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(N, Glacio-tectonic structures and till deposits interbedded by glacio-fluviatile, "interstadial" material repre
senting six major ice advances have been recognized in Denmark east of the Main Stationary Line: 
1) The "?late Saalean" advance, came from the south-east and deposited a till rich in palaeozoic material. 
Its maximum extent reaches beyond the Main Stationary Line. 2) The "Norwegian" advance came from 
the north and deposited a till poor in plaeozoic material but rich in Weichselian interstadial microfossils. 
Its maximum extent presumably lies in an east — west direction in the central part of Denmark, but is 
nowhere clearly defined. 3) The "Old Baltic" advance came from the south-east and deposited a till rich in 
palaeozoic material. During its maximum extension the south-eastern part of Denmark was ice-covered. 
4) The "Main Danish" (= Main Weichselian) advance came from the north-east and deposited a till poor 
in palaeozoic material. The icemargin of this advance is defined by the Main Stationary Line. 5) The "East 
Jutland« advance came from the east and south-east and deposited a till with a medium content of 
palaeozoic material. Its maximum extension is defined by the East Jutland Iceborder Line. 6) The "Belt 
Sea" advance came from the south and south-east and deposited a till rich in palaeozoic material. During 
its maximum extension it covered most of Zealand, southern Funen, south-eastern Jutland and the 
southern islands. 

Michael Houmark-Nielsen, På Højden 13, 2900 Hellerup. 20. september 1980. 

I forbindelse med udarbejdelsen af licentiat-pro
jektet: »Glacialstratigrafien omkring det nordlige 
Bælthav« (Houmark-Nielsen 1980) er 72 ud
valgte lokaliteter, hvoraf over 2/3 udgøres af 
kystklinter, blevet undersøgt. Lokaliteterne lig
ger i et område, som omfatter Mols, Helgenæs, 
Samsø med omliggende øer, Sejerø, dele af 
Nordvestsjælland, Hornsherred, det østlige Hals
næs, samt egnene mellem Arresø og Frederiks
sund (fig. 1). 

Ved behandlingen af de enkelte lokaliteters 
lagfølger er der anvendt kinetostratigrafiske ar
bejdsmetoder (Berthelsen 1978). Der er således 
ud over en nøje lithologisk beskrivelse indsamlet 
data om de forskellige lagenheders retningsele-
menter, og ved studier af glacialt betingede de
formationer, er lagfølgernes strukturelle krono
logi søgt udredt. 

Ved morænestratigrafisk korrelation indgår 
også de forskellige lagenheders petrografiske 
karakteristika. Anvendelsen af disse »ikke dy
namiske« data bygger på den antagelse, at moræ
nernes indhold af »fjerntransporterede« ele
menter til en vis grad afspejler den rute, som den 

isstrøm, der aflejrede den pågældende moræne, 
fulgte. Det drejer sig her først og fremmest om 
indholdet af krystalline (PC) og Palæozoiske (Pz) 
bjergartsfragmenter, dvs. materiale, der ikke 

Fig. 1. De undersøgte lokaliteter i området omkring det nordli
ge Bælthav. 

Dots indicate localities of the investigated area. 
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hidrører fra det danske sænkningsområde og om 
bestemmelse af indholdet af omlejrede mikro-
fossiler fra interglaciale og interstadiale marine 
aflejringer, der optræder i forskellige dele af det 
danske område (Berthelsen 1978; Houmark-
Nielsen 1980; Houmark-Nielsen & Berthelsen i 
M.S.). 

Tidligere undersøgelser 
Området omkring det nordlige Bælthav har tid
ligt tiltrukket sig danske kvartærgeologers op
mærksomhed. Således udførtes en stor del af 
DGU's første kortlægning inden for dette område 
(Madsen 1897; Rørdam 1893; Rørdam & Mil
thers 1900). 

Madsen (1897) opstiller en glacialstratigrafi for 
Samsø og Helgenæs på grundlag af systematiske 
stentællinger i forskellige morænebænke. Den 
omfatter tre moræner, men der gøres ikke forsøg 
på, at korrelere denne stratigrafi med den, Rør
dam (1893) har beskrevet fra Nordøstsjælland. 

Milthers (1900) beskriver glacialmorfologien i 
Odsherred og tolker Vejrhøjburene som isrands-
bakker med foranliggende hedesletteaflejringer 
(vest for), dannet af et isfremstød fra østlig ret
ning. Den stratigrafiske opbygning i Nordvest
sjælland anses af Rørdam & Milthers (1900) for 
at være identisk med den fra Nordøstsjælland, 
hvorfra en nedre- og en øvre moræne var beskre
vet (Rørdam 1893). 

Efter at Harder (1908) i detaljer havde beskre
vet den Østjyske israndslinie og ud fra blokstu
dier havde karakteriseret den tilhørende moræne 
i baglandet som »baltisk«, startede undersøgel
serne af den Østjyske is' afsmeltning gennem 
Bælthavet. Rørdam foreslår (1909), at den Øst
jyske is' afsmeltning var afbrudt af adskillige os
cillationer, hvis randmorænedannelser kan spores 
i den submarine topografi og eksisterende bak
kedrag på land. Andersen (1927) tilslutter sig det 
af Rørdam (1909) skitserede afsmeltningsforløb. 

Madsen (1928) giver i en oversigt over kvar-
tærtidens aflejringer i Danmark en beskrivelse af 
stenindholdet i de forskellige moræner. Ved 
hjælp af stentællingskvotienten i overflademoræ
nerne og i stratigrafisk bestemte moræner fra ud
valgte lokaliteter samt fremtrædende morfologi
ske træk (israndsdannelser og tunneldale) skit
seres Hovedfremstødets-, det Østjyske frem
støds-, og Bæltfremstødets udbredelse i egnene 
vest for Sjælland. Madsen (1928) anfører i denne 

forbindelse, at Bæltfremstødets moræne også fo
rekommer i Nordvestsjælland. 

Milthers (1932) afviser imidlertid de af An
dersen (1927), Madsen (1928) og Rørdam 
(1909) foreslåede afsmeltningsforløb, og ud fra 
morfologiske iagttagelser og ledeblokstudier 
(fortrinsvis langs kysterne omkring det nordlige 
Bælthav) ser Milthers sig i stand til at opstille et 
afsmeltningsforløb, der på afgørende punkter af
viger fra tidligere arbejder. 

