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Abstract 
The aim of this study is to compile a glacial lithostratigraphic model using a wide set of methods. 
The study area Southern Falster, Denmark is rich in large and well exposed outcrops in a region 
rellatively well known in a stratigrafic context. Paradoxical the peninsula is more or less unknown 
in the geological litterature. The conclusions are in line with the general theories of the 
deglaciation pattern of the last baltic icestream in the southwest part of the scandinavian icesheet. 

The methodology of analysis include surficial geologic mapping of 67km2, detailed analysis of 150 
drilled boreholes exceeding 20m depth, field inspection of 10km coastline, construction of 96 
stratigrafical logs including 37 clastpetrografic- and 17 fabric analysis. Additionally contured 
topografic maps was inspected for the purpose of creating a morphostratigrafical model. 
A framework for the model was constructed through a review of litterature concerning glacial 
lithostratigrafical aspects of cliffsections along the southern danish and northern german borders. 
5 glacial lithostratigrafic units are identified in a typesection, from which the stratigraphic record 
is expanded to cover the hole peninsula. The stratigrafical correlation to principal localities in the 
region is discussed, all identified units thought to be of Weichselian age.  

The lithostratigraphic and morphological results are finally used for a glaciodynamic model 
covering the frontzone of the Young Baltic Advance in southwest Scandinavia. Combining the 
multistratigrafic deduced results, an alternative glacitectonic genesis of the peninsula is surgested.
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Forord 

Af tekniske / pædagogiske årsager afspejler rækkefølgen i resultaternes fremlæggelse 

ikke udførelsen af feltarbejdet. I realiteten er alle beskrevne daglokaliteter undersøgt 

mere end én gang, hvorefter stratigrafien er samlet udfra et puslespil med mange brikker. 

For hver enkelt lokalitet er deformationshistorie og stratigrafisk lagfølge udredt i en tekst, 

som rummer for mange gentagelser og er for tung og rutinepræget i forhold til givne 

rammer. For ikke at trætte læseren unødigt er kapitlerne derfor ordnet således, at der først 

opstilles en glacial litostratigrafi udfra en udvalgt nøglelokalitet (kap.5), som så danner 

baggrund for en systematisk opmåling af samtlige daglokaliteter på Sydfalster, hvorved 

glacialtektonik, grænseforhold og fx variationer i klastfabrik afdækkes (kap.6). Til slut 

sammenstilles glacialstratigrafien.  

Metoden rummer en fare for gentagelser mellem den konceptuelle stratigrafi fra 

nøglelokaliteten og den sammenstillede stratigrafi under diskussionen. Endnu farligere er 

risikoen for cirkelslutning: hvis man udreder en stratigrafi på basis af alle lokaliteter og 

på denne baggrund opstiller en stratigrafi fra en nøglelokalitet, vil man naturligvis 

genfinde denne stratigrafi, når man herefter giver sig til at undersøge lokaliteterne. Der er 

derfor med yderste omhu valgt en nøglelokalitet, som rummer hele den på Sydfalster 

fundne stratigrafi med tilstrækkelig datasikkerhed til at den i princippet kan stå alene. De 

øvrige lokaliteter reduceres således til at underbygge stratigrafien og bidrage med 

variationer i litologi, retningselementer og grænseforhold. Den litostratigrafiske model vil 

stå stærkest, i det omfang de geografisk bestemte datavariationer kan forklares ved et 

regionalt glacialt dannelsesforløb. 

Den ændrede fremstilling har ført til, at der ikke refereres til samtlige 96 undersøgte 

lokaliteter. Alle er dog fortsat repræsenterede ved logs, da de er en del af grundlaget for 

opstillingen af den stratigrafi, som kan genfindes på nøglelokaliteten. 

Lars Misser    
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1 Indledning 

1.1 Specialets udførelse 
Specialeaftale mellem Geologisk Institut, Københavns Universitet (GI) og forfatteren blev indgået 

1/4-2001 og revideret 14/3-2002. Som vejleder fungerede Michael Houmark-Nielsen GI og i speci-

alets tidlige fase medvirkede desuden Stig Schack Pedersen fra Danmarks og Grønlands Geologiske 

Undersøgelser (GEUS). Specialet omfatter feltkartering udført i samarbejde med GEUS april-maj 

2001, samt feltopmåling af kystklinter udført ad flere omgange i 2001 og 2002. Specialet omfatter 

herudover databehandling af geologiske data og i mindre omfang tillige laboratorieundersøgelser.  

Under ledelse af Leif Aabo Rasmussen og Knud Erik Klint sørgede GEUS for logistikken omkring 

den systematiske arealkartering og stillede boredata til rådighed for konstruktion af boredata-

profiler. Indsamling af feltdata skete i samarbejde med cand. scient. Michael Sode. GI udlånte bil til 

feltopmåling og stillede laboratoriefaciliteter til rådighed for analyse af udtagne prøver. cand. 

scient. Bjarke Korsager har bidraget med konstruktive forslag og cand. scient. Anders Møller-

Hansen har foretaget en kritisk gennemlæsning af specialet. 

1.2 Problemstilling 
Specialets formål er at opstille en litostratigrafisk model for till-enheder på Sydfalster udfra klint-

profiler, overfladekartering og boredata. Målet er en beskrivelse af Sydfalsters kvartærgeologiske 

opbygning udfra enhedernes rumlige udbredelse. Hovedvægt lægges på enheders korrelation og det 

kronologiske hændelsesforløb for landskabets opbygning. Sydfalster er ideel til rumlig geologisk 

tolkning, fordi halvøen omkranses af kystklinter; men modellen vil også støtte sig på studier af 

geomorfologi, kartering og boredata fra GEUS’ arkiv. Opgaven har ikke kunnet løses uden, at de 

nærmestliggende landområder på Lolland i et vist omfang er inddraget i undersøgelsen 

Ned langs den sydfalsterske halvø løber en højderyg kaldet Væggerløsebuen, som siden Milthers 

(1948) har været regnet for en randmoræne på basis af geomorfologiske karakteristika. På baggrund 

af stratigrafi og glacialtektoniske metoder vil en geologisk model kunne redegøre for Væggerløse-

buens interne opbygning og klarlægge, i hvilket omfang der også i den indre opbygning træffes spor 

efter en israndsdannelse, samt give et mere præcist bud på omstændighederne ved dens dannelse.
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1.3 Lokalisering 
Sydfalster domineres af den 20km lange, 2-3km brede og ca.10m høje Væggerløsebue, som kon-

kavt flankeres af det inddæmmede Bøtø Nor (figur 1.3.1). Specialet koncentreres om denne halvø, 

som er undersøgt ved omfattende feltarbejde, som er supleret med undersøgelser i nærmeste opland. 

Dette lidt større dataindsamlingsområde afgrænses til de 8 kortblade 1411 II NØ, 1411 II  SØ, 1510 IV  NV, 

1510 IV  NØ, 1511 III  NV, 1511 III  SV, 1511 III  NØ og 1511 III  SØ. Brugen af litterære informationer dækker 

et geografisk større område (figur 1.3.1), idet glacialstratigrafiske udgivelser er sparsomme på 

Lolland-Falster. Regionalt kendte stratigrafiske enheder korreleres hermed ind i modelområdet. 

Af logistiske årsager er de tyske kystegne ikke inddraget i specialet, til trods for, at de nærmeste 

egne ligger nærmere Sydfalster end eksempelvis Sjælland og Fyn. Sydfalster er af Storstrøms Amt 

erklæret regionalt geologisk interesseområde for den karakteristiske randmorænemorfologi 

(Mogensen et al. 2000). Området omkring Væggerløse (Storstrøms Amt 2000a) og området 

omkring Skelby-Gedesby (Storstrøms Amt 2000b) er af grundvandsmæssige årsager udpeget som et 

af amtets aktuelle indsatsområder. 

A: Situationskort med vigtigste isfrem-
stød og yderste israndslinjer.

B: Regionalt littera-
turindsamlingsområde.

C: Dataindsamlingsområde.
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1.4 Tidligere arbejder  
Der er ikke skrevet mange linjer om Sydfalsters kvartære litostratigrafi. Milthers (1948) finder, at 

bakkebuen vest for Bøtø Nor i sig selv er et tegn på, at isen har taget ophold her. Nielsen (1967) 

illustrerer israndslinjen ned langs Sydfalster ved 3 profillinjer (figur 1.4.1) og påviser i en anden 

sammenhæng tilstedeværelsen af en kridtflage i klinten ved Gedser Odde (Nielsen 1967). Kraag 

(1978) er den første til at bruge navnet Væggerløsebuen om den halvbueformede højderyg på 

Sydfalster. Han ser Væggerløsebuen som et ualmindeligt smukt eksempel på en pushmoræne, idet 

han kombinerer buens form (stejl konveks side hhv. jævn konkav side) med indholdet af en 

disloceret kridtflage ved Gedser Odde. Udfra studier af søkort foreslår han samtidig, at 

Væggerløsebuen kan forlænges ca.16 km udad Gedser Rev over mod øen Darss ved den tyske kyst. 

Kraag (1978) bemærker dog, at de forventede proglaciale smeltevandsaflejringer mangler og, at 

Sydfalster er noget mere afrundet end man skulle forvente af en sen ungbaltisk pushmoræne.  

Figur 1.4.1:  3 profillinjer 
gennem Sydfalster, der 
viser israndslinjens form. 
Bemærk, at israndslinjen i 
de to sydlige profiler har 
mere end én top. Toppene 
mellem Bøtø Nor og Øster-
søen er postglaciale klitter. 
Efter Nielsen (1967 p.339).
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Mogensen et al. (2000) skriver, at israndslinjens overflade er ujævn og gennemfures af lavtliggende 

områder opfyldt af søsedimenter. Forfatterne skriver, at israndslinjen gennemskæres af flodlejer for 

smeltevand 4 steder, men nævner kun Marrebæk i denne forbindelse. Mogensen et al. (2000) op-

stiller som den første en egentlig glacialstratigrafi for Sydfalster, idet han fra Gedser Odde beskriver 

en nedre grå till med palæozoiske kalksten fra Østersøområdet, granitter fra Småland og tynde kalk-

flager af mere lokal oprindelse. Herover en tynd rød till, som udelukkende består af nedknuste røde 

kalk- og sandsten fra Østersøområdet. Ligeledes ovenpå den grå till lejrer en brun till, som også 

indeholder ledeblokke fra Østersøområdet. Aldersrelationerne mellem den brune og røde till er 
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uafklarede, pga. stærk deformation. Ind imellem forekommer desuden mindre flodkanaler udfyldt af 

smeltevandssand og -grus. Mogensen et al.(2000) konkluderer, at israndslinjen blev skabt under det, 

som i kapitel 1.6 betegnes recessive etape af Ungbaltisk fremstød (figur 1.6.4).  

I forbindelse med sårbarhedskortlægning af nogle områder på Sydfalster er de geologiske forhold 

undersøgt ved geoelektriske undersøgelsesmetoder og kystklinterne ved Gedser Odde, Skelby 

Strand og Elkenøre Strand er besøgt (Storstrøms Amt 2000b). Undersøgelsen konkluderer, at Væg-

gerløsebuen udgør et ungbaltisk randmorænekompleks og Bøtø Nor dets tilhørende inderlavning. 

Komplekset blev angiveligt skabt af regionens sidste ungbaltiske isfremstød. Hovedvægten i Stor-

strøms Amts (2000b) glacialstratigrafiske beskrivelse lægger sig til en undersøgelse af et 2-300m 

langt klintstykke ved Skelby Strand, svarende til lok.116-118 i nærværende undersøgelse  

Nederst i klinten findes en massiv grå diamikt med en mægtighed på 1,5-2m. Enheden herover er en 

3-4m mægtig, gullig og meget uensartet diamikt, som indeholder mange sten og hyppige vekslende 

tynde linser og lag af grus, sand og silt. De to teksturelt forskellige diamikte enheder adskilles af en 

skarp tektonisk betinget grænse, som tilmed synes at udgøre klintprofilets redoxfront, idet den 

løsere øvre diamikt er oxideret; mens den massive nedre diamikt endnu fremtræder i reduceret 

tilstand. Foldeakser målt i profilet synes alle at pege på en deformationsretning fra NØ, hvilket 

leder forfatterne til den antagelse, at den uensartede gullige diamikt skulle være afsat under 

Hovedfremstødet. Det foreslås endelig, at den nedre massive grå diamikt er afsat af det som i 

kapitel 1.6 betegnes Gammelbaltisk fremstød (figur 1.6.4). 

Øverst i klinten ved Skelby Strand erkendes en jordbundsudvikling af omkring 1m’s tykkelse med 

en så skarp nedre grænse, at Storstrøms Amt (2000b) foreslår, at der er tale om en tynd till afsat af 

Ungbaltisk fremstød, hvori jordbundsprofilet har kunnet udvikle sig.  

Foruden ovennævnte litteratur findes så vidt vides kun regionale fremstillinger eller beskrivelser fra 

andre lokaliteter i regionen, hvilket behandles nærmere i kapitel 3. 
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1.5 Specialets struktur  
Over de næste to sider gives en kort præsentation af indholdet i specialets øvrige kapitler, inden 

kapitel 1.6 gennemgår den geologiske ramme for Lolland-Falster med hovedvægten lagt på Sen 

Pleistocæn. Kapitlet tager dog udgangspunkt i et noget bredere perspektiv. 

Kapitel 2 er et generelt glacialstratigrafisk metodeafsnit, som dog er tilpasset forholdene i det 

sydøstlige Danmark. Metodeafsnittet dokumenterer de anvendte metoder ved databehandling i 

undersøgelsen, hvorved det sikres, at resultaterne i de følgende kapitler reelt er reproducerbare.  

Kapitlet skal sikre et teoretisk fundament til de faglige begreber, der benyttes i de senere kapitler, 

uden at begreberne nødvendigvis kædes sammen til en fyldestgørende helhed. Det er ikke hensigten 

at redegøre for det komplette kvartærgeologiske rationale. Der fremlægges ikke data i kapitlet, og 

der beskrives så vidt muligt ikke metoder, som den almene geologistuderende forventes at kende til 

i forvejen, ligesom kun de metoder, som ligger til grund for undersøgelsens resultater, er indeholdt.

Kapitel 3.1 omhandler undersøgelsens litterære datagrundlag: Formationer nævnes kun, hvis de 

stammer fra den citerede tekst. Retninger for fabrik, dislokationsretninger og klastpetrografi er 

medtaget, mens personlig fortolkning så vidt muligt er sorteret fra. Egne fortolkninger og bredere 

perspektivering af den forventede lagserie på Sydfalster beskrives i kapitel 3.2. Den fremstøds-

fokuserede tekst kan have et vist overlap med kapitel 1.6.4 og kapitel 4.1. De tre kapitler skulle 

gerne have en stigende detaljegrad, således at de bygger på hinanden. Kapitel 1.6.4 dækker formalia 

og forklarer, hvilken type glaciation, hvilke fremstød og hvilke formationer der er opstillet. Kapitel 

3.2 udreder eksisterende viden om fysiske aflejringer i litteraturindsamlingsområdet; mens kapitel 

4.1 ser problemstillingen i lokalt perspektiv og samtidig benytter en bredere vifte af discipliner.  

Kapitel 4 opstiller en rumlig geologisk model for undersøgelsesområdet med hovedvægten lagt på 

Sydfalster. Modellen trækker de store linjer i undersøgelsesområdets morfostratigrafi og tilveje-

bringer det fagspecifikke grundlag for korrekt forståelse af kystklinter. Den travle læser med behov 

for et overblik over de glacialstratigrafiske forhold på Sydfalster og sydøstlige Lolland vil i realite-

ten kunne læse dette ene kapitel suppleret af den litostratigrafiske tolkning (figur 5.3.1) og under-

søgelsens konklusion. Dette forudsætter, at læseren i forvejen har kendskab til glacialstratigrafisk 

rationale og metode, samt et solidt kendskab til glacialstratigrafien i det sydøstlige Danmark.  
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Kapitel 5 opstiller glacialstratigrafien på Sydfalster på baggrund af lok.133–146, idet tills benyttes 

som bærende stratigrafiske enheder. De enkelte stratigrafiske enheder defineres udfra egenkarak-

teristika: Fremtrædelse, mægtighed, klastpetrologi, klastfordeling, klastorientering, grænseforhold 

nedadtil samt eventuelle deformationsstrukturer i enheden selv eller enhedens underlag opstået 

syngenetisk med enhedens aflejring. Enhedernes overgrænser og deformationsstrukturer tilført 

cogenetisk eller epigenetisk medtages ikke, da dette vil indebære en risiko for cirkelslutning, idet 

netop sådanne forhold benyttes ved korrelation af lagserien til øvrige lokaliteter på Sydfalster i 

kapitel 6. Glacialstratigrafien på Sydfalster omfatter en række korrelerbare lag og horisonter, som er 

lette at identificere og som tilsyneladende har en unik stratigrafisk placering. Stratigrafiske markø-

rer omfatter: kalkgrushorisont, mørk diamikt-horisont, enhed 2b, enhed 4a og siltlag omtrent i 

midten af enhed 4b. Ligesom de epi- og cogenetiske deformationsstrukturer reserveres de 

stratigrafiske markører en fremtrædende rolle ved den stratigrafiske korrelation i kapitel 6.  

Kapitel 6 omhandler en detaljeret beskrivelse af blotninger i undersøgelsesområdet. Hovedvægten 

ligger på en litostratigrafisk og strukturgeologisk beskrivelse af kystklinterne ved Gedser Odde og 

Skelby Strand. Det siger sig selv, at den 10km lange kyststrækning ikke er lige interessant eller vel-

blottet alle steder. Undersøgelsen har derfor fokuseret på 188 udvalgte lokaliteter langs kysten. 

Grusgravene ved Store Musse og Systofte er også undersøgt; mens de resterende 4 kystblotninger 

ikke rummer megen selvstændig information og alene er medtaget for fuldstændighedens skyld. 

Kapitel 7 opstiller en glaciationsmodel for Sydfalster baseret på den litologiske beskrivelse af till-

enheder, de landskabsmorfologiske elementers opbygning (boringer, kartering etc.) og det isdyna-

miske dannelsesmiljø. Emner fra kapitel 1 tages op og diskuteres på baggrund af nye data og nye 

teorier fremlægges. Kapitel 7.1 sammenfatter nye aspekter til nøglestratigrafien, som de øvrige 

sydfalsterske lokaliter bidrager med, belyser eventuelle usikkerheder i korrelationen af enheder på 

Sydfalster og korrelerer de litostratigrafiske enheder til andre lokaliteter i regionen (fra kapitel 3). 

Kapitel 7.2 beskriver Væggerløsebuen og de omkringliggende landskabselementer og undersøger i 

hvilken indbyrdes rækkefølge de er afsat. Kapitel 7.3 diskuterer isdynamikken bag Væggerløse-

buens dannelse og den genetiske sammenhæng med omgivelserne. De glaciale begivenheder samles 

til et udviklingsforløb og endelig vurderes den glacialstratigrafiske model for Sydfalster. 

Konklusionen i kapitel 8 redegør for, hvilke tidligere erkendelser, som nu kan underbygges, hvilke 

der måske skal ses i et nyt lys samt hvilke undersøgelser, der i fremtiden vil kunne forøge viden. 
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1.6 Regional geologisk introduktion 

1.6.1 Palæozoikum 

Som et led i den kaledoniske orogenese kolliderede palæokontinenterne Avalonia med Baltica. 

Ifølge McKerrow et al. (1991) skete dette på overgangen mellem Ordovicium og Silur. Seismiske 

undersøgelser har påvist suturen efter kollisionen i form af et komplekst forkastningssystem, som 

stryger omtrent ØSØ-VNV henunder Lolland, Falster og Møn. Strukturen er døbt Den Caledoniske 

Deformationsfront (CDF) og fremtræder på den regionale seismiske linje BABEL-A som et bredt 

NØ-dykkende plan ned til den øvre del af kappen (Babel working group, 1991, figur 1.6.1). 

Reflektionsmønstrene på BABEL-A-linjen viser indikationer på en række SSV-dykkende napper. 

Ifølge Meissner et al. (1994) skete den endelige sammensvejsning af palæo-kontinenterne i Devon; 

men den seismiske tolkning viser, at i det mindste nogle af kompressionszonens forkastninger har 

været aktive siden, idet de også påvirker de yngre lagserier. De ældste aflejringer truffet i boringer 

under Lolland-Falster er skifre fra Carbon, som træffes 2km under Ørslev på Falster. 
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Figur 1.6.1: Tektonisk kort over regionen sammenstillet 
af flere kilder: Placeringen af CDF og RFH er hentet fra 
Surlyk et al. 1995. Linjeføring og tolkning af det 
Zeismiske profil BABELA er hentet fra Meissner et 
al.(1994). Placeringer og lagsøjler for boringerne 
Rødby-2, Søllested-1 og Ørslev-1 kommer fra GEUS' PC-
jupiter database (flere detaljer ses af bilag G). Forløb af 
Lollandske overfladenære prækvartære forkastninger er 
overført fra Håkansson & Pedersen (1992).
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Ved opsplitningen af Pangæa i Perm dannedes Ringkøbing-Fyn-Møn-Skurup-Højderyggen (RFH) 

ved ekstension. RFH ligger umiddelbart over CDF og flankeres af bassiner, hvori aflejres først 

ørkensand (Rotliegendes), siden cykliske evaporitlag (Zechstein). Zechstein-bassinets evaporitter 

lejrer sig ikke henover RFH, og de dybe boringer på Lolland-Falster viser tiltagende mægtighed 

bort fra RFH’s sydflanke. Den nedre grænse for Zechstein-bassinet ligger godt 1km dybere i borin-

gerne Søllested-1 og Rødby-2 i forhold til Ørslev-1, hvilket viser, at en hovedforkastning herimel-

lem har forskudt sig i denne størrelsesorden i løbet af Perm. Under landsbyen Godsted ved Maribo-

søerne har der været så rigelige mængder af evaporit, at det har kunnet samle sig til en diapir.  

1.6.2 Mesozoikum 

I Danmark og Nordtyskland afsattes en km-tyk lagpakke af havaflejringer gennem Mesozoikum. 

Henover Zechstein-bassinet følger en nogenlunde ensartet sedimentær mesozoisk lagpakke, idet 

geologien i alle boringer indledes med en mellem 800m og 1200m mægtig lagpakke af mindre 

triassiske sand- og lerlag, herover 2-300m jurassisk sand, omkring 10m kalksten fra Nedre Kridt og 

400-500m kridt fra Campanien og Maastrichtien. I den nordlige del af regionen ligger overfladen af 

den kretassiske kridt nu nær havniveau og er præget af tertiær og kvartær erosion. Stress fra erosive 

processer, isostatisk landhævning, iskunsning, frost-tø processer mv. har ifølge flere undersøgelser 

(fx Rosenbom & Jakobsen 2000) medført, at kalken fremtræder stærkt opsprækket i sine øverste 5-

10m. I den sydlige del af regionen findes kalkoverfladen derimod omkring 200m nede, beskyttet af 

palæogene aflejringer. Overgangen mellem den nordlige og sydlige del sker indenfor kort afstand. 

Håkansson & Pedersen (1992) foreslår, at her er tale om en forkastning. Rasmussen (1996) 

beskriver den som en normalforkastning, hvis sydlige blok er sænket ca.200m. Som nævnt ovenfor 

optræder lagene under kalken i imbrikerede napper adskilt af SV-hældende forkastninger. Idet 

dimensioner og retninger er kongruente, virker det ikke usandsynligt, at én af disse forkastninger 

kunne være reaktiveret under den alpine orogenese, og dermed være årssag til forskydningen, 

ligesom det ikke kan udelukkes, at der forekommer flere. 

