Cromer-skovlaget i Frihavnen
og trælevningerne i de ravførende
sandlag' ved København.
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Det er et opgør af. nogle ældre undersøgelser, de følgende
blade skulde bringe. Da der næppe vil vise sig lejlighed for
mig til videre at forfølge de spørgsmål; som her behandles, har
j eg ment i korte træk . at burde gøre rede for den opfattelse af
visse dannelser i vor hovedstads umiddelbare nærhed , hvortil
deres indhold af plantelevninger skulde synes at lede.
I »Dansk geologisk Forening« har jeg haft den ære ved
. møderne den 8. Februar 1894 og den 14. Marts .1895 at med
dele en oversigt over hvad inden- og udenlandske undersøgelser
har lært os om de geologiske og plantehistoriske vidnesbyrd, som
t�rvemoserne og lignende dannelser afgiver. �et første foredrag
behandlede de undersøiske skove og tørvemoser;. i det sidste be- .
tragtedes sagen fra et almindeligere synspunkt. Her,ed førtes
jeg naturlig til en omtale af de planteførende aflejringer, der·
optræder i diluviet omkring København, hvor særlig de store ar
bejder ved udgravningen af frihavnens bassiner har åbnet den
danske kvartærgeologi så rige gruber.
Allerede ved tidligere lejlighed havde jeg været optagen af
undersøgelser over visse af disse lags planterester. I anledning
af det skandinaviske naturforskermøde i København i sommeren
1892 overdrog afdøde professor JOHNSTRUP mig' for Museet at
bestemme trælevningerne i de ravførende sandlag ved Vestre
Kirkegård (på Valby Bakke) og ved Ordrup. Sammen med de af
andre udførte undersøgelser af fundne plantefrø og insektlevninger
Dansk

geolog.

Foren. Nr."4.

2

18

GEORG F.

L.

SARAUW.

benyttedes resultaterne af JOHNSTRUP ved fremlæggelsen i mødet
den 8. Juli. Den hele sag blev dog kun ganske kort berørt, og
beretningen om mødet giver kun meget sparsomme oplysninger 1).
Med taknemlighed mindes jeg den velvilj e , hvormed professor
JOHNSTRUP da, som altid, kom mig imøde ved arbl'jdet. En p!\
tænkt fortsættelse af de afbrudte undersøgelser blev dog ikke
virkeliggjort; deres ufuldkommenhed er jeg mig derfor vel be
vidst, men mener �og ikke at burde tilbageholde en beskeden
fremstilling af det udførte arbejde i hll.b om, at det måtte kunne
tjene andre til nogen nytte - arbejd �ts oprindelige formlil 2).
En udførlig' .og indgliende fremstilling af de her behandlede
geologiske forhold i F ri h av n e n foreligger ikke. Kommunelærer
H. N. ROSENKJÆR, ved hvis lirvågne blik, utrættelige �id og
beundringsværdige energi samlingerne af plantelevninger fra Fri-'
havnen for en stor del er bragt tilveje, har i tidsskriftet »Naturen
og M6nnesket« 3) givet en almindelig skildring.
Til denne samt til oplysninger, med,delte af museumsinspek
tør V. HINTZE, foruden til egne iagttagelser pli stedet må omtalen
. af de geologiske forhold her støttes.
Det iagttagne profil langs østvæggen af Frihavnens midtermole4) udviste i store træk følgende lagdeling:
6. Øresundets bund med marine lag.
5. Undersøisk tørvemose.
4. Øvre morænebænk.
3. Diluvialsand.
2. Nedre morænebænk.
1. Saltholm skalk (n!\t længere mod Nord i Frihavnen).
I »Naturen og Mennesket« 1893, p. 23-27 ; 1896, p. 274
.,-284 omtaler ROSENKJÆR forekomsten af sand-, ler· og tørve·
l) Forhandlingerne ved de skandinaviske Naturforskeres 14. Møde
i Kjøbenhavn 1892. Kbhvn. 1892. p. 432-434.
2) Professor, dr. N. Y. USSING har velvillig. tilladt mig revision
og benyttelse af det på Mineralogisk Museum be roende materiale, der
i . sin tid var genstand for mine undersøgelser.
S) ROSENKJÆR, H. N.: Fra Frihavnen. .Naturen og Mennesket
Bd. 9. Kbhvn. 1893. p. 1-30. S a m m e : Fra Frihavnens Bund, ibid.
Bd. 15. 1896. p. 259-284.
') Se ROSENKJÆR, l. c. 1893. pag 12. Kortet, ved B.
•.
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�ller dyndblokke i nedre morænebænk (2); I disse blokke atter
fandtes lag med træ og andre plantelevninger samt brunkul og
rav foruden en mængde brudstykker af skaller af ferskvands
bløddyr og en landsne gl (Helix). .Af en af blokkene udtog e s
brudstykker af knogler; i sand· og lerlag fandtes levninger af
mos og plantefrø. '
Til, disse dannelsers petrografiske .. forskellighed svarer ikke
et forskelligt indhold af planterester. B lokke ne optrå dte i mængde
Qg af me ge t forskellig størrelse _i h av ne ns sydlige del, særlig i
d et østlige sejlløb mellem midter- og østmolen, i en dybde under
havfladen af 8-10 m. og hem ed 5 m. under ' havbunden.
Ifølge meddelelse, given af V. E. HrNTZE, kunde her skelnes
me lle m to h orizonter af forste ningsførendo. ferskvands-lerlag, der
indesluttede trælevninger : en øvr e, der øjensynlig var optage n i
Qg samme narbe jdet med moræne n, og en ne dre , der ikke viste
,
noget indh old af moræ ne ste n.
Begge horizonterindeholdt talrige s kal stu mper, som efter
udslemning og be ste mmelse af AD. JENSEN viste sig at ti lh øre:
Bythinia tentaczelata LINN., Pisidium sp. og Helix sp. Kun
Bythinia var tilstede i større mæn gde, sær lig fore kom talrige
v elbevarede lå g af de nne fe rskvandssne gl. De sude n fandte s i
øvre hor izont skalstumper af Hyalina nitida (MJrLL.) [syn. Helix
nitida (MULL.)J, i nedre af Sphærium 'corneum (LINN.) [syn.,
Cyclas cornea LAMARCK]. }<'orske lle n melle m de to horizonters
skalindhold tu rde me st b er o p§, tilfældigheder..
De i e t . e get l ag af fint, blå grå t ler e ller i sand umiddel
bart ved samme fundne Mosse r er be stemt af C. E. O. JENSEN
(Hv alsø) som: Amblystegitem giganteum (SCHIMP.) DE NOT ( over
veje nde) , A. {luitans (�.) DE NO T. og A. 8corpioides (L.) LINDB.
U nder søge lsen af de i sand blokke eller ler lag fundne frø er
udfør t af frøkontrolbe styrer cand. mag. O. R9sTRUP, som de rom
har afgivet e n kort beretning l), til hvis angivelser han godheds
.
fuldt har me dde lt mig nog le mindre æ ndringer. Uste n bliver
be re ft!!r følge nde :
•

·

l) ROSTRUP, O.: Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol for 1893-94.
Kbhvn. 1895. p. 37.
2"

20

GEORG

F. L. SARAUW.

Makros porer af Selaginella (eller Isoetes).
Frø eller frugte r af:

Potamogeton sp.,
Ceratophyllum oxyacanthum s. demersum,
Batrachium sp.,
Hippuris vulgaris,
Limnanthemum nymphæoides,
Scirpus sp.,_
Eriophorum sp.,
Carex sp.,
Cladium Mariscus,
Menyanthes tri{oliata,
Ajuga reptans,
Cirsium !'lp.,
Umbelliferæ,
Cornus sanguinea
samt ube ste mte frø 1)
»Af disse høre r Limnanthemum nymphæoides til de her
.

•

.

. L andet uddøde Plantearter, idet de n paa de Steder, hvor de n
nu voxer, er indført af Mennesker eller tilfældig forvildet«.
De n langt overveje nde del af de fundne planter er sManne,
som vokser i eller ved fer sk vand, e ller dog pil, fugtige steder.
En repr æsentant for krat- eller u nderskove n er R ø d Korne l
(Cornus sanguinea) ,_ og hertil slutter sig de af mig selv be_ ste mte træarter II !Il s s e l og E g. Disse sko,·træer bidrager me st
til at give den he le flora præg.
I de »tør ve agtige Dyndblokke e 2}, der indeholdt Bythinia
l agene, fandte s e n mængde t rægrene og stykker af træstammer;
disse var fladtrykte. En del af det af hr. ROSENKJÆR her sam
lede, til Mineralogisk Museum _afgivne måteriale har je g kunnet
undersøge.
Disse træstykker var følgende:
Cupressinoxylon. Et fladt, Mrdt, tungt ve dstykke, sort
med silke agtig glans som br unkul, 6.3 cm. langt, 4.5 cm. bre dt,
"

l) ROSENKJÆR omtaler' J. c., 1896, p. 276, 281 forekomsten af
fyrrekogleskæJ. Disse har jeg ikke set.
2) ROSENKJÆR, J. c. 1893. p. 24; 1896, p. 275.
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0. 7 cm tykt. Veddet stærkt destrueret. Længdetrakeidei'ne med
1-3 rækker ring prikker. Marvstrå leceIlernes tangentialvægg e
ud en prikker ; radialvæggene med små, simple, skrå t elliptiske
eller spalteformede prikker. Tværtrakei'd er og harpiksg ange mang
ler. Harpiks ce lle r synes sjældne. Veddet i øvrigt vanskeligt at
und ersøge ved sni t.
Quercu8 sp. 4 fladtrykte stykker af Eg. Vedd et til dels
særdeles vel bevaret; overfl ad en mørk og glat, splinten gråg ul,
kærnen mørkere. Stykkerne må lte i længde, brede og tykkelse:
.