På grundlag af de baltiske ledeblokkes spred
ning viser V. Milters, at den Østjyske is' moræne 
på Syddjursland og Nordsamsø har en overvægt 
af rød- over brun østersøkvartsporfyr, mens et 
senere fremstød, hvis moræne formodes at dække 
Sydsamsø med omliggende øer og Sejerø, kan 
karakteriseres ved overvægt af brun østersø
kvartsporfyr i forhold til de røde-. 

De karakteristiske V-formige indhak i isrands-
linierne over Samsø tænkes nedarvet fra den 
Østjyske is' lobeopsplitning i Mols-området, også 
beskrevet af Harder. Israndslinierne på Mols 
drages imidlertid i tvivl af Wienberg Rasmussen 
(1977), idet det anføres, at morænedannelserne 
fra den Østjyske is ikke er glacialtektonisk for
styrrede, og at de V-formige bakkerygge på Mols 
ikke er opstået som følge af isoppresning, men er 
dannet i dødis-begrænsede issøbassiner, hvis 
længderetning afspejler opsprækningen af den 
Østjyske is umiddelbart bag isranden. De mor
fologiske evidenser for det V-formige forløb på 
Sydsamsø imødegås af Madsen (1931), mens 
Houmark-Nielsen (1976) viser, at Nordsamsøs 
bakkeland er dannet i forbindelse med to isfrem
stød, et ældre fra nordøst og et yngre fra sydøst. 

Trods de forskellige opfattelser Milthers og 
Madsen imellem angående stadierne i isens af
smeltning, synes de at være enige om, at det var 
én og samme iskappe, som nåede til Hovedop-
holdslinien og som under sin bortsmelten danne
de den Østjyske israndslinie og de senere af-
smeltningsstadier i Bælthavet. Morænernes for
skellige stenindhold og forskellen i ledebloktæl-
lingerne formodes at afspejle ændringer i iskap
pens materialetilførsel forårsaget af en omlæg
ning af bevægelsesbilledet i den skandinaviske 
indlandsis jfr. Wennberg (1949). Weichselnedis-
ningen opfattedes med andre ord, som én ismas
ses fremrykning og etapevise afsmeltning over 
det danske område. 

Andersen (1933) delte ikke denne »mono-gla-
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ciale« opfattelse. Han anfører, at den Østjyske 
moræne og Hovedopholdsisens moræne i hvert 
fald i Jylland mellemlejres af smeltevandsaflej
nnger og enkelte steder af tørvedannelser (jfr. 
Milthers 1925). Dette indicerer efter Andersen et 
interstadialt tidsafsnit mellem det ældre nor
døst-fremstød til Hovedopholdslinien og det 
yngre fremstød fra sydøst til den Østjyske is-
randslinie. Denne tolkning undersøttes endvidere 
af Harders (1908) påvisning af, at terrænet foran 
den Østjyske isrand (på nær enkelte dødisfore-
komster) var isfrit, da den Østjyske is nåede sin 
maksimale udbredelse. 

Andersen (1945) kritiserer stærkt ledeblok-
metodens anvendelse til udredning af nedis-
ningsforløbet og anviser samtidig, hvorledes le
deblokkenes fordeling kan indpasses i en nedis-
ningsmodel, hvos Weichsel istiden indledes med 
en (Gammel) baltisk isstrøm, der dækkede det 
sydøstlige Danmark. Efter en afsmeltningsfase 
følger en isstrøm fra nordøst til Hovedopholdsli
nien, og efter fornyet afsmeltning dækkes landets 
sydøstlige dele af en (Ung)baltisk isstrøm fra 
sydøst. Andersen (1950, 1957) beskriver, hvor
ledes smeltevandsaflejnnger i størstedelen af 
landet adskiller de forskellige fremstøds moræ
nebænke. S. A. Andersens opfattelse, at der un
der Weichsel istiden var tale om tids- og ret-
ningsforskellige isfremstød adskilte af isfrie pe
rioder med sedimentation af smeltevandsdan-
nelser under periglaciale forhold, kan karakteri
seres som en »poly-glacial« nedisningsmodel. 

De senere års glacialstratigrafiske arbejder i 
Danmark, kort refereret af Berthelsen (1978), 
synes i høj grad at bekræfte Andersens »poly-gla-
ciale« nedisningsmodel, og især forekomster af 
fossile iskile-strukturer i moræne-dækkede 
smeltevandsaflejringer i store dele af landet 
(Berthelsen 1979a) vidner om subaeriske forhold 
mellem aflejringen af de enkelte morænebænke. 
Andersens tre Weichsel fremstød er dog blevet 
suppleret med et fjerde, nordfra kommende 
fremstød til Nordsjælland (Sjørring 1973), det 
såkaldte »Norske« isfremstød, der formodes at 
være ældre end det Gammelbaltiske. 

I det følgende gennemgås de glacialstratigra
fiske forhold omkring det nordlige Bælthav. Der
efter side 65) gives en stratigrafisk gennemgang 
af lagfølgerne og deres tilknytning til glacial
morfologien i Danmark øst for Hovedopholdsli
nien. 

Glacialstratigrafien omkring det nordlige 
Bælthav 
De af nærværende forfatter opstillede kinetostratigrafiske en
heder fra området omkring det nordlige Bælthav såvel som de 
lagenheder, der ikke direkte ved hjælp af retningselementerne 
har kunnet relateres til bestemte fremstød, er søgt indpasset i en 
regional stratigrafi. Det drejer sig om et baltisk (sen-Saale?) 
fremstød og om Weichsel-nedisningens fem større isfremstød 
afsat af iskapper fra hhv. 1) nord (Norske fremstød), 2) sydøst 
(Gammelbaltisk fremstød), 3) nordøst (Hovedfremstødet) samt 
4) et Ungbaltisk fremstød fra østsydøst (Østjyske fremstød) og 
5) et fremstød fra sydsydøst (Bælthavfremstødet). 

Sen-Saale fremstødet 
Dette isfremstød har aflejret en mægtig moræne, der udgør den 
ældste moræne iagttaget i områdets dagblotninger. De (få) fo
retagne fabricanalyser (fig. 2) antyder isbevægelse fra syd og 
sydøst, og morænens (fjerntransporterede) stenindhold grup
perer sig omkring 40% palæozoisk materiale (% palæozoiske 
klaster i forhold til den totale mængde palæozoiske og prækam-
briske -) med en spredning på 25% til 50% (fig. 2). Morænens 
matrix indeholder tilsyneladende kun ganske få opblandede, 
kvartære foraminiferer. Morænen synes at være tilstede i hele 
det undersøgte område, men træder tydeligst frem omkring 
Samsø, det nordøstlige Røsnæs og i området omkring Frede
rikssund. 