1.6.3 Palæogen & Neogen 

Kystlinjen for bryzoproducerende hav ligger gennem hele Nedre Palæocæn nord og vest for 

Lolland-Falster (Håkansson & Thomsen 1979). Bortset fra det nordvestligste Lolland forekommer 

således ikke marine aflejringer af Danien alder i området. De sydligste dele af Lolland-Falster 

rummer et op mod 200m mægtigt lag af Øvre Palæocæn ler fra Holmehus formationen.  
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I Neogen forårsagede en hævning af Sydnorge og Sydsverige, at de sedimentære enheder blev løftet 

i den NØ-lige del af Danmark, hvorved de generelt fik en hældning mod SV og blev kraftigst ero-

deret mod NØ (Japsen & Bidstrup 1999). Af det litologiske prækvartæroverfladekort (figur 1.6.2)

fremgår, at et antiklinorium med aksialplan strygende fra Rügen henover Nordfalster og Smålands-

havet til Fyn forstyrrer dette mønster. Uanset dette mønsterbrud må de præneogene lag på Lolland 

og sydlige Falster forventes at hælde mod SV. 

Forkastninger
Nedre Kridt

Eocæn
Palæocæn
Danien
Øvre Kridt

Figur 1.6.2: Lito-
logisk  prækvar-
tærkort. Modifi-
ceret efter 
Håkansson & 
Pedersen (1992).

Det er uklart, om den neogene hævning har forårsaget en normalforkastning strygende Ø-V gennem 

Lolland og Sydfalster med den sydlige blok sænket 200m, som Rasmussen (1996) forestiller sig, 

eller om her blot er tale om sydflanken i et regionalt antiklinorium. Manglen på Danien-kalksten er 

ikke afgørende, idet de formentlig aldrig er afsat; mens forkastningsteorien understøttes af Godsted 

diapirens tilstedeværelse, idet sådanne erfaringsvis initialiseres som følge af Neogene forkastninger.
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Figur 1.6.3: Topogra-
fisk kort over præ-
kvartærfladen. 
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efter Binzer & 
Stockmarr (1994).
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Efter de tektoniske forstyrrelser er prækvartæroverfladens topografi (figur 1.6.3) hovedsagelig et 

resultat af Pleistocæn erosion (Binzer & Stockmarr 1994). Sammenligner man figur 1.6.2 med 

figur 1.6.3 er det tydeligt, at den hårde kridtoverflade er bevaret til et højere topografisk niveau end 

den blødere palæogene overflade. Sydfalster er i denne sammenhæng en væsentlig undtagelse.  

1.6.4 Pleistocæn

Ifølge GEUS’ boredatabase PC-jupiter varierer mægtigheden af de pleistocæne aflejringer på 

Lolland-Falster fra 5m til knap 90m. Fordelingen af lagtykkelserne synes at være forbundet med 

den prækvartære overflades litologi (figur 1.6.2) og topografi (figur 1.6.3), således at det bløde 

Holmehusler på det sydlige Lolland har medført en kraftigere erosiv uddybning med heraf følgende 

større glacial afsætning. Modsat har den hårde kalkflade på det nordlige Lolland og det meste af 

Falster levnet relativt lidt plads for kvartær aflejring. Lokalt øges mægtigheden naturligvis af en 

række specifikke kvartære dannelser, såsom åse og randmoræner.  

Det er en almindelig videnskabelig opfattelse (Houmark-Nielsen 1999, Kjær et al. 2003 m.fl.), at 

den pleistocæne udvikling i denne del af Danmark primært skyldes beliggenheden ved det 

skandinaviske isskjolds sydvestrand. Under de enkelte istider voksede isskjoldet fra et center i 

Nordsverige, hvorfra det udbredte sig ned over Sverige, Danmark og Nordtyskland. Denne type 

isfremstød har man refereret til som fennoskandiske efter oprindelsen af det fjerntransporterede 

klastmateriale. Fennoskandiske isfremstød udviser i reglen ikke de store ændringer i afsætnings- og 

deformationsretninger. De har typisk stor interaktion med underlaget og rummer dermed en høj 

andel af lokalt optaget og genafsat klastmateriale (Kjær et al. 2003). 

De brede isfremstød fra det skandinaviske isskjold adskilles ifølge Boulton et al. (2001) af smalle 

isfremtød, som har bevæget sig relativt hurtigere igennem velafgrænsede topografisk lavtliggende 

zoner. Østersølavningen udgør netop en sådan smal zone, hvorfor Lolland-Falster foruden 

isfremstødene fra NØ også har været udsat for isfremstød fra denne mere østlige retning. 

Isfremstødene igennem Østersølavningen har man refereret til som baltiske - ligeledes efter 

oprindelsen af det fjerntransporterede klastmateriale. Baltiske isfremstød udviser ofte større 

fremstødshastigheder og udbreder sig i mere lobeagtige former, hvad der resulterer i større 

diversitet i afsætnings- og deformationsretninger. De har typisk en svag interaktion med underlaget 

og rummer dermed en høj andel af fjerntransporteret klastmateriale (Kjær et al. 2003). 
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Ovennævnte glaciodynamiske teori bygger hovedsageligt på undersøgelser af glaciale aflejringer fra 

Weichsel, idet kendsgerningerne fra de ældre istider er færre. I kontinental skala var det 

topografiske underlag for glaciationen tilnærmelsesvis det samme under de foregående istider, 

hvorfor teorien formentlig i store træk også var gældende her. 

Elster & Saale: Ingen forfattere har endnu publiceret evidens for isfremstød fra tiden før Weichsel 

på Lolland-Falster. Idet blandt andre Ehlers & Stephan (1984) og Houmark-Nielsen (1987) har 

påvist aflejringer fra istiderne Elster og Saale fra lokaliteter syd, sydvest og vest for Lolland-Falster, 

må regionen imidlertid have været isoverskredet flere gange i denne tid.  

Eem: Lolland-Falster tolkes af Houmark-Nielsen (1989) som en ø, omgivet af marine aflejringer, 

der påvises på lokaliteter i Sydsjælland (Petersen 1978), Møn (Berthelsen et al. 1977) og Langeland 

(Sjørring et al.1982). Der kendes ingen lakustrine Eem aflejringer fra denne palæogeografiske ø. 

Tidlig Weichsel: Tidligst kendte Weichsel aflejringer fra regionen er periglacialt sand, beskrevet fra 

Langeland af bl.a. Sjørring et al. (1982) og fra Møn af Houmark-Nielsen (1994).  

Mellem Weichsel: Et regionalt udbredt baltisk isfremstød fra denne periode er traditionelt benævnt 

Gammelbaltisk fremstød. Diamikt afsat af dette fremstød er regionalt udbredt og betegnes af 

Houmark-Nielsen (1987) og senere forfattere Ristinge Klint Till. Nyere undersøgelser på Møn har 

påvist, at Gammelbaltisk fremstød blev fulgt af et genfremstød, som betegnes Klintholm Till af 

Houmark-Nielsen (1999). Samme skriver, at de to tills adskilles af periglaciale aflejringer.  

Sen Weichsel: Glaciationsmønstret for isfremstødene i Sen Weichsel præsenteres af Kjær et al. 

(2003). Efter denne model domineres regionen af et langsomt og stabilt flydende skandinavisk 

isskjold, som udbredte sig fra NØ. Der er tale om et fennoskandisk isfremstød over en bred front, 

oftest benævnt Hovedfremstødet. Diamikte afsætninger fra Hovedfremstødet findes hyppigt i 

regionen og betegnes Midtdanske Till af Houmark-Nielsen (1987) og senere forfattere. Syd om 

isskjoldet skred isen frem gennem Østersølavningen. Dette fremstød har de typiske baltiske 

karaktertræk og betegnes traditionelt Ungbaltiske fremstød. I løbet af det seneste årti har stadigt 

flere forfattere erkendt, at isfremstødet igennem den baltiske depression har en sådan karakter, at 

den må opfattes som en isstrøm (Boulton et al. 2001). Diamikte afsætninger fra Ungbaltisk fremstød

opdeles i Danmark i en nedre og en øvre formation. Den nedre formation betegnes Østjylland Till af 
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Houmark-Nielsen (1987), fordi dets isfremstød har efterladt en række veldokumenterede 

randmoræner i Østjylland. Samme betegner den øvre formation Bælthav Till, idet dets fremstød er 

kendetegnet ved en række recessive fremstød i Storebælt og Lillebælt. Set i isskjoldets skala, kan 

man rimeligvis fortolke de to formationer som afsat af ét og samme overordnede isfremstød, hvor 

den nedre formation er afsat under den transgressive fase, mens den øvre formation sammenfatter 

en række mindre genfremstød i afsmeltningsfasen. I de distale områder nær de enkelte gletscher-

fremstøds termination er det let at skelne de enkelte fremstød fra hinanden, pga. hyppig forekomst 

af mellemlejrende vandafsatte lag. Denne skelnen synes sværere jo mere man nærmer sig Østersø-

lavningen. På Lolland er det således vanskeligt at skelne de forskellige ungbaltiske afsætninger fra 

hinanden, hvorfor de af Pedersen et al. (2002) er samlet under fællesbetegnelsen Lolland Till. 

Omvendt skriver Kjær et al. (2003), at isen efter at have afsat Østjylland Till havde tid til at smelte 

helt bort fra Danmark, hvorefter det atter stødte frem fra den vestligste del af Østersøen. Sjørring 

(1983) og Kjær et al. (2003) har på basis af interne retningselementer påvist, at isen først skred frem 

i ensformig østlig retning og ved en række senere genfremstød udbredte sig i mere lokale retninger; 

med en mere nordlig regional tendens.  

Lokal isbevægelsesretning
Israndslinje

Dødis efterladt af Hovedfremstødet

Hovedfremstødet Transgressiv etape af 
Ungbaltisk fremstød

Regressiv etape af 
Ungbaltisk fremstød

Figur 1.6.4: Israndslinjer og isretninger for fremstød i Sen Weichsel. Udsnit fra Kjær et al. (2003). 

Ser man på kortene figur 1.6.4 synes den overordnede fremstødsretning meget ensartet igennem 

hele forløbet af det ungbaltiske fremstød – bortset fra det nordsjællandske område, hvor 

isbevægelsesretningen måske i starten er præget af et NØ-ligt tryk fra selve isskjoldet. Ved de 

mange underordnede genfremstød udbredte isen sig i større lobeformer.  
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Undersøgelsesområdets glacialmorfologi illustreres ved højdemodellen på figur 1.6.5. Det fremgår 

heraf, at Lolland-Falster er et lavtliggende område sammenlignet med Sjælland, Møn og Fyn; men 

at mange morfologiske elementer kan erkendes. Tydeligst er terrænstribningen henover Lolland og 

Væggerløsebuen ned langs Falster. 

Figur 1.6.5: TIN-højdemodel fra den trigono-
metriske database Top10DK. Højdemodellen er 
udarbejdet på basis af flyfotos og danner 
grundlag for udtegning af digitale kurveplaner. 
Gråtoneskala: sort = 0m, hvid = 60m. Det 
forstørrede udsnit viser Væggerløsebuen på 
Sydfalster og forlandet på SØ-Lolland.

1.6.5 Holocæn  

Jordartskort fra GEUS viser, at Lolland-Falster dækkes af moræneler, mens smeltevandsaflejringer 

er sparsomme. I lavninger forekommer sen- og postglacial søudvikling (Pedersen et al. 1989). Fra 

det sydligste Sjælland kendes strukturer skabt af permafrost fra Yngre Dryas (Jacobsen 1984). Hav-

niveauet har været jævnt stigende siden deglaciationen, så gamle kystlinjer er idag oversvømmet. 
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2 Glacialstratigrafisk teori & metode 

2.1 Glacialstratigrafisk rationale 
Den glacialstratigrafiske metodik udgør den teoretiske baggrund for rekonstruktion af glaciationer 

og associerede miljøer. Glacialstratigrafiens formål er at skabe en kronolo-gisk sekvens af glacigene 

sedimenter og landformer, gerne som ekstrakt fra et geografisk område. Som klassisk stratigrafi 

bygger glacialstratigrafi generelt på flere discipliner med litostratigrafi, kinetostratigrafi samt 

kronostratigrafi som de væsentligste (Rose & Menzies 1996). 

2.1.1 Glacial litostratigrafi 

Det litostratigrafiske rationale (Walthers lov, se fx Prothero 1989) statuerer, at litofacies, der 

grænser op til hinanden, kan genfindes lodret som en stratigrafisk pakke afgrænset af 

diskontinuiteter eller skarpe overgange til andre aflejringssystemer. Under terrestrisk glaciale 

aflejringsforhold sker disse faciesændringer over særligt korte afstande og tidsintervaller, ligesom 

skarpt afgrænsede diskontinuiteter i tid og rum oftere opleves her. 

En anden væsentlig problemstilling ved terrestrisk glacial stratigrafisk tolkning er de glaciale 

aflejringers ringe bevaringspotentiale. Hiati opstår, når aflejringshastigheden modsvares eller 

overhales af erosionshastigheden. Rose (1989) bemærker dog, at bevaringspotentialet for glaciale 

terrestriske sedimenter er relativt stort i lavtliggende yderregioner af et isskjold, hvor 

aflejringsraterne er høje og potentiel glacial erosiv aktivitet er minimeret pga. relativt svagt 

skrånende israndsprofiler. 

2.1.2 Glacial kinetostratigrafi 

Kinetostratigrafien blev udviklet af Berthelsen (1973, 1978) specielt med henblik på løsning af de 

komplicerede glacialtektoniske forhold i Sydøstdanmark. Princippet er, at de sedimentære enheder 

inddeles efter den deformation, de har været udsat for. Retningselementer, der kan indikere den 

glaciale deformationsretning samt erosionsbetingede grænseflader, der kan adskille enhederne, er 

herved afgørende parametre. Glacial kinetostratigrafi kan ifølge Bert-elsen (1978) beskrive 

samspillet mellem sedimentation og deformation. Deformationen kan enten ske samtidig med 

aflejringen (syngenese), indenfor samme fremstød; men først efter sedimentets aflejring (cogenese) 

eller deformationen kan ske helt uden relation til sedimenternes afsætning (epigenese). 
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Med kinetostratigrafi er det muligt at holde rede på enheder, som har været udsat for flere 

deformationsfaser og det er muligt at knytte et isfremstøds diamikte aflejringer til fremstødets 

cogenetisk afsatte sedimenter. Et sådant cogenetisk deformationskompleks kan efterfølgende 

korreleres til andre lokaliteter, hvor sedimenter har været udsat for tilsvarende deformation, selvom 

deformationen her optræder epigenetisk.  

2.1.3 Glacial morfostratigrafi 

Glaciale processers evne til at danne karakteristiske landformer på kort tid (fx terrænstribning, 

kameterrasser, randmoræner og smeltevandskanaler) gør dem egnede til stratigrafiske formål. Da 

landformer identificeres alene udfra deres form og beliggenhed, kan de udgøre et godt supplement 

til den faciesorienterede litostratigrafi. 

2.1.4 Glacial kronostratigrafi 

Med kronostratigrafi inddeles lagpakken efter aflejringstidspunktet. Absolutte og relative dateringer 

sikrer, at stratigrafi på en lokalitet kan sammenholdes med regionale begivenheder. Korrelation af 

glaciale begivenheder kan være vanskelig over selv korte afstande, ikke kun fordi aflejringerne er 

meget heterogene; men også fordi forskellige dele af en ismasse kan reagere forskelligt på den 

samme klimatiske oscillation. Enheder afsat af det samme isfremstød, er således ikke nødvendigvis 

afsat samtidigt.  

2.2 Glacial aflejring 
Glaciation kan medføre et bredt spektrum af sedimenter og landformer. Nogle af de typer, som kan 

tænkes at have været tilstede under de forhold som herskede ved sydøstranden af det baltiske 

isskjold i Sen Pleistocæn præsenteres. I enhver stratigrafi er det essentielt, at de enkelte enheder kan 

skelnes fra hverandre udfra objektivt definerede karakteristika. Indenfor glacialstratigrafi 

vanskeliggøres dette af en stor lateral faciesvariation fra subglaciale over marginale til proglaciale 

afsætninger. Glacialstratigrafi for områder med israndslinjer, kræver således et solidt kendskab til 

hver faciesenheds isolerede fremtræden, såvel som den forventede beliggenhed i forhold til andre 

enheder.  



17

2.2.1 Primær aflejring 

Primære glacigene sedimenter transporteres af og afsættes direkte fra is. Sediment dannet på den 

måde betegnes till  og vil almindeligvis fremstå diamikt. De mægtigste og mest udstrakte tillenheder 

dannes i det subglaciale miljø, hvor de traditionelt opdeles i lodgement till, deformation till og 

meltout till. Disse tre tillformer repræsenterer definerede yderpositioner, hvorimellem alle former 

for overgangsformer findes (figur 2.2.1). Hver tillform identificeres ved en række karakteristika, 

hvoraf ingen er entydig diagnostiserende. Alle kan i større eller mindre grad afsættes under 

indflydelse af vand og gravitative kræfter.  

Lodgement

Deformation

Meltout

Primære glaciale 
aflejringer (tills)

Sekundære glaciale 
aflejringer

Stigenderesedimentation

ved smeltevand og tyngdekraft

Figur 2.2.1: Prisme til illustration af 
kontinuiteten mellem primære og 
sekundære glaciale aflejringer, såvel 
som de primære aflejringer imellem. 
Rentegnet efter Benn & Evans (1998).

Lodgement till er en aktiv aflejring af debris fra gletcherens sål. Afsætningen sker ved 

trykudsmeltning eller andre mekaniske processer når gletcheren skrider henover underlaget 

(Dreimanis 1989). Afsætningen præges af et stort overliggende istryk, som medfører en meget 

homogeniseret og kompakt diamikt, samt et kraftigt shear i isens bevægelsesretning, som medfører 

subhorisontale sprækker, tynde litologiske bånd eller rækker af sten langs shearplaner. Det stærke 

shear betyder, at klasterne udviser stærk fabrik parallel med og dykkende mod isens 

bevægelsesretning. Klasterne i lodgement till har desuden typisk en form med glat stødside og 

kantet læside (Benn & Evans 1998). 

Deformation till betegner det litologiske resultat af et omfattende subglacialt shear, som fører til, at 

ældre afsætninger udsættes for deformation. Ved deformation ødelægges op-rindelige strukturer og 

der skabes en homogen diamikt - eventuelt med lommer af udefor-meret sediment. Ifølge Benn & 

Evans (1998) peger ny forskning på, at den nedre grænse for deformation till ofte markeres af en 

stenbrolægning. Clark (1991) foreslår, at større klaster synker ned gennem tillen under 

deformationsprocessen, indtil de når et niveau, hvor matrix er stærk nok til at understøtte klasternes 

vægt. Boulton (1996) foreslår, at stenbrolægningen opstår ved erosion under det deformerende lag, 

hvorved mindre klaster transportes bort mens større efterlades. Styrken af klastfabrik i deformation 
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till varierer meget afhængig af udgangsmaterialet og deformationens styrke (Benn & Evans 1998). 

Til dannelsen af deformation till knytter sig også den tektonisk betingede glacitektonit. 

Subglacial meltout till dannes ved passiv frismeltning af debris fra sålen af stagnerende eller 

langsomt fremstødende gletchere uden yderligere transport eller deformation. Under frismeltningen 

af debris frigøres vandmasser, som afhængig af dræneringsmulighederne altid i et vidst omfang vil 

omlejre eller deformere debris. Hvis meltout processen sker uden for mange eksterne forstyrrelser, 

kan den aflejrede till arve mange træk fra den stagnerende is. Isens foliation, tekstur og tektoniske 

setting kan bevares (Benn & Evans 1998). Sammenlignet med lodgement till forekommer matrix 

ofte grovere. Klasterne er mindre afrundede; men kan dog stadig være præget af englacial shear. 

Fabrik i meltout till afspejler tilsvarende englacial fabrik, dog med lidt større spredning grundet 

interne forstyrrelser ved nedsmeltningen (Benn & Evans 1998). Netop smelteprocessens forløb 

synes at afgøre, om fabrik er stærkere eller svagere end fabrik i lodgement till. 

Afsætning af meltout till kan også ske under supraglaciale eller israndsnære forhold. Under sådanne 

forhold forekommer tillige den gravitationsinducerede flow till. Denne type forekommer i alle 

glaciale miljøer, hvor der optræder en gradient, i særdeleshed ved randglaciale forhold eller ved 

stagneret is. Udbredelsen er lille og de interne strukturer kaotiske. Houmark-Nielsen (1987) udpeger 

subglaciale tillbænke som bærende glacialstratigrafiske niveauer. Denne undersøgelse vil således 

lægge hovedvægt på subglacialt afsat lodgement till, deformation till og meltout till. 

2.2.2 Sekundær aflejring 

I det glaciale regime aflejres også sekundære glacigene sedimenter, som transporteres af og afsættes 

fra vand. Skellet mellem primære og sekundære glaciale aflejringer er som antydet i figur 2.2.1

flydende, idet vand kan være en medvirkende faktor ved alle afsatte sedimenter. De vigtigste og helt 

entydige sekundære aflejringer omfatter glaciofluviale, glaciolakustrine og glaciomarine aflejringer. 

Sekundære aflejringer forekommer under alle de nævnte glaciale miljøer. 

2.3 Identifikation af glaciale enheder 
Stratigrafisk inddeling skal baseres på observerede egenskaber ved sedimenter og landformer - ikke 

de processer, der har dannet dem. Reelt er det imidlertid tungt at adskille deskription fra genetisk 

tolkning, hvorfor forfattere ofte følger en linje fra observation over tolkning til en klassifikation 

baseret på viden om processer. 
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Glacialstratigrafi kræver således en viden om glaciale processer og aflejringsmiljøer, de 

resulterende litofaciesenheder samt hvilke associationer enhederne forventes at indgå i. 

Den enkelte glacialstratigrafiske enhed opstilles udfra observation af dens litofacies karakteristika 

(kapitel 2.3.1), dens grænseforhold (kapitel 2.3.4) samt en tolkning af enhedens aflejringsmiljø og 

dannelsesproces (kapitel 2.2.1). Enhedens identitet kan styrkes ved inddragelse af klastpetrografi 

(kapitel 2.3.2) og klastfabrik (kapitel 2.3.3). Identifikationen kan naturligvis om nødvendigt følges 

op med et væld af kemiske og tekniske detailundersøgelser, såsom 14C- og luminiscensdatering. 

Valget af bestemmelsesnøgle for feltbeskrivelser af glaciale aflejringer afhænger af observations-

betingelserne. Ved karterings- og boredata, hvor bestemmelsen foretages udfra enkeltstående 

jordprøver benyttes en simpel version af GEUS’ litologisk inddelte bestemmelsesnøgle for glaciale, 

sen- og postglaciale jordarter (figur 2.3.1). Ved beskrivelse på basis af daglokaliteter anvendes 

bestemmelsesnøgle udviklet af Krüger & Kjær (2000), hvori inddrages strukturelle data, som kan 

indhentes fra dagblotninger (figur 2.3.2). 

Mægtighed og farve
Generel fremtrædelse (evt. lateral faciesændring): 

• m massiv, homogen.
• b1

  

svag bånding, kun synlig i 
reducerede friske brud.

• b2

  

tydelig bånding.
• b3

  

stærk bånding / lagdeling.
Kornstørrelsesfordeling af matrix:

• C

  
grovkornet (sandet-gruset).

• M

  
mellemkornet (siltet-sandet).

• F
  

finkornet (leret-siltet).
Forholdet mellem klaster og matrix:

• c
  

klastunderstøttet
• m1

  
matrixunderstøttet, klastfattig.

• m2

  
matrixunderstøttet, moderat.

• m3

  
matrixunderstøttet, klastrig.

Klastpetrografi
Klastfabrik
Grænseforhold 

• = graduerende
• -- skarp konform
• ~ erosiv

Deformation
•   syngenese
•   epigenese
•   cogenese

Figur 2.3.2: Litofacies 
beskrivelse tilpasset efter 
Krüger & Kjær (2000).

Figur 2.3.1: Forsimpling 
af GEUS klassifikation 
for glaciale, sen- og 
postglaciale jordarter.