8.5
16.5
13.0
17. 5

cm
cm
cm
cm

X
X
X
X

2. 8
6.4
11.0
13.5

cm
cm
cm
cm

X
X
X
X

1. 3 cm;
cm;
1. 5 cm;
3. 3 cm.
1.6

Veddet er » kredsporetf d. v. s. med meget vide kar i vårveddet, ord nede i 2-3 kredse. De langt snævrere kar i sommerveddet lidet talrige, ord nede i radiale, ikke forgrenede rækker.
Årringene skarpt beg rænsede. De fleste marvstrå ler smalle, 1-2
celler brede; men »brede« marvstrå ler, med ind til 8 celler jævn
sides, optrædende mellem hine. Karrenes bund e med stor rund
gennemboring, deres tynde vægg e med små simple prikker eller
elliptiske ring prikker, . hvori spalter. Prikkerne kan være meget
talrige og tætstillede. Klædningscellerne korte og bug ted e. Fyld
ceiler i karrene. -:-' Medens veddets bygning såled es stemmer
med Eg ens l), find es dog i små karrenes antal og fordeling m. m.
visse afvigelser fra vore to nulevende Egearters ; det fore
liggende ved turde derfor tilhøre en uddød tertiær Egeart, måske
beslægtet med Quercu8 8ubgårryana CASP. 2), men ikke selve
d enne. Heller ikke findes fuld overensstemmelse med nogen af
d e af FELIX 3) beskrevne tertiære arter af Quercinium.
.1) KNY,

L.: Botanische Wandtafeln. 7. 1886.

p.

303-334. Taf.
Ueber die
Anatomie des Eichenholzes. Pringsheims Jahrhiicher fiir wissen
schaftIiche Botanik. Bd. 15. 1884. p. 209-281. Taf. IX-XII. Gr up
pen A, a, I, a.
2) CASPARY, ROB.: Einige fossile Holzer Preussens. Schr. d. phys.
okonom. Ges. zu Konigsherg. J g. 28. 1887. p. 44.
3) FELIX, J.: Untersuchungen iiher fossile Holzer. Zeitschrift
der Deutschen geologischen GeselIsehaft. Bd. 35. 1883. p. 59-91.
Taf. II-IV.
LXXIV-LXXVI:

Quercus sessili{lora SM. '- ABROMEIT, J.:
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I følge med hr. ROSENKJÆR har jeg selv, her i det mørke
skalførende ler, nær ved østmolen og nær sejlløbets bund udtaget
et vandslidt og siden fladtrykt, skarpkantet træstykke, 12.0 cm.
langt, 6.0 cm. bredt, 1. 5 cm. tykt, der ved den mikroskopiske
undersøgelse af veddet viste sig at være E g (Quercus), samme
art som foregående. I karrene optrådte hyppig ravgule klum
per eller propper af fyldgummi samt fyldeelIer (thyller) l).
Om endnu et sådant stykke egetræ skal jeg give nogle nær
mere oplysninger. Det var optaget af V. HINTZE i det forste;.
ningsførende sorte ler, omtr. 7 5 m. øst for midtermolen , omtr.
50 m. syd for dennes nordende og 8.0-8. 5 m. under havets vand·
spejl v ed daglig vande. Stykkets længde var 26 cm. Det var
glat, vandslidt og fladtrykt, hvilket sidste allerede fremgik af
årringenes forløb på tværsnittet, men end tydeligere sås på »mi·
Kroskopiske« snit, idetlrarrenes vægge var sammentrykte i fEit
ning af den korte akse (demie 4 cm., den lange akse 15 cm�
lang). Ved gennemskæring af vedstykket fandt jeg i dette gange
af et borende dyr, hvis omtrent kredsrunde; dog noget elliptiske,
1.0-2. 5 mm. vide, lerfyldte borehuller også iagttoges på ved·
dets glatte, mørkere brungrå overflade. På tværsnit ses gan
gene sammenklemte i samme retning, som veddet er fladtrykt.
Som naturligt, er de altså borede, inden trykvirkningen indtrådte.
Gangene, der ,er fyldte med »ormemelc 2), forløber på langs og
på tværs, mest i, det ydre ved (gangstrækninger indtil 4. 1 cm.
lange iagttagne). Snarest turde gangene skyldes larven af en
T r æ b u k (Oerambycidæ). I nutiden optræder af disse Oallidium
variabile L. på Egen 3). Både ved form og vidde afviger do fra
'
de få hidtil beskrevne arter af insektlarvegange i tertiært træ 4).

1) TEMME, F.: Ueber Schutz· und Kernholz, seine Bildung und
seiue physiologische Bedeutung. Landwirtsch. Jahrbiicher. Bd. 14.
1885. p. 465-484.
2) Ganske lignende kornede ',koprolither< af Billelarver i brunkul
træ afbildes af QUENSTEDT, FR. A.: ,Handbuch der Petrefaktenkunde.
3. Aufl. 1885. p. 482, Atlas, Tab. 37, Fig. 36.
S) ALTUM, B.: Forstzoologie. S. Insekten. Abth. 1. Berlin 1881.
pag. 338.
4) KOLBE, H. J.: Zur Kenntniss von Insektenbohrgangen in fos·
silen Holzern. Zeitschr. d. Deutschen geolog. Ges. Bd. 40. 1888. p.
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Fra samme findested modtog jeg et træstykke, fundet
af en arbejder, der erklærede, at det stammede fra det sorte,
forsteningsførende lag. Ved karakteren af karrenes tremme
m. m. viste dette sig at
?unde, deres vægges ringprikker
.
væ re H æ s s e l (Corylus). Det var dog ikke fladtrykt; den tvivl,.
der herefter kunde opstft , om ikke træstykket snarere stammede
fra den højere liggende postglaciale tørvemose, rammer derimod
ikke fundet af en Hæsselnød , optagen af ROSENKJÆR i en af
»Dyndblokkene«. ' Kun den nederste halvdel af nødden var be
varet, og. denne var ganske fladtrykt, hvorfor nødden efter ud
seendet var vanskelig at kende. Skallens . bygning tillod dog en
sikker slægtsbestemmelse; Vævet bestod af prikkede stencelIer,
og indenfor hver af skallens furer fandtes en garvesyrekanal. .
Nøddens størrelse har været som større nødders af Corylu8 Avel
lana L. i nutiden. De nævnte furer pil. skallen fremtrMte dog
skarpere end almindelig hos nødder af denne art, en ,omstændig
hed, der mil.ske kunde tænkes at hidrøre fra fladtrykningen, men
for hvilken dog ogsil. en anden og vist�ok rigtigere forklaring
kan gives. Sil.danne dybere, regelmæssige furer findes nemlig pil.
den ribbede nød af �n tertiær art, der er nær beslægtet med vor
almindeligo Hæssel, COr'l/lus avellanoides Engel h., kendt fra brun
kulformationens nelire oIigocene lag i Sachsen l). En anden
meget nærstftende art er . C. Goepperti UNGER -aus den 'Bern
steingrabereien 'des Samlandes« 2).,
131-137. Taf. XI. Heri literatur. - GELLHORN, O. v.: Insekten
frass in der Braunkohle der Mark Brandenburg. Jahrb. d. kgl.
preuss. geolog. Landesanstalt fiir 1893. Berlin 1895. p. 49-53.
Taf. XI. .
l) ENGELHARDT, H. : Die Flora der Braunkohlenformation in Sach
sen. 1870. fol. p. 36, Tab. X, Fig. 7, 8 (ikke set). - SCHIMPER, W.
PH.: Traite de paleontologie vegetale. Tome 2. 1870-72. p. 601. SCHIMPER & SCHENK: Palæophytologie, i ZITTEL: Handbuch der Pa
læontologie. 2. 1890. p. 424. Fig. 2635• (TaUene 4 og 5 i figuren er
ombyttede).
2) GOEPPERT & BERENDT: Der Bernstein etc. 1845. fo l. p. 85. Tar.
V. Fig. 15. - UNGER, F.: Genera et species plantarurn fossiIium. 1850.
p. 407. - SCHIMPER & SCHENK: l. c. p. 424-425. Fig. 263'. Fund
forholdene synes usikre; jfr. HEER, O.: Miocene baltische Flora.
.
'
1869. p. 4-5.

24

GEORG F. L. SARAUW.