Morænens meget høje indhold af palæozoiske bjergartsfrag-
menter og få retningselementer peger på, at den er dannet af en 
iskappe, der nåede Danmark via den baltiske sænke. Dette 
fremstøds stratigrafiske placering kan dog ikke anses for at være 
fuldt klarlagt, men forholdene på Vejrø (øst for Samsø) taler 
for, at den baltiske ?sen-Saale moræne overlejres af marint 
Eem, selv om en direkte pålejring ikke er iagttaget. 

Fig. 2. ?sen-Saale moræne. Tillfabric-analyser (formodet isbe-
vægelsesretning, nord opad) og kostsammensætning (1% kon
turering, Kr.=% krystallinsk materiale, S=% sandsten, 
h-K=% palæozoisk kalksten og lerskifer). 

?"Late Saalean" till. Till-fabric analyses (estimated direction of 
iceflow, north to the top) and clast composition (1% contour 
interval, Kr=% crystalline rocks, S=% sandstone, L-K=% 
palaeozoic shale and limestone. 
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Eem 
Det marine ler fra Verjø indeholder en boreal lavtvandsforami-
niferfauna, som mest minder om det syddanske, marine Eem 
(Karen Louise Knudsen, pers. medd.). 

Weichsel 
Der er på Sejerø, under NØ-morænen, fundet limniske Mel-
lempleniglaciale aflejringer. C-14 dateringer af det organiske 
materiale (GrN-9456 & GrN-9457) viser aldre på: 36710 ± 
460 BP og 36900 ± 460 BP (Houmark-Nielsen & Kolstrup, 
i trykken). Selvom det ikke fremgår af lagfølgen på Sejerø, 
antages det, at også de ældre Weichsel-fremstød (det Norske-
og Gammelbaltiske-) er yngre end de organogene aflejringer, 
der kan jævnføres med Hengelo-Interstadialet. 

Nord-fremstødet 
Dette isfremstød har efterladt en moræne samt smeltevandsaf
lejnnger fra afsmeltningsfasen, hvorefter isen foretog et gen-
fremstød fra nord. 

Fabric-analyser i morænen (fig. 3) indicerer isbevægelse fra 
nord og nordnordøst. Stenindholdet viser for det meste mindre 
end 20% palæozoisk materiale (fig. 3), selvom værdier spæn
dende fra 0% til 40% forekommer. Denne store spredning 
skyldes sandsynligvis skiftende opblanding med ?sen-Saale 
morænen. 

Langt den største del af de forholdsvis betydelige mængder 
opblandede kvartære foraminiferer anses at hidrøre fra marine 
sedimenter tilhørende det Ældre Yoldia Lers Portlandia artica 
Zone. Mængden af de opblandede foraminiferer viser tendens 
til at aftage fra nord mod syd. 

Fabric-retningerne og indholdet af omlejrede foraminiferer 
peger på, at morænen aflejredes af et fremstød, der fra nord 
nåede ind over den undersøgte region. 

Smeltevandsaflejnnger fra N-isens afsmeltning er påvist på 
Nordsamsø og i Nordsjælland, hvor palæostrømretnings-be-
stemmelser peger på afstrømning mod syd. 

Under N-isens afsmeltning forårsagede et fornyet fremstød 

Fig. 3. Nord-morænen. Tillfabric-analyser og kostsammensæt
ning (se også fig. 2). 

The North till (corresponding to the "Norwegian" advance). 
Till-fabric analyses and clast composition (see also fig. 2). 

Fig. 4. Nordøst-morænen. Tillfabric-analyser og kostsam
mensætning (se også fig. 2). 

The North-east till (corresponding to the "Main Danish" ad
vance). Till-fabric analyses and clast composition (see also fig. 
2)-

fra nord dislokationer i N-morænen og de ovenliggende smelte-
vandsdannelser ved Kulhuse i Hornsherred. Dette genfremstød 
formodes kun at have berørt egnen omkring den nordsjælland
ske Kattegatskyst, idet de mægtige delta-aflejringer ved Kynd
by (Clemmensen & Houmark-Nielsen, 1981) opfattes som 
proximate smeltevandsaflejnnger afsat foran den vigende N-is 
samtidig med genfremstødets maksimale udbredelse. 

Smeltevandsaflejnnger fra syd 
Der er ikke i det nordlige Bælthavs område fundet dislokati
oner eller moræneaflejringer, som kan tænkes afsat af et ældre 
isfremstød fra sydøst efter N-isens afsmeltning. Der er imidler
tid fundet mægtige, finkornede, deltaiske og fluviatile smelte
vandsaflejnnger i hele det undersøgte område, afsat af nordgå
ende smeltevandsstrømme. Dette afstrømningsmønster kan 
meget vel tænkes at afdræne en mere sydligt liggende (baltisk) 
iskappe, ældre end isfremstødet fra nordøst, men yngre end 
fremstødet fra nord. 

Nordøst fremstødet 
Dette isfremstød har forårsaget glacialtektoniske forstyrrelser 
ikke blot i ældre fremstøds aflejringer, men har i høj grad også 
påvirket dets egne moræne- og smeltevandsaflejnnger i forbin
delse med genfremstød. Strukturerne indicerer istryk fra nord
øst i hele området med tendens til mere østfra rettede deforma
tioner på de vestligste lokaliteter. 

Fabric-analyser i morænen (fig. 4) indicerer isbevægelse fra 
nordøstlig retninger, og stenindholdet grupperer sig omkring 
10% palæozoisk materiale med en spredning fra 0% til 25% 
(fig. 4). Mindre end 10% af tællingerne falder i området med 
40% palæozoisk materiale, hvilket kunne tyde på en (lokal) 
kraftig opblanding med den underliggende, baltiske ?sen-Saale 
moræne. 

Smeltevandsaflejnnger fra NØ-fremstødets fremrykning og 
afsmeltning kan træffes i hele regionen. De optræder oftest som 
grovklastiske, fluviatile aflejringer med palæostrømretninger, 
der indicerer afstrømning mod vest og sydvest. 
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Glacialtektoniske forstyrrelser og tillfabric-analyser peger 
på, at NØ-fremstødets bevægelsesretning, både under fremryk
ningen og afsmeltningen var fra nordøst, og den tilhørende 
morænes hyppigt lave indhold af palæozoisk klastmateriale an
tyder, at NØ-fremstødet bevægede sig over det sydskandinavi
ske grundfjeldsområde, umiddelbart før det overskred det 
danske område. 