Moræneler
Morænesand

Smeltevandssand
Ferskvandsler
Ferskvandssand
Saltvandssand
Tørv
Gytje

Kalkmoræne

Flyvesand
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2.3.1 Litofacies karakteristika 

Som listet i figur 2.3.2, er en række karakteristika væsentlige for identifikation af till-enheder. Af 

disse er farve og mægtighed de umiddelbart iøjnefaldende; mens kornstørrelser og deres fordeling 

kan give et ganske nuanceret billede af aflejringsmiljøet. 

Enheders farver er naturligvis påvirket af sekundære kemiske processer; men kan tydelig-vis også 

være enhedsafhængige. Dette gælder især i kystklinter, som typisk eksponeres i længere tid end 

grusgravene. Sekundære misfarvninger som følge af oxidation og jordbundsudvikling udelades, 

medmindre de er væsentlige for tolkningen. Modtageligheden for oxidation synes i nogen grad at 

afhænge af enhedens initiale egenskaber, hvorfor en litologisk grænse ofte ses forstærket ved en 

kemisk farveforskel. Nogle tills kan være hvidfarvede pga. kalkholdighed. Ofte er en del kalk opløst 

ved kemisk forvitring; men lige så ofte resterer en del. Selv i øvre oxiderede niveauer kan 

kalkstykker være bevaret. 

Kornstørrelsesanalyse kan give et fingerpeg om tilldannelsen. Lodgement till kan have bi- eller 

multimodal kornstørrelsesfordeling med en ofte underrepræsenteret sandfraktion, fordi denne har 

størst affinitet til at forblive i den fremadskridende is. Meltout till kan derimod have unimodal 

fordeling med underrepræsentation af det fineste debris, som kan være udskyllet med afdrænet 

smeltevand (Benn & Evans 1998). Der er ikke foretaget laboratorieundersøgelser af kornstørrelses-

fordelingen, så informationer om kornstørrelser hviler udelukkende på feltobservationer. 

2.3.2 Klastpetrografi 

Glacialt transporterede klaster har været statistisk behandlet efter deres kildeområde, så længe man 

har kendt de glaciale processer. Princippet er, at afsætningen fra et isfremstød afspejler det 

passerede underlag, dog styres klastoptagelse og afsætning af flere parametre (jf. kapitel 2.2.1). Ved 

optælling af klaster i grusfraktionen, kan opnås en passende statistisk population udfra en lerprøve 

på 5-10kg. I denne fraktion kan klasterne ikke identificeres med samme detaljegrad som 

håndstykker, hvorfor det er nødvendigt, at foretage en inddeling i petrografiske grupper, der hver 

for sig udviser karakteristisk geografisk distribution og dermed en klastpetrografisk dispersion. 
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Ehlers (1979) påviser, at den litologiske fordeling i en prøve også er en funktion af den udtagne 

kornstørrelsesfraktion og anbefaler fraktionen 3-5mm som den, der bedst repræsenterer de 

undersøgte petrografiske grupper. Siden har det været konsensus for arbejder i regionen at anvende 

sigter med maskevidder 2,8 og 4,75mm. Af hensyn til sammenligningen er samme maskevidde 

anvendt i denne undersøgelse. Herudover er medtaget en 4,75 – 20mm grovgrus fraktion, for at 

belyse kornstørrelsesfordelingens betydning for den litologiske fordeling, og i nogle tilfælde for at 

understøtte en lille datamængde. 

Ehlers (1979) opdeler sit datamateriale i 6 petrografiske grupper: 2 kalkholdige palæozoiske hhv. 

mesozoiske/kænozoiske grupper og 4 kalkfrie grupper bestående af kvarts, flint, krystalline hhv. 

sedimentære bjergarter. I denne undersøgelse er sedimentære bjergarter underopdelt i sandsten hhv. 

lerskifre, og der er foretaget optælling af rødfarvede kalksten og sedimenter. Underopdelingen er 

udført så talmaterialet umiddelbart kan sammenlignes med andre arbejder i regionen. Flere 

underopdelinger, såsom glauconitholdige sandsten, siltsten, hvide kvartsitter og pyrit konkretioner 

blev forsøgt; men datamaterialet var statistisk insignifikant. Allerede Ehlers (1979) bemærker, at 

glauconittiske sandsten og røde kvartsittiske sandsten let identificeres; men, at deres antal ved 

Ristinge Klint ikke er statistisk signifikant. Beregningsmetoden følger Ehlers (1979) og Sjørring et 

al. (1982), hvor det samlede antal kalkfrie klaster sættes til 100%, mens kalkholdige grupper 

angives procentuelt i forhold hertil, hvilket følgelig kan overstige 100. Kalksten behandles separat, 

idet antallet påvirkes af postdepositionelle redoxforhold.  

Kortet over prækvartæroverfladens litologi (figur 1.6.2) bekræfter, at der også på Sydfalster må 

forventes en klastpetrografisk særegenhed afhængig af isfremstødenes retning. Baltiske fremstød er 

særlig rige på palæozoiske sedimentære (også kalkholdige) bjergarter, mens fennoskandiske 

fremstød karakteriseres af at højt indhold af krystalline bjergarter; men nok i højere grad af det 

ringe indhold af palæozoiske sedimentær. Rene kvartskorn findes hovedsageligt i tertiært sand 

sydvest for regionen og indgår følgelig ikke her som en væsentlig bestanddel. Kalk og flint fra 

Mesozoikum og Kænozoikum opfattes som lokale komponenter, men er særligt hyppigt i 

fennoskandiske fremstød, som har passeret henover højtliggende kalkpartier i det centrale Sjælland 

og Møn (Kjær et al. 2003). Olsen (1995) konkluderer, at tills fra Sydsjælland af fennoskandisk vs. 

baltisk oprindelse alene kan skelnes fra hverandre på basis af klastpetrografi i fingrusfraktionen.  

Den her anvendte klastpetrografiske metode er i Danmark udviklet på diamikte enheder fra Ristinge 

Klint (Ehlers 1979 og Sjørring et al.1982). Ved at påvise overensstemmelse mellem klastpetrografi 
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og fremstødsretninger verificerer Olsen (1995) metoden til Sydsjælland og Kjær (1996) til Møn. 

Således opfattes metoden som tilstrækkeligt velfunderet til umiddelbart at kunne tages i anvendelse 

på Sydfalster. 

Ehlers (1979) opfatter 300 korn som det mindst mulige ved identifikation. Dette minimum kan 

udregnes rent matematisk som funktion af antallet af inddelinger; men i praksis er det mere 

væsentligt, hvorledes kildeområderne er differentieret i forhold til den geografiske lokalitet, hvor 

prøven er udtaget. Olsen (1995) finder ved eksperimentel tælling, at 100 klaster i praksis er nok til 

at opnå reproducérbare resultater i Weichsel-tills på Sydsjælland. For at afprøve metodens 

statistiske holdbarhed på Sydfalster udførtes indledningsvist samme eksperiment på ca.1000 korn i 

vandafsatte lag, som må forventes at have større spredning end tills. Ved ca.100 korn er der store 

forskelle mellem delmængderne, mens signalet bliver helt konsistent efter maksimalt 400 korn. 

Grænsetilfælde ved den petrologiske kategorisering rummer et usikkerhedsmoment, som er 

uafhængig af det talte antal. Tællinger i denne undersøgelse følger retningslinjer givet af Sjørring 

(1992). Diagenese skaber en glidende overgang mellem sedimentære og krystalline korn. Nogle 

finkornede klastiske sedimenter kan være så kalkholdige, at de først identificeres efter grundig 

afsyring. For konsistent behandling defineres en klast krystallin, fra det øjeblik den har udviklet 

krystaller og alle klaster, der bruser med syre defineres som kalksten, med mindre de er tydeligt 

rekrystalliserede. Petrologiske definitioner er ikke fundet i tællinger fra tidligere arbejder i regionen. 

Prøvepræparationen kan nedbryde de skøreste korn, så store korn tælles som mange mindre; mens 

små korn ikke tælles. De to virkninger er modsatrettede og ophæver antagelig hinanden. 

2.3.3 Klastfabrik 

Klaster i glacigene matrixunderstøttede diamikter har tendens til at orientere sig med længdeaksen 

parallel med afsætningsretningen. På baggrund af metodebeskrivelsen af Krüger (1994) begrænses 

målinger af klastfabrik her til ca.25 klaster, idet følgende retningslinjer overholdes: Klasterne 

udgraves fra en lille kvadratisk flade indenfor en minimal lagtykkelse. Orientering måles kun på 

klaster, hvis længdeakse er mindst 1,5 gange største bredde. Klaster med dyk over 40° indgår ikke i 

beregningerne, men måles af hensyn til diamiktens klassificering. Af hensyn til sammenligning med 

tidligere undersøgelser inddrages kun klaster med længdeakse indenfor intervallet 0,6 – 6,0cm. 

Klaster, der berører hinanden eller ligger nær større sprækker eller sten udelades. 
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Ved analyseprocessen benyttes her stereoplotprogrammet Spheristat udviklet over beregningsme-

toden Kamb(sigma), hvor klasternes orientering plottes i arealtro Schmidt net. For at opnå statistisk 

signifikans afbalanceres kontureringen efter målingernes antal N, således svarer 25 målinger ifølge 

Krüger (1994) til konturering med 3 og 6 gange standardafvigelsen s. Foruden konturering beregner 

Spheristat orientering og styrke af de tre på hinanden vinkelrette egenvektorer. Der er tale om en 

unimodal population, hvis styrken af den kraftigste vektor (S1) er markant større end styrken af den 

næststærkeste (S2) og svageste (S3) vektor. Bimodal population erkendes hvis S1 ≅ S2. 

Klasters tendens til orientering parallelt med stressretningen beskrives ved styrken af S1, og kan 

medvirke til karakterisering af aflejringsprocessen. Ifølge Bennett & Glasser (1996) er S1 meget 

stærk i lodgement till og stærk i subglacial meltout till og sublimation till. Fabrik i disse tre till typer 

opfattes som resultat af og i hovedtræk parallel med sidste fremherskende lokale glaciale 

stressretning inden afsætningen. De subglaciale stresslinjer bevirker, at klastfabrik ofte viser et 

svagt dyk imod isbevægelsesretningen. Supraglacial meltout till, deformation till og gravitativ flow 

till kan have stærk S1, men ikke nødven-digvis parallel med isbevægelsesretningen. I sidstnævnte 

tilfælde har klasterne en tendens til at dykke stejlt, en proces der også fremmes af cryoturbation. 

Karakteriseringen kan dog ikke stå alene, idet vektorernes styrkeforhold også afhænger af størrelsen 

af målte klaster. Kjær & Krüger (1998) konkluderer, at kraftigste vektors styrke er proportional med 

kornstørrelse af de målte klaster. Helt lokalt kan fabrik variere i forhold til isens fremryknings-

retning, hvor ujævnheder afbøjer isens stressretning. Foretages målingen i hældende lag, må der 

korrigeres for dette. Kjær & Krüger (1998) har foretaget en verificering af fabrikmetoden mellem 

Weichsel-tills fra SØ-Danmark og recente glaciationsmiljøer, på hvilket grundlag den tages i 

anvendelse her. Overensstemmelse i praksis mellem isens fremrykningsretning (repræsenteret ved 

glacialtektonisk deformation) og klastfabrik er registreret fra de til Sydfalster nærliggende 

lokaliteter: Ristinge Klint (Sjørring et al. 1982), Sydsjælland (Olsen 1995) og Møn (Kjær 1996). 

2.3.4 Grænseforhold 

Forskellige sider af den klassiske sedimentologi fokuserer på enheders grænseforhold. 

Sekvensstratigrafien adskiller og definerer således de enkelte stratigrafiske enheder efter deres 

grænser (Posamentier & Vail 1988). Et hierakisk system fra den klassiske sedimen-tologi, som 

klassificerer grænseflader, er af Boyce & Eyles (2000) overført til glaciale aflejringer. Resultatet er 

en arbitrær inddeling af grænseflader i 7 niveauer, hvor det laveste niveau udgøres af interne lag, 

såsom varvige laggrænser eller interne shearplaner i tills. Omvendt indrammer det højeste niveau 
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ultimativt hele det glaciale regime, idet den pleistocæne glaciation således har sin undergrænse ved 

prækvartæroverfladen og sin overgrænse ved de første postglaciale sedimenter.  

Sjette niveau i nomenklaturen af Boyce & Eyles (2000) udgør formelt opstillede glaciale 

formationer, som tilsvarende udgør det bærende niveau i den traditionelle danske glacial-stratigrafi 

(Houmark-Nielsen 1987). I niveauet umiddelbart under formationsniveauet finder man lateralt 

udbredte grænseflader, der definerer adskillelsen mellem glaciale enheder. Litofaciesbeskrivelse af 

Krüger & Kjær (1999) viser, at sådanne grænseflader enten er graduerende, skarpt konforme eller 

erosive, idet de erosive lateralt udbredte grænseflader ifølge Boyce & Eyles (2000) udstikker 

erosionsniveauet for en overlejrende genetisk sammenhørende lagpakke.  

Grundlaget for opstilling af enheder i denne undersøgelse er graduerende, skarpt konforme eller 

erosive grænseflader erkendt ved undersøgelse af en nøglelokalitet. Den laterale udbredelse af 

grænsefladerne og dermed enhederne er siden bekræftet i regional skala ved korrelation til andre 

lokaliteter. Glacialstratigrafien har som nævnt tradition for at anvende formationsbetegnelsen for 

enheder afsat indenfor samme isfremstød. Som minimumskriterium for adskillelse af glaciale 

formationer følger heraf, at der mindst ét sted ved grænserne viser sig en glacialtektonisk 

diskontinuitet.  
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2.3.5 Glacialtektonik 

Denne undersøgelse følger dansk strukturgeologisk metode og nomenklatur, som præsenteret af 

Berthelsen (1975). Glaciale enheder indeholder strømningsinducerede retningelementer, såsom 

smeltevandskanaler, palæostrømretninger og i større skala terrænstribning. De fleste 

retningselementer i det glaciale regime synes imidlertid at være glacialtektonisk betingede. I mindre 

skala indgår folder, forkastningsplaner, skurestriber, stød- og læsider på sten i glaciale 

brolægninger, mens israndslinjer hører til i større skala.  

Stokes & Clark (2001) sætter mega-scale glacial lineations /

storskalalineation i forbindelse med hurtigtflydende isstrømme og 

og opfatter lineationen i en genetisk sammenhæng med om-

liggende landskabselementer. Således afsættes storskalalinea-

tionen under den hurtigst bevægende is under isstrømmens 

centrale dele. Ifølge Benn & Evans (1998) er der en glidende 

overgang imellem flutings, drumlins og storskalalineation. 

Strukturerne reflekterer graden af strømlinethed i det 

subglaciale miljø, således at de aflange former afspejler højere 

isbevægelseshastighed og / eller en længere periode med 

samme bevægelsesretning. Stokes & Clark (2001) ser også 

istykkelsen som en parameter, der fremmer de aflange former. 

Bennett (2001) opdeler begrebet pushmoraine / randmoræne i en lang række landskabsformer, som 

almindeligvis er et resultat af glaciodynamiske forhold i tilknytning til en isrand. Under afsnittet om 

større flerryggede randmoræner skriver han imidlertid, at denne form tillige kan dannes ved interne 

overskydninger i en gletscher, der overskrider stejle stigninger i underlaget og dermed udsætter de 

subglaciale miljø for kompressivt stress i stor skala. Bennett (2001) drager nogle bemærkelses-

værdige slutninger om større flerryggede randmoræner: 1) Formen behøver ikke nødvendigvis være 

dannet ved en isrand og ikke udelukkende i den proglaciale zone, hvorfor formen ikke behøver 

markere en tidligere isrand. 2) Det morfologiske resultat er det samme uanset, hvordan det 

kompressive stress er opstået. 3) Det nødvendige kompressive stress, kan tillige skabes udenfor det 

randglaciale miljø i forbindelse med eller umiddelbart efter et gletchersurge, hvor isens 

bevægelseshastighed decelererer efter passage af surgefronten.  

Figur 2.3.3: Teoretisk land-
skabsmorfologisk aftryk 
afsat af en isstrøm. Efter 
Stokes & Clark (2001).
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2.4 Opmåling og kortlægning 
Visuelle geologiske data kan pr. definition, hverken observeres eller anskueliggøres i ægte tredi-

mensional form. Data er kun tilgængelige som snitflader eller stikprøver i enkeltpunkter eller langs 

linjer. Den ultimative geologiske model i form af et virkelighedstro tredimensionelt billede må 

følgelig tilnærmes gennem tilstrækkelig høj tæthed af de tilgængelige 0-, 1- og 2-dimensionale data.  

Blandt de væsentligste informationer, som indgår i opbygningen af en rumlig stratigrafisk 

tolkningsmodel, er lagenes litologiske karakteristika, lagstrukturens orientering og karakteren af 

laggrænserne. Bedste observationsbetingelser for sådanne data opnås i 2-dimensionale visuelt 

blottede profilsnit, som i Danmark hyppigst skabes ved kysterosion eller råstofudvinding. Det 

næstbedste alternativ er de 1-dimensionale borekerner, som kan fortælle om stratigrafiske 

mægtigheder og grænseforhold, men mangler information om den stratigrafiske orientering.  

0-dimensionale punktvise prøver er uden stratigrafisk information; men kan være afgørende for 

enheders litologiske karakterisation. 

Det geologiske datamateriale er sjældent ideelt placeret eller orienteret i forhold til givent 

undersøgelsesformål. En ofte anvendt løsning er projektion - enten ved at projicere stikprøver i 

terrænet ned på et horisontalt kortplan, projicere boringer ind på et retlinet tracé, eller projicere et 

profilsnit ind på et lodret profilplan. 

2.4.1 Geomorfologi  (2D) 

Højdekurverne er hentet fra indscannet kortmateriale i rasterformat, som herefter er digi-taliseret i 

et vektorbaseret tegneprogram. Alle højdekurver er lukkede og identificeret med højdeangivelse 

indenfor de 2½m som kortgrundlagets ækvidistance tillader. Som kortmateriale blev benyttet Kort 

& Matrikelstyrelsens trykte 4cm kort. Geologisk Institut har licens til tilsvarende digitale 

højdekurvemateriale Top10dk; men detaljegraden er her ikke stor nok til det ønskede formål. 

Top10dk er således kun benyttet til oversigtsformål. Top10dk er udarbejdet på baggrund af flyfotos 

kombineret med data fra 4-cm kort og andet støttemateriale. Bedre resultat kunne opnås ved 

benyttelse af Generalstabskortene fra 1800-tallet; der udmærker sig ved en ækvidistance på 6 fod 

(ca.1,5m) og en mindre kulturpåvirkning af det naturskabte landskab. Det var imidlertid ikke muligt 

at opnå tilladelse til at folde og indscanne disse ældre kort. 
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Egentlig GIS-baseret anvendelse af materialet blev benyttet på flere af undersøgelsens stadier; men 

er ikke benyttet i den endelige præsentation, idet Geologisk Institut mangler licens til GIS-baserede 

boredataprogrammer. Sådanne programmer letter profilopstilling og udtegninger af konturkort; men 

vanskeliggør illustration af en tolkning, som ikke baserer sig på horisontale lagflader. Boringernes 

geografiske koordinatangivelser blev via GIS overflyttet til det digitaliserede kortmateriale, hvori 

tolkning er sket. 

2.4.2 Profiler (2D) 

Illustration af en klint nødvendiggør som nævnt projektion ind på et profilplan. Under projektionen 

tilstræbes, at profilplanet er vinkelret på primære foldeakse. Har man valgmuligheden, bør man 

derfor udvælge profilsnit parallel med vigtigste deformationsretning. Den her foreliggende 

opmåling lever ikke op til dette ideal, idet den formodede fremherskende deformationsretning er 

normal til hovedparten af klinterne. Der er derfor valgt en profillinje, som følger kystlinjen i højere 

grad end deformationsretningen. Herved kan præsentationen ikke angribes for at afveje eller 

manipulere med data til fordel for en udvalgt teori. Omvendt tjener illustrationen ikke i samme grad 

det formål at anskueliggøre klintens strukturgeologiske opbygning.  

Bestræbelser på at få projektionsplanet til at følge klintens fysiske linjer har nødvendig-gjort nogle 

knæk på profillinjerne. Dette medfører, at visse strukturer (fx lagplaner) eventuelt kan træde frem 

flere steder i præsentationen, nøjagtig som de gør det i den naturlige kystklint. Dette ville ikke have 

været tilfældet ved en ægte deformationstro gengivelse. 

Udtegningens horisontale målfasthed sikres en meget lav fejlmargin (næppe over 1%) gennem 

positionskontrol ved GPS-bestemte positioner (Way-points), og jævnlig kontrol af 

profilsegmenternes længder ved kompaspejling til kortgrundlagets kortfaste punkter (vejsving, 

læhegn etc). Den vertikale målfasthed behæftes imidlertid med langt større relativ usikkerhed (op 

mod 20%), idet udkastning af målebånd kun er sket med jævne mellemrum. Vertikal afstemning 

med kortgrundlagets topografiske kurveplan hæmmes endvidere af, at disse opererer med en 

ækvidistance på 2,5m. Den høje usikkerhed følger med over på alle illustrerede hældninger, men 

naturligvis ikke orienteringer målt i felten.  
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Profilerne er alle udtegnet i korte segmenter af få meter, efter princip skitseret af Aber (1979). 

Detaljegraden er så høj som målforholdet 1:200 tillader. Trods en samlet profillængde på over 

10km er der ikke gjort brug af overhøjning. Dele af udtegningen er endvidere suppleret med en 

affotografering af klinten fra vandsiden. De vigtigste og mest informationsrige partier af profilerne 

beskrives, tolkes og repræsenteres ved logs, beskrevet langs linjer normale til de stratigrafiske 

lagflader. Dette medfører, at loglinjerne knækker, hvor lagpakkerne fra forskellige stratigrafiske 

niveauer skifter orientering.  

2.4.3 Boredata (1D) 

På trods af, at logs på basis af boredata mangler den sikre strukturgeologiske sammen-hæng, som 

logs fra daglokaliteter kan tilbyde, anses de i mange arbejder for en væsentlig kilde til geologisk 

information. Årsagen hertil er, at boringer ofte er lokalområdets eneste geologiske dokumentation 

og, at de gennem GEUS' omfattende borearkiv er let tilgængelige. Arkivet ajourfører digitale 

oplysninger om hver enkelt borings position, dybde, litologi og laggrænser. Ofte angives desuden 

det tolkede aflejringsmiljø, fx: moræneler, lakustrint ler, smeltevandssand etc. I modsætning til 

litologien må den stratigrafiske informationsmængde dog anses for tvivlsom, idet en simpel vertikal 

linje gennem lagpakken ikke tager højde for overskydninger, flager, overkippede folder eller 

tilsvarende forstyrrelser. At boringer meget hyppigt indeholder sådanne stratigrafiske forstyrrelser 

fremgår tydeligt af en systematisk undersøgelse udført af Jacobsen (1996). 

Af overskuelighedshensyn blev kun boringer som var dybere end 20m, og som indeholdt mindst én 

litologisk bestemt enhed, anvendt i den geologiske model. På basis af disse boredata er flere 

litologiske grænseflader udtegnet – så vidt muligt ved inddragelse af strukturelle data fra 

daglokaliteter. Idet prækvartæroverfladen ligger for dybt til at kunne genfindes i kystklinterne er 

denne alene bestemt udfra boredata – delvist støttet af det topografiske prækvartæroverfladekort 

udgivet af Binzer & Stockmarr (1994). 
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2.4.4 Kartering (0D) 

I Danmark, hvor kulturlag og jordbundsudvikling umuliggør visuel observation af den glaciale 

landskabsoverflade, baseres studier heraf på tætte punktvise stik med jordspyd. Trods metodens 

langsommelighed opnås sikker viden om de øverste (bevarede) glacialstratigrafiske enheders 

litologi. Udførlig vejledning i overfladenær jordartskortlægning med jordspyd, således som den 

udføres af GEUS, er givet af Sørensen & Nielsen (1978). Efter denne metodik er større dele af 

Danmark kortlagt i godt 1 m's dybde under terræn. 

