
ret af Protelphidium orbiculare, medens P. 
anglicum og Elphidium excavatum er hyppige 
arter. Faunaselskabet indicerer marine forhold 
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F/g. 7. Fordelingen af foraminiferer i en prøveserie gennem 
Fem aflejringen i et prof l mellem Hjelm Nakke og Hvideklint. 
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i indre farvande, og aflejringen tænkes afsat i 
den nedre del af den kystfjerne sandsedimen-
tationszone. 

Prøve IV er fra den nedre, mere siltholdige 
del af det marine ler. Faunaens hyppige arter 
er de samme som i prøve III, og desuden er 
Elphidium articulatum almindelig. Faunasel
skabet viser marine forhold i indre farvande, 
og aflejringen anses for at være afsat i den 
øverste del af silt/ler-sedimentationsområder-
ne. 

Prøve V er fra den øvre, mere lerholdige 
del af det marine ler. Foraminiferfaunaen do
mineres helt af én art: Elphidium excava-
tum, og viser de specielle forhold, som i dag 
hersker i silt-/lergytje sedimentationsområder-
ne i bassinerne i den vestlige del af Østersøen 
under springlaget (Lutze 1974). 

Prøve VI fra det overvejende, non-marine 
ler med enkelte sten indeholder kun få Kvar
tære foraminiferer, og præ-Kvartære former do
minerer. 

Kort før opstigningen til den ventende bus 
ved fiskerlejet demonstreredes en vandreblok 
af granatførende toglimmergnejs, som fra den 
ovenliggende moræne er presset ned i kridtet. 

(Beretning om Dansk Geologisk Forenings ekskursion 
til Møn 25. september) 
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