Øst-sydøst fremstødet 
Glacialtektoniske deformationer i NØ-fremstødets og de ældre 
fremstøds aflejringer indicerer istryk fra sydøst på Mols, Helge
næs og Nordsamsø; fra østsydøst på Sjællands Odde og i Lam
mefjords området, samt fra øst omkring Halsnæs, Arresø og 
Hornsherred. Fabric-analyser i den tilhørende moræne (fig. 5) 
viser isstrøm fra sydøst på Mols, Helgenæs og Samsø; fra øst
sydøst mellem Sejerø bugt og Isefjord og fra øst i området 
omkring Arresø, Halsnæs og Hornsherred. Flertallet af stentæl
lingerne fra Ø-SØ-morænen flader i området med 20% palæo
zoisk klastmateriale (fig. 5) med en spredning fra 10% til 40%. 
Indholdet af palæozoisk materiale stiger fra øst mod vest i takt 
med den mere sydøstlige tilførsel i det nordlige Storebælt. Den
ne tiltagen i palæozoisk materiale skyldes sandsynligvis, at 
Ø-SØ-isen i den vestlige del af regionen bevægede sig hen over 
et underlag, hvor ?sen-Saale morænen var stærkt fremhersken
de, mens den kun stedvis i den østlige del har optaget ældre, 
baltisk klastmateriale. 

Smeltevandsaflejringer afsat under Ø-SØ-isens fremrykning 
viser nord og nordvestgående palæostrømretninger, hvilket 
kunne indicere, at afstrømningen efter NØ-fremstødet ikke 
mere kunne passere det centrale Jylland, men blev tvunget 
nordover ud i Kattegat-lavningen. 

Syd-sydøst fremstødet 
Øst for Odsherred-buerne har dette fremstød fremkaldt glaci
altektoniske deformationer i Ø-SØ-morænen og ældre aflejrin
ger fra øst, sydøst og syd, mens det i Storebælt har disloceret de 
underliggende lag fra øst over sydøst til sydvest. Morænen viser 

Fig. 5. Øst-sydøst-morænen. Tillfabric-analyser og kostsam
mensætning (se også fig. 2). « 

The East-south-east till (corresponding to the "East Jutland" 
advance). Till-fabric analyses and clast composition (see also 
fig- 2). 

Fig. 6. Syd-sydøst-morænen. Tillfabric-analyser og klast sam
mensætning (se også fig. 2). 

The South-south-east till (corresponding to the "Belt Sea" ad
vance). Till-fabric analyses and clast composition (see also fig. 
2). 

fabrics, der indicerer isbevægelse overvejende fra sydsydøst, 
men lokalt forekommer bevægelser fra øst over syd til sydvest 
(fig. 6), hvilket skyldes dette fremstøds kraftige lobeopsplitning 
nær isranden. Stenindholdet ligger på omkring 40% palæozoisk 
materiale med en spredning fra 25% til 50% (fig. 6). 

Smeltevandsaflejringer fra S-SØ-fremstødets fremrykning er 
formentlig afsat af nordgående smeltevandsstrømme. På he
desletterne vest for Odsherredbuerne, der dannedes i tilknyt
ning til dette fremstøds maksimale udbredelse, synes mere vest-
til sydvestlige strømretninger i stor udstrækning at være styret af 
lokal topografi. 

Glacialtektoniske undersøgelser og tillfabric-analyser peger 
på en generel isbevægelse fra sydsydøstlige retninger under 
dette isfremstød, og stenindholdet i morænen synes at vise, at 
S-SØ-isen fulgte den »baltiske rute« på vej mod Danmark. 
S-SØ-fremstødets aflejringer er sporet på Sydsamsø, Vejrø og 
Sejerø i Storebælt samt ved Ordrup Næs, i Odsherredbuernes 
bagland og i Nordøstsjælland. Det er rimeligt at antage, at dets 
maksimale udbredelse går umiddelbart vest om Sydsamsø og 
måske berører det nordsamske bakkeland, hvorefter grænsen 
synes at svinge mod øst og sydøst over Vejerø-rev og Hat
ter-barn, nord om Sejerø til Ordrup Næs. I Nordvestsjælland er 
den maksimale udbredelse sandsynligvis frem til de markante 
randmorænebuer fra Vejrhøj og mod nord ud i Kattegat. 

Glacialstratigrafien i Danmark øst for 
Hovedopholdslinien 
Med udgangspunkt i den her beskrevne glacial
stratigrafi for områderne omkring det nordlige 
Bælthav, kan der nu, under anvendelse af tidli
gere forfatteres arbejder i andre egne af Østdan
mark og Vestskåne, opstilles en samlet glacial-
stratigrafisk model for Danmark øst for Hoved
opholdslinien. Det må i denne forbindelse frem-

5 D.G.F. årsskrift 
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hæves, at de citerede forfatteres egne konklu
sioner vedrørende de beskrevne lagseriers og 
strukturers stratigrafiske indplacering, ikke altid 
svarer til de slutninger, der nu må drages ud fra 
den mere detaljerede viden, bl.a. fra området 
omkring det nordlige Bælthav. 

De nye korrelationer er angivet ved opstillin
gen af 24 udvalgte glacialstratigrafiske lagsøjler 
fra Danmark øst for Hovedopholdslinien (fig. 7). 
Denne fremstillingsmade gør det muligt at efter
prøve grundlaget og også at omtolke de forelig
gende data. 

De glacialtektoniske strukturer og morænerne 
fra de enkelte lokaliteter er korreleret ved hjælp 
af det kinetostratigrafiske princip. Bevægelses
retninger og udbredelsen af moræneaflejringer og 
smeltevandsdannelser afsat under de respektive 
iskappers maksimale udbredelse er vist på korte
ne fig. 8, 9, 10, 11 og 12. Til hvert fremstød 
knytter sig nogle fremtrædende glacialmorfolo
giske elementer, der er udvalgt efter deres ori
entering eller stratigrafiske alder. De glacialstra
tigrafiske data fra hver af de 24 lokaliteter indsat 
på udbredelseskortene er suppleret med skure
striberetninger (Andersen 1933, 1957, 1963, 
1964; Bøggild 1899; Lundqvist 1961; V. Mil
thers 1935). Stratigrafisk bestemte tillfabric-data 
og skurestribeiagttagelser fra Midt- og Sydsjæl
land samt Falster er venligst stillet til rådighed af 
Ole Humlum og Bent Kraag, Geografisk Institut, 
Københavns Universitet. 