Jordartskartering for hele regionen i størrelsesforholdet 1:200.000 er udgivet af Pedersen et al. 

(1989). GEUS har gennemført kartering 1:25.000 på Sjælland, Møn og de mindre øer; men hidtil 

mangler større dele af Lolland og specielt Falster. Publikation af data fra regionen halter, idet endnu 

kun kortbladet Sakskøbing er trykt (Pedersen et al. 2002). På den modstående tyske kyst er spredte 

områder af lille udbredelse karteret efter lignede metodik (Rühberg & Bremer 1995). 

Principielt er der to måder at visualisere en kortflade: Den første mulighed er at udtegne et kort over 

litologier i en bestemt dybde enten absolut eller i forhold til den stedlige topografi. Litologierne kan 

derpå adskilles ved grænsedragning. Den anden mulighed er at udtegne et topografisk kort over en 

bestemt litologisk grænse. I dette arbejde benyttes den første metode ved overfladekarteringen, 

mens den anden er anvendt til angivelse af prækvartærets højdeforhold. 

Visse dele af karteringen skulle gerne henhøre under de eksakte videnskaber: Den litologiske 

bestemmelse af de optagne prøver og positionsbestemmelsen for optagningsstedet må forventes at 

danne entydige og reproducerbare data. Hertil kommer imidlertid en række mere subjektive 

observationer af markernes karakteristika: Visuelt udseende, stenindhold, farve og terrænforhold. 

Sådanne observationer kan variere med øjnene, der ser. 
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3 Stratigrafi fra regionens litteratur 
I dette kapitel opstilles en kronologisk regional glacialstratigrafisk model alene på grundlag af 

litteratur. Først undersøges stratigrafisk veldokumenterede enheder fra nærliggende lokaliteter for 

karakteristisk litologi, grænseforhold, retningselementer etc. Dernæst korreleres disse enheder på 

baggrund af tidligere forfatteres konklusioner. For at minimere risiko for cirkelslutninger omfatter 

korrelationen ikke enheder, hvis stratigrafiske placering med rimelighed kan drages i tvivl. 

3.1 Glacialstratigrafiske lokaliteter  
Udfra litterære beskrivelser af en række blotlagte lokaliteter i den sydøstlige del af landet, opstilles 

en regional litostratigrafi og deformationshistorie fra Weichsel. Stratigrafien fra lokaliteterne 

gengives skematisk på figur 3.1.1, hvor også undersøgelser af glacial deformation og klastfabrik 

medtages i videst muligt omfang. De enheder, der beskrives med rødfarvet tilltop, er markeret.  

Fortsættes næste side … Afsætningsretning
Deformationsretning

Ristinge

Omø

Birket
Nordfalster

Klintholm

Hjelm Bugt

Møns Klint

Karrebæksminde

Rügen

Figur 3.1.1: Glacialstratigrafiske arbejder fra regionen. Sammenstillet fra 

 Legende for logs fremgår af bilag A. Nogle 
baltiske tills er angivet med rød farve i toppen, hvis de er beskrevet som sådan.

Sjørring et al. (1982), 
Ehlers (1979), Jacobsen (1976 & 1981), Olsen (1995), Pedersen et al. (2002), Kraag (1978), 
Mogensen et al. (2000), Rasmussen (1996), Berthelsen et al. (1976 & 1977), Faurbye (1999), 
Houmark-Nielsen (1994), Aber (1979), Kjær (1996).
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3.1.1 Ristinge 

På baggrund af en række klassiske fremstillinger opstiller Ehlers (1979) en moderne tillstratigrafi 

fra den veleksponerede Ristinge Klint på Langeland (figur 3.1.1). En tynd till afsat af 

Gammelbaltisk fremstød og en tykkere, som henføres til Hovedfremstødet, optræder regelmæssigt 

disloceret som følge af istryk fra SØ (142°). Øverst ligger en diskordant baltisk till, som af Sjørring 

et al. (1982) opdeles i to enheder, der begge tilskrives Ungbaltisk fremstød. Klastpetrografiske 

tællinger foreligger fra alle 4 enheder; mens målinger af klastfabrik kun kendes fra de to dislocerede 

enheder (figur 3.1.1). 
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Tillenheden afsat af Gammelbaltisk fremstød lægger navn til den af Houmark-Nielsen (1987) 

opstillede formation Ristinge Klint Till. Sjørring et al. (1982) har i denne målt klastfabrik SØ-NV 

uden signifikant dyk efter opretning. Tillenheden afsat af Hovedfremstødet kan korreleres til Midt-

danske Till, hvori Sjørring et al. (1982) har målt klastfabrik dykkende mod Ø og NØ. Der er stor 

spredning på målingerne, som er rettet op i forhold til dislokationsplanet. Houmark-Nielsen (1981) 

sætter dislokationen i forbindelse med en recessiv etape af Ungbaltisk fremstød. Karakteren af den 

isoverskridelse, som har afsat de øverste tills i Ristinge Klint er uvis, idet geomorfologien omkring 

lokaliteten ikke ligner en traditionel israndslinje. Måske skyldes deformationen drumlinisering i den 

avancerende etape af Ungbaltisk fremstød, efterfulgt af en till afsat i fremstødets recessive etape.  

3.1.2 Omø 

Jacobsen (1976) udreder 3 Weichsel tills fra 3 klinter rundt om Omø (figur 3.1.1 & 3.1.2). 

Houmark-Nielsen (1981) korrelerer den tykke nedre till til Midtdanske Till og de to tynde øvre tills 

til formationerne Østjylland Till hhv. Bælthav Till. Ifølge samme kilder er alle tre enheder afsat af 

fremstød, som tillige har deformeret underlaget. Humlum (1979) tolker alle tre enheder som 

lodgement tills.  

De øverste to tills adskilles kun af en blokhorisont. Ved deres undergrænse har Humlum (1979) 

observeret flutestrukturer med retningen 145°, og på blokhorisonten har han målt skurestriber med 

retningen SSØ-NNV. Klastfabrik dykker ifølge Jacobsen (1976) i retningen ca.120° i den nedre og 

ca.155° i den øvre till. En måling udført af Olsen (1995) indsnævrer dog denne forskel til ca.127°

hhv. ca.147° (figur 3.1.1). Olsen (1995) har undersøgt klastpetrografien i alle tre nævnte enheder. 

Det synes naturligt, at den nedre till korreleres til formationen Midtdanske Till; mens de to øverste 

principielt begge kan tilhøre formationen Bælthav Till, der jo som beskrevet i kapitel 1.4.4 er afsat  

af en række på hinanden følgende recessive fremstød. Med de nye fabrikmålinger fra Olsen (1995) 

er der ikke længere markante forskelle i 

afsætningsretningerne. I modsætning til 

Jacobsen (1976) finder Olsen (1995) 

endvidere, at klastpetrografi i de to tills er 

så ens, at man næppe kan identificere 

enhederne alene på baggrund heraf.  

1 km

NFigur 3.1.2:
Kystklinter 
På Omø.
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3.1.3 Birket 

Birket grusgrav på det nordvestlige Lolland (figur 3.1.1) er undersøgt af flere forfattere. Andersen 

(1957b) beskriver området som et dødislandskab med store forekomster af smeltevandsgrus dækket 

af moræneler. Fredericia (1979) opfatter denne øvre till som afsat af et ungbaltisk fremstød, idet han 

påviser dominans af baltiske klaster. Stærkt foldet till afsat af Hovedfremstødet har tidligere kunnet 

beses i grusgraven (Mogensen et al. 2000); men enheden ses nu kun glacialtektonisk inkorporeret i 

det baltiske tilldække (Pedersen et al. 2002). Rasmussen (1996) beskriver en baltisk till under afsæt-

ningerne fra Hovedfremstødet, hvilket ikke kunne bekræftes ved inspektion april 2002.  

Pedersen et al. (2002) tolker Birket som den største af flere åse dannet under en recessiv fase af 

Hovedfremstødet, som efterfølgende er dækket af till fra Ungbaltisk fremstød: Concealed esker.  

De fragmentarisk bevarede afsætninger fra Hovedfremstødet korreleres af Rasmussen (1996) til 

Midtdanske Till. Pedersen et al. (2002) mener ikke, at det på denne lokalitet er muligt at udskille 

tills fra mere end ét ungbaltisk fremstød, og opstiller derfor formationen Lolland Till, som samlet 

betegnelse for de to af Houmark-Nielsen (1987) opstillede formationer Østjylland Till og Bælthav 

Till. I samme område har Pedersen & Rasmussen (2001) udført en række fabrikmålinger i Lolland 

Till, hvoraf 4 peger på isafsætning fra Ø og 2 fra SØ. Der er således fortsat mulighed for at finde 

spor efter flere ungbaltiske fremstød i området. Figur 3.1.1 viser en stratigrafisk log for Birket. 

3.1.4 Karrebæksminde 

Olsen (1995) har beskrevet tills fra 3 overordnede fremstød i klinterne langs den 18km lange 

kyststrækning mellem Glænø og Enø. Enhederne skønnes afsat ved subglacial lodgement af 

Hovedfremstødet og Ungbaltisk fremstød. De diamikte enheder korreleres til Midtdanske Till, 

Østjylland Till og Bælthav Till og mellemlejres af glaciofluviale sedimenter. Figur 3.1.3 viser 

beliggenheden af beskrevne lokaliteter samt, hvilke afsætningsretninger, der spores i tillbænkene. 

Under en tillbænk korreleret til Østjylland Till findes i klinten ved Kristiansholm Plantage en grå og 

en sort diamikt, der begge er stærkt deformerede. Deres alder og tilhørsforhold er ukendt; men 

manglen på lokalt kildemateriale antyder en afsætning tidligere end Hovedfremstødet. På Glænø 

optræder nederst en massiv till med et højt klast- og kalkindhold, som primært på grundlag af den 

lokale klastpetrografi antages afsat af Hovedfremstødet (figur 3.1.1). Enhedens glacialtektoniske 

deformation umuliggør måling af klastfabrik. I klinterne ved Låddenhoved og Kristiansholm 
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Plantage optræder en massiv, siltet og matrixunderstøttet till, som udfra dens stratigrafiske placering 

og baltiske klastpetrografi korreleres til Østjylland Till. Ved Låddenhoved er denne till øverst meget 

sandet og kraftigt rødfarvet. Der er i denne till udført talrige klastpetrografiske tællinger og målt 4 

klastfabrikorienteringer dykkende mod retninger mellem 100° og 160°.  

Kristiansholm
          Plantage

Låddenhoved

Figur 3.1.3: Karrebæksminde Bugt. Øverst en oversigt over lokaliteter undersøgt af Olsen (1995). 
Nederst udsnit af et oversigtskort fra Olsen (1995) med angivelser af afsætnings- og 
deformationsretninger påvist i tills afsat i forbindelse med Ungbaltisk fremstød. 

Data fra Østjylland Till Data fra Bælthav Till

5 km

N

N

Samtlige klinter undersøgt af Olsen (1995) indeholder Bælthav Till afsat i den recessive etape af 

Ungbaltisk fremstød. Enheden er meget ensartet over den lange strækning med en typisk mægtighed 

på 4-5m og en grå til brun farve afhængig af redoxforhold. Enheden fremtræder massiv matrixun-

derstøttet, den er siltet med små sandlinser og kraftigt opsprækket. Bælthav Till er ikke foldet; men 

har deformerende indflydelse på sit underlag flere steder. Undertiden indeholder enheden kalkslirer 

og mindre flager af skrivekridt som tegn på, at en vis indkorporering af underlaget har fundet sted. 

Undersøgelsen af Bælthav Till omfatter et stort antal fabrikmålinger og klastpetrografiske tællinger. 

De vestlige lokaliteter viser en fremstødsretning fra 150°; mens de østlige er fra 180°. Et billede, 

der stemmer nøje overens med Lollands terrænstribning, som beskrives nærmere i kapitel 4.1. 

I Klinteby Klint mellemlejres Bælthav Till af randglaciale glaciolakustrine aflejringer således, at 

der er 4m till over og 4m till under. Olsen (1995) konkluderer, at der er tale om to lokale recessive 

isfremstød, idet der ikke findes spor af en glacialtektonisk overskydning.  
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3.1.5 Nordfalster 

Nordfalster er rig på klinter, hvoraf mange når et anseligt omfang. Alligevel kniber det med glacial-

stratigrafiske beskrivelser herfra. Kraag (1978) har foretaget nogle klastfabrikmålinger på udvalgte 

kystklinter, og Jacobsen (1981) har udført klastpetrografiske tællinger på tills fra 18 boringer langs 

en 10 km lang linje tværs over Nordfalster og kan (også visuelt) skelne to tills. Disse resultater må 

dog anses for behæftet med nogen usikkerhed, da de ikke er litostratigrafisk underbygget.  

Nordfalster er kendetegnet ved talrige israndslinjer fra underordnede ungbaltiske genfremstød, som 

alle er små i forhold til den NV-SØ løbende israndslinje fra Hovedfremstødets recessive fremstød 

på Nordfalster (jf. kapitel 4.1). Netop, hvor denne markante randmoræne møder Østersøen, ligger 

den 18m høje klint Pomle Nakke. Ifølge Kraag (1978) er klinten hovedsageligt opbygget ved 

stabling af ældre lag af till, issøler og finkornet sand (se log på figur 3.1.1). Kraag (1978) vurderer, 

at tillbænken er afsat under et ældre fremstød af Hovedfremstødet. Mindst 2 blokhorisonter følger 

med i den glacialtektoniske stabling. Enheden har en mægtighed på omkring 5m og korreleres 

tentativt til Midtdanske Till. Tentativt korreleres ligeledes til den af Jacobsen (1981) påviste enhed i 

boringer, hvor den fremtræder lagdelt med sandlag så dominerende, at enheden kun vanskeligt 

skelnes fra smeltevandssand. Enheden rummer en større kalkflage, der sammen med en meget 

irregulær till-overflade opfattes som evidens for glacialtektonisk dislokation.  

Henover klinten ved Pomle Nakke draperer ifølge Mogensen et al. (2000) en brun massiv till med 

baltisk klastkomposition og uden interne deformationstrukturer. Tilsvarende beretter Jacobsen 

(1981), at boringerne alle har en øvre leret og strukturløs till. Den lejrer sig som en 3-4m mægtig 

kappe henover de underliggende lag og viser ingen tegn på intern deformation. Enheden tolkes afsat 

under Ungbaltisk fremstød, uden at en yderligere opdeling heraf har været mulig (Jacobsen 1981). 

3.1.6 Hjelm Bugt 

Møns kyststrækning ud mod Hjelm Bugt er rigt besat med klinter (figur 3.1.4). Længst mod SV har 

Berthelsen et al. (1976 & 1977) skitseret den ca.250m lange Madsesklint i et forsøg på at udrede en 

kompliceret dannelsesproces involverende flere deformationsfaser. Aber (1979) har i Hvideklint 

publiceret godt 1km kystprofil, hvori lagserien er stærkt påvirket af et isfremstød fra NØ. Han be-

mærker, at lagserien er stærkest deformeret i profilets SV-ende. Længst mod NØ ved Feriehjemmet 

har Faurbye (1999) undersøgt 800m kystklint, som ikke er nær så deformeret som de to foregående. 

Figur 3.1.4 viser skematisk tillstratigrafi ved hver lokalitet, som endelig kombineres i figur 3.1.1. 



36

Hvideklint Feriehjemmet

SV NØ

UB UB UB

H 2H 2 H 2

H 1H 1 H 1

GB GB GB

Aber (1979) Faurbye (1999)Figur 3.1.4: Skematisk till-
stratigrafi ved Hjelm Bugt.
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Gennem det meste af Madsesklint løber ifølge Berthelsen et al. (1977) en 1m mægtig diamikt 

enhed, der hviler diskordant på sandlag, som er foldet og overkippet med SØ-hældende aksialplan. 

Mod NØ ligner den diamikte enhed lodgement till, men karakteren ændres gradvis til randglacial 

flowtill med indlejrede smeltevandssandlag, og længst mod SV lejrer alene udvasket residualgrus. 

Berthelsen et al. (1977) foreslår, at den diamikte enhed er afsat af en recessiv etape af Gammel-

baltisk fremstød, idet forfatterne bemærker, at der ikke er tegn på, at baltiske fremstød senere har 

overskredet lokaliteten, førend Hovedfremstødet satte ind. Enhedens grænse opadtil udgør en 

konform overgang til smeltevandsaflejringer.  

Madsesklint er et erosionssnit i en formodet israndslinje fra Hovedfremstødet. Hovedparten af 

klintens enheder optræder således deformeret fra NØ. Den dislocerede lagpakke omfatter nederst 

den baltiske till nævnt ovenfor, herover stenfattigt smeltevandsler, herpå igen en kompleks till-

enhed, der af Berthelsen et al. (1977) formodes afsat ved lodgement fra NØ, og afsluttet med 

meltout-till. Øverst i den dislocerede lagpakke lejrer en serie smeltevandssedimenter, og ovenpå 

hviler en diskordant lodgement till, ligeledes formentlig afsat fra NØ. Der er således tegn på, at 

Hovedfremstødet har gjort holdt ved Hjelm Bugt, inden det er avanceret videre mod SØ.  

Berthelsen et al. (1977) nævner en tynd till af baltisk klastpetrografi, som lejrer øverst henover hele 

Madsesklint afgrænset nedadtil af smeltevandsgrus. Enheden tænkes afsat af Ungbaltisk fremstød. 
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Hvideklint er ifølge Aber (1979) opbygget af glacialtektonisk opskudte flager af skrivekridt, 

smeltevandssediment og to till-bænke. De to tills har begge i deres nedre del en udpræget tektonisk 

bånding af grus- og kalkklaster, som undertiden suppleres af linser og flager af opsamlede ældre 

aflejringer. Den nedre dislocerede till har baltisk klastpetrografi, og opfattes af Aber (1979) som et 

resultat af et gammelbaltisk fremstød. Den øvre dislocerede till i Hvideklint viser et stort indhold af 

mere lokalt kildemateriale og tolkes af Aber (1979) som afsat af Hovedfremstødet.  

Foldeakser og shearplaner målt i og mellem de nævnte opskudte flager viser tegn på deformation 

fra NØ (mellem 30-50°). Deformationen kunne nærliggende henføres til samme fremstød, som 

afsatte den overliggende tykke og mere massive diskordante till. Det klastpetrografiske indhold af 

den diskordante till er meget lig den umiddelbart underliggende øvre dislocerede till. Aber (1979) 

konkluderer således, at de to tills repræsenterer hver sit fremstød under Hovedfremstødet. 

Øverst i Hvideklint findes endnu en till, hvori Aber (1979) ikke har udtaget prøver, men forestiller 

sig, at afsætningen skyldes Ungbaltisk fremstød. Tillstratigrafien i Hvideklint skitseres i figur 3.1.4. 

Den kvartære stratigrafi i klintprofilet Feriehjemmet udredes af Faurbye (1999). Her er nederste till 

en tyk gennemgående enhed med baltisk klastpetrografi, som hviler diskordant på fint laminerede 

sandlag. I tillens nedre del forekommer tektonisk bånding og flager af kridt og marint ler fra Eem. 

Klastfabrik orienterer sig mod SØ hhv. ØSØ med hovedretning omkring 125°. Faurbye (1999) 

konkluderer, at denne till er afsat af Gammelbaltisk fremstød. Enheden overlejres af en skiffer-

holdig diamikt og af lakustrint ler. Ovenpå igen lejrer en tyk lakustrin til fluvial bassinudfyldning.  

Over bassinudfyldningen lejrer diskordant en massiv till med et højt klastpetrografisk indhold af 

lokalt materiale, men også mange kalksten fra Østersølavningen. Klastfabrik dykker mod ØNØ med 

hovedretning omkring 83°; mens en mindre gruppe målinger dykker mod SSØ med hovedretning 

omkring 173°. Faurbye (1999) tolker dog denne till som afsat af Hovedfremstødet udfra den 

stratigrafiske beliggenhed og deformationstrukturerne ved over- og undergrænserne, som begge 

peger på et istryk fra NØ. Midtdanske Till er så stærkt deformeret, at den reelle mægtighed ikke kan 

afgøres. Formentlig har endnu et fremstød fra NØ deformeret lagserien, men fra dette fremstød 

kendes ingen afsætninger. Øverst i profilet ved Feriehjemmet lejrer en til med afsætningsretning fra 

SØ og baltisk klastindhold, som formodes afsat af Ungbaltisk fremstød.  
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3.1.7 Klintholm 

Glacialstratigrafiske undersøgelser af kystprofilerne omkring Klintholm Havn på Møn gengives 

samlet i Houmark-Nielsen (1994), som har nummereret de påviste enheder nedefra. 3 af disse 

enheder er undersøgt af Kjær (1996). Den stratigrafiske log er gengivet i figur 3.1.1. 

Klintholm-enhed nr.4 er en till med fabrik dykkende mod SØ (120-130°), fabrik er stærk i nederste 

del og svagere mod toppen. Enhedens undergrænse lejrer diskordant over glaciofluviale af-lejringer, 

som er glacialtektonisk forstyrrede fra Ø / SØ. Ved enhedens overgrænse lejrer ned-skårne 

grovkornede glaciofluviale sedimenter. Enheden korreleres til Ristinge Klint Till opstillet af 

Houmark-Nielsen (1987). Kjær (1996) opdeler till-enheden i en nedre, mellem og øvre underenhed, 

som har konforme, men skarpe overgange til hinanden. Nedre underenhed beskrives som en op til 

1,7m mægtig, grå, leret, siltet massiv matrixunderstøttet diamikt med små lysgrå sandlinser, røde 

sandstensslirer og udtrukne eller boudinerede kalkbånd. Klastpetrografien er baltisk med et relativt 

stort indhold af lokalt materiale. Kjær (1996) beskriver underenheden som en aktivt aflejret basal 

till. Mellem underenhed er 20cm tyk, mørk, finkornet og klastfattig massiv matrixunderstøttet 

diamikt med sandslirer. Underenheden er kun sporadisk repræsenteret. Klastpetrografien mangler 

lokalt materiale, men rummer til gengæld op til 30% lerskiffer. Kjær (1996) tolker underenheden 

som en aktiv aflejret basal till af englacialt fjerntransporteret debris. Øvre underenhed er op til 70 

cm mægtig rødviolet til rødbrunlig, siltet, sandet, klastrig stratificeret til massiv matrixunderstøttet 

diamikt med belastningsstrukturer og nogle større velafgrænsede linser af udeformeret finsand. 

Klastpetrografien mangler lokalt materiale og præges af røde palæozoiske sand- og kalksten. Kjær 

(1996) tolker underenheden som passivt aflejret basal meltout till. Efter aflejring eksponeres toppen 

for glaciofluviale og periglaciale processer involverende resedimentation og kalkudvaskning. 

Klintholm-enhed nr.6 er en till, hvor såvel over- som undergrænser er konforme med grad-vis 

overgang til fint laminerede ler- og sandlag. Underlaget forstyrres ved deformationsretning fra SØ. 

Enheden opdeles af Kjær (1996) i en øvre og nedre underenhed. Nedre underenhed kan være op til 

4m mægtig. Der er tale om en gråbrun, leret, siltet, massiv matrixunderstøttet diamikt med røde 

sandlinser og deformerede kalkslirer. Klastfabrik dykker mod SØ. Øvre Underenhed er en ca. 1m 

tyk mørk brun matrixunderstøttet diamikt, som er mere klastfattig, finkornet og stratificeret end den 

underlejrende enhed. Diamikten rummer således hyppige cm tynde siltlinser, som draperer de få 

større klaster. Klastfabrik viser ingen primær afsætningsretning. Klastpetrografien synes i begge 

tilfælde baltisk, hvor indeholdet af skiffer tiltager opad. Houmark-Nielsen (1994) daterer enheden 

til Midt Weichsel; mens Houmark-Nielsen (1999) formelt benævner enheden Klintholm Till. 
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Klintholm-enhed nr.9 draperer henover landskabet med diskordant undergrænse. Hele den 

underliggende lagsøjle er stærkt glaciotektonisk deformeret, som følge af tryk fra S og SSØ 140-

180°. 14C og luminiscensdateringer henfører till-enheden til Sen Weichsel. Idet der ikke er tegn på 

istryk fra NØ, tænkes enheden afsat i forbindelse med en recessiv etape af Ungbaltisk fremstød. Af-

lejringer og glacialtektoniske spor fra Hovedfremstødet er helt fraværende i profilerne. Denne del af 

lagsøjlen tænkes borteroderet under Ungbaltisk fremstød i forbindelse med hævningen af Østmøn. 