ArtsbestemmeIsen plt grundlag af det ene eksemplar kan dog
ikke være sikker:
At talrige Ege·arter optrMte i tertiærtiden behøver næppe
at nævnes ; ogslt R ø d K o r n el (Con'iUs sanguinea L.) er kendt
fra yngre pIiaeene lag i Midt-Frankrig 1). Cupressinoxylon er
tertiær.
En snævrere tidsbestemmelse yder os disse træarter ikke.
Navnlig i de i morænen indlejrede san�blokke . indehold
tes foruden plantefrø, ledsaget af sml!, ravstykker og brunkul, tal
rige mørkebrune træstumper. Dette. materiale meddelte . striberne,
hvori det lå, en mørk farve 2). Disse træstykker er smlt af··
kløvede splinter, som er stærkt vandslidte . med afrundede kanter,
medens de foran nævnte rester af Eg og Hæssel tilhørte hele,
ikke kløvede, stammer eller grene.
Nogle få af disse mørkebrune splinter har jeg undersøgt
Vel iagttoges sammentrykning i bestemt retning, men særlig
tydelig fremtrådte en stærk og uregelmæssig foldning af celle·
væggene som virkning af et rullende tryk. Trods veddets betyde·
lige destruktion kunde en bestemmelse af træarteh udføres plt
en splint, der mltlte 3.0 cm X 1.3 cm. X O.� cm.
Det var Nåletræ; bestemmelsen mii her. særlig støttes til
marvstrålernes og harpiksgangenes bygning. ;Marvstrålernes mel
lemrækkers stumpeelIer ses udstyrede med skråt elliptiske, ikke
afrundet-rudeformede, store :>ægprikkerc, l til 2 for hvert tavl, hver
længdetrakeide. Kantrækkerne, 1, sjældnere 2, foroven og for
neden dannes af noget smallere spidseelIer, tværtrakeider, med
ringprikker og svagt bugtet forløb af ydervæggen. De hos Skov
fyrren så stærkt udviklede »takker« (afstivningslister) på tvær
trakeidernes vægge iagttages her meget sjælden og er da k�m
meget små, hvilket ikke kan antages at skyldes destruktionen,
idet de tilgrænsende ringprikkers fine bygniilgsdetailler . er vel beva
rede. Harpiksgangene .er enkelte eller sammensatte ; disse sidstes
l) SCHIMPER & SCHENK: l.

c. p. 841.
Ved af Kornel Oornoxylon
i diluviet i Holsten og Mecklenburg (CONWENTZ, HOFFMANN).
Jfr. Samlands .Gestreifter Sande. - NOETLING, FR.: Ueber das

er truffet
2)

Alter der samliindischen Tertiiirformation.
geolog. Ges . Bd. 35. '1863. p. 671-694.

Zeitschr. d. Deutschen
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klædningsceller (epithel) er udstyrede med små kredsrunde prik
ker på cellernes fælles væggel). Gangenes lysning er stoppet med
indvoksede fyldeeller (thyIler) , hvilket gælder såvel de lodrette
gange som de vandrette i marvstrålerne. Medens veddet her
efter afgjort tilhører en F y r (Pinu8 LK.), kan denne ikke være'
Skovfyrren. Bedre er overensstemmelsen med den gruppe, hvor
til Weymouthsfyrren (Pinus' Strobus) henhører ; men nøje over
ensstemmelse synes der kun at være med R av fy r r e n, (Pinites
stroboides GOEPP., syn. Pinus succ{nifera CONW. ex parte) 2). At
splinter af Ravfyrren, det almindeligste af de ægte ravtræer, fore
kommer umiddelbart sammen med ravstumper kan da heller ikke
undre, selv om forekomsten i diluviet andens teds sjælden er
påvist.
Nogle mindre splinter, der ligeledes undersøgtes, hav�e et
så stærkt destrueret ved, at træarten kun kunde bestemmes som
Nåletræ, dog snarest en art af Cupressinoxylon 3).
Betragtes nu de planteførende lerlags og sandblokkes lejrings
.
forhold i den nedre morænebænk og deres indhold 'af plantelevnin
ger, turde det umiddelbart sluttes, at disse' må være aflejrede i
istiden og selv stamme fra den nærmest forudgående periode, ter
tiærtiden, således som det også først er udtalt af ROSENKJÆR.
Udover hvad en almindelig betragtning må give som resul
tat, kunde det dog være meget ønskeligt at sammenligne disse
dannelser i Frihavnen med tilsvarende, som måtte . være kendte
andensteds fra, for at vinde en nærmere forståelse og sikrere
henførelse til et snævrere begrænset tidsrum.

l) Særlig om dette forholds diagnostiske betydning se CONWENTZ, H.:
Monographie der baltischen Bernsteinbaume. Danzig 1890. p. 45, 63,
Taf. V., Fig. 2, 3. - Prikkerne synes i foreliggende . tilfælde at
være ringprikker.
2) GOEPPERT, H. R.: Bernstein-Coniferen. 1883. p. 29, Taf. X,
Fig. 71. CONWENTZ, l. C., p. 32 ff. Taf. IV ff.
s) De mikroskopiske snit af det fossile træ lægges 10 minuter i
stærk chlornation eller. Eau de Javel, hvorved den mørkebrune farve
erstattes af· en lysegul, der bedre tillader undersøgelse. . Derefter ud
vaskning i vand og indlægning i glycerin. Ved' mine undersøgelser
har jeg kun anvendt snit, ikke .Schliffe«, - betegnende nok savner
vort sprog et ord herfor.
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Ved mine studier af literaturen om de undersøiske skove
og· tørvemoser langs Englands kyst havde jeg gjort bekendtskab
med CLEMENT REID'S fortræffelige undersøgelser af skovlagene
ved kysten af Norfolk, særlig de træførende lag ved Cromer,
kendte under navnet �Cr o mer F o r e s t -b e d« l) . Den lighed, som
efter denne fremstilling syntes at bestli mellem disse engelske aflej
ringer og de træførende ler- og sandblokke i Frihavnens nedre mo
rænebænk, fremtrlidto end klarere ved et nøjere studium af REID'S
andre afhandlinger om disse dannelser 2), sliledes at jeg (i marts
mødet 18 95 ) mente at kunne jævnføre dannelserne ved Køben
havn med C r o m e r s k o v l a g e t. Dette mli da omtales noget
nærmere.
Over . den flintholdige kalkklippe (skrivekridt) hviler ved
C r o:Q1e r et lag marint simd og ler:. Weybourn Orag«, indehol
dende skaller af Littorina littorea, Cardium edule,. Cyprina
islandica, Mya arenaria, Mytilus edulis, Tellina baltica (hyp
pigst og først nu optrædende) og andre saltvands. bløddyr, hvor
iblandt 1/6 arktiske arter.
Disse sidstes indvandring i den yngre pliocene Crag's øvre lag
forklares ved antagelsen af Nordsøens lukning mod syd, hvorved
adgangen for nordlige marine arter stod liben, medens den spær
redes for de sydligere.
Over dette lag er s k o v l a g e t aflejret. Hvor det er fuldt
udviklet, bestlir det af:
3° et øvre ferskvandslag,
2° det egentlige skovlag og
l ° et nedre ferskvandslag.
Det nedre ferskvandslag optræder dog kun sjældent ; det in1) REID, CL.: Notes on the Geological History of the Recent Flora
of Britain. Annals of Botany. Vol. 2. London 1888. p. 177-199.
2) REID, CL.: The geology. of the country around Cromer. Me
moirs of the geological Survey. London 1882. S a m m e: The plio
cene deposits of Britain. Memoirs of the Geological Survey of the
united Kingdom. London 1890. p. 146-190 (.Cromer Forest-bede).
S a m m e: Geologie de la region du Crag et des cOt�s du Norfolk.
London 1888. (Congres). - Jfr. oversigter i NATHORST, A. G.: Jor
dens historia. 1894, p: 947-948, og MADSEN, V.: Istidens Foraminife
l'er i Danmark og Holsten. Meddelelser fra Dansk Geolog. Forening.
Nr. 2. Khhvn. 1895. p. 21-24, 30.

Cromer-skovlaget ved København.

27

, d{\holder da lag af ler' og dynd med brunkul og frø, men dets,
med skovlagets overensstemmende flora er vel kendt fra talrige
kager af tørv, borede af.Pholas. hvilke er opbrudte og indlejrede
i det egenlige skovlag, som dette i nutiden sker, hvor brændin
gen opriver materiale fra de undersøiske skove og tørvemoser ud
for samme kyst. Af ferskvandssnegle optræder i dette lag By
thinia' tentaculata LINN.
Det egenlige skovlag hidrører ikke fra træer, voksede p1l.
stedet, men er en sammenskyllet deltadannelse (estuarin), hidført
af Rhinstrømmens vande, der l den yngre. pliocene tid fortsatte
løbet gennem den nuværende Nordsø over mod Englands kyst.
Stammer, grene og løsrevne rodstød af en række skovtræer fin
des som vandslidt og rullet drivtræ indlejrede i sand, grus
og ler.
Ingen flora fra Englands fortid er bedre kendt end netop
>
denne. Her optræder for at nævne> de mere karakteristiske : E g
(Quercus Robur L.), H æ s s e l (Oorylus Avellana L.), H v i d
t j ø r n (Oratægus Oxyacantha L.), R ø d K o r n e l (Oornus san
guinea L.), N a v r (Acer campestre L.), A v n (Oarpinus Betulus
L.), R ø d æ l (Alnus glutinosa L.), Æ l m (Ulmus sp.), B i r k
(Betula alba L.), B ø g (Fagus silvatica L.), T a k s (Taxus bac
cata L.), Sk o v fy r (Pinus silvestris L.), R ø d g r an (Picea ex'
celsa LK.) samt en række andre planter, hvoriblandt n æ s t e n
a 110 de, hvis
frø eller frugter ovenfor er nævnte som fundne
i Frihavnen 1). Nogle af de fælles arter som Hippuris vulgaris
L., Oeratophyllum demersum L. og Menyanthes trifbliata L.
k e n d e s i k k e fra æ l d r e dannelser end skovlaget ved Cromer 2);
Desuden indeholder skovlaget talrige knogler af dyr, hvoraf
halvdelen uddøde, 'som Rhinoceros etruscus og Elephas meridio
naZis, hvilke giver laget dets præg af pliocent. Af Bløddyr fin
des få, navnlig skaller af Oardium, Mytilus og Littorina samt
Landsnegle.
Endelig forekommer hyppig brunkultræ, hvis træarter ikke
er nærmere bestemte.
1) REID, CL.: 1. c. 1890, p. 231-232.
2) SCHIMPER & SCHENK: Palæ o phyt o lo gie. (ZITTEL: Handbuch der
Palæontologie. 2) .1890. p. 632, 764.
>

.