Det fremgår af den stratigrafiske oversigt (fig. 
7), at de ældste aflejringer, der er afbildet, for
modes at være af sen-Saale alder (antagelig 
Warthe). Marine og limniske Eem-aflejringer 
adskiller disse fra Weichsel aflejringerne afsat af 
hhv. det Norske-, det Gammelbaltiske fremstød, 
Hovedfremstødet og de to Ungbaltiske fremstød 
(det Østjyske fremstød og Bælthavfremstødet). 
Den kinetostratigrafiske klassificering synes at 

Fig. 7. Skematisk fremstillede glacialstratigrafiske lagsøjlepro-
filer fra 24 udvalgte lokaliteter øst for Hovedopholdslinien. 

Selected glacio- stratigraphic columns form 24 localities east of 
the Main Stationary Line. Lok. I: Randers egnen (Larsen et al. 
1977), 2: Mols-Helgenæs-Nordsamsø (Houmark-Nielsen 
1980), 3: Sydsamsø-Tunø-Vejrø (Houmark-Nielsen 1980), 4: 
Lindø (Smed 1962), 5: Sønderby Klint (Schwan & van Loon 
1979), 6: Halk Hoved-Sdr. Vilstrup Klint (Jessen 1930; Fre
deriksen 1976), 7: Als (Sjørring 1977), 8: Ristinge Klint (An
dersen 1945; Ehlers 1979), 9: Sjællands Odde (Houmark-
Nielsen 1980, 10: Sejerø Bugt (Houmark-Nielsen 1980), 11: 

afsløre, at morænernes stenindhold (% pal. kalk-
g sten og lerskifer af den totale mængde fjerntrans-
å porterede) til en vis grad afspejler deres »her-
a komst«, idet moræner afsat af isstrømme, hvis 
t bevægelse anses for at have været fra sydøstlige 

retninger, fører et relativt højt indhold af palæo-
zoisk materiale, antageligt optaget i Østersøen. 

r Moræner, som anses for aflejret af nord- og 
i. nordøstfra kommende iskapper, viser derimod et 

lavere palæozoisk klastindhold. Det skal dog be
mærkes, at de anførte klast-procenter på flere lo
kaliteter og i visse enkeltområder udviser en 

s større lokal variation end de her præsenterede 
j gennemsnit lader ane. Yderligere har det ikke 

været muligt at fremskaffe et tilstrækkeligt om-
l fattende materiale, uden at tællinger i afvigende 
; fraktioner forekommer. Den overvejende del af 

tællingerne er dog foretaget efter den klassiske 
1 metode (Ussing & Madsen 1897) i fraktionen 6 

mm til 60 mm. 

Sen-Saale fremstødet (fig. 8) 
t Moræne-aflejringer fra dette fremstød er efter alt 

at dømme overlejret af limniske Eem-aflejringer 
, ved Hollerup (Larsen et al. 1977) og marint Eem 

på Vejerø (Houmark-Nielsen 1980) og Als 
i (Sjørring 1977), samt af marine, interstadiale af

lejringer ved Holmstrup (Petersen & Buch 1974). 
f Morænen synes endvidere at være sporet over 

store dele af det nordlige Bælthav (Houmark-
Nielsen 1980), Røsnæs (Berthelsen 1975 a; Pe
tersen 1973), det sydøstlige Jylland (Frederiksen 
1976) samt Korsør (Nielsen 1980). 

Glacialtektoniske undersøgelser fra Ølst-om
rådet (Nielsen 1973) og tillfabric-studier fra 

: Randersegnen (Larsen et al. 1977), Sydsamsø 
med omliggende øer (Houmark-Nielsen 1980) og 
enkelte skurestriber (Smed 1962) angiver isbe-
vægelse fra sydøstlige retninger. Morænens høje 
indhold af palæozoisk klastmateriale (Houmark-

Lammefjorden (Houmark-Nielsen, 1980, 12: Røsnæs-Asnæs 
(Petersen 1973; Berthelsen 1975 a), 13: Hindsholm (Rasmus
sen 1975; Ussing & Madsen 1897), 14: Korsør (Nielsen 1980), 
15: Omø (Jacobsen 1976), 16: Lolland (Andersen 1957; Fre
dericia 1979), 17: Ven-Glumsløv (Rasmussen 1973; Adrielson 
pers. medd.), 18: NØ-Sjælland (Berthelsen 1974, 1975 b; 
Rasmussen 1974), 19: Halsnæs (Houmark-Nielsen 1980, Jen
sen 1977; Sjørring 1974), 20: Nykøbing Sj. (Houmark-Nielsen 
1980), 21: Horns Herred (Houmark-Nielsen 1980), 22: 
Holmstrup (Petersen & Buch 1974), 23: Strandegd. Dyrehave 
(Petersen & Konradi 1974), 24: Møn (Aber 1979; Berthelsen 
et al. 1977). 

5* 
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Fig. 8 ?sen-Saale fremstød. Formodet udbredelse, bevægelses
retning og sandur-aflejringer. 

? "Late Saalean" advance. Estimated extension, direction of 
movement and sandur deposits indicated, (for symbols see fig. 
12). 

Nielsen 1980; Jessen 1930; Nielsen 1980; Pe
tersen & Buch 1973; Sjørring 1977) peger på 
baltisk oprindelse. 

Den største udbredelse af dette »Ungbaltiske« 
Saale-fremstød kan, som antaget af Sjørring & 
Frederiksen (1980), være markeret af udbredel-
seslinien for flintkonglomeråtet i Vestjylland. De 
»højere-liggende« hedeslettedannelser beskrevet 
af V. Milthers (1939), som henføres til den forri
ge nedisning, kunne stå i forbindelse med af
smeltningen fra dette isfremstød. 

Norske og gammelbaltiske fremstød (fig. 9) 
Den norske moræne er beskrevet fra det nordlige 
Bælthav (Houmark-Nielsen 1980) og fra Nord
østsjælland (Berthelsen 1974; Jensen 1977; 
Rasmussen 1974; Sjørring 1973, 1974) samt fra 

Ven og Glumsløv (Adrielson pers. medd.; Ras
mussen 1973). 

Gammelbaltisk moræne er beskrevet fra de 
sydøstlige egne af landet (Aber 1979; Andersen 
1945; Berthelsen et al. 1977; Nielsen 1980; Pe
tersen & Konradi 1974; Sjørring 1977). Bevæ-
gelsesspor fra begge disse to fremstød er kun 
sporet indenfor samme profil på enkelte lokali
teter omkring det nordlige Øresund (Adrielson 
pers. medd; Rasmussen 1973). 