3.1.8 Møns Klint 

De komplekse glacialstratigrafiske forhold i Møns Klint har været genstand for intens spekulation. 

En kortfattet oversigt over litteraturen gives af Berthelsen et al. (1976); men en moderne glacial-

stratigrafisk redegørelse synes endnu ikke publiceret. Berthelsen et al. (1976) foreslår, at hoved-

parten af klinten er opskudt ved tryk af Hovedfremstødet, idet de dog bemærker, at der er kraftig 

evidens for ungbaltisk isbevægelse i den sydlige ende af Møns Klint. Pedersen (2000) viser 

herimod, at Møns Klint i al væsentlighed er opskudt ved istryk fra Ungbaltisk fremstød.  

Nederste diamikte enhed over de marine Eem aflejringer opfattes af Kjær (1996) som afsat af Gam-

melbaltisk fremstød. Der er tale om en fed diamikt med baltisk klastpetrografi. Herover lejrer en 

10m mægtig grå og leret diamikt med baltisk klastpetrografi og et bemærkelsesværdigt lavt 

stenindhold. Med de underliggende lag disloceret fra NØ, hviler en sandet diamikt med fennoskan-

disk klastpetrografi diskordant ovenpå lagserien. Langt mere omfattende er den glacialtektoniske 

dislocering af lagpakken, hvor Ungbaltisk fremstød ifølge Pedersen (2000) har skabt en række 

overskydninger af kridtflager og glaciale aflejringer ved et tryk fra SSØ, efterfulgt af et mindre tryk 

fra ØNØ. Dette sidste tryk stammer ifølge Mogensen et al. (2000) fra en istunge i Øresund.  

En øvre diamikt dækker alle opskudte flager ved Møns Klint og tænkes afsat af Ungbaltisk 

fremstød. En stratigrafisk log for lokaliteten er sammenstillet efter Kjær (1996) (figur 3.1.1). 

3.1.9 Rügen 

En tillstratigrafisk sammenfatning for lokaliteter langs Rügens nordkyst gives af Panzig (1995). 

Klastpetrografien på Rügen er baseret på et meget omfattende materiale, som dog ikke umiddelbart 

kan sammenlignes med de danske, da der benyttes en anden kornstørrelsesfraktion (4-10mm). Till-

stratigrafien vanskeliggøres af, at vinklen mellem de forskellige fremstødsretninger er relativt lille, 

idet baltiske fremstød typisk kommer fra ØNØ, mens fennoskandiske fremstød er fra NNØ. Panzig 

(1995) identificerer en række tillenheder efter tysk princip navngivet M1, M2, M3 (se figur 3.1.1). 
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Rügen ligner Møn ved, at der optræder glacialtektonisk forstyrrede kridtflager af anseelig størrelse. 

De to ældste tills lejrer direkte ovenpå kridtflagerne; men er iøvrigt kun fragmentarisk bevarede. 

Ovenpå beskriver Panzig (1995) en till M1 med baltisk klastindhold og en afsætning fra Ø. Tillen er 

massiv mørk blå-grå med en mægtighed på op til 10m. Ved bunden af tillenheden findes spor efter 

interaktion med kridtfladen. Øverst har enheden en intens rødbrun farve, idet den har en stærk 

overrepræsentation af eksotisk baltisk klastpetrografi. Enhedens øverste 20cm viser tegn på at have 

ligget eksponeret for vejrlig, og indeholder iskilestrukturer normalt associeret til permafrost. 

Enheden kan være afsat af Gammelbaltisk fremstød; men overlejrende Cyprinaler skaber nogen 

usikkerhed, idet flere forfattere anser Cyprinaleret på Rügen for en aflejring af Eem alder, mens 

Panzig (1995) tidsfæster Cyprinaleret på Rügen til Midt Weichsel gennem såvel 14C  som 

luminiscensdateringer. 

M2 er en mørk, grå, massiv 6m mægtig till, som indeholder en del silt og Cyprinaler, som 

isfremstødet har optaget undervejs. I de øverste 10cm er tillen lagdelt. Enheden er afsat fra NØ og 

har fennoskandisk klastindhold. Enheden M2 kan derfor rimeligvis være afsat af Hovedfremstødet. 

Mellem M2 og M3 ligger en op til 60m mægtig lagpakke hovedsageligt af lagdelt sand. Nederst ses 

en diamikt enhed, hvis egenskaber der er nogen debat omkring. Omtrent midtvejs i lagpakken lejrer 

varvigt silt og ler, hvilket af Panzig (1995) tolkes som en mellemfase mellem smeltevandssand fra 

den tilbagetrukne isrand fra Hovedfremstødet, og en avancerende isrand fra Ungbaltisk fremstød. 

Till-komplekset M3 lejrer diskordant på de underliggende lag; men alle tre tillbænke i M3 lejrer 

konformt på hverandre og er alle afsat fra NØ og har en noget gennemsnitlig klastkomposition. De 

er formentlig alle afsat af Ungbaltisk fremstød. Till-enheden M3-1 ligner meget M1 med samme 3-

delte fremtrædelse i form af en nedre massiv gråblå del med indlejrede kridtflager og en øvre 

brunlig del med et noget større baltisk klastindhold. Till-enheden M3-1 udmærker sig på Rügen ved 

et meget veludviklet sprækkesystem med markante lodrette sprækker. 

Den tynde og mere løse till M3-2, kunne være afsat af det recessive fremstød, som nåede Sydfalster. 

Den øverste enhed M3-3 gemmer sig i jordbundsudviklingen; men kunne være en till afsat af en 

fjerde recessiv etape af Ungbaltisk fremstød termineret udenfor dansk territorium. 
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3.2 Glacialstratigrafiske Enheder 
Berthelsen et al. (1976) skriver, at man ved glacial-

stratigrafisk undersøgelse af Lolland-Falster må 

forvente at finde tre tills afsat af hver sit fremstød i 

Weichsel (figur 3.2.1). En overordnet fremstilling af 

regionens glaciationshistorie er givet i kapitel 1.4. 

Her i kapitel 3.2 fokuseres på karakteren og 

udbredelsen af de aflejringer, som er tilknyttet hver 

af de tre overordnede fremstød: Gammelbaltisk 

fremstød, Hovedfremstødet og Ungbaltisk fremstød. 

3.2.1 Gammelbaltisk fremstød 

Som nævnt i kapitel 1.4 er Ristinge Klint Till fundet en del steder i regionen. Formationen er opstil-

let på baggrund af typelokaliteten Ristinge. Derudover er den erkendt i flere klinter omkring det 

sydlige Lillebælt (Houmark-Nielsen 1987); men vigtigst er dens tilstedeværelse veldokumenteret 

ved Hjelm Bugt og Klintholm på Møn. Lokaliteterne på Møn er dog næppe repræsentative pga. 

beliggenheden op ad Møns Klint. Skønt det ikke er påvist i de glacialstratigrafiske undersøgelser af 

Houmark-Nielsen (1994), Kjær (1996) og Faurbye (1999) virker det rimeligt, at i hvert fald 

Kraneled er blevet hævet betydeligt i forbindelse med overskydningen og stablingen af Møns Klint. 

Pedersen (2000) vurderer, at de stablede kridtflager kan følges som højderygge ind i landet bag 

klinten. Faner af glaciofluvialt sand fra Midt Weichsel udbredt på Fyn og i Sønderjylland relateres 

af Houmark-Nielsen (1999) til afsmeltningen af fremstødet som afsatte Ristinge Klint Till. 

Klintholm Till er opstillet af Houmark-Nielsen (1999) udfra en diamikt enhed ved Klintholm. 

Umiddelbart synes det dristigt at opstille en ny formation på en lokalitet, hvor der ikke findes till 

afsat af Hovedfremstødet. Enhedens stratigrafiske placering hviler således udelukkende på 

luminiscensdateringer af de omsluttende vandafsatte sandlag, som viser, at denne till afsattes i Midt 

Weichsel. Var det ikke for luminiscensmetoden kunne enheden være afsat af Ungbaltisk fremstød. 

Klintholm Till er udover Møn påvist på Sejrø og ved Halsnæs (Houmark-Nielsen 1999). Klintholm 

er så vidt vides det eneste sted, hvor der optræder mere end én till fra Gammelbaltisk fremstød. 

Figur 3.2.1: Forventet glacialstratigrafi for 
Lolland-Falster. Skitseret af Berthelsen et al. 
(1976). Bemærk, at der er tegnet betydelige 
smeltevandsafsætninger både før og efter 
Hovedfremstødet og Ungbaltisk fremstød. 
Grænsen mellem aflejringer relateret til de 
to fremstød markeres af en tynd lerhorisont.

Afsætninger fra 
Ungbaltisk fremstød

Afsætninger fra 
Hovedfremstødet

Afsætninger fra 
Gammelbaltisk fremstød

Prækvartær
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Uagtet forudsigelserne af Berthelsen et al. (1976) forbliver tilstedeværelsen af diamikte aflejringer 

fra Gammelbaltisk fremstød udokumenterede på Lolland-Falster. Rasmussen (1996) rapporterer om 

en till afsat af Gammelbaltisk fremstød i Birket (kapitel 3.1.3), men enheden er aldrig fundet siden, 

hverken af Mogensen et al (2000), Pedersen et al. (2002) eller forfatteren til denne undersøgelse. 

Det nedbrydningsresistente klastindhold i tills afsat af Gammelbaltisk fremstød udgør 18-48% 

sedimentere bjergarter, 47-73% krystaline bjergarter og 0-21% flint (figur 3.2.2). Det klastpetro-

grafiske indhold af Ristinge Klint Till ved Klintholm (Houmark-Nielsen 1994, Kjær 1996) er 

særligt bemærkelsesværdigt, idet den øvre del udelukkende består af eksotisk fjerntransporteret 

materiale. Flere detaljer om forventet klastindhold i afsætninger af Gammelbaltisk fremstød er 

samlet i bilag F. 
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Figur 3.2.2:Klast-
petrografiske tæl-
linger af fingrus i 
tills afsat af 
Gammelbaltisk 
fremstød: Ristinge 
Klint Till og 
Klintholm Till.

Gammelbaltisk till - Ristinge (Ehlers 1979 / Sjørring et al. 1982)
Gammelbaltisk till - Nordfalster (Jacobsen 1981)

Klintholm Till - Klintholm (Houmark-Nielsen 1994 / Kjær 1996)

Ristinge Klint Till (skifferdiamikt) - Klintholm (Houmark-Nielsen 1994 / Kjær 1996)
Ristinge Klint Till øvre- Klintholm (Houmark-Nielsen 1994 / Kjær 1996)

Ristinge Klint Till nedre- Klintholm (Houmark-Nielsen 1994 / Kjær 1996)

Gammelbaltisk till - Hjelm Bugt (Faurbye 1999)

3.2.2 Hovedfremstød 

Tyngdepunktet i regionens glacialstratigrafi ligger unægtelig på Møn, specielt ved de veldokumen-

terede klinter omkring Klintholm Havn. Det bemærkelsesværdige ved disse klinter er, at afsætnin-

ger fra Hovedfremstødet kun er meget sparsomt til stede. Som nævnt i kapitel 3.2.1 må man 

forvente, at lokaliteten har oplevet en usædvanlig deformationshistorie i forbindelse med Ungbaltisk 

fremstød, hvad der kan have medført erosion af enheder afsat af Hovedfremstødet.  
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Isen skred frem fra NØ mod Hovedstilstandslinjen og afsatte undervejs Midtdanske Till som 

beskrevet i kapitel 1.4.4. Houmark-Nielsen (1987) beskriver Midtdanske Till som grå til brun og en 

mægtighed på 1 til 4m. Enheden er oftest massiv og leret; men forekommer også med en vis grad af 

sortering. Klastpetrografien er fennoskandisk med et rigt optag af lokalt materiale. Med andre ord 

kan enheden se meget forskellig ud – med eneste fællesnævner, at klastfabrik og glacialtektonisk 

deformation indikerer overordnet isbevægelse fra NØ. Figur 3.2.3 viser fordelingen af nedbryd-

ningsresistent klastpetrografi efter Kjær et al. (2003). Forventet klastindhold på Sydfalster ses af 

bilag F. Udfra ovenstående skulle man forvente, at Midtdanske Till dominerer Lolland og Falster. 

Enheden optræder sædvanligvis som en mægtig og massiv tillbænk ofte associeret med kraftige 

glacialtektoniske forstyrrelser af underlaget. I betragtning af, at der morfologisk er vidnesbyrd efter 

brede randmoræner fra dette fremstød henover Lolland-Falster er det sært, at Midtdanske Till 

optræder begrænset i kystklinter og grusgrave på Lolland-Falster. Enten ligger enheden i et dybere 

niveau, eller også er den borteroderet eller omlejret af Ungbaltisk fremstød. 

Hovedfremstødet indledes med grovkornede smeltevandsafsætninger afsat af floder løbende i vest-

lig retning udfra isranden. Denne enhed kaldes af Pedersen & Petersen (1997) for Tebbestrup For-

mation. Indenfor regionen genfindes formationen i Omø, Birket og Karrebæksminde (figur 3.1.1). 

Krystaline bjergarter
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klastiske bjergarter Flint

Figur 3.2.3:
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 Udsnit af kort over klastpetrografisk  fra Kjær et al. (2003). Hovedfremstødet.
Tal er oplyst i %, hvor alle 3 udgør 97%, idet der overalt i regionen findes omkring 3% kvarts i prøverne. 
Bemærk, at farvekoderne  er ens for de tre klasttyper.
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Afsmeltningsfasen medførte ifølge Houmark-Nielsen (1987) en række recessive fremstød, som 

markerer sig ved markante randmoræner og ofte forstyrrer tills afsat under fremstødets avancerende 

etaper. Samtidig afsattes nye tills og smeltevandsaflejringer fra deglaciationen. Sidstnævnte kaldes 

på Mols Tirstrup Led af Pedersen & Petersen (1997) og er i regionen påvist ved Omø, Birket og 

Rügen (figur 3.1.1). Foruden den af Kjær et al. (2003) viste recessive israndslinje gennem Omø og 

Nordfalster (figur 1.6.4), forekommer i regionen nogle henover Lolland (jf. kapitel 4.1).
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3.2.3 Ungbaltisk fremstød 

Aflejringer fra Ungbaltisk fremstød dominerer regionen og kendes fra alle undersøgte lokaliteter. 

Igen er lokaliteterne på Møn en undtagelse, idet det ungbaltiske tilldække flere steder er så tyndt, at 

det højst kan ligge gemt bag jordbundsudviklingen. Som nævnt i kapitel 1.4.4 står det ikke altid 

klart, hvilke og hvor mange diamikte enheder fra Ungbaltisk fremstød, der kan skelnes på hver 

lokalitet. De danske lokaliteter skelner mellem Østjylland Till og den yngre Bælthav Till (figur 

1.6.4); men jo længere østpå, jo vanskeligere bliver det i reglen at skelne. Ved Ristinge og Omø er 

de to tillbænke adskilt af tynde sandlag. Ved Karrebæksminde og Birket bliver det højst til en 

brolægning. På Møn og Nordfalster spores kun én samlet tillbænk. Det østligst kendte bevis for 

adskillelse af de to enheder er glaciolakustrint ler ved Kettinge, som Rasmussen (1996) mener er 

afsat i forbindelse med afsmeltningen af det fremstød som afsatte Østjylland Till.  

Ved Karrebæksminde (Olsen 1995) og Rügen (Panzig 1995) fremtræder den nedre till tilskrevet 

Ungbaltisk fremstød rimelig massiv, og med en tydelig rødfarvning i den øvre del pga. berigelse af 

eksotisk klastmateriale. Figur 3.2.4 viser fordelingen af nedbrydningsresistent klastpetrografi efter 

Kjær et al. (2003). Forventet klastindhold på Sydfalster fremgår af bilag F. 

Krystalline bjergarter Sedimentære
klastiske bjergarter Flint

Figur 3.2.4:
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 Udsnit af kort over klastpetrografisk  fra Kjær et al. (2003). Ungbaltisk fremstød. Øverst 
petrografi fra tills tilhørende Østjylland Till, nederst petrografi fra tills tilhørende Bælthav Till. Tal er oplyst i %, 
hvor alle 3 udgør 97%, idet der overalt i regionen findes omkring 3% kvarts i prøverne. Bemærk, at farvekoderne 

 er ens for de tre klasttyper.
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Siden erkendelsen af den sydfalsterske israndslinje har der været uenighed om forlængelsen mod 

nord. Milthers (1948), Kraag (1978) og Faurbye (1999) har alle forskellige meninger om linje-

føringen nord for Væggerløsebuen. At konsensus fortsat mangler på området kan man forvisse sig 

om ved at sammenligne israndskortet af Kjær et al. (2003), der følger en linje syd om Møn (figur 

1.6.4) med israndskortet af Smed & Ehlers (2002), der fører linjen op igennem Falster (figur 3.2.5).  

Figur 3.2.5: 
Udsnit fra isrands-
linjekort af Smed 
& Ehlers (2002). 
Kortet skitserer 
udbredelsen af 
Hovedfremstødet, 
Østjyske fremstød, 
Bælthav fremstød 
og et Øresunds-
fremstød, som ved-
rører Sydfalster.

          Israndslinje 
          fra Weichsel.

N100 Km

Linjeføringen mod syd er mindre omstridt; men alligevel mystisk. Ifølge Kraag (1978) kan 

Væggerløsebuen følges ca.16km mod SØ i form af Gedser Rev. På deres kort over israndslinjer 

(figur 3.2.5) trækker Smed & Ehlers (2002) linjen videre de sidste 14km over Østersøen til den 

nordtyske ø Darss, hvor de forbinder Væggerløsebuen med den tyske ungbaltiske israndslinje 

Velgaster Randlage. I Darss’ kystklinter lejrer aflejringerne omtrent horisontalt, dog med tegn på 

kompression netop udfor den undersøiske linje (Peterss 1995). Randmorænen imellem Gedser og 

Darss ligger meget lavere, end Væggerløsebuen og er langt mere udglattet end denne. Den druknede 

randmoræne har i sen- og postglacial tid fungeret som tærskel for Østersøens vandudveksling med 

Nordsøen (se fx. Björck 1995). Ved tapning af dette opdæmmede indhav blev betydelige kræfter 

frigivet, som kan have bortskyllet randmorænen over en bred front, indtil vandet fandt sit naturligt 

nedskårne leje i Kadetrenden. På den baggrund kan det ikke afvises, at der engang lå en rand-

moræne på tværs henover Østersøen af samme dimensioner som Væggerløsebuen på Sydfalster; 

men det virker unægtelig som en noget spekulativ forklaring. 
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4 Strukturel analyse af Sydfalster 
Boredata, geomorfologi og kartering er i sig selv ikke nødvendigt for at opstille en simpel strati-

grafi. Men det er nødvendigt, hvor der opstilles en glacialstratigrafi gældende for et større område, 

og hvor forholdene ikke kun skal repræsentere en lokal geologisk blotning i et kystprofil. Udover at 

have betydning i forhold til den glacialstratigrafiske beskrivelse i kapitel 5 og 6, er et grundlæg-

gende kendskab til halvøens rumlige opbygning væsentlig til underbygningen af den egentlige 

geologiske tolkningsmodel, som fremlægges i kapitel 7.  

4.1 Geomorfologisk tolkning 
Trods Lolland-Falsters jævne landskabsoverflade indeholder topografien geomorfologisk evidens 

for en række isfremstød. Hovedfremstødet har efterladt et regelmæssigt mønster af randmoræner, 

som overpræges af randmoræner skabt ved Ungbaltisk fremstød (figur 4.1.1). Randmorænerne er 

grupperet efter deres indbyrdes aldersrelationer, således at de viser spor efter mindst 3 overordnede 

Hovedfremstødet

Tidlige 
ungbaltiske fremstød

Sene 
ungbaltiske fremstød

Figur 4.1.1: Geomorfologisk tolkning af Lolland-Falster. Blå, grønne og  brune brede 
linjer angiver randmoræner. Tynde røde linjer angiver den regelrette terrænstribning 
på Lolland; mens de bredere mindre regelmæssige linjer markerer terrænstribningen på 
Nordfalster. I de mindre illustrationer til højre ses tolkede aldersrelationer.
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isfremstød. Ved tolkningen er der lagt vægt på områder med isoleret morfologi, såsom: 1) 

Ungbaltisk randmoræne på Sydfalster, 2) randmoræner fra Hovedfremstødet på Lolland og 3) Ung-

baltisk overprægning af landskabet på Lolland. Den morfologiske analyse giver kun svag evidens 

for rækkefølgen af randmoræner på Nordfalster, idet isfremstødene her interfererer med hinanden. 

4.1.1 Væggerløsebuen 

Til brug i denne undersøgelse er fremstillet en digital højdemodel på basis af trykte højdekurver 

med ækvidistance 2,5m fra Kort- & Matrikelstyrelsen (Bilag K). Af højdemodellen erkendes 

Væggerløsebuen tilpas tydeligt til, at der er belæg for en geomorfologisk tolkning (figur 4.1.2). 

Væggerløsebuen har en stejl konveks og en mere jævn konkav side. Flere steder på halvbuen 

optræder mere end én linje, der markerer højeste niveau, og buen er derfor tolket som en fler-rygget 

blokforskudt pushmoræne efter model af Bennett (2001). 

På figur 4.1.3 ses, at halvbuens sydlige og nordlige flanker fremtræder meget retlinede, og er anta-

gelig hver opbygget af to regulære blokke - ialt fire blokke – der hver især er 3-4km brede 

(optrukket med brunt på figur 4.1.3). Ved fronten beskriver halvbuen et buestykke på 70°, og er her 

opbygget af 7 mindre kileformede blokke (område 3 på figur 4.1.3). De enkelte blokke er 

formentlig forskudt fra Bøtø Nor, som således udgør randmorænens inderlavning. 

På hver side af den kileformede blok under Marrebæk, gennemskæres Væggerløsebuen af to lige 

dale (figur 4.1.3). Idet disse dale har irregulær bundtopografi, tolkes de her som randglaciale 

smeltevandskanaler. En tredje smeltevandskanal gennemskærer Væggerløsebuen lige nord for 

Skelby. Her ved Skelby tegner sig en halvbueformet lavning, formodentlig en kildedal (Andersen 

1957a). Udover Fiskebæk Sø indeholder landskabet ingen typiske dødisområder kendetegnet ved 

afløbsløse huller, og terrænet opfattes som relativt afrundet og udglattet sammenlignet med andre 

områder, hvor der findes randmoræner skabt af Ungbaltisk fremstød.  

Retningen, i hvilken randmorænen tilsyneladende er fremskudt, svarer nøje til storskalalineationen i 

randmorænens forland (figur 4.1.1). Fronten, randmorænens centrale fremskudte parti, ligger ud for 

de tydeligste, højestliggende og mest centrale terrænlinjer på Lolland, mens terrænet i forlandet 

skifter karakter. På Vestlolland optræder et sildebensmønster (figur 1.6.5 & 4.1.4); mens området 

omkring Sakskøbing og i Smålandshavet er stærkt præget af drumlins (Pedersen et al. 2002). 