28

GEORG F. L. SARAUW.

Det øvre ferskvands lag indeholder navnlig en stor mængde
af de hornagtige låg af Bythinia tentaculata LINN., skaller af
Sphærium corneum (LINN.), Unio, Pisidium amnicum MULL.,
Helix m: fl., frugter og· frø af de nævnte træer og vandplanter
samt fiskeknogler. De tre afdelinger af skovlaget hører n øj e
sammen ; en forskel i flora og fauna. skyldes nærmest tilfældig
heder.
Over skovlaget følger marine sandlag med skaller af Ostrea
edulis, den arktiske Leda myalis o. a. ; derover atter et arktisk
ferskvandslag, hvori NATHORST 1 872 først piiviste levninger af
p ol a r p i l e n (Salix polaris).
Hermed indledes istiden, hvis
moræneaflejringer danner lagdelingens afslutning.
Skovlaget ved· Cromer er altså dannet af sammenskyllede
bestanddele, der med flodens vand og is 1) er hidført fra de gen
nemstrømmede egne og aflejret ved flodens munding i en prægla
cial tid, da England var landfast med Kontinentet.
Karakteren af flora· og fauna sætter en ældre tidsgrænse
for bestanddelenes oprindelse, medens lejringsforholdene og beo
skaffenheden af de o.erliggende lag angiver en yngre tidsgrænse.
Særlig efter dyrelevningerne henfører CLEMENT REID skov
laget til den yngre pliocene tid. I sit fortrinlige værk drager
ban sammenligninger mellem de engelske afl€'jringer og tilsvarende
på Fastlandet, idet sådanne ikke er kendte fra andre egne af
England 2). Størst lighed med Cromer skovlaget synes de store
ferskvandsdannelser i den øvre Val d'Arno nær Florenz at frembyde. Dog beror overensstemmelsen egenlig kun på pattedyrfaunaen, medens floraen, som d€'nne er undersøgt og beskreven af
RrSTORI3), ubetinget har et ældre pliocent præg end den fra Oro. mer kendte. De i mægtige brunkuls- og i lerlag optrædende
skovtræer hører til overvejende uddøde arter af Pinus, Carpi·
.

,

1) REID, CL.: l. c. 1882. p. 57; 1890. p. 188.
2) REID, CL.: L c. 1890. p. 209-221.
S) RISTaRI, GIUSEPPE: Contributo aila flora fossile del Valdarno

superiore. Atti dena societ1t toscana di scienze naturali. Vol 7.
1886. p. 143-190.
S amme: Considerazioni geologiche sul Valdarno superiore etc.
ibid. p. 249-279.

,
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nU8, Fagu8, QuerCU8, Salix, Ulmu8, Magnolia etc., en flora,
hvis afvigende sammensætning ikke synes at kunne forklares blot
ved stedets sydligere beliggenhed og dermed varmere klima.
Fra Nordevropa er ingen til Cromer sko�laget svarende pIio-·
cene dannelser kendte. Sil, meget større interesse vilde pIivis
ningen af overenstemmelse med skovlaget i Frihamens nedr�
morænebænk frembyde.
Når en sammenligning mellem disse to dannelser skulde for
søges, må det erindres, at det alene er knoglerne af de uddøde
dyr, der kan berettige Cromer skovlagets henførelse til den
yngre pliocene tid, medens floraen har samme karakter som den
pleistocene eller interglaciale l). Forekomsten af Picea excelsa
LK. og Tnipa natans L. kan nemlig, skønt disse er ukendte fra
yngre lag i E n g l a n d, næppe berettige til antagelsen af den
pliocene alder. Medens det nu vil fremgå a� det foran udvik
lede, at floraen i skovlaget ved København i sine hovedtræk stem
mer med den ved Cromer, må det beklages, at landfaunaen ikke
afgiver noget brugbart sammenligningsled. De knogler, der an
gives at have hørt hjemme i dette lag, er, så vidt vides, kun
blevne behandlede af gravemaskinen, hvorred et vigtigt materiale
er gået tabt 2).
Lejringsforholdene mil da tjene til vejledning ved la
gets nærmere tidsbestemmelse. Skovlaget med dets indhold af
trælevninger, plantefrø, brunknl og rav er. aflejret dybt i den
nedre morænebænk nær dennes bund, omsluttet af ferskvands
danneIser med Bythinia tentaculata, Pisidium og Sphærium,
l) Sådanne dannelser kendes fra flere steder som : Ho l s t ei n (WEBER,
Beibl. z. Engler's Bot. Jahrb. Nr. 43. Bd. 18. 1894, p. 1-l3. v. Fl
SCHER·BENZON: Die Moore der Provinz Schleswig-Holstein. 1891.
p. 26-27, 68). - K l i n g e i Brandenburg (WAHNSCHAFFE, Sitzber. Ges.
·
naturf. Freunde zu Berlin. Jahrgang 1892. p. 195-199. NEHRrNG,
ibid. p. 3, 27, 158, 212. 216. \VEBER, Beibl. zu Engler's Bot. Jahr
biichern Nr. 40. Bd. 17. 1893. p. 1-20). - Skiferkullene i kantonerne
Zii r i c h og S t. G a l l e n i Schweiz (REER, Osw.: Die Schieferkohlen
von Utznach und Diirnten. Ziirich 1858. NATHORST : Jordens hi
storia, p. 936).
2) ROSENKJÆR, H. N.: Fra Frihavnen. Naturen og Mennesket.
Bd. 9. 1893, p. 25.

/
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Træstykkernes og: splinternes såvelsom frøenes vand
slidte tilstand viser, at de er omtumlede som drivgods i længere
tid, inden de aflej� edes i moræneleret, ved hvis tryk egestam
merne siden er klemt flade. Aflejringen ('r foregået i stedets
ældste istidsdannelser, og da floraens præg viser hen· til et tem
pereret klima som vort nuværende, må dens tilblivelse sættes en
rum tid længere tilbage. Sands.ynligheden taler da for, at kær
nen af floraen ligesom i Val d'Arno og ved Cromer hører hjemme
i det yngre led af den pliocene tid, medens ravet og de der
med sammenhørende indblandinger efter oprindelsen rækker til
bage til tertiærtidens begyndelse 1).
, H v o r f r a det materiale stammer, der således er aflejret i.
Frihavnens skovlag, turde det ikke være let at afgøre, idet der
intet vides om, hvorvidt der da - for at bruge et udtryk af
den højtfortjente . forsker JAPETUS STEENSTRUP 2)
fandtes
noget :.l e d d e lt eller u d fo r m et D anm ar k, hvorpå en saadan
Flora kunde have voxet. « Det skulde dog synes rimeligt, at
østersødalen har været den egn, hvor hine egeskove har grot, .og
deltadannelser for en pliocen, baltisk flod i lighed med Rhinens
ved Cromer turde ikke usandsynlig have tilvejebragt det mate
riale af sand og ler med indlejrede planter og dyr, som den fra
NØ. fremrykkende is senere har medrevet i sin bund moræne.
Støttet til de af ROSENKJÆR meddelte iagttagelser 3) må det
corneum.

-

1) Om ravets indblanding i diluviet se ZADDACH, E. G. : Beob
achtungen liber das Vorkommen des Bernsteins und die Ausdeh
nung des TerWirgebirges in Westpreussen und Pommern. Sehr.. d.
kgl. phys.-okon. Ges. zu Konigsberg. 1869. p. 1 ff. særlig p. 14-19.
Lag med eoeene eller paleocerie mollusker er påvist i Frihavnens nær
hed ved Københavns Vestre Gasværk. 1)e JOHNSTRUP: Om Brunkul
dannelserne i Danmark, sarrit om de deri forekommende forstyrrede
Leiringsforhold. (Forhandl. ved de skand, Naturforskeres 10. Møde i
Christiania 1808. Chra. 1869. p. LXVII-LXVllI). Forsteningerne be
stemt af MØRCH (Naturforskermødet 1873. p. �80) og A. v. KOENEN:
Ueber eine paleo di.ne Fauna von Kopenhagen. (Abhan d!. d. kg!. Ges.
d. Wiss. zu Gottingen. Bd. 32. 1885).
2) STEENSTRUP, JA P. : Til .Istidens. Gang i Norden, navnlig dens
Udgang og Forsvinden. Et Indlæg fra Danmarks Side. Oversigt over
D. Kg!. Danske Vid. Selsk. Forh. 1896. p. 34.
S) ROSENKJÆR, 1. e., 1896, p. 271.
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antages, at isens bevægelsesretning her har været NØ-SV,
hvorfor disse Frihavnens ældste ist.idsdannelser · nærmest· bliver
at jævnføre med tilsvarende i Halland og SUne, der opfattes
som det yngste led af den »ældre istids«aflejringer 1).
Medens skovlaget ved Cromer - efter REID 2)
er både
,dannet og aflejret i den pliocene tid, kan skovlaget ved Køben
havn kun efter 'sin oprindelse stilles sammen hermed, idet dets
- sidste - aflejring er foregået i lag, der tilhører istiden,
hvilke vel er istidens ældste på stedet men yngre end flere andre
led af samme i vort land.
Herom være det dog forbeholdt den kyndige geolog at
dømme ; vor opgave var kun den at fremstille lagets sammensæt
ning og påvise en - i alt fald tilsyneladende � stor lighed med·
laget ved Cromer.
Skulde det iIqidlertid, mod vor forventning, ved nøjere prø
velse vise sig , at skovlaget i Frihavnen ikke er af pliocen men
af tidlig pleistocen oprindelse, får vi trøste os med, at NATHORST,
hvor han drøfter dette punkt for erorner skovlagets vedkommende
(1. c. pag. 948 ), udtaler som sin anskuelse, at dette tvivlsmål
er >e n tem l i g e n l i k g i l t i g fr åga« .
,For at lette en oversigt skal vi endnu kun, under henvis
ning til ovenstående, meddele et skema, der i hovedtrækkene
gengiver de her behandlede profiler ved Cromer og ved Kø·
benhavn :
-

Cromer.