Glacialtektoniske undersøgelser og tillfabric-
analyser (Berthelsen 1975 b; Houmark-Nielsen 
1980; Jensen 1977; Sjørring 1974) indicerer, at 
den Norske moræne aflejredes af en nordfra 
kommende iskappe, mens den Gammelbaltiske 
moræne afsattes af en is fra sydøstlige retninger 
(Aber 1979; Berthelsen et al. 1977; Nielsen 
1980). Selvom den Norske moræne til tider kan 
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Fig. 9. Norske- & Gammelbaltiske fremstød: Udbredelse og 
bevægelsesretning. 

"Norwegian and Old Baltic" advances. Extension and direction 
of movement indicated, (for symbols see fig. 12). 

indeholde større mængder palæozoiske klaster 
(Houmark-Nielsen 1980), er mængden oftest lav 
(Adrielson pers. medd.; Berthelsen 1976; Pe
tersen & Konradi 1974). 

Den Gammelbaltiske moræne indeholder 
derimod oftest en relativ stor mængde palæozoisk 
materiale (Aber 1979; Andersen 1945; Berthel
sen et al. 1977; Nielsen 1980; Petersen & Konra
di 1974; Sjørring 1977). 

Den Norske morænes karakteristiske høje ind
hold af opblandede kvartære foraminiferer fra 
Skærumhede havets aflejringer (Ældre Yoldia 
Ler) (Berthelsen 1974; Houmark-Nielsen 1980; 
Jensen 1977; Petersen & Konradi 1974; Ras
mussen 1974; Sjørring 1973, 1974), og den 
Gammelbaltiske morænes placering over det 
marine Eem på enkelte lokaliteter (Andersen 
1945; Berthelsen et al. 1977; Petersen & Konra
di 1974) angiver Weichsel alder for begge disse 
fremstød. 

De glacialtektoniske forstyrrelser på Ven og 
ved Glumsløv (Adrielson pers. medd.; Rasmus
sen 1973) peger på, at den Gammelbaltiske is er 
yngre end den Norske-. Tilstedeværelsen af 
mægtige, finkornede smeltevandsaflejringer, af
sat af nordgående smeltevandsstrømme mellem 
aflejringer fra det Norske fremstød og Hoved
fremstødet i området omkring det nordlige Bælt
hav (Houmark-Nielsen 1980), støtter denne an
tagelse og peger samtidig på, at den Gammelbal
tiske is antagelig ikke overskred denne region. 
Da lignende aldersrelationer, som nævnt ovenfor, 
er beskrevet fra Lindø (Smed 1962), kunne det 
tænkes, at det Norske fremstød har haft en større 
udbredelse (til Lindø) end forekomsten af Norsk 
moræne i øvrigt lader formode. Det er derfor 
vanskeligt at sige noget sikkert om den maksi
male udbredelse af aflejringer og dertil knytte 
morfologiske landskabselementer fra disse to 
fremstød. 
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Fig. 10. Hovedfremstødet: Udbredelse, bevægelsesretning, "Main Danish" advance. Extension, direction of movement, 
sandur-aflejringer og morfologiske elementer. sandur deposits and morphological features indicated, (for 

symbols see fig. 12). 

Hovedfremstødet (fig. 10) 
Hovedfremstødets morænedannelser er sporet 
over størstedelen af det østdanske område (Aber 
1979; Andersen 1945; Berthelsen 1975 a & b; 
Berthelsen et al. 1977; Fredericia 1979; Frede
riksen 1976; Houmark-Nielsen 1980; Jacobsen 
1976; Larsen et al. 1977; Nielsen 1980; Petersen 
1973; Petersen & Buch 1974; Petersen & Kon-
radi 1974; Rasmussen 1973, 1974, 1975; Sjør-
ring 1977), 

I den nordlige del overlejrer Hovedfremstødets 
moræne den Norske is' eller ældre aflejringer og i 
den sydlige del den Gammelbaltiske moræne el
ler ældre aflejringer. Glacialtektoniske undersø

gelser og tillfabric-analyser (Aber 1979; Ber
thelsen 1975 a & b; Berthelsen et al. 1977; Fre
dericia 1979; Frederiksen 1976; Houmark-
Nielsen 1980; Jacobsen 1976; Kraag 1978; Lar
sen et al. 1977; Madsen & Nordmann 1940; 
Nielsen 1980; Rasmussen 1973, 1974, 1975; 
Sjørring 1977) samt skurestribeiagttagelser (An
dersen 1933, 1945, 1957, 1963, 1964; Bøggild 
1899; Lundqvist 1961; V. Milthers 1935) fra 
Øerne og Vestskåne angiver isbevægelse stort set 
fra nordøstlige retninger dog med tendens til 
mere sydsydvestligt rettet bevægelse i de østlige 
og sydlige egne og en mere vestsydvestlig bevæ
gelse i nordvest. 
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Stenindholdet i NØ-morænen (Aber 1979; 
Andersen 1945; Berthelsen et al. 1976, 1977; 
Fredericia 1979; Frederiksen 1976; Houmark-
Nielsen 1980; Jacobsen 1976; Jessen 1930; 
Nielsen 1980; Petersen 1973; Petersen & Buch 
1974; Petersen & Konradi 1974; Rasmussen 
1975; Sjørring 1977) er normalt fattigt på palæo-
zoisk klastmateriale udenfor det sydøstligste 
Danmark, d.v.s. udenfor det område, hvor der på 
NØ-isens rute forekommer større mængder pri
mært Palæozoikum i det sydlige Skåne. 

Andersen (1933) henfører NØ-isens største 
udbredelse til Hovedopholdslinien, mens Madsen 
(1928) peger på en noget mere vestlig beliggen
hed af isranden i det sydlige Jylland. 

Tunneldalene i Østjylland, hvoraf nogle når 
helt frem til Hovedopholdslinien og andre kun til 
senere afsmeltningslinier bag denne, blev tidligt 
sat i forbindelse med isens ophold ved Hovedtil-
standslinien (Ussing 1903 & 1907). 