Knudshoved Odde er et godt bud på en randmæne associeret til samme fremstød (figur 4.1.4). 
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Figur 4.1.3: 
Geomorfologisk tolkning af  Væggerløse-
buen. Randmorænen består af en række 
mindre blokke med hver deres inderlav-
ning. På baggrund heraf inddeles halv-
øen i en række mindre områder for 
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Figur 4.1.4: Skitse af Væggerløsebuen, 
terrænstriberne på Lolland, de bredere 
og mindre retlinede terrænstriber på 
Nordfalster fra figur 4.1.1, drumlinfields 
i smålandshavet (Pedersen et al.2002), 
s  og 
israndslinjerne Ristinge og Knudshoved 
Odde. I figuren er 

ildebensmønster på Vestlolland,

også indført strøm-
linede landformer på Fehmarn (van der 
Wateren 1999). Alle morfologiske 
elementer kan forklares ved et isfremstød 
fra retningen 114  med en vis drejning 
ved isranden. De 2 elipser er ens, bortset 
fra størrelsen.

Knudshoved

Ristinge

Fehmarn
  

4.1.2 Forlandet - Hovedfremstødet 

Bortset fra terrænstribningen domineres Lolland af tre brede randmorænestrøg med strygninger 

mellem 100° og 130°. Alle strøg har en stejl velafgrænset distal side mod SV og en jævn proxal side 

mod NØ (figur 4.1.5). Randmorænerne tilskrives recessive etaper af Hovedfremstødet afsat i 

forbindelse med den trinvise afsmeltning. Det fremgår af figur 4.1.5, at smeltevandskanalerne fra 

de bagvedliggende randmoræner skærer sig igennem de forreste randmoræner.

Randmoræne3
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Figur 4.1.5: Morforlogisk tolkning af Væggerløsebuens forland. Den formodede relative alder for 
Hovedfremstødets randmoræner er angivet med nr.1 som ældst og nr.3 som yngst.  
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Randmoræne 1 på figur 4.1.5: Den sydlige randmoræne består af et vestligt stykke med strygning 

130° og et østligt stykke med strygning 97°. Det østlige stykke har inddæmmet smeltevandsaflej-

ringerne fra randmoræne 2’s kamedelta, hvorfor randmoræne 1 må være ældst. 

Randmoræne 2 på figur 4.1.5: Den mellemste randmoræne med strygning 109-120° gennemskæres 

af en smeltevandskanal, som udmunder i et kamedelta ved Store Musse (se kapitel 6.2.2). 

Smeltevandskanalen er formentlig en subglacial og integreret del af randmoræne 2, idet det 

topografisk højeste niveau ligger ved kamedeltaets apex. Vest for kamedeltaet på figur 4.1.5 ligger 

et område med varierende topografi indespærret mellem randmoræne 1 og 2, hvilket tolkes som et 

dødisområde, placeret her imens kamedeltaet blev afsat. 

Randmoræne 3 på figur 4.1.5: Den nordøstlige randmoræne med strygning 121° ligger umiddelbart 

bag Flintinge Å, som formentlig i begge retninger har fungeret som afstrømningskanal for smelte-

vand. Aldersrelationen mellem den bagerste Randmoræne 3 og Randmoræne 1 & 2 forbliver uklar. 

4.1.3 Forlandet - Ungbaltisk fremstød 

På højdemodeller af Lolland er terrænstribningen det mest iøjnefaldende karaktertræk (figur 1.6.5). 

Ved sammenligning af figur 4.1.5 med figur 4.1.6 konstateres, at terrænstribningen i meget høj 

grad løber parallelt med Hovedfremstødets randmorænestrøg. Hovedfremstødets randmoræner og 

terrænstribningen er begge vist på kortet figur 4.1.1. Terrænstribningen (figur 4.1.6) starter brat 

lige vest for Væggerløsebuen, fremstår tydeligst på det sydøstlige Lolland, og sløres gradvist mod 

NV. Lineationen optræder i stor skala, idet hvert enkelt højdedrag kan følges i op til 40km’s 

længde. Højdedragene er typisk 5-10m højere end det omgivende terræn, og løber parallelt side om 

side med en bølgelængde på lidt over 1km. Terrænstriberne ses kun dårligt på almindelige højde-

kurvekort, og i terrænet vil iagttageren opfatte Lollands nuværende landskabsoverflade som flad. 

Allerede Andersen (1957b) antager, at området omkring Maribo-søerne har henligget som dødis i 

forbindelse med et israndsstadium svarende til Randmoræne 1 & 2 på figur 4.1.5. Rasmussen 

(1996) tilføjer, at dødisen har ligget her indtil Ungbaltisk fremstød afsatte sin markante 

terrænstribning. Terrænstribningen fremstår uforstyrret af senere isoverskridelser og opfattes som 

en megascale glacial lineation / storskalalineation afsat i forbindelse med den yngste etape af 

Ungbaltisk fremstød på Lolland. Sammenfaldet med Hovedfremstødets randmoræner kan være en 

tilfældighed; men er snarere dannet grundet terrænets eksisterende højderygge. Hele landskabet er 

således overpræget af storskalalineation skabt af Ungbaltisk fremstød.  
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Figur 4.1.6: Morforlogisk tolkning af Væggerløsebuens forland. Røde linjer angiver terræn-
stribningens højderygge skabt ved ungbaltiske fremstød. Lavningen mellem randmorænerne fra 
Hovedfremstødet (figur 4.1.5) har formentlig stadig været udfyldt af dødis, eftersom 
terrænstribningen er mangelfuld i dette område. Lavningen rummer idag Maribo-søerne. 

Under storskalalineationen skimtes sporene af en randmoræne, der strækker sig fra Holeby op forbi 

Maribo-søerne (figur 4.1.1). Denne godt 3km brede Holebybue består af to parallelle rygge med en 

lavning imellem. Holebybuen er ikke fundet omtalt i hidtidig litteratur, og betegnelsen randmoræne 

hviler alene på morfologiske karaktertræk (figur 4.1.7), herunder at den er strengt parallel med 

Væggerløsebuen og har nogenlunde identiske dimensioner. Holebybuen er ældre end storskala-

lineationen; mens der ikke er tegn på, at storskalalineationen overpræger Væggerløsebuen.  

Figur 4.1.7: Computerbehandlet højdemodel af 
Maribo-søerne. Kortet er skabt ved at udtage 
kotedata mellem 10m og 20m fra Top10dk og 
forsyne dem med gråtoneskala, således at sort er 
10m og derunder, mens hvid er 20m og derover. 

I tolkningen til højre er indlagt terrænstribning 
(rød), Holebybuen (brun) og en randglacial 
smeltevandskanal (blå). Området omkring søerne 
er præget af dødishuller, hvorfor terrænstribning 
er meget svag netop her.

N
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4.2 Jordartskartering 
Jordartskartering omfatter detaljerede litologiske iagttagelser gjort ved systematisk prøveudtagning 

i landskabsoverfladen umiddelbart under kulturlaget. Kortlagte områder fremgår af figur 4.2.1, som 

inddeler undersøgelsesområdet i nummererede marker. Illustration af det karterede er vedlagt som 

bilag J, som også indeholder en detaljeret kortbladsbeskrivelse. I forhold til Sydfalsters glacial-

stratigrafi er karteringen af betydning ved belysning af to problemstillinger:  

Primært søges kendskab til Væggerløsebuens rolle under hele nedisningsforløbet. Her er overflade-

forhold for såvel glaciale, sen- og postglaciale aflejringer af interesse. GEUS’ standardiserede jord-

artsinddeling er velegnet til dette formål og data er følgelig anvendt uafhængig af dataindsamleren. 

På Sydfalster inddrages således tidligere karteringer udført på den centrale del af Væggerløsebuen 

(Klint 2001 upubl.) samt på buens sydspids ved Gedser Odde (Petersen 1965 upubl.). 
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Sekundært står spørgsmålet om forholdet mellem Væggerløsebuen og de øvre glaciale afsætninger i 

randmorænens distale forland på Lolland. Her er en differentiering af morænelerens karakteristika 

af særlig stor betydning. Således er kun de områder i forlandet, som er karteret af forfatteren, med-

taget, idet der er anvendt en personspecifik beskrivelse af morænelerens interne variationer.  

4.2.1 Væggerløsebuen 

Overalt, hvor Væggerløsebuen er karteret, er den dækket af fed mørk moræneler. Gravninger i mark 

3 og kystprofilet langs mark 3 og mark 4 viser, at morænedækket incl. pløjelaget har en mægtighed 

på godt 1m, hvilket ikke er meget mere end de 60-70cm prøverne er hentet fra. Enkelte steder i 

mark 1 og mark 4 er det lykkedes ved dybe stik at kartere under morænedækket, hvor der træffes 

morænesand. Morænesandet på Væggerløsebuen forekommer i strøg koncentrisk med buen (se 

Bilag J). Ingen af de karterede områder på Sydfalster viste forekomster af rød ler på markfladerne.  

Såvel distalt som proxalt for Væggerløsebuen findes veludviklet kystmorfologi, hvor moræneleren 

enten er borteroderet eller dækket af holocæne saltvandsaflejringer. På buens overside udfyldes 

lavninger af sen- og postglaciale ferskvandsaflejringer: ler, sand, tørv og gytje. Ingen steder på 

halvøen er der således truffet glaciale smeltevandsaflejringer. Karteringerne af Klint (2001 upubl.) 

og Petersen (1965 upubl.) bekræfter, at Væggerløsebuens glaciale landskabsoverflade har været 

præget af et par langstrakte lavninger løbende koncentrisk med buen. Lavningerne er siden udfyldt 

af sen- og postglaciale aflejringer, som skjuler dette mønster i den recente topografi. 

Smeltevandskanalerne med irregulær bundtopografi (figur 4.1.2) består overordnet af moræneler og 

rummer ingen senglaciale sedimenter, dog stedvist ferskvandssand af formodet postglacial 

oprindelse. Den halvmåneformede kildedal ved Skelby (figur 4.1.2) indeholder et udvasket 

sediment af dårligt sorteret groft sand og grus (bl.a. rød flint) under morænedækket. Litologien, 

dimensionerne og den røde flint danner grobund for en spektakulær tolkning. Ligheden med forlan-

det (figur 4.2.2) antyder, at der kan være tale om residualgrus fra en smeltevandskanal, der gen-

nembrød et af Hovedfremstødets randmoræner og stadig erkendes efter Ungbaltisk fremstød.  
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Figur 4.2.2: Moræne-
dækket er lokalt san-
det efter isfremstødets 
passage henover 
smeltevandssand.
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4.2.2 Forlandet 

Under de senglaciale, postglaciale og holocæne aflejringer er det karterede område helt dækket af 

sammenhængende moræneler. Moræneleren udviser store interne variationer, som er noteret i form 

af et visuelt indtryk af markernes glaciale overflader. Af kapitel 4.1.3 dokumenteres, at alle 

landskabselementer i forlandet er underlagt en storskalalineation dannet under Ungbaltisk fremstød. 

Det forekommer naturligt, at et isfremstød, der i så væsentlig grad omformer et landskab, hurtigt 

genafsætter sit optagne materiale. Fra kystklinterne Skelby Strand (kapitel 6.2.1) og Gedser Odde 

(kapitel 6.2.5) bekræftes, at rødfarvningen af det øverste lag moræneler sker ekstremt lokalt. 

Storskalalineationen formodes ifølge kapitel 2.3.5 at være et resultat af større deponeringsgrad langs 

landskabets højderygge i forhold til de mellemliggende lavninger. Det forventes således, at lokal 

misfarvning fortrinsvis sker langs højderyggene, hvilket bekræftes af karteringen (figur 4.2.2). 

Kamedeltaet ved Store Musse og kanalerne videre mod syd udgør et smalt sandudfyldt snit tværs 

gennem randmorænerne fra Hovedfremstødet (figur 4.1.5). Det sandfyldte tværsnit er ligesom det 

øvrige Lolland overpræget af terrænstribning og dækket af et tyndt morænelersdække. Kartering af 
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morænefladen ovenpå og især lige vest for snittet viser, at underlaget har haft afgørende lokal ind-

flydelse på morænelerens karakteristika. Ved mark 7, 9, 26, 27 og 28 findes et særlig højt indhold af 

morænesand (figur 4.2.2). Mark 7 og 9 ligger efter kamedeltaet i forhold til isfremstødets retning 

og indeholder lyst, relativt velsorteret og stenfattigt morænesand, som rimeligvis er opsamlet sand 

fra kamedeltaet. På mark 9 kan sandet følges i en lerblandet hale i det øverste morænedække. Mark 

26, 27 og 28 indeholder mindre velsorteret, mere stenet morænesand med højt indhold af rød flint. I 

mark 27 er det rødfarvede morænedække adskilt fra det underliggende hårde hvidgule moræneler 

ved en hærdet horisont, som kan være en abrasionsflade fra det fremstød, der har skabt lineationen. 

Ved mark 13 forekommer ligeledes et område med stærkt sandet moræneler omkring terræn-

stribningens højdedrag. Lige før marken, i forhold til isfremstødets retning, ligger en lerdækket 

smeltevandssandskanal i Randmoræne 1 fra Hovedfremstødet. Det er tænkeligt, at Ungbaltisk 

fremstød har opsamlet og genafsat smeltevandssedimenterne helt lokalt.  

Det tredje eksempel på genafsætning af lokalt materiale ses ved mark 16, 21 og 25. På toppen af 

Randmoræne 1 fra Hovedfremstødet (mark 25) ses en lavning, hvor morænedækket består af 

morænesand med et bemærkelsesværdigt højt indhold af rød flint. Morfologi og kartering viser, at 

en kanal med smeltevandssand her har gennemskåret den gamle randmoræne, inden Ungbaltisk 

fremstød afsatte ler henover. I begge sider af randmorænen (mark 16 og 21) er kanalsandet siden 

skredet ud og har i sen- eller postglacial tid gennembrudt lerdækket og har skabt mindre deltaer. 

Farverne på Lollands marker veksler mellem brune, rødlige, hvidlige eller sorte nuancer. Farverne 

fortæller noget mere bredt om underlagets art i forhold til de relativt få spydstik. Langt de fleste stik 

indeholder fed stenet gulbrun moræneler, som utvivlsomt udgør det absolut største areal og dermed 

den grundfarve, som de andre enheder kan tone. Mørke morænelersmarker er samtidig fede og ofte 

stenede, formentlig pga. iblandet tørv eller gytje fra oppløjning af mindre postglaciale lavninger. 

Rødlige morænelersmarker er et bemærkelsesværdigt karaktertræk ved det sydlige Lolland, hvilket 

stednavne som Rødby, Rødsand og Røde Enge vidner om. Røde marker er som oftest tillige sandede 

og stenede. Klastpetrografiske prøver viser et stort indhold af røde kambriske sandsten af Nexø-

typen; mens der blandt sten i håndstørrelse er et betydeligt overtal af rødlig flint fra Maastrichtien 

eller Danien. Det er svært at se anden sammenhæng end, at begge typer er grovkornede og dermed 

favoriseres i smeltevandsløb.  
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Hvidlige morænelersmarker på Lolland er enten som mark 14 iblandet æolisk kvartssand eller som 

mark 27 tilført kridtstykker fra en kalkgrushorisont i den underliggende moræneler. Det forventes, 

at kalkgrus i oxideret zone altid er kemisk nedbrudt, hvilket det også ofte er i kystprofilerne på 

Sydfalster. Nogle intakte kalkgrushorisonter ligger så nær overfladen, at disse nås med jordspyd. 

Ved kartering på Lolland er der således flere steder noteret ”Kalkmoræne”.  

Forholdene på mark 8 bekræfter, at Maribo-søerne, var dækket af dødis (kapitel 4.1.3), imens 

kamedeltaet ved Store Musse dannedes (figur 4.1.5). Kartering viser, at kamedeltaets 

smeltevandssand ligger under et tyndt lag moræneler, og begge enheder kan følges helt ud til kanten 

af en stejl dalskråning. Udbredelsen af sandet kan næppe være standset af andet end stagneret is.  

Ved mark 12 ligger en fladtoppet høj af smeltevandssand på en ø i Maribo-søerne lige nedenfor 

søens flere meter høje brinker. Fladtoppede høje af smeltevandssand plejer at associeres til dødis, 

og i betragtning af, hvor sjælden smeltevandssand ellers er på Lollands overflade, må en dannelse i 

forbindelse med dødis anses for sandsynlig. Den ungbaltiske terrænstribning afbrydes generelt af 

Maribo-søerne, hvilket antyder, at der på dette sene stadie endnu har ligget dødis i og omkring 

Maribo-søerne (figur 4.1.7). Resultaterne fra karteringen vidner således om tilstedeværelse af dødis 

ved afsætning af kamedeltaet og ved dannelsen af storskalalineationen under Ungbaltisk fremstød.  

Karteringen kan bekræfte de morfologiske indicier på eksistensen af en overskreden ungbaltisk 

randmoræne ved Holeby. På mark 15, 17, 21 og 23 rejser sig den 18m høje Blæsenborg Bakke i en 

langstrakt ryg med strygningen 15° (figur 4.2.2). Højens dannelse ved et isfremstød fra ØSØ 

understøttes af, at bakken har en stejl vestflanke og en mere jævn østflanke. Lige ved Holeby løber 

henover mark 24 en højderyg af morænesand med en lys rødlig sandet overflade. Ryggen er godt 

5m høj og langstrakt med strygning 60° og tolkes som en concealed esker. Længere nordpå ad 

Holebybuen ligger i mark 17 en rende med irregulær bundtopografi, hvor højeste punkt ligger netop 

ved Holebybuens formodede forløb. Nord for højdepunktet breder sig en deltalignende halvø ud i 

Maribo-søerne. Ved mark 10 nord for søerne trodses storskalalineationen af en højderyg. Resultatet 

er en drumlinisering. Holebybuen markerer vestgrænsen for dødisområdet. 
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4.3 Tolkning af boredata 
På baggrund af 507 boringer dybere end 20m fra GEUS’ database (Bilag H), der indeholder 

litologisk information og koteangivelser er udarbejdet et konturkort (figur 4.3.1). Boringernes 

koordinater og koter for udvalgte flader er via GIS indlagt på det digitale kortmateriale; mens den 

litologiske information er konverteret manuelt fra PC-Jupiter format til regneark med henblik på at 

skabe en præcis visuel gengivelse af lagsøjlerne (Bilag I). 
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Figur 4.3.1: Undersøgelsesområdets prækvartæroverflade bestemt udfra boredata. På 
kortet er Lollands boringer forsynet med DGU-nr, mens boringerne på Sydfalster af 
overskuelighedshensyn præsenteres områdevis. Fuldstændig liste over boringer gives i 
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4.3.1 Prækvartæroverfladen 

226 af de 507 udvalgte boringer rækker til prækvartæroverfladen og indgår derfor i prækvartær-

kortet. Resultatet foreligger for hele området i form af en topografisk model med ækvidistancen 

25m (figur 4.3.1), som i hovedtræk er i overensstemmelse med det af Binzer & Stockmarr (1994) 

udgivne oversigtskort (figur 1.6.3). Herudover er boringerne anvendt til nogle detailkort i området, 

hvor datatætheden har været tilstrækkelig til en tolkning med ækvidistancen 10m. Fra Håkansson & 

Pedersen (1992) (figur 1.6.2) fremdrages 2 forkastninger, som gennemsætter området Ø–V. Begge 

beskrives af Rasmussen (1996) som normalforkastninger med nedforkastede sydblokke. Hanging-

wall er i begge tilfælde sænket omkring 50m, således at kridtfladen i den nordlige sektion ligger 

omkring 10muh, den mellemste ca.60muh; mens kridtfladen i den sydlige sektion er truffet i to 

tilfælde 107 hhv. 127muh. Boringerne i den nordlige og mellemste sektion viser, at prækvartær-

overfladen består af højtliggende skrivekridt fra Maastrichtien; mens boringerne i den sydlige 

sektion ovenpå skrivekridtet rummer lag af mørk fed Palæocæn ler fra Holmehusformationen 

svarende til de forekomster, der på Lolland er udvundet som Bentonit (Storstrøms Amt 2000b). Lag 

fra Danien er helt fraværende i området (figur 1.6.2). 

Det trappetrinformede mønster brydes af et højtliggende kridtplateau under den centrale del af 

Sydfalster. I et område på 5 x 8 km ligger kridtfladen i en højde af 12-20muh mod forventeligt 

50muh (figur 4.3.1). Dette højtliggende kridtplateau ligger en smule under kridtfladens høje niveau 

mod nord; men ligger til gengæld meget højere end områderne mod vest og syd. Plateauet afgræn-

ses ved bratte niveaufald i kridtfladen mod vest og syd. Mod øst mangler boringerne helt, hvilket 

gør det er uklart om plateauet fortsætter jævnt ud under Østersøen, eller om der også her sker en 

skarp afgrænsning. Dette højtliggende skarpt afgrænsede kridtplateau kunne være en flage; men 

boringerne træffer ingen steder kvartære aflejringer under kridtlag. Alternativt kunne man se 

plateauet som isskuret undergrund med jævnt stigende stødflanke og skarpt afskåret læflanke dannet 

i forbindelse med et fremstød fra øst. En kombination mellem de to teorier er naturligvis også 

mulig. Det centrale kridtplateau udgør idag det primære grundvandsmagasin, og overfladens form 

kan derfor følges ganske nøjagtigt gennem mere end 50 boringer, der har anboret den prækvartære 

overflade. Overfladen synes jævn ondulerende, idet nogle boringer med særlig lavtliggende kridt-

flade ligger på en ret linje, og antyder en lang smal og indtil 10m dyb rende, der stryger ca. 60°

henover fladen (markeret på figur 4.3.1). Renden har formentlig fungeret som dræn for smeltevand. 
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4.3.2 De kvartære lag 

I  150 af boringerne på Sydfalster er den glaciale lagfølge over prækvartæret beskrevet. Boringernes 

glacialstratigrafiske værdi er imidlertid svingende, og boringernes anvendelse hæmmes yderligere 

af deres fravær i de havdækkede dele af kortet. Ved vandværker med stor boringstæthed, er 

litologien ensartet fra boring til boring, hvilket antyder, at de kvartære lag indenfor kortere afstande  

ligger forholdsvis horisontalt. 

43 af de boringer, der rækker ned til kridtplateauet, er velbeskrevne for de overliggende kvartære 

lags vedkommende. Ved behandling af disse boredata, blev det indledningsvist forsøgt at anvende 

et GIS-baseret boremodelprogram; men trods god datatæthed, viste det sig ikke muligt at foretage 

en delvis planar tolkning af lagpakken, hvilket modelprogrammet forudsatte. Allerede umiddelbart 

over kridtfladen er boringernes indhold dertil for uens.  

Boringer viser, at føromtalte rende indeholder ca.5m grus, som ellers ikke træffes i området. Gruset 

rækker op til en dybde af omkring 19muh. Øvrige lavninger i kridtfladen er alle udfyldt med ler op 

til samme niveau. Ovenpå i intervallet 18-15muh ligger næsten udelukkende ler. Her udgør 

Marielyst-området og kridtplateauets SV-rand betydelige undtagelser. I koter over 15muh afhænger 

boringernes indhold af placeringen i forhold til Væggerløsebuen, og må derfor beskrives i en mere 

lokal sammenhæng. 

4.4 Geologisk beskrivelse 
Som beskrevet ovenfor viser geomorfologi og boredata, at forskellige dele af Væggerløsebuen har 

særegne træk, som med fordel kan beskrives individuelt. Derfor inddeles den geologiske beskrivelse 

i 5 fremstillinger af halvøens boringer, morfologi m.v. i en række områder, hver med deres 

specifikke tematiske geologiske karakteristika. Inddelingen i de 5 områder er indtegnet på figur 

4.1.3 og figur 4.3.1. 
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4.4.1 Område 1 
Marielyst Sommerhuskvarter 43 boringer

Område  

1 
Inderlavning med imbrikeret kridtflade. 
Der kendes ingen blotninger indenfor området. 
Området er ikke jordartskarteret.

Et 2x4km næsten fladt terræn omkring havniveau udgør inderlavningen til den anseelige 

randmoræne i område 2 (figur 4.4.1a). De brede sandstrande levner ingen geologiske blotninger; 

men har til gengæld dannet grundlag for sommerhusområdet Marielyst med tætliggende 

vandboringer, der er boret til kridtet, hvorfra vandet i området indvindes. De mange dybe boringer 

skaber derfor grundlag for at tegne et temmelig velunderbygget konturkort over kridtoverfladen. 