G la c ia l e a f l ej r i n g e r (.Boulder Clay«etc.).
A r k t i s k fer s k v an d s l a g med Salix polaris, Be
tula nana og Spermophilus.
M a r in t s a n d med Leda ·myalis, Ostrea edulis;
Cyprina Islandica, etc. '
l) MADSEN, V.: Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten. 1895,
29-30, jfr. p. 20. - Den .ældre istidc omfatter de der nævnte
afsnit 2-8.
2) På en drøftelse af afvigende opfattelser kan vi ikke hilT indlade
os. Jfr. MADSEN, 1. C. p. 21. - HANSEN, ANDR. M.: Menneskeslæg
tens Ælde. H. 4. Kristiania 1897, p. 182, 216-217.
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S t r a n d da nn el s er
T øn e m o s e, undersøisk l )
Mor æneler
D i lu v ial s a n d
Mor æn e l e r
S k o v lag med Eg, Hæssel, Kornel, frø af vand
planter samt brunkul og niv, indesluttet i sandblokke og 2 horizonter af skalførende lerlag,
nemlig:
,
b. P e r s k v a n d s l a g med Bythinia tentaculata,
Pisidium, Helix,' frugter og frø.
a. F e r s k v a n d s l a g med Bythinia tentaculata,
Pisidium, Sphærium corneum, Helix,. frug
ter og frø.
[Ferskvandslagene nøje sammenhørende]
Ler og grus.
S a l t h o l m s k a l k med flint (Nyere kridt) .

(6)

(5)
(4)
(3}

(2),

(1):

1) Denne undersøiske tørvemose (5), der var dækket af 0resun-
dets marine lag, skal ikke her beskæftige os, idet den hører hjemme
i postglacial tid. Kun være det tilladt at nævne de levninger ar
skovtræer, jeg fra tørven i midtermolens profiler selv havde ind
samlet og bestemt. I t r æ t ø r v.laget fandtes: Quercus Robur L. (flere
vedprøver), Corylus Avellana L. (ved og nødder), Alnus sp. cfr. gluti-
nosa (v e d, hvori svamp ehyfer, og bark), Tilia sp. cfr. pa1'vifolia (ved),
Salix [eller Populus] sp. (ved). Prøverne til dels tagne af rodstød.
l dyndet, ,s v æ v t ø r ve n«, umiddelbart o ve r trætørven, fandtes.
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Trælevningerne i de ravførende sandlag.

De ra v fø r e n d e sa n d la g ved København, der af JOHN
STRUP kortelig omtaltes ved naturforskermødet i 1892, frem
byder, s!lVidt bekendt, ved deres indhold af frø og andre plante
levninger en ikke ringe lighed med lagene i Frihavnen og med
Cromer skovlaget ; men om lejringsforholdene er endnu for 'lidet'
oplyst til at tillade en sammenligning.
JOHNSTRUP har udtalt, at :odisse Fund ikke kunde tages til
Indtægt for de nyere Theorier 'om en eller endog flere 'intergla
ciale Perioder« (l. c. 'pag. 434). Uagtet jeg selv kunde del
tage i den af professor JOHNSTRUP under mød�t ledede udflugt
til et af findestederne, Vestre Kirkegård, og skønt jeg senere
ved 'de. nye arbejder 'i jærnbanegennemskæringen næst ved på:
Valby Bakke har kunnet gøre yderligere iagttagelser - hvilke
jeg ikke fortsatte, da jeg erfarede, at undersøgelsen alt var i
bedre hænder -, er det dog ikke lykkedes mig at få fuldt
kendskab til disse aflejringers karakter og indordning i systemet.
For disse :oravførende sandlags c vedkommende ska� derfor
ikke her forsøges nogen geologisk tydning, men kun gives en
simpel redegørelse for arten af de trælevninger, der har været'
overgivne mig til bestemmelse l).
ved slemning med fortyndet salpetersyre (G. ANDERSSON'S metode):
Quercus lpedunculata EHRH. (blade, hvorpå hyppig sporehuse eller
pyknider af, Phyllosticta), Alnus glutinosa GART N . (1 frø, 5 pol
lenkorn talt), Tilia parvifolia EHRH. (2 frugtkapsler), Pinus silvestris
L. (en mængde pollenkorn; der t al t e s alene 50, hvoraf halvdelen
fuldt bevarede), desuden talrige andre, støvkorn af. form som hos 00rylus og Belula.
De nævnte vedprøver er bestemt ved mikrosko
pisk undersøgelse. I materiale fra samme tørvelag harG. ANDERS
SON bestemt Quercus Robur L., Tilia europæa L. (?), Oorylus
Avellana L. og Oarex sp. (Beskrifning till kartbladet Skanor. Sve
riges Geol. Undersokning. Ser. Aa. Nr. 112. 1895. p. 19).
l) Nylig har GUNNAR ANDERSSON i en særdeles interessant af
handling "Ueber das, fossile Vorkommen der Brasenia purpurea
MICH. in Russland und Diinemark (Bihang till K .. Svenska Vet.-Akad.
Handlingar. Bd. 22. Afd. III. Nr. l. Stockholm 1896. p. 10-15)
meddeItnærmere oplysninger om lejringsforholdene ved Ordrup og
Valby (Vestre Kirkegård) samt omtalt forekomsten begge steder i
disse lag af de af ham bestemte frø af Brasenia purpurea og Fol3
Dansk geolog. Forening Nr. 4.
-

-

,

34

GEORG F. L. SARAUW.

Forekomsten af rav ·og ledsagende brunkulstræ i jordlagene
ved København er; som man - ved, ikke først nylig olldaget. Min-.
dril _almindelig bekendt turde det dog mltske være, at den første
pltvisning deraf ligger omkring 230 ltr tilbage i tiden.
Ligesom -Svenskerne i vore dage kan tilskrive sig æren for
at have foranlediget opdagelsen af et vigtigt lcd i vor nordsæl
landske floras udviklingshistorie, "højfjeldsfloraen " sltledes kan
man ikke nægte dem en lignende betydning for vor kundskab
om de ravførende lag ved København. Forholdet er i de to til
fælde .dog jkke ganske det samme.
DaSvenskerne neniIig i ltrene 1658-59 under Karl Gustaf
belejrede Københa.vn, var det blevet klart, at byens fæstnings
værker, trods - det for . de Danske heldige udfald af belejringen,
ikke, afgav. noget betryggende værn. Man -skred derfor til opfø
relsen af nye volde med grave, hvorved de væsenlig fik den
skikkelse, hvori den_ nulevende slægt endnu har Jiendt dem.
Umiddelbart syd for Fi'ihavnen anlagdes Kastellet i ltrene 166263, og ved den større fæstning fortsattes arbejderne i de føl
gende lir navnlig efter 1667. Ved disse gravninger blottedes
de ravførende lag, og �Iineralogisk Museum ejer herfra flere
store ravstykker overgliede fra Kunstkammeret, hvilke (efter eti
ketternes pliskrift ) f o r m o d e s at være de af JACOBÆUS i hans·
katalog omtalte stykker, fundne 1665 ved Nørreport, 1681 i
Kalleboderne og 1687 ved Kristianshavn 1).
En - kort meddelelse om ravfundene i fæstningsgravene skyl.;.
der vi THOMAS BARTHOLIN pli hvis afhandling VAUPELL har
henledt opmærksomheden. VAUPELL nævner ltrstallet 1670, og
dersom dette lirstal s æ r l i g gælder. de af BARTHOLIN omtalte
fund - det �es iøvrigt ikke, hvorplt angivelsen støttes - turde
det nærmest være voldstrækningen ved Nørreport eller mellem
_