Under NØ-isens afsmeltning formodes de 
markante nordvest - sydøstgående bakkestrøg og 
dalsystemer i det nordlige Midtjylland dannet i 
forbindelse med en mere israndsparallel afdræ-
nering. Disse israndsstrøg kan formentlig følges 
ind under yngre glaciale aflejringer i Storebæltre
gionen (Houmark-Nielsen 1980; Jacobsen 1976; 
Nielsen 1980; Rasmussen 1975) over Falster 
(Kraag 1979) til Møn (Aber 1979; Berthelsen 
1979 b, Berthelsen et al. 1976). Andre bakkesy-
stemer med samme retninger og som også viser 
istryk fra nordøst, men som er dækket af yngre 
glaciale dannelser forekommer på Vest- og Syd
fyn (Andersen 1963) og i det nordøstligste Sjæl
land (Berthelsen 1974) og kan have en analog 
genese. Enkelte åse på Fyn og Falster kunne li
geledes tænkes afsat i forbindelse med isfremstø-
det fra nordøst. 

Det østjyske fremstød (fig. 11) 
Morænedannelser fra det Østjyske fremstød er 
sporet i de østjyske kystegne og på Øerne, hvor 
de overlejrer Hovedfremstødets aflejringer (Fre
dericia 1979; Houmark-Nielsen 1980; Jacobsen 
1976; Jensen 1977; Petersen & Buch 1974; 
Sjørring 1974, 1977). 

Glacialtektoniske undersøgelser og tillfabric-
analyser (Fredericia 1979; Houmark-Nielsen 
1980; Jacobsen 1976; Jensen 1977; Petersen & 
Buch 1974; Rasmussen 1974; Sjørring 1973, 

1974, 1977) og skurestriber (Andersen 1933; 
1957; Bøggild 1899) indicerer, at isbevægelsen 
øst for Storebælt var rettet mod vest, mens den 
vest for bæltet synes mere nordvestgående. Ind
holdet af palæozoisk klastmateriale i morænen 
(Fredericia 1979; Houmark-Nielsen 1980; Ja
cobsen 1976; Petersen & Buch 1974) synes at 
være noget varierende, dog forekommer den ri
gere på palæozoisk materiale i den sydlige del af 
landet end i den nordlige. Denne vest- og nord-
vestrettede isstrøm formodes at have haft sin 
største udbredelse langs den Østjyske israndsli-
nie, men kun på Mols er den endnu blevet fulgt 
nogenlunde tæt til isranden. 

I forbindelse med fremrykningen over de øst
jyske kystegne udformedes antagelig det såkaldte 
Odder - Elbo dalkompleks (Berthelsen 1972), 
mens afsmeltningen forårsagede dannelse af is-
randsparallelle bakkestrøg bag den Østjyske is
rand. 

Det Centralfynske dødisområde kunne ligele
des stå i forbindelse med den Østjyske is' af
smeltning, ligesom de morænedækkede dødis-
landskaber ved Brorfelde (Seising 1980) og åsene 
vest for Køge, de nord-sydgående israndsstrøg i 
Midt- og Nordøstsjælland samt tunneldalene ved 
Farum, langs Østjyllands kyst og på Fyn kunne 
formodes dannet under den Østjyske is' afsmelt
ning. 

Bælthav fremstødet (fig. 12) 
Bælthavfremstødets moræneaflejringer er sporet 
over størstedelen af Nordsjælland, Sejerø, og 
Sydsamsø (Houmark-Nielsen 1980) og formodes 
at være tilstede på det resterende Sjælland (Ber
thelsen 1974,1975 a & b, Berthelsen et al. 1976; 
Nielsen 1980; Rasmussen 1974; Petersen 1973), 
Øst- og Sydfyn (Rasmussen 1975, Schwan & van 
Loon 1979), Omø (Jacobsen 1976), Ristinge 
Klint (Ehlers 1979), Sydøstjylland (Frederiksen 
1976, Sjørring 1977), Lolland (Andersen 1957, 
Fredericia 1979), Falster (Kraag 1978), samt 
Møn (Aber 1979, Berthelsen et al. 1977). 

Glacialtektoniske undersøgelser og tillfabric-
analyser (Aber 1979; Adrielson pers. medd.; 
Berthelsen 1974, 1975 a & b, Berthelsen et al. 
1977; Fredericia 1979; Frederiksen 1976; Hou
mark-Nielsen 1980; Jacobsen 1976; Nielsen 
1980; Petersen 1973; Rasmussen 1973, 1974, 
1975; Rosenkrantz 1944; Schwan & van Loon 



72 HOUMARK-NIELSEN: Glacialstratigrafi 

ØSTJYSKE FREMSTØDS 
MORÆNE £/. SANDUR ^ISTRYK 

ØSTJYSKE ISRANDSLINIE 

-TILL FABRIC 
- SKURESTRIBE 

Fig. 11. Østjysk fremstød: Udbredelse, bevægelsesretning, san
dur-aflejringer og morfologiske elementer. 
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fcØDØDIS AFLEJRING 

"East Jutland" advance. Extension, direction of movement, 
sandur deposits and morphological features indicated, (for 
symbols see fig. 12). 

1979; Sjørring 1977) samt skurestriber (Ander
sen 1957; Bøggild 1899; Jacobsen 1976; Lund
qvist 1961; V. Milthers 1935) indicerer en gene
rel isbevægelse fra sydsydøst, med stor lokal va
riation i de lobeformige randområder. Indholdet 
af palæozoisk materiale i Bælthavfremstødets 
moræne (Aber 1979; Berthelsen et al. 1976; 
Berthelsen et al. 1977; Ehlers 1979; Fredericia 
1979; Houmark-Nielsen 1980; Jacobsen 1976; 
Nielsen 1980; Petersen 1973; Rasmussen 1975; 
Sjørring 1977) er højt, hvilket støtter formodnin
gen om et baltisk kildeområde. 

Det eneste fremtrædende israndsstrøg, som 
med sikkerhed kan henføres til Bælthavfremstø

det, er den nordlige del af Odsherredbuerne 
(Houmark-Nielsen 1980). Formentlig danner de 
submarine rygge og de mellemliggende øer i det 
nordlige Storebælt (Sejerø,— Samsø-linien) en 
vestlig forlængelse af israndsstrøget. Da der ikke 
foreligger nyere undersøgelser fra store dele af 
Fyn og Østjylland, kan en korrelation med det af 
Madsen (1928) skitserede Bæltfremstød hverken 
be- eller afkræftes, men en nærliggende mulighed 
er det naturligvis at sammenstille de to isrands-
dragninger. Dette stemmer overens med, at kun 
et (Ungbaltisk) fremstød nemlig det Østjyske — er 
sporet på Horsensegnen (Berthelsen 1949). Det 
er ikke usandsynligt, at Bælthavfremstødets stør-
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Fig. 12. Bælthav fremstødet: Udbredelse, bevægelsesretning, 
sandur-aflejringer og morfologiske elementer. 