42 af 43 boringer angiver kalkoverfladen, som med enkelte undtagelser ligger mellem 12 og 19muh 

(Bilag I). Undtagelserne understøttes lokalt af flere boringer, hvilket hindrer, at en enkelt forkert 

angivelse i en borejournal får betydning (figur 4.4.1d). Ved udtegning af konturkort ser det ud til, at 

fladen former sig i langstrakte bakker med længdeaksens strygning ca. 20°. Dette er netop vinkelret 

på storskalalineationen i forlandet, sådan som disse linjer ville have ligget, dersom de blev 

forlænget hertil (strygning 102-118°), hvorimod bakkerne ikke ligger vinkelrette på pushretningen 

for randmorænen i område 2 (strygning 138°). 

Af de 42 boringer, som angiver kalkoverfladen er den overliggende kvartære lagfølge kun beskrevet 

i 32 tilfælde. Lige over kalkfladen indeholder 13 boringer groft sand og grus af varierende mægtig-

hed (1–7m); mens 19 boringer indeholder moræneler. De grusholdige lag ligger i alle tilfælde på 

ØSØ-siden af kalkfladens højdedrag (figur 4.4.1c). 

Som forklaringsmodel på observationerne tænkes en imbrikering af kalkblokke fra et isfremstød fra 

retningen 100-110°. Fremstødet skete inden Væggerløsebuens dannelse, men kunne eventuelt være 

samtidigt med storskalalineationen i forlandet. Et gruslag blev opskudt sammen med kalkblokkene, 

inden alle tilbageværende lavninger udfyldes med moræneler.  

Ovenpå den formodet skråtstillede lagserie rummer boringerne 4-5m moræneler. Øverst ligger sen- 

/ postglacialt sand og gytje. Af figur 4.4.1b antydes det, at såvel den nye som den sen- / 

postglaciale kystlinje kan være bestemt af kalkoverfladens topografi. 
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4.4.2 Område 2 
Væggerløse by 27 boringer

Område  

2 
Blokforskydning på kridt af materiale fra område 1.
Der kendes ingen blotninger indenfor området 
Området er ikke jordartskarteret. 

Den nuværende landskabsoverflade har et usædvanlig ensartet præg bestående af en 20m høj ryg, 

hvis længdeakse stryger 48° (figur 4.4.2a). Højderyggen har en stejl NV-side og en mere jævn SØ-

side (hældning 3,4° hhv. 0,9°) og opfattes som en del af en randmoræne skabt ved isfremstød fra 

SØ (138°). På den distale side af randmorænen ligger kalkoverfladen meget stabilt på ca. 5-6muh, 

godt 10m højere end i område 1. En profilskitse tværs gennem randmorænen (figur 4.4.2b) viser, at 

der indenfor nærmeste km på den proxale side er en lavning i kalken, som måske udgør en inder-

lavning, fremfor som tidligere antaget Bøtø Nor. Det høje kridtplateau mod SØ i profilskitsen kan 

dog være et specielt fænomen ved område 2, idet Bøtø Nor netop indsnævres her (jf. figur 4.1.2). 
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Væggerløsebuen med 10x overhøjning. 
Boringerne er projiceret ind langs den 
blå linje på figur a. Profilskitsen viser, 
at inderlavningen muligvis ligger 
nærmere randmorænen end Bøtø Nor.

Legende

129

170

214

208

608DGU 238
DGU 242

41

171

49
195

234

342
391

198

168

171

336

395
602

565564 285

566
167

327
603

227134

1km

1km

N

Område 2

Figur 4.4.2a:
Højdemodel af 
område 2 med po-
sitionsangivelser for
17 boringer. 

N

41234
49
195

171171
391

342
134
227

198
336168395603

167

208 608 214 170
129

NV SØ

1
2

4

3

5

4a

4b

Bøtø
Nor

Bøtø Nor
Postglacialt marint sand

Glacialt ler (primært moræneler)
Glacialt sand og grus

Prækvartær (kridt)
Prækvartær (ler)

Væggerløse



63

Idet område 2 har et så ensartet udseende, er der mulighed for en nærmere undersøgelse af deforma-

tionshistorien forud for blokforskydningen. Højdekurverne på ryggens top har i tre tilfælde form 

som pilespidser. Ifølge Pedersen (2000) er sådanne pilespidser et interferensmønster opstået ved to 

på hinanden følgende foldeepisoder, hvor første foldning skyldes et tryk fra den retning pilen peger 

(modsat hvis kurverne indkredser en lavning), mens anden foldning skyldes et tryk fra en retning 

omtrent vinkelret herpå (figur 4.4.3).  

Væggerløse

                              Figur 4.4.3: Højdekurverne på randmorænens
                           top har i flere tilfælde form som pilespidser,      
                   hvilket antyder tilstedeværelsen af deformations-    
              episoder forud for randmorænens dannelse. Pilespids 2    
        ligger netop under byen Væggerløse og udgør samtidig
  Væggerløsebuens højeste punkt. Buens navn er således velvalgt. 
Kortsudsnittet er en forstørrelse af den sydvestlige del af kortet 
figur 4.4.2a. Bykortet er fra 1901 (ækvidistance 2,5m, kilde KMS).1km

N
1

2

1

2

1

2

Pilespids 1 har længdeakse parallelt med højderyggen (48°), mens foldeaksen fra forudgående 

deformationsfase har retningen 124°, svarende til deformation fra retningen 214°. Den spidse vinkel 

imellem de to deformationsretninger er således 76°, hvilket også ses ved pilespids 2 & 3. Disse er 

blot roteret ca. 50° med uret, formentlig i forbindelse med dannelsen af Væggerløsebuen. Sporene 

efter en tidlig foldefase peger således i retning af et tryk fra SV, hvilket ikke stemmer med kendte 

fremstødsretninger i regionen. Retningen 124° er nogenlunde parallel med storskalalineationen, 

som i så fald har præget landskabet inden Væggerløsebuens dannelse; men andre fænomener kunne 

formentlig også forklare dannelsen, som må afvente nærmere undersøgelse ved en anden lejlighed. 
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4.4.3 Område 3 
Marrebæk 44 boringer

Område  

3 
Brudzone med individuelle blokforskydninger. 
Langs vestkysten findes en række velblottede klintpartier:  
Skelby Strand profilafsnit 1 & 2 samt Marrebæk. 
Områdets vestlige del er jordartskarteret af Knud Erik Klint og Lars Misser.

Området rummer den centrale og mest fremskudte del af Væggerløsebuen. Som det fremgår af 

figur 4.4.4 er boretætheden stor; men det gælder også den geologiske variabilitet, hvorfor det er 

vanskeligt at tolke andet udfra boringerne end kridtfladens form. I den vestlige del falder 

kridtfladen brat til en dybde på mere end 40m, og der synes at være en nøje overensstemmelse 

mellem dette bratte fald og Væggerløsebuens forløb.

I modsætning til nord og syd for området er der ikke tale om en sammensat blokforskydning; men 

om mange individuelle blokke, der er forskudt selvstændigt i hill-hole-pair mønstre. Det fornemme-

ste eksempel findes i områdets sydvestende, hvor en blok er skabt af materiale fra Fiskebæk Sø. 

Denne ”Fiskebæk Blok” kan ses i tværsnit i Skelby Strands profilafsnit 1 (kapitel 6.2.1). På samme 

måde er blokken under Gedser Gårds marker synlig i Skelby Strand profilafsnit 2 (kapitel 6.2.1). 

Det fremgår af tolkningen på figur 4.4.4, at de to blokke under deres fremskydning må have klemt 

lagserien imellem sig, dels fordi blokkene har et kileformet omrids, dels fordi endnu en blok presser 

sig på bagfra. Imellem blokkene forventes således kompressiv deformation i klinten. 

En række boringer på den distale side af randmorænen viser, at her er store forekomster af sand og 

grus. I de fleste tilfælde er der dog tale om isolerede boringer mellem de fremskudte blokke, hvorfor 

billedet af et større proglacialt delta, som fremsat af Kraag (1978), næppe kan bekræftes. Storstrøms 

Amt (2000a) præsenterer geoelektriske målinger fra området omkring Marrebæk, som bekræfter en 

kalkoverflade mellem 10 og 20muh. Herover 5-20m moræneler, med spredte sandlinser. Selve 

moræneleren optræder stedvis stærkt sandet. Den sandede overflade genfindes ved markkartering i 

området syd for Marrebæk.  
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                                           Figur 4.4.4: Højdemodel
                                 for Væggerløsebuens centrale  
                    parti. Til sammenligning er øverst indsat  
          en tilsvarende højdemodel over kridtfladen.  
  Væggerløsebuen er her dannet ved en række 
individuelt fremskudte blokke, hvoraf de to sydligste 
gennemskæres af Skelby Strand-profilet. Profillinje, 
retninger og lokaliteter er angivet. 
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4.4.4 Område 4 
Skelby 31 boringer

Område  

4 
Blokforskydning på bentonit. 
I området findes kystprofilet Skelby Strand profilafsnit 3, 4 & 5. 
Områdets vestlige del er jordartskarteret af Knud Erik Klint og Lars Misser. 

På baggrund af en meget ensartet morfologi opfattes område 4 som én enkelt fremskudt blok i 

randmorænen (figur 4.4.5). Prækvartæroverfladen er dårligt belyst, idet højeste niveau (omkring 

20muh) opnås mod NØ, hvor boretætheden er ringest. Her viser 6 boringer, at de prækvartære lag 

skifter fra kridt i det NØ-lige hjørne til palæogent ler i resten af området. De to enheder adskilles af 

en normalforkastning (jf. kapitel 1.6.3 & 4.3.1) hvor kalkoverfladen mod syd er sænket til et niveau 

omkring 100muh. Fastlæggelsen af prækvartæroverfladen hæmmes af, at flere lerholdige dybe 

boringer ikke angiver, om der er tale om moræneler eller palæogent ler. Hovedparten af boringerne 

er koncentreret omkring de to landsbyer Skelby (område 4a, se figur 4.4.6) og Gedesby (område 

4b, se figur 4.4.7). I begge tilfælde er opstillet en tentativ tredimensionel model. 

Figur 4.4.5: Model af område 
4 med en profillinje langs den 
formodede  forskydningsret-
ning  for denne del af Vægger-
løsebuen. De to områder med
tætliggende boredata vises på
figur 4.4.6 & 4.4.7. Klintprofi-
lerne beskrevet i kapitel 5 & 6 
er desuden markeret.
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Modellerne for områderne 4a (figur 4.4.6) og 4b (figur 4.4.7) viser, at der under Væggerløsebuen 

på disse steder er betydelige forekomster af sand og grus. Der er øjensynlig tale om et sammen-

hængende lag, som i SV har mægtigheder på op til 20m, mod kun få meter i NØ.  

Figur 4.4.7: Tværprofilet viser, 
at der i område 4b er et større 
sandlegeme svarende til det, 
som ovenfor er påvist i område 
4a. Sandlegemet formodes at 
være sammenhængende. På 
baggrund af boredata opstilles 
følgelig en tentativ tredimensio-
nel model for område 4b med 
konturkort for den prækvartære 
overflade, overfladen af det 
store sandlegeme og det nuvæ-
rende landskabs overflade.
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4.4.5 Område 5 
Gedser 28 boringer

Område  

5 
Tværsnit af en blok. 
I området findes kystprofilerne Skelby Strand profilafsnit 6 og Gedser Odde. 
Området blev geologisk kortlagt i 1965 af Kaj Strand Pedersen.

Område 5 (figur 4.1.3) svarer til området forskudt af den sydligste blok i Væggerløsebuen (figur 

4.4.9). Prækvartæroverfladen i området er dårligt belyst, idet en del boringer kun indeholder 

betegnelsen ”ler”, uden at det er nærmere angivet om der er tale om kvartært eller prækvartært ler. I 

kun 4 boringer er der specifikt angivet palæogent ler. En stor del af de øvrige boringer giver dog 

minimumsdybder, hvilket peger på, at de kvartære lag som hovedregel rækker til ca.40muh med det 

NØ-lige område som en væsentlig undtagelse. Konturkortet på figur 4.4.8 antyder en sammenhæng 

mellem dette område og en tilsvarende højtliggende prækvartær flade i område 4. Overalt i området 

udgøres prækvartærfladen af palæogent ler, idet man skal over 100m ned for at finde kridt, bortset 

fra boring 243.6, hvor der er registreret kridt 24muh i glacialt afsatte omgivelser. 

Som i område 4a & 4b genfindes her i næsten alle boringerne et op til 1m tykt lag af sand eller grus 

ca.13muh. Niveauet for dette lag følger i meget høj grad landskabsoverfladen, hvad der kunne tyde 

på, at gruslaget må have virket som decollementniveau for den opskudte randmoræne (se figur 

4.4.10). Under gruslaget ligger hovedsageligt 

ler; men 6 spredte boringer indeholder 

mægtige lag smeltevandssand (markeret med 

grøn pil på figur 4.4.9). Sandet udgør dog 

næppe en sammenhængende enhed, hertil er 

der for mange boringer med massivt ler ind 

imellem. En dristig tolkning i detailprofilet 

viser, at det snarere er opskudte sandlinser 

stammende fra en sandenhed øst for Vægger-

løsebuen, repræsenteret ved den isoleret 

beliggende, men stærkt sandholdige boring 

242.89a. Måske dette er sporene efter 

Væggerløsebuens eventuelle forgænger? 
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Legende som
ved figur 4.4.2b 
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5 Stratigrafi fra nøglelokalitet 
Der findes ingen tidligere arbejder omhandlende kvartærstratigrafi på Sydfalster, det har derfor efter 

en indledende rekognoscering af Sydfalsters kystklinter af præsentationshensyn vist sig hensigts-

mæssigt at indlede den stratigrafiske klintbeskrivelse med en beskrivelse af en nøglelokalitet, som 

rummer alle de væsentligste glacialstratigrafiske enheder. Således kan det efterfølgende kapitel 6 

koncentrere sig om, hvorledes de øvrige undersøgte lokaliteter afviger fra nøglelokaliteten. 

5.1 Beskrivelse af nøglelokalitet 

Skelby Strand   (3600 – 4600m) Lokalitet  134-146 

100
Afsnit 4

Rekognoscering af Lars Misser april 2001. 
Opmåling af Lars Misser juli 2001.  
Detailstudier af Michael Sode & Lars Misser september 2001. 
Baglandet karteret af Lars Misser april 2001. 

Profilafsnit 4 er blandt de bedst blottede partier af kystklinten Skelby Strand, idet placeringen 

fremgår af figur 4.4.5. Profilafsnittet udgør et snit N-S gennem et stykke af den distale side af 

Væggerløsebuen og er gengivet i bilag C. Lok. refererer til lokaliteter gengivet i profilet bilag C og 

tilsvarende logs i bilag B. Legende fremgår af bilag A. I hovedtræk fremstår lagene i profilafsnit 4 

deformeret ved et glacialt induceret tryk fra ØNØ, således at der ved foldning af lagserien er skabt 

plads til aflejring i synklinale bassiner. Et isfremstød fra Ø har borteroderet den foldede lagseries 

antiklinaler og afsat en diskordant till henover hele profilafsnittet (model fremgår af figur 5.1.1).  

Figur 5.1.1: Forsimplet glacialtektonisk udvikling af nøglelokalitet: Foldning ved isfremstød,  
bassinudvikling i synklinal og diskordant erosionssnit. Legende fremgår af bilag A. 
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De største synklinale bassiner blev ikke helt opfyldt og modsvarer derfor lavninger i baglandet. Ved 

lok.138 rummer en sådan lavning papirtynde senglaciale ler-, silt- og mergellag. Ved lok.145 er 

lagfølgen næsten horisontal over 200m, kun afbrudt af en forkastning af meget lav vinkel. En 

næsten uforstyrret lagserie kan desuden ses ved lok.140. Samme lagfølge indgår i en større åben 

fold (lok.135-136) og i et kun svagt forstyrret område (lok.146).  

Profilafsnittet byder på flere spektakulære snit. Bassinet ved lok.138 er opstået i et spændingsfelt, 

hvor de underliggende lag er inkompetent deformeret i oprejste ”flamme”-strukturer fra et lokalt 

decollementniveau omkring strandplanet. Lok.137 viser en opforkastet blok, som er blevet klemt fra 

siderne under hævningen. Forkastningsslæbenes kongruens afslører, at forskydningen foruden 

reverst også er sket sideværts. I betragtning af den voldsomme tektoniske påvirkning må klastfabrik 

fra de ældre enheder målt i profilafsnit 4 tages med et vist forbehold, da der kan være sket rotation 

af enhederne efter deres afsætning. 

5.2 Litostratigrafisk opstilling 
På baggrund af den relativt uforstyrrede lagfølge fra lok.135-136, 140 og 145-146 opstilles 5 

litostratigrafiske enheder, hvoraf nogle opdeles i underenheder. Enhederne adskilles udfra 

diskontinuiteter; mens underenhederne adskilles udfra markante litologiske skift. En sammensat 

litostratigrafisk log fremgår af figur 5.3.1 senere i dette kapitel. I dette kapitel gives kun en 

litologisk beskrivelse af enhederne og deres grænseforhold. Tektonik og aflejringsforhold beskrives 

nærmere i kapitel 6.

5.2.1 Enhed 1 

 Enhed 1 

Enhed 1 består af velsorterede planlejrede lag af mellem- til grovkornet lyst gult sand (kun 

observeret i oxideret form). Kornene synes ikke velafrundede. Enhed 1 er den nederst identifi-

cerede, og enhedens nedre grænse kendes ikke. Enheden dukker frem i antiklinaler ved lok.146. 

Enheden er kun fundet som dm-tynde lag på indersiden af udvaskede hulninger i klinten. Udfra 

antiklinalernes dimensioner anslås enhedens mægtighed at være mindst 1m. 
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5.2.2 Enhed 2 

Enhed 2 er en 3-4 m tyk diamikt med baltisk klastpetrologi og en klastorientering pegende på en 

afsætning fra Ø. Visuelt to-deles enheden, idet enhed 2a er en fed grå massiv diamikt og enhed 2b 

er en mere grovkornet rød og lagdelt diamikt. Enhed 2a rummer to iøjnefaldende horisonter:  

 Mørkegrøn diamikt-horisont  Lys  kalkgrus-horisont 

Begge horisonter har specifikke placeringer indenfor enheden og udgør følgelig en brugbar 

stratigrafisk markør. Alle interne laggrænser i enhed 2 er konforme. 

 Enhed 2a 

Massiv leret diamikt med en mægtighed på godt 3m, som mod toppen udviser en ganske svag 

bånding med tynde siltede lag, som kun ses i reducerede friske brud. Matrix består af gråblå ler, 

som i oxideret form antager gulbrun farve. Der er kun få større klaster, hvoraf de fleste er meget 

afrundede kridtstykker. Enheden er rig på palæozoiske kalk- og sandsten samt mesozoisk flint og 

kridt. Klastfabrik er svag, men synes at pege på afsætning fra Ø (fabrik 140-1). Grænsen nedad mod 

enhed 1 er skarp og – tilsyneladende – konform. Enhed 2a dominerer klinterne og findes ved

lok.134-146. 

 Lys kalkgrus-horisont 

Horisonten optræder i enhed 2a, godt ½-1m fra dennes nedre grænse. Horisonten fremtræder i 

diamikten som en berigelse af kridt og flint i grusfraktionen. Denne berigelse af ”kalkgrus” fore-

kommer i mange tynde lag; men har en tendens til at samle sig i 2 niveauer, hver 10-20 cm tykke og 

med indbyrdes afstand 20-40 cm (figur 5.2.1). De mange tynde kalkgrusberigede lag kan hver for 

sig følges over et tital af meter; mens horisonten som helhed genfindes alle steder, hvor den nedre 

del af enhed 2a er blottet. I horisontens centrale lag er diamikten klastunderstøttet og kridtsstykker 

udviser diagenesisk tekstur, hvorfor det ikke er muligt at måle klastfabrik. I oxideret form skelnes 

denne horisont fra andre gruslag på den høje koncentration af flint og den irregulære afgrænsning til 

den massive ler. Kalkgrushorisonten er beskrevet ved lok. 134, 137, 143 og 146. 

 Mørk diamikt-horisont 

Under reducerede (og fugtige) forhold erkendes på overgangen mellem enhed 2a og 2b en serie cm-

tykke horisonter af diamikt farvet i mange nuancer indenfor rød, grøn, grå og sort. Den mægtigste 

og tydeligste horisont ligger nederst i serien. Horisonten består her af godt 10cm mørkegrøn til sort 

diamikt. Denne mørkegrønne diamikt-horisont er samtidig den eneste af de mange horisonter som 

skimtes under oxiderede forhold. I oxideret tilstand er horisonten sort og findes 30-50 cm under det 
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niveau, hvor enhed 2 slår over i rødlige nuancer. Horisonten er skarpt konformt afgrænset både 

opadtil og nedadtil; men er ikke fundet alle steder, hvor toppen af enhed 2a er blottet. Klaster er 

sjældne; men forekommer. Petrologien er baltisk med et væsentligt indhold af kambro-silure skifre. 

Klastfabrik peger på afsætning fra Ø. Horisonten fremtræder tydeligst i vådt vejr, hvor den svulmer 

op i forhold til den omgivende ler. Mørkegrøn diamikthorisont er kun fundet ved lok.135. 

Figur 5.2.1: Illustrationer af enhed 2.

Kalkgrus-horisont opdelt i 
2 niveauer. Her er nederste 
niveau det bedst udviklede.

Nærbillede af kalkgruset. 
Diamikten understøttes  af 
kridtklaster i grusfraktionen.

Farveserien på overgangen 
mellem den grå enhed 2a og 
den røde enhed 2b.

Mørkegrøn diamikt-horisont 
i tør reduceret tilstand. Ses i 
midterste del af billedet.

20cm 2 cm 20cm 20cm

 Enhed 2b 

Som nævnt ovenfor findes der i grænsezonen mellem enhed 2a og 2b en serie af tynde diamikte 

horisonter indenfor nuancerne rød, grøn, grå og sort. Overordnet fremstår dette som et gradvist 

farveskift fra grå til rød, ledsaget af en ligeså gradvis ændring i kornstørrelse fra leret til siltet 

matrix, og en stigning i andelen af klaster i sand- og grusfraktionen. Denne opbygning af tynde lag 

med individuel farve og tekstur fortsætter op gennem hele enhed 2b. I enhed 2b antager de enkelte 

små lag mægtigheder på mellem 0,2 og 10 cm, er skarpt konformt adskilte fra hverandre og skifter 

mellem nuancerne klar rød, rustrød, gulbrun og gråblå. Matrix varierer mellem ler, silt og finsand.  

Den fine lagdeling draperer ikke omkring de største klaster. Klastpetrologien er udpræget baltisk og 

særlig rig på røde baltiske sandsten, mens flint mangler helt. I oxideret form forsvinder de interne 

farvenuancer og enheden fremstår rød. Klastfabrik er bimodal men tolkes fra Ø. Mens grænsen 

nedadtil er gradvis og uden tegn på erosion, er den øvre grænse stærkt præget af erosion. Den øvre 

erosive grænse kan formentlig forklare den stærkt vekslende lagtykkelse og den opkoncentration af 

groft sand, grus og sten, som findes hvor enhed 2b er tynd. Enhed 2b skønnes oprindelig at have 

haft en mægtighed på godt 1m. Hvert af de tynde interne lag kan følges over tital af meter; mens 

enhed 2b kan erkendes i de fleste lokaliteter. Enhed 2b træder frem i klinterne og viser derved 

særlig modstandsdygtighed overfor erosion. 
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5.2.3 Enhed 3 

 Enhed 3 

Omkring 2m tyk massiv diamikt. Enheden har en grovere og mere siltet matrix end enhed 2a og er 

meget klastrig med klaster over 1m i diameter. Enhed 3 er kun observeret i oxideret form, hvor den 

har en gulbrun farve. I denne tilstand er en eventuel svag bånding ikke synlig. Klastfabrik er stærk 

og peger på afsætning fra NØ. Grænsen nedadtil mod enhed 2b er skarp indenfor klasternes 

diameter; men konform, hvor grænsen observeres i mindre tektonisk forstyrredede dele af 

profilafsnittet: lok.136, 140 og 144. Enheden er udbredt over hele profilafsnittet. 