_

_

_

lic1(Zites Kaltennordheimensis [= Stratiotes]. Dannelserne tydes her

som interglaeiale. - Denne Opfattelse kan jeg ikke dele.
Regium sen Catalogus etc. Haf
1) JACOBÆUS, OLIGER: Museum
niæ 1696. fol. Seet. VII. p. 38-39. Id. liber, ed L au e r e n t z e n.
Part. I. Sect. VII. Nr. 112-114.
Fra ny ti d er et findested, en
sandgrav ved Jagtvejen, omtalt af V. PINGEL : Ravets Natur, Oprin
delse og Historie, 1887. p. 9. - Jfr. også CONWENTZ.
-
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denne og østerport, altså ikke langt fra den plads, hvor det
nuværende Mineralogiske Museum er beliggende, hvor d e t t'e
gamle findested for »ravlaget« i København må søges l).
. THOMAS BARTHOLIN fortæller 16712), at der i hovedstadens
nye fæstningsgrave af de arbejdende soldater var fundet ravstyk
ker af forskellig størrelse, ledsagede af sort eller forkullet træ.
Laget fandtes først ved. bunden af stadsgraven i højde med ha
vets 'vandspejI3). Som særlig mærkelig fremhæver han arbejder
nes påstand om, at ravet ikke blot fandtes samrnim med, men
også kunde h æ n g e f a s t ved træstykkerne, der, da antoges for
egebark. Sådanne stykker solgtes til lysthavende -- en omstæn
dighed der ingenlunde nødvendig må vække tvivl om disse sjæld
nere stykkers ægthed4). En mand på Kristianshavn havde [herfra?]
et, ravstykke, hvori en grankogle (conus abietis) var indesluttet.
Disse, og en række andre iagttagelser ledede BARTHOLIN til
den rette forklaring af ravets' natur,der dengang var meget om
stridt, og ved analyser, prøvede han ravets kemiske forhold.
Nogle stykker fra Københavns stadsgrav var »sort rav«, som
dette fandtes
i England efter hvad CAMBDEN
berettede i - sin
. be.
skrivelse af byen Whitby [beliggende ved Nordsøens kyst i
Northumberland] 5).
Anatomisk-mikroskopiske uMersøgelser af trælevningerne l
Danmarks rav førendo lag skyldes, først botanikeren VAUPELL, der
'

p.

1)

NIELSEN, O.: Kjøbenhavns Diplomatarium. ' Bd. 5. Kbhvn. 1882.

Bd. 6. 1884, p. 531, 532, 542, 558, 593-594.
S a m m e: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse. Del o. 1889.
'
p. 4 - WORM, OLAUS : Museum Wormiilllurn; 1655. foi'. p; 33.
2) BARTHOLIN, TH.: De Succino experimenta. Thomæ Bartholini
Acta medica & philosophica' Hafniensia. Vol. 1. Ann. 1671 & 1672.'
Hafniæ 1673, 4°. p. 1 10-115; jfr. Vol. II. 1675. p. 309-311.
3) I den rest af stadsgraven, der ligger i Botanisk Have, skal nu
det opstemmede vandspejl være. omtr. 1.3 �., over 0resundets.
4) Om sådanne stykkers ret hyppige forekomst se CONWENTZ:
Monographie der baltischen Bernsteinbiiume. 1890. p. ?2., S am m e:
Ueb. die Verbr. des Succinits. 1890. p. 172 (Skåne)..
5) Herved må sigtes til:
CAMDEN, WILL. : Britannia, sive . . . Chorographica descriptio.
London 1586. 6. udgave 1607. fol. p. 587. Stedet er ikke meget op
lysende; måske der menes gagat, eller snarest stantienit. Om

757;

3*
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derom har skrevet en for sin tid meget værdifuld og endnu sta

dig betydelig afhandling, hvilken desværre aldrig blev offen
li ggj ort 1).
Senere

er

VAUPELL'S

undersøgelser

blevne genoptagne, og man har
vort

sydlige

naboland.

Her har

fremragende bearbejdere som
Blandt

mange

andre

ringe vanskelighed.

da

GOEPPERT

ogsli
og

side

ikke

.. ravfloraen «

fundet

CONWENTZ 2).

findesteder i Danmark

og i Skline nævner VAUPELL ogsli
fra Pinites tenuiporosus Vpll . (l.
Undersøgelsen

fra dansk

nu begyndt at søge hjælp fra

med

Holsten

Valby Bakke og angiver her

c. p. 5, 30, tavle 1 3). '
'
af vedstykkerne i ravlaget frembyder ikke
Ikke blot er veddet hyppig sli destrueret, at

ravets forekomst ved kysten i egnen om Cromer se ibid. p. 350; j fr.
On Norfolk Amber. Transactions of the Norfolk and
Norwich Naturalist's Society. vol. 3. 1884. p. 601-603; vol. 40. 1885.
p. 144, (pt. 2), p. 247-248. (ikke set). - CONWENTZ, H. : Deber die
Verbreitung des Succinits. 1890. p. 168. .
1) VAUPELL, ORR.: En botanisk Undersøgelse af det fossile Træ,
der findes i Leer- og Sandlagene i Danmark og af, Havet opkastes
med Ravet paa de danske, Kyster. M
. scr. 35 pp. fol. m. 24 farvel agte figurtayler.
Afhandlingens skrevne historie er denne: Oversigt over det Kgl .
Danske Videnskabernes Selskabs For4andlinger i Aaret 1853, p. 211
(mødet 4. november s. å.) : �Hr. Cand. theol., Botaniker CRR. VAU
PELL indsendte en Afhandling over det fossile Naaletræ i vore Leer
'og Sandlag og ved vore Kyster, hvilken Afhandling han ønsker opta
gen i Selskabets Skrifter. Comitee: Etatsr. FORCRHAMMER, Prof.
S TEENS TRUP, Pro f. LIEBMANN. c
Fremdeles ibid. i Aaret 1854, p. 208 (mødet 9. juni s. å.) : .Hr.
Cand. theo1. VAUPELL udbad sig sin til Selskabet indsendte Afhand
ling, om det fossile Naaletræ i vore Sand- og Leerlag, tilbagesendt
'
hvilket Selskabet bevilgede. «
- Manuskriptet opbevares på Botanisk Haves bibliothek.
2) Vi nøjes med at nævne de seneste arbejder: .Die Flora
des Bernsteins und ihre Beziehungen zur Flora der Tertiiirformation
und derj Gegenwart.c I. GOEPPERT und MENGE : Bernstein-Conife
ren. 1883. n. CONWENTZ, H. : Die Angiospermen des Bernsteins. 1886.
'
- CONWENTZ, H.: Monographie der baltischen Bernsteinbiiume. 18oo.
- Ravets forekomst er beskreven af CONWENTZ, i afhandlingen : Deber
REID, OL.:

die Verbreitung des

Succinits, besonders in Schweden und Dane

mark. Schriften der Naturforschenden Gesellsch. in Danzig. Bd. 7.
Heft 3. 1890. p. 165-176.
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en nøjere bestemmelse bli�er umulig l) ; men vanskeligheden for

øges meget · derved, at slivel tertiære som , diluviale« træsorter
k a n antages at foreligge i blanding. Endelig er den pli ved
anatomien grundede systematik endnu temmelig lidet dyrket!).
pa grundlag af de anatomiske forskelligheder op stiliede for
skerne af den ældre skole som GOEPPERT og VAUPELL talri�e.
arter, hvoraf adskillige har mlittet inddrages, idet de kun var
destruktionsformer, fremkaldte ved svampeangreb, eller lignende
ændringer af underordnet natur. Støttet til ROB. HARTIG'S kendte
arbejder har CONWENTZ'S studier herved gjort god nytte.
For de egenlige 'ravtræers« vedkommende har sidstnævnte
forsker henført alle til l art, hvilken han benævner Pinus suc
cinifera (GOEPP.) Conw. Denne er dog vistnok ).mn en kollek
tivart, iiIdbefattende slægterne Pinus LK. [jfr. Pinites stroboides
GOEPP.] og Picea LK. [jfr. Pinites succinifer GOEPP.]. Den
�age begrænsning bidrager med lighed i bygning til at gøre ad
skillelsen fra nutidens arter meget vanskelig.
At træarter fra tertiærtidens tidligere afsnit kan forekomme
i de ravførende sandlag sammen med ravet tør pH. forhånd ikke
lades ude af betragtning. Vore bestemmelser, der i det følgende
meddeles, oplyser da ogsli om den blandede karakter af trælev
ningerne i disse lag ved · V a l b y (Vestre KirkegH.rd, det nordøst
lige kvarter, fund fra 1892) og ved O r d r u p, 7 km. N . f. Kø
benhavn (fund fra 1889).
Af det forelagte materiale bestemtes :
1 . Cupressinoxylon efr. uniradiatum &- subaequale GOEPPERT.
V al b y : 5 vedstykker. O rd r u p : 3 vedstyk�er.
I liret 1847, aUsli netop for 50 lir siden, fandtes, skriver
') VAUPELL fremhæver · (I c. p. 19), at i de af havet nylig op
skyllede stykker er strukturen bedre bevaret og derfor lettere at un
dersøge end i jordfundne prøver.
2) Sm!. herom SCHIMPER & SCHENK: . Palæophytologie. 1890. p.
847. ff. - Gode behandlinger af nulevende Nåletræers ved er:
SCHROEDER, JUL. : Das Holz der Coniferen. 1872. (Tharander
forst!. J3.hrbuch, 22). - KLEEBERG, CH. AUG. : Die Markstrahlen
der Coniferen. Diss. 1885. (Bot. Ztg., Jg. (3).

38

GEORG F. L. SÅRAUW.

VAUPELL l) sand gravene i Valby Bakke træs tykker af e n' sorfe
brun farve i selskab med rav. Veddet undersøgte' han og be
n ævnte det Pinites , tenuipiJrosus n. s p. Ha ns d ia gnose lyder
s åledes :

•

Ligni stratis concentricis distinctis (0.75-2 mm laUs) celluEs
prosenchymatosis pachytichis ampEs stratum limitantibus angustioribus porosis, poris rotundis uni - bi - triserialibus regula
riter dispositis, radiis medullaribus e cellulis 3-7 superpositis punc
taUs formatis, ductibus resiniferis nullis.