"Belt Sea" advance. Extension, direction of movement, sandur 
deposits and morphological fratures indicated. Symbols: 

Bælthav fremstødets moræne = "Belt Sea" till, istryk = direc
tion of ice pressure, skurestribe = glacial striation, slæb = trails, 
dødis aflejring = glacial lake deposit, Bælthav fremstødets ud
bredelse = extension of the "Belt Sea" advance, formodet is-
randsstadie = presumed location of recessional ice margin. 

ste udbredelse øst for Øresund markeres af den 
såkaldte Lavbaltiske is' udbredelse i Skåne bl.a. 
beskrevet af Gry (1932). 

Under Bælthavfremstødets afsmeltning forme
de genfremstød formodentlig de markante rand
morænedannelser over Røsnæs — Hindsholm 
(Berthelsen 1975 a; Rasmussen 1975) og de øv
rige submarine rygge i Storebælt med deres for
længelse på hhv. Fyn-Langeland og Vestsjælland 
(Andersen 1927; Nielsen 1980). Analoge af-
smeltningsstadier kan antagelig spores i det sydli
ge Lillebælt (Milthers 1948), mens der ikke synes 
at optræde submarine randmorænedannelser i 
Øresund (Hornsten 1978). 

Bælthavfremstødets afsmeltning gav sandsyn
ligvis ophav til dannelsen af dødisområderne ved 

Egernsund og Stenstrup samt nord for Åmosen, 
og omkring Farum-Lynge og øst for Næstved. 
Åsene ved Mogenstrup, Skuldelev, Strø Bjerge 
og Hornbæk, foruden Genner ås, skal sandsynlig
vis også relateres til Bælthavfremstødet eller se
nere afsmeltningsstadier herfra. 

Afsmeltningen forårsagede dannelsen af større 
sanduraflejringer på Midtfyn, i Sejerøbugten, 
Saltbækvig og i forbindelse med udformningen af 
Halleby- og Susåens tidlige afdræningssystemer 
(Andersen 1924). 

Konklusion 
I den glacialstratigrafiske model for Danmark øst 
for Hovedopholdslinien optræder bevægelsesspor 
og moræne-aflejringer fra seks større isfremstød. 

i 
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De mellemliggende isfrie afsnit repræsenteres af 
intermorænale smeltevandsdannelser, der er 
sporet i hele det østdanske område. 

I: Sen-Saale-fremstødet bevægede sig ind over 
landet fra sydøstlige retninger og aflejrede en 
moræne særdeles rig på palæozoisk klastmateri-
ale, men yderst fattig på opblandede kvartære 
foraminiferer. Dets maksimale udbredelse ligger 
vest for Hovedopholdslinien (fig. 8). 

II: Det Norske-isfremstød, der antages at være 
det ældste i Weichsel, repræsenterer en nordfra 
kommende iskappe, hvis moræne karakteriseres 
af relativt ringe mængde palæozoisk klastmateri-
ale og et iøjnefaldende indhold af foraminiferer 
fra det Ældre Yoldia Ler. Den Norske is formo
des at have sin maksimale udbredelse på Øernes 
nordlige dele. Under afsmeltningen berørte et 
genfremstød egnene omkring Sjællands Katte-
gatskyst (fig. 9). 

III: Under det Gammelbaltiske-fremstød af
lejrede den sydøstfra kommende iskappe en 
moræne rig på palæozoisk klastmateriale. Den 
Gammelbaltiske is formodes at have dækket de 
sydøstlige dele af landet under sin maksimale ud
bredelse. Nordgående smetevandsstrømme, 
sandsynligvis med udløb i Kattegat-lavningen, 
aflejrede finkornede smeltevandsaflejringer i 
områderne omkring det nordlige Bælthav og syd
lige Kattegat, (fig. 9). 

IV: Hovedfremstødet, hvis bevægelse var fra 
nordøstlige retninger, aflejrede en moræne al
mindeligvis fattig på palæozoisk klastmateriale. 
Dets maksimale udbredelse går langs Hovedop
holdslinien, hvorfra vestgående smelte-
vandsstrømme aflejrede de vestjyske hedesletter. 
Under afsmeltningen formede adskillige gen
fremstød fortrinsvis fra nordøst markante is
randsparallelle bakkestrøg i det østlige af Jylland 
og på Øerne. (fig. 10). 

V: Det Østjyske-fremstød, med bevægelsesret
ning fra øst og sydøst, aflejrede en moræne med 
et middelhøjt indhold af palæozoisk klastmateri
ale. Under den maksimale udbredelse, der mar
keres af den Østjyske israndslinie, forårsagede 
nordgående smeltevandsstrømme, sandsynligvis 
med forbindelse til det vestlige Kattegat, dan
nelsen af fremtrædende dal-sahdurer i det nordli
ge Østjylland. Under afsmeltningen formedes 
adskillige israndsparallelle bakkerygge af gen
fremstød fra østlige retninger (fig. 11). 

VI: Bælthavfremstødet, der formodes at være 

l 

det yngste Weichelfremstød, kom fra syd- og 
sydøstlige retninger og aflejrede en moræne rig 
på palæozoisk klastmateriale. Dets maksimale 
udbredelse går langs Vejrhøjbuerne over Sejerø 
til Sydsamsø og følger antagelig den af Madsen 
(1928) beskrevne israndslinie E (Bæltfremstø
det). Udenfor den stærkt lobeopdelte isrand af
lejredes hedesletter og dalsandurer af nordgåen
de smeltevandsstrømme i Sejerøbugten og på 
Midtfyn. Et genfremstød under den generelle 
afsmeltning dannede Hindsholm-Røsnæsbuen og 
genoplivede måske også dele af Vejrhøjbuerne. 
Smeltevandsaflejringer fra dette genfremstød af
drænede det centrale Sjælland gennem Åmose-
lavningen og Saltbæk Vig. Adskillige yngre gen
fremstød formodes at have givet ophav til yderli
gere tungeformede, israndsparallelle bakkestrøg 
under den fremadskridende afsmeltning mod 
sydøst (fig. 12). 

Tak 
Der skal rettes en tak til Asger Berthelsen for 
kritiske kommentarer til manuskriptet, til John 
Frederiksen (DSB) og Karen Louise Knudsen 
(Århus Universitet) for undersøgelse af forami-
nifer-præparater samt til fotolaboratoriet ved 
Geologisk Centralinstitut for udført fotoarbejde. 
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