5.2.4 Enhed 4 

Enhed 4 har en mægtighed på lidt over 2 meter og opdeles her i underenhederne 4a og 4b. 

 Enhed 4a 

20-30cm tyk enhed af klastunderstøttet gruset diamikt. Enheden er dog ikke altid synlig. Ofte synes 

enheden ikke af meget andet end et tyndt lag af sand eller silt som forbinder klasterne i en 

blokhorisont. Den klastunderstøttede tekstur umuliggør måling af klasternes orientering, mens 

klastpetrologien mangler et særkende. Grænsen nedadtil mod enhed 3 er skarp og erosiv. Ved 

lok.136 lejrer enhed 4a konformt på enhed 3, mens enheden ved lok.141 og 143 lejrer diskordant på 

enhed 2, hvori den tilsyneladende har eroderet. 

 Enhed 4b 

1-1½m tyk diamikt med en leret matrix. Enheden fremtræder båndet og opadtil med tiltagende silt- 

og sandstriber. Enheden er fattig på større klaster og båndingen draperer omkring dens få klaster. 

Enheden er kun observeret i oxideret form, hvor farven er gulbrun. Klastpetrologien er udpræget 

baltisk med en grusfraktion præget af palæozoiske kalksten, en usædvanlig rigdom på krystalline 

klaster, mens flint mangler helt. Fabrik peger på en afsætning fra Ø. Grænsen nedadtil mod enhed 

4a synes konform. Båndingen i enhed 4b udviser en vis lateral variation. Ved lok.136 og 139 optræ-

der enheden massiv, mens den ved lok.144 og 146 indeholder nogle klart adskilte lag af ler og sand. 
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5.2.5 Enhed 5 

Nøglelokaliteten kendetegnes ved hyppige små velafgrænsede bassiner. Bassinbunden er skarp; 

men uden spor af erosion og udfyldes af enhed 5. Enhed 5 rækker udover bassinerne i form af et 

draperende tilldække, som i en række tilfælde ses at trunkere den underliggende lagserie.   

 Enhed 5a 

Enheden findes kun i bassinerne, hvor den har sin største mægtighed (optil 1m) i midten og ringeste 

mægtighed ud mod bassinernes kanter. Enheden fremtræder som en stærkt båndet diamikt med 

matrix af ler og dominerende indslag af sorterede silt-, sand- og gruslag. Hvert lag er tykkest (1-

10cm) i midten af bassinet og divergerer udfra bassinets kanter. Klastpetrografien er baltisk, fabrik 

er ikke målt p.g.a. formodning om syntektonisk dannelse. Grænsen nedadtil mod enhed 4 er skarp; 

men i nogle tilfælde vanskelig at fastslå; da også enhed 4 udgøres af båndet diamikt.  

 Enhed 5b 

Enheden består af planart krydslejret fint, mellem og groft sand med varierende indslag af tynde 

diamikte bånd. Afgrænsningen nedadtil er skarp, dog uden sikre tegn på erosion. Lagene ligger 

horisontalt og pålapper bassinkanterne. Sandet i bassinerne fremstår hvidt og hærdet, formentlig 

grundet cementering af gennemsivende kalk, hvorfor målinger af interne lagflader er vanskelige.  

 Enhed 5c 

½-1m tyk diamikt, hvis initiale kornstørrelsesfordeling sløres af jordbundsudviklingen, som 

enheden oftest synes sammenfaldende med. De steder, hvor enheden rækker dybere end jordbunds-

udviklingen, har den massiv karakter. Litologisk markeres enhedens nedre grænse ofte af en 

brolægning eller et tyndt gruset eller sandet lag. Klastpetrologien er baltisk og klastfabrik indikerer 

afsætning fra Ø. 
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5.3 Litostratigrafisk tolkning 
Beskrivelserne af de enkelte enheder kan samles i en partiel log, som viser den ideelle glaciale 

lagserie (figur 5.3.1) i profilafsnit 4. Ved lok.136 anes et glimt af den overliggende postglaciale 

lagserie, der er bedre udviklet ved Gedser Odde og behandles derfor her. På baggrund af 

observationer af de enkelte enheder gives en tolkning af deres aflejringsmiljø. 
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Figur 5.3.1: Sam-
mensat stratigra-
fisk log fra nøgle-
lokalitet samt stra-
tigrafisk tolkning.
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Forud for aflejringen af enhed 5 er den underliggende lagserie foldet. Et 
isfremstød har derpå afsat en kompleks serie af meltout-till og glacio-
fluvialt sediment i bassiner opstået i foldningens synklinaler. Modsat 
synklinalerne blev antiklinalerne udsat for kraftig erosion. Foldningen 
synes fortsat simultant med aflejring af enhed 5a; mens aflejring af 
enhed 5b med sikkerhed er posttektonisk. Enhed 5cer en till afsat under 
et isfremstød fra Ø. Formentlig er der tale om samme fremstød, som 
afsatte den underliggende komplekse lagserie. Sammenfaldet mellem 
undergrænsen af enhed 5c og jordbundsudviklingen skyldes formentlig, 
at enhed 5c’s nedre grænse er en hærdet erosionsflade, som vanskeligt 
gennemtrænges kemisk. 

Enhed 4 formodes at være en till afsat under isfremstød fra Ø gennem 
den baltiske depression. Enhed 4a ligger ovenpå en markant vinkel-
diskordans og tolkes som et erosionsprodukt skabt af isfremstødet, som 
efterfølgende afsatte enhed 4b henover området. Enhed 4b's båndede 
tekstur indikerer meltout till, hvilket underbygges af, at lagene draperer 
om de større sten. 

Enhed 3 opfattes som en lodgement till afsat under isfremstød fra NØ. I 
profilafsnit 4 er der ikke fundet spor af glacialtektoniske forstyrrelser 
ved basis af enhed 3. 

Enhed 2 tolkes som en lodgement till afsat under isfremstød fra Ø. Den 
interne lagserie i enheden afspejler isens optagelse af debris fra bunden 
af den baltiske depression: Kridt, lerskiffer og røde kambriske sandsten 
blev afsat ved lodgement i nævnte orden; men optaget i omvendt orden.  

Enhed 1 består af sand og er formentlig en glaciofluvial afsætning. 
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6 Stratigrafi på Sydfalster 
Undersøgelsen af Sydfalster er koncentreret omkring opmåling af grusgrave og kystklinter. 

Regionale strukturelle data, såsom kartering, boredata m.v. er medtaget i fornødent omfang, hvor 

det skønnes relevant. Undersøgelsens resultater fremlægges her, mens tolkninger af det videre 

perspektiv gemmes til diskussionskapitlet.  

6.1 Udvælgelse af daglokaliter 
Der blev ikke på forhånd foretaget dataudvælgelse, idet alle blotninger, som kunne erkendes udfra 

standardkort 1:25.000, blev besøgt. Trods talrige nedlagte grusgrave, indeholdt kun to endnu 

fritlagte partier: Store Musse og Systofte. 30km kyststrækning rundt om Sydfalster blev inspiceret 

og alle synlige klintblotninger er medtaget. Langs Lollands flade kyst blev kun fundet én mindre 

klint – Stubberup. Undersøgte lokaliteter er markeret på figur 6.1.1.  

Stubberup

Skelby Strand

Gedser Odde

Elkenøre Strand

Korselitze

Systofte

Store Musse

Marebæk

200

100

300

400

500

600

700

800

Figur 6.1.1: Undersøgte grusgrave og kystklinter i dataindsamlingsområdet (se kapitel 1.3.1).  
Nummerserier henviser til lokalitetsbeskrivelser og prøver. 

Kystprofilerne Skelby Strand og Gedser Odde blev opmålt, mens den geologiske information fra de 

øvrige 6 lokaliteter var beskedent og præsenteres kun ved logs. Undtaget herfra er Systofte 

Grusgrav, hvor kun tillstratigrafi og deformationshistorik inddrages, idet de tykke lag af sand og 

grus opfattes som en anden historie, der nærmere vedrører Nordfalsters åssystem.  
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6.2 Lokalitetsbeskrivelser 
Den systematiske beskrivelse af udvalgte lokaliteter lægger hovedvægt på strukturel observation og 

stratigrafisk tolkning. Klintpartier, der ved inspektionen ikke fandtes blotlagt, angives med lys farve 

i overensstemmelse med efterfølgende tolkning.  
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Figur 6.2.1: Skelby 
Strand profilet og 
baglandet med 
lokaliteter og profil-
afsnit. Rød linje er 
GPS opmålt klint-
forløb. Væggerløse-
buen er udtegnet 
efter formodet 5m 
højdekurve før 
senglacial erosion, 
idet havets indhug 
regnes for ubetyde-
ligt, jf. parallel distal 
og proxal side. 1km
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Gedser Lystbådehavn



79

6.2.1 Skelby Strand 

Klinten løber langs den østlige konvekse side af Væggerløsebuen med hovedretningen 154° og 

rækker med mindre afbrydelser fra Gedsergård til Gedser lystbådehavn (figur 6.2.1). Skelby Strand 

nævnes af Kraag (1978), som påviser, at klastfabrik her radierer udfra Væggerløsebuen. Han skriver 

dog ikke nærmere, hvor eller i hvilke enheder målingerne er udført. Storstrøms Amt (2000b) har 

besigtiget, hvad der svarer til lok.123-124, hvorfra nævnes tre diskordant afgrænsede tills, som 

tentativt tillægges hhv. Gammelbaltisk fremstød, Hovedfremstødet og Ungbaltisk fremstød. Profilet 

præsenteres her som en projektion på en knækket profillinje ( figur 6.2.2). Profillinjerne ligger 

omtrent vinkelret på seneste deformationsretning og er udtegnet i skala 1:200 (Bilag C). Profilet 

opdeles i 6 afsnit, hvoraf afsnit 1 og 6 løber mere distalt i Væggerløsebuens forland, end de øvrige. 

69 lokaliteter langs profilet repræsenteres ved log 101-169. Lok. refererer til lokaliteter gengivet i 

profilet bilag C og tilsvarende logs i bilag B. Legende fremgår af bilag A. 

Way-points Linjeretning Linjelængde
1 –   10 170° 410m 
10 –   62 145° 2190m 
62 –   72 160° 687m 
72 –   89 151° 547m 
89 – 100 144° 1039m 
100 – 101 52° 23m 
101 – 112 149° 760m 
112 – 140 165° 1721m 

Skelby Strand   (0 – 1150m) Lokalitet 101-112

100
Afsnit 1

Rekognoscering af Knud E.S. Klint & Lars Misser april 2001.  
Opmåling af Lars Misser oktober 2001. 
Detailstudier af Lars Misser oktober 2001. 
Baglandet karteret af Lars Misser april 2001. 

Profilafsnit 1 kan opdeles i tre meget forskellige stykker. Ved lok.101-105 optræder enhed 2 og 3 

som brede lerblokke adskilt af normalforkastninger (stryger 60-90°). Imellem blokkene er opstået 

lavninger udfyldt af sorteret diamikt tilskrevet enhed 4b. Internt i blokkene er lagserien relativt 

uforstyrret, idet enhed 3 lejrer konformt på enhed 2 både ved lok.102 og 104. Ved lok.101 og 

lok.102 gives evidens for, at forskydningen langs forkastningerne er sket sideværts: Ved lok.101 er 

afstanden mellem kalkgrushorisonten og enhed 2b forskellig på hver side af forkastningen, og ved 

Figur 6.2.2: Projektionslinjer for Skelby 
Strand profilet med totallængden 7377m. 
Uden projektion er profilet 7478m. Ved 
projektion ind på én linje er profilet 7300m. 
Ved opmåling af klinten benyttedes GPS-
udtrykte koordinater, som er markeret på 
profilet med Wp for Way-point.
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lok.102 er forskydningen af enhed 2b modsat rettet slæbene. Ved lok.102 er blokforkastningen sket 

efter afsætningen af enhed 4b. Den udkilede form af enhed 3 ved lok.102 viser, at enhed 4b lejrer på 

en erosionsflade. Af lok.104 og lok.105 fremgår, at de enkelte blokke er roteret i forhold til 

hinanden. Ved lok.103 er enhed 2b med overliggende gruslag (som ligner enhed 4a) kollapset, 

efterladende et 3-4m bredt hul udfyldt med finsand. Det er uklart, om kollapset skete englacialt, 

eller er et resultat af ekstension mellem to blokke samtidigt med den øvrige forskydning. 

  

Ved lok.106-110 er enhed 2 præget af folder, hvor sorteret diamikt tillagt enhed 4a og 4b udfylder 

de synklinale sænkninger, mens en glacial brolægning ved lok.106 og lok.109 gennemskærer 

toppen af antiklinalerne. Lok.109 minder dog mere om den blokforskudte del af klinten med sine 

hyppige reversforkastninger p.g.a. en tilsyneladende lokal kompression. Ved lok.108 ligger enhed 

4b ovenpå en erosionsflade i enhed 2. Ved lok.105 (Wp10) slår profillinjen et knæk på 25°, og det 

er muligt at netop denne vinkel er nok til at give kystklinten en anden karakter (se figur 6.2.3). 

Foldeakser til de større foldninger har retningen 140-170° og de mere betydelige lagplaner stryger 

145-164°. Data viser samstemmende, at profilets væsentligste deformationsfase er sket efter 

afsætning af enhed 4b og, at deformationsretningen var ca.70°. Enhed 5c ligger trunkerende 

henover hele profilafsnittet, hvor den ved lok.102 er stedvis rødfarvet som følge af erosion i de 

løftede blokke. Baglandet udgør en jævn ubrudt tillflade formentlig bestående af enhed 5c. 

Wp10

Figur 6.2.3: Tolkning af 
Skelby Strand profilafsnit 1. 
Dislokation af enhed 2 fra 
ØNØ og udfyldning med 
enhed 4 imellem de opskudte 
blokke. Enhed 3 er udeladt af 
overskuelighedshensyn.
Knækket på kystlinjen kan 
forklare en tilsyneladende forskel 
imellem  og . lok.101-105 lok.106-110

70

Lok.101-105

Lok.106-110
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75150
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I den tredje og sidste del af profilet mellem lok.110 og lok.112 er klinten sunket helt sammen, idet 

de opskudte lerblokke mangler i baglandet (jf. figur 4.4.4). Her findes tykke lag af gruset og sandet 

diamikt tentativt tillagt enhed 4a og 4b. Lok.111 og lok.112 viser det samme bassin fra to sider, idet 

Wp30 markerer en lille pynt. Bassinet synes således at have en længdeakse med strygning ca.150°

omtrent parallel med nuværende kystlinje.  
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Skelby Strand   (1150 – 2250m)   Lokalitet 113-121

100
Afsnit 2

Rekognoscering af Lars Misser maj 2001. 
Opmåling af Misser juni 2001. 
Detailstudier af Knud E.S. Klint & Lars Misser maj 2001 og Lars Misser august 2001. 
Baglandet karteret af Knud E.S. Klint & Lars Misser maj 2001. 
Til støtte for udtegningen blev dette profilafsnit fotograferet fra søsiden. 

Profilafsnit 2 har grundliggende den samme tredeling som profilafsnit 1: Første stykke domineres af 

massivt ler, som her eksponeres parallelt med foldeaksen, dernæst et stykke med sorteret diamikt i 

brede lavninger og tilsidst et stykke, hvor klinten er sunket helt sammen. Omgivelserne for de to 

profilafsnit er da også meget ens, idet de begge ligger i det deformerede forland til hver sit frem-

skudte parti af Væggerløsebuen (Fiskebæk Blok og Gedsergård Blok på figur 4.4.4). 

Enhed 2 ved lok.115-117 er foldet med foldeakse parallel med klinten. Enheden optræder samtidig 

temmelig fragmenteret, fordi de enkelte foldede partier ligger en smule forskudt i forhold til 

hinanden (figur 6.2.4). Klinten ved lok.116 viser et godt eksempel på en brudzone imellem partier 

fremskudt i varierende grad. Klintsnittet er afbilledet i foto 3 (Bilag I - profilafsnit 2 ). 

Figur 6.2.4: Ved 
er enhed 2 foldet således, at 
klintsnittet tangerer om-
bøjningszonen for kalkgrus-
horisonten. Herved fremtræ-
der kalkfladen ekstra tydeligt.

lok.115-117 

Øvre flanke

Nedre flanke

Klint

Strand

Lok.116

0
145

Af lok.119 ses, at alle enheder op til enhed 4b indgår i blokforkastningen, skønt enhed 2 og enhed 3 

her har en nogenlunde uforstyrret intern lagfølge. Convolute bedding ved lok.115 viser, at 

foldekomplekset sidenhen har været udsat for permafrost.  



82

Brolægning med erosionsrester af enhed 2b ved lok.118 viser, at enhed 2 blev udsat for erosion før 

eller under pålejring af den sorterede diamikt enhed 4b. Begge er herefter indgået i deformationen. 

Figur 6.2.5 illustrerer forholdene fra to næsten ens sider, idet klinten her slår en bue udefter.  

Wp47Wp45

Wp46
Forkastningszone

45150

Figur 6.2.5: Rumlig skitse af . En 
nedsænket blok afgrænses af en forkast-
ningszone yderst på pynten og to ens 
forkastningsspor bagtil, som formodes at 
hænge sammen. Som følge af den på figuren 
bagerste forkastning blev den stærkt 
rødfarvede enhed 2b eksponeret for erosion, 
og er resedimenteret som små lerlinser i et 
ellers sandfyldt bassin. Dropsten tyder på 
subglacial sedimentation.

lok.118

Klemt mellem to reversforkastninger er ved lok.117 udformet et 100m bredt bassin, der er udfyldt 

af en stærkt sorteret diamikt med klart adskilte lag af ler, silt, sand og grus. Nær bassinbunden ses 

mange linser af omlejret rød ler, som formentlig er erosionsmateriale fra enhed 2b, som følgelig må 

udgøre en grænseflade længere inde i klinten. Når der ikke forekommer røde striber over hele 

bunden tyder det på, at bassinudfyldningsmaterialet er hentet meget lokalt. Skitsen figur 6.2.6

illustrerer en sammenhæng mellem det røde ler ved lok.120 og rød ler i bassinudfyldningen ved 

lok.121. Også ved lok.120 afspejler bassinernes form foldningen af den underliggende lagserie. 

Erosionsniveau 
for Enhed 5c

Lok.120
Lok.121

Figur 6.2.6: Omlejret rød 
ler i enhed 5b  
tænkes at stamme fra 
baglandets enhed 2b, som 
forlader kysten ved . 

lok.121

lok.120

Ved lok.119 ses et tilsvarende bassin udfyldt af enhed 4b. Diamikten er her særdeles velsorteret 

med enkelte sandlag indeholdende meget små krydslejringer. Den massive enhed 3 dukker kun frem 

ved lok.119 og enhed 1 i en enkelt antiklinal ved lok.113. Ved lok.120 findes et 5-20cm mægtigt 

sandet lerlag, hvis udkilen viser, at enhed 2 havde påbegyndt sin foldning, da enhed 3 blev afsat. 
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Skelby Strand   (2200 – 3300m) Lokalitet 122-132 

100
Afsnit 3

Rekognosceret af Lars Misser april 2001. 
Opmåling af Lars Misser juli 2001. 
Detailstudier af Lars Misser august 2001. 
Baglandet karteret af Lars Misser april 2001. 

Profilafsnit 3 tolkes som et tværsnit gennem et smeltevandsudløb i Væggerløsebuen. I baglandet 

viser udløbet sig som en halvbueformet 500m bred dal (område 4a på figur 4.4.5). Dalbunden er 

ikke blottet i kystklinten, men langs dalsiderne (lok.124 hhv.125) ses groft vandafsat sediment, som 

ved kartering kunne følges dybt ind i dalen i form af morænesand og -grus, hvorfra de finere 

kornstørrelser formodes udvasket. Forsæt lok.124 viser strømretning ned ad dalsiden. De brede 

halvcirkelformede fladbundede dale, som vender en stejl konveks side mod et højdedrag, kendes fra 

litteraturen under betegnelsen kildedale. Andersen (1957a) påviser, at kildedale er vidt udbredte i 

dalsiderne i det midtjyske højland, og ser dem som resultat af kontinuerlig udvaskning af sand 

under et tilldække, som herved gradvist sænkes. Hansen (1959) argumenterer derimod for, at 

kildedale er opstået ved katastrofale enkeltepisoder. Begge anerkender dog, at kildedalenes særlige 

erosion skyldes udsivende grundvand fra højpermeable sandlag, som underminerer overliggende 

lerpartier. Kildedale beskrives endvidere fra Midtjylland af Larsen & Kronborg (1994). Gruset i 

dalsiderne henføres tentativt til den stratigrafiske enhed 5b. 

Klinten nord for dalen (lok.122-123) kan trods et kaotisk udseende forklares ved en simpel foldning 

med foldeakse parallel med klintsnittet. Ligesom lok.115-117 er enhed 2 her opbrudt i en række 

mindre partier, som er foldet éns, men forskudt hver for sig adskilt af sideværts forkastninger. En 

tolkning af deformationen ved lok.122-123 er illustreret ved figur 6.2.7.  

0

145

Resultat ses i  nu-
værende kystklint:

Lok.122
Kystklint

Figur 6.2.7: Principskitse, som forklarer den kaotiske forekomst 
af Kalkgrushorisont ved , som en liggende fold med folde-
akse omtrent parallel med profilplanet. Tilsvarende foldning ses 
ved , hvor en grøft giver et vinkelsnit ind i baglandet.

lok.123

lok.122

Profilplan

Fold

80 145

0
138

Kun nedre halvdel er 
bevaret I klintprofilet:

80 145

Grøft

Lok.123
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Selvom der også syd for dalen (lok.126-132) sker en foldning med foldeakse nogenlunde parallel 

med kystklinten, er situationen her noget mere kompliceret. Hvor det nord for klinten hovedsagelig 

var enhed 2, der blev foldet, ses det tydeligt syd for dalen (lok.128-129), at også enhed 4 er involve-

ret i processen. Karakteristiske pilespidsformer i kalkgrushorisonten og enhed 2b (figur 6.2.8) viser, 

at enhed 2 er deformeret ved to episoder. Den mest vidtgående foldning har påvirket lagserien fra 

enhed 1 til og med enhed 4b ved et tryk fra ØNØ. Forud for dette synes enhed 2 (og muligvis enhed 

3) foldet ved et tryk fra Ø. Den yngste foldning formodes at være årsag til de forkastninger, der 

træffes i profilet. Deformationsretningen svarer til den formodede blokforskydning i den geomorfo-

logiske model på figur 4.4.5 og formodes at være genetisk relateret hertil. Den ældste foldning kan 

stamme fra det baltiske fremstød, som afsatte enhed 4b; men kan også være en lokal tilfældighed. 

53
182

0
145Figur 6.2.8: Forstørret gengivelse af de to pilespids-

formede strukturer i Skelby Strand profilafsnit 3, som 
antyder tilstedeværelsen af to deformationsfaser. 2.deformationsfase

1.deformationsfase

Lok.128Lok.129- 3205m - - 3135m -

1

2

1

2

Ved lok.127 ligger lagserien horisontalt og tilsyneladende ganske uforstyrret; men allerede ved 

lok.128 viser foldningen, at lagserien ved lok.127 rimeligvis tilhører øvre flanke i en liggende fold 

med foldeakse parallel med kystklinten – fuldstændig som det er tilfældet ved lok.116 og lok.122. 

I foldernes synklinaler og i de tektonisk betingede lavninger lejres heteolitiske ler- og sandlag. 

Bassinudfyldning af ler, sand og grus er ved lok.126 aflejret syn- og posttektonisk i forhold til 

bassindannelsen. Deformationen af enhed 4b har skabt