A t det er samme træart, ' s o m fra de tte findes ted har fore 
lig get mig, s ætter de n gode afbild ning på Ta b. 13. uden for
tvivl. Ga ns ke v is t har VAUPELL inge n harpi ks ce ller ia gtta get,
hvorfor ha n ads kille r vedde t , fra Pinites Hoedlianus (U NG )
GOEPPERT, der foreko m i forkis le t tils ta nd flere s teder på F yn,
hvorfra s t;r kker af HOFFMANN-BANG var afgiv ne til U niversite te ts
M ineralogis ke Museum. ' Afbild ninge n af de tte ved v iser stump
eelIerækker med harpiksdråber (Ta b. 1 2): Sa mme nsatte har piks
gange manglede derimod i be gge træar ter.
Efter nutidens terminolo gi bliver disse vedsorter a t he n
føre til Cu]iressit/Oxylon GOEPPERT, og nær mes t til ar terne'
unimdiatum o g subaequale, som der næppe er grund ti l at ad
s kille 2).
I e n s muk li lle a f ha ndling, ledsaget af s ærde les o plysende
afbildn inger, har KOBBE medde lt s ine undersøge ls er over dette
træ, som det findes i Me ckle nbur gs brunkulsla g 3). Idet jeg, ' for
a t und gå ge nta ge lser, he nviser til de tte s krift, s �a l je g o m ved
de t fra Valby o g Ordrup blo t næv ne, a t tra kerdernes ta nge ntia l
v ægge i no gle prøver, s ærlig i so mmervedde t, s es uds tyrode med
s må r ingprikker (s ml. KOBBE, l. C., Taf. II. F ig. 4. tt), mede ns
s åda nne i a ndre prøver me ge t s jælden ia gt ta ges. Noge n s ys te -,
.

1) VAUPELL, CHR. : En botanisk Undersøgelse af det fossile
Træ o. s. v. Mscr. p. 29-30. Selv havde VAUPELL 1852 samlet
stykker af samme nåletræ på stranden vest for Ringkøbing Fjord.
. 2) GOPPERT, H. R.: Monographie der fossilen Coniferen. 1850.
4° p. 202-203. Taf. 27.
S) KOBBE, FR. : Ueber die fossilen HOlzer der Mecklenburger
Braunkohle. Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in
Mecklenburg. Jg. 41. 1887. p. 89-142. Taf. II-III.
Heri lite
ratur.
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matis k værdi ti llæ gger jeg ikke denne fors kel, iige s å' lidt s om
j eg tr or, der er skelli g gr und ti l med CONWENTZ at' opretholde
b etegnels en Rhizocupressinoxylon for de veds tykker, s'om formo
des a t hidrøre fra rø dder_ Mar vs trålerne er l celle brede, 1-15,
almindelig 2-5 celler høje. ' Sorte brune, ofte kugleformede har

piks dråb er s es i ve ddets s tumpcelleræ kker og under tiden i 'marv.
s trålerne, der �a ngler ta ngentialprikker og tværti·akeider.
Også nogle kulstykker (fra Va lby) har kun net henføres ti l
denne træart.
Et kegleformet,s leb et træs tykke med ensi di g fure, der syn
tes a t være den ydre del af. en udfa lden knas t, vis te en b ygni ng
af veddet overenss temm� nde med den hos Taxites .Ayckei GOEPP.
(GOEPPERT & BERENDT : Der B er nstein. 1845. p. 103. Tab. II.
'Fig. 14- 1 6). Denne er dog kun' en des trukti onsfofIll af Cupres� ,
sinoxylon ; de s krueli njer, der ia gttages i veddets tra keidel', er
nemli g - og herom var GOEPPERT i ngenlunde ' uvidende - i kke
s kruelis ter s om hos Taxus men kun s pa lter, der a ntyder celle
væ ggens løb en-op i væ vni ngen efter s tribni ngens forløb 1) . Der
fi ndes i ngen har pi ks ga nge men hyppi g rækker af harpi ks celler
med. talrige gulbrune harpi kskugler.
Diss e Cupressinoxylon-ar ter fra brunkuiforma tionen gen
fi ndes s ekundær t i di luvi et såvel i Mecklenb urg 2), s om i Preus
sims kys tla nd, i Skåne, Halland og i Da nmar k. For de sidste
la nds deles vedkommende s es dette af VAUPELL'S arbejde· s åvel
s om af CONWENTZ'S b ekendte s tudier 3). Cupressinoxylon er
på diss e steder la ngt overvejende. For S kånes vedkommende har
CONWENTZ givet omhyggeli ge og i ndgå ende b es kri vels er af de
fundne, m,es t forkislede s tykker, s om des værre var i den gra d de1) Jfr.

SCHIMPER & SCHENK, l. c. p.

GOPPERTS afbildlling til

859.

At SCHENK henfører

Pityoxylon synes mig ugrundet.

2) HOFFMANN, RERM.: Deber die fossilen Hiilzer aus dem mecklen
' burgischen "Diluvium. Archiv des Vereins der Freunde der Natur
'
geschichte n Mecklenburg.
Jg. 36. , 1882. p. 65-107. jfr. .KOBBE,
.
l. c. p.

i

101-103.

S) CONWENTZ, R. : Dntersuchullgen ' iib�r fossile Holzer Schwe
dens. ' Kong!. Svenska Vetenskaps�Akademiens Halldlingar. Bd. 24:.
Nr. 13. 1892. 4°. p . 41':"99. GeschiebehOlzer. Taf. VIII-X.
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struerede, at de i nitid udstyrelse fremtrædende tavleafbildninger
kun tillader diagnosen : :trMdent træ« eller »råddent n§,}etræ« .
En nøjere �estemmelse af arten har derfor ogsll, været umulig.
Fra Sælland har nævnte forfatter (l. c. pag. 93) bestemt 1 ,
fra Fyn 2 og fra Jylland flere prøver, der henførtes til Oupres
sinoxylon. Stykkerne fra Fyn er sagtens de samme, som i sin
tid undersøgtes . af VAUPELL l).
2. Pinus silvestris L. S k o vfyr. V a l b y : 10 kogler ; 2 ved
stykker. O r dru p : 25 kogler ; 4 vedstykker.
. De fundne fyrrekogler turde alle tilhøre Skovfyrren (Pinus
silvestris L.). De er alle vandslidte, rullede, hvorved kogleskæl-
lenes skjolde er ganske bortslidte, medens skællenes nedre del er
flosset, laset eller . sleben:
Således savnes den bedste støtte for artsbestemmeIsen. Flere
kogler er slidt s§, stærkt, at de fordybninger, som de parvis stil
lede frø efterlader i det. oven for siddende. dækskæl, tydelig fremtræ
der. Herved fll,r koglen megen ydre lighed med de vandslidte kogler
af Pinus Laricio Thomasiana HEER 2), der linder navnet Pini
tes Thomasianus er afbi�dede af GOEPPERT 3), og som først p§,
grund af deres ejendoI/lmelige udseende opstilledes som en . egen
slægt »Diplocarpus « . At koglerne ikke tilhører denne tertiære
art synes dog sikkert. Ved den af dem alle, som er bevaret i
størst længde, 32 mm lang, 1 5 mm bred (fra Valby), findes
nemlig pli enkelte kogleskæl en svag antydning af skjoldets
l) Under

' Cupressinoxylon« henhører veddet af Cypresser, den i
(Taxodium distichum
miocenum HR.) m. fl. Adskillelse eftey vedbygningen . er næppe

den miocene tid meget udbredte Sumpcypres
mulig.

Jfr. herom særlig BEUST, FR.: Untersuchung uber fossile
Holzer aus Gronland. Denkschr. d. schweiz. Ges. f. d. ges. Na

turwiss. Bd. 29. 1884. .40. p, 21. � SCHROETER, C. : . Untersuchung
uber fossile HOlzer aus der arctischen Zone. ,Diss. Ziirich. 1880. 4°.

p. 9, 28.

2)

HEER, OSW. : Miocene baltische

:kunde Preussens.

Konigsberg. 1869. 4°. p. 22. Tar. 1.

B) GOEPPERT

u.

BERENDT :

Beitrage zur Natur- ,

Der Bernstein und die in ihm be
1845. fol. p. 92, 121, Taf. III.

pndlichen Pfianzenreste der Vorwelt.

Fig. 12-14.

Flora.

Herausgeg. von der kg!. phys.-okonom. Ges. zu

. -
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nedre grænselinjer. Ikke blot viser disses i spidsere vinkel ned
. trukne forløb hen · til Skovfyrren, men de afgiver tillige et mid
.del til bedømmelse af koglens oprindelige størrelse, der herefter
stemmer med Skovfyrrens men er mindre end den nævnte terti
ære arts. · Endvidere lykkedes det mig i to af koglerne fra Or
_drup at finde frø bevarede. Den ene kogle, 1 5 mm lang, 9.5 mm
. bred, fladtrykt, indeholdt 5 frø i frøhullerne ; en anden, 13.5 mm.
. lang, 8 mm. bred, stærkt slidt, indeholdt 2 frø jævnsides. Det
ene af disse udtog jeg til undersøgelse ; kun frøskallen var be
varet, dog revnet. Såvel ved sin størrelse
3.5 mm langt,
2.0 mm bredt - som ved sin form stemmer frøet med Skov
fyrens, merdens P. Laricio Thomasiana horer til en mere stor
frøet gruppe af Pinus-arter med 5.5�6.0 mm langt, ovalt frø l).
Endelig iagttoges ved en af koglerne (Valby) det s k æ v t sid
dende ar af den afbrudte, . antagelig �tærkt krummede stilk,
hvoraf ses, at koglen har haft samme . stilling som hos Pinus
silvestris. Rigtignok genfindes dette forhold hos en anden ter
tiær art Pinus uncinoides GAVD. (HEER, 1. C. p. 56), der i det
hele står Skovfyrren .nær, men hvis frø afviger ved oval form.
\
Ved enkelte meget slidte kogler hvælver kogleskællets grund
sig stærkt udefter, mindende om Larix og Picea ; men at også
her -fyrrekogler foreligger godtgøres ved det kraftigere dækskæl.
Flere v edprøver fra begge findesteder, nogle tydelig rullede,
har ogslt måttet. henføres til Pinus silvestris L., idet foruden
overensstemmelse i andre forhold de stærkt udviklede vægtakker
i marvstrålerne-a tværtrakeider samt antallet og formen af · de
store ægprikker i mellemrækkerne henviser til Skovfyrren 2) eller
dog dennes nærmeste slægtninge. V(lddet er hyppig gennem
vokset af olivenbrune, septerede svampehyfer.
-

.

.

3.

.

Larix LK., L æ r k eller Picea LK., G r a n.

Blandt de rullede vedprøver fra ,ravlaget« i Ordrup fandtes
også et stort træstykke, af hvilket jeg aftog en splint til underl) Jfr. TUBEUF, K- v. : Samen, Friichte und Keimlinge der . . .
forstIichen CuIturflanzen. 1891, p. 9-10, 17.
2) KNY, L . : Anatomie des Holzes von Pinus silvesiris. Bota
nische W;andtafeln. 6. 1884. p. 191-224. Tar. LI -LIlI.
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søgeise. Med b lotte øje eller dog med lupe se s på h"ærsniUe t
store harpiksgange i sommervedde t.
I sin bygn ing stemmer
vedde t nøje overens me d de t hos L ærke n (Larix LK.). Der fin
de s lodre tte og vandrette h arp iksgange me d tykvæggede klædning s
ce ller ; ingen egenlige harpiksceller. Mar vstrålernes ka ntrækker
dannes af 1-2 r ader af tværtrakeider me d meget s krå tange n
"
tiale vægge, ' h vorpå indtil 4-5 ringprikker; inge n v ægtakker.
·
Melle mr ækkerne s ce ller er udstyrede med små skråt-el liptiske
simp le prikker, der også forekoIllIner på de tangentiale vægge.
Veddets l ængdetr akerder med ringprikker, oftere to rækker j ævn 
side s.
N avnlig mar vstrålerne var ge nne mvokse de af talrige
brune, sep terede svampeh yfer ude n øskener.
Den anatomiske forskel melle m veddet af L ær k og Gra n
(Picea Lk.) er imidlertid så ringe, at det ikke er m ulig t her
efter med sikkerhe d at. skelne de to sl æg ter fra h inande n, navn
lig da ikke på fossilt v:ed.
I liret 1883 fand te s ifølge godhe dsfuld me dde lelse .fra
hr. can d. mag. C. RAUNKIÆR ved brøndgra vn ing i lan dsb ye n
B u d d in g e, 5 km. VSV. for Ordrup, en de l rulle de træstykker
i en dyb de af he nve d 14 m. lIll der overfladen. De af hr. RAUN-.
KJÆR udførte præp ar ater, der ve lvillig h ar være t overladt m'ig
ti l eftersy n, viser en ve db ygning g anske ste mme nde me d' de n ·
ovenfor be skre vne prøves. "fe dsty kke t er e n gre n, h vori marven
se s. Celle væggene er stribede ve d · de struktion. I e n de l af tra
kerderne se s mange mørkebrune småkugler (harpi ks, · jær ntve
ilteh ydrat ?). Dette forh old i forb inde lse me d vedstykkernes rul
ning godtgør, at træe t er fOf.' silt.

4. Alnus glutinosa GARTN., R ø d æ L
Til beste mmelse har foreligget mig 90 . kogle te ne « d. v. s.
akser af h unralder me d rester af r akle skælle ne, sa mt en r akle 
stand me d 3 kogler - alt fia O r dr up. Endvidere 6 kogletene
fra V a l b y. Længden af disse kogle te ne er i ndtil 9.5 mm. O m
e n større del af de m tør de t med sikkerhed antage s, a t d e er
vandslidte og r ullede på ligne nde måde som · de ove n omtalte
fyrre kogler, og siden de lvis fladtrykte. Ved andre har derimod
et såda nt ' slid ikke beste mt kunnet påvise s, ide t rakleskællene s
flosser ikke er afglatte de. De n omstændighed, a t kun' SKælle ne s
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nedre del er bevaret behøver nemlig ikke at skyldes virkningen
af en siidan kraft. . Ved nogen søgen pii jorden under Ælle (f. eks.
i Botanisk Haye) har jeg fundet de gamle, nedfaldne rakler
.
i en tilstand, der nøje svarer til den, hvori flere af kogletenene
er bevarede . Henliggen pil. j orden i Il.revis er til strækkelig til
at fremkalde rakleskællenes destruktion siiledes, at kun de nedre
stumper lades tilbage, men disse bliver . ganske vist ikke af
glattede.
Efter kogletenene alene er artsbestemmeIsen ikke let. Dog
ses det, at raklerne · mii høre til de mindre former ; længdemiilet af
.
giver nogen vejledning, men desuden har veddet (+ marven)
i tenen kun et · ringe tværmiil, 1.0�2.0 mm, ligesom hos Alnus
glutinosa. Af veddets anatomiske bygning bestemmes vel slæg
ten men ikke arten.
Den JEI, som foruden RødæUen nærmest måtte inddrages i
sammenlig-ningen, er Alnus Kefersteinii (GOEPP.) UNGER, der
stlir Rødællen overmåde nær, og ·som optriidte i den oligocen
og miocene tid, kendt fra Sydevropa til Spitzbergen, Island og
Grønland, sliledes også fra Samlands succinitførende brunkullag l).
Koglerne hos denne art har dog været betydelig større
end Rødællens, ogsii turde kogletenens ved have haft et tværmlil
af 2.0-2.5 mm som hos nutidens storkoglede Ællearter �).
Omvendt har koglerne af den samtidige Alnu8 gracilis UN
GER vistnok · været mindre end de foreliggende.
Materialet fra · Ordrup indeholdt endnu en raklestand med.
3 kogler af Æl. Denne viser fuldkommen overensstemmelse med
Alnus glutinosa, men dens fortræffelig bevarede tilstand, og
navnlig veddets og man'ens friske farve vækker den stærkeste
l) GOPPERT, H.

R.:

De floribus in statu fos�ili.

Nova Acta

Curiosorum. Tom. 18. Pars II. 1838. 4°. p. 564-566.
Tab. XLI. Fig. 15-16. - HEER, Osw. : Miocene baltische Flora.
1869. 4°. p. 33, 67. Taf. VII. Fig. 14-18. - HEER : Flora fossilis
Gronlandica, 1883. 4°. II. p. 80. Taf. LXXXVIlI. Fig. 7. - SCHIMPER
& SCHENK 1. c. p. 416. Fig. 258. - JENTZSCH, A.: Fiihrer durch
Acad. Naturæ

_

die. geologischen. Samml�ngen des Provinzialmuseums zu Konigsberg.
1892. p. 43.
.
2) HEER (I. c. 1869) fremhæver, at tenen er temmelig tyk, hvil
ket også ses på afbildningen.
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tvivl om, at den skulde kunne vlllr e fossil. Koglerne er 10-13
mm. lange, de enkelte koglestilke 8� 1 3 mm lange, l mm tykke.
5.

Quercu8 sp. E g.

Vedprøve fra V a lb y. Veddet var brunt, fladtrykt. Karrene
derved sammenpressede, stoppede med fyldeelIer. Samme træart
som den fra Frihavnen beskrevne. Endelig var forelagt mig, stammende fra O rd r u p,- en plan
terest, nærmest af udseende som den øvre del af en frugtstilk.
Den tilhørte et l ø v t r æ med talrige prikkar med tremmebunde,
skruekar ved marven og gule, ravfarvede klumper i mange af
veddets og barkens . elementer. Træet synes ikke at tilhøre vor
nulevende flora ; men pli en nærmere bestemmelse vover jeg ikke
at indlade . mig.
Hermed var og er da mit arbejde endt ; jeg får ikke held
til at fortsætte. Måtte dette lykkes andre ; materialet er langt
fra udtømt. De af VAUPELL påbegyndte undersøgelser burde
. ikke lades i stikken af de Danske som hidtil sket, dertil skylder
vort lands plantehistorie ham for meget.
Til slutning kan jeg ikke tilbageholde det ønske, at de dan
ske studier over plantehistorien m§, gå en lysere tid imøde end
den, på hvis' strand VAUPELL'S smukke afhandling led skibbrud.
Og dog- - hvorfor skibbrud ? Fik ikke, for at Hine et billede
fra vort æmne, VAUPELL'S arbejde samme skæbne som Dan
marks smykkesten ravet : længe skjult, sent at søges frem af
sandet?
-

København den 24. April 1897.

27-5-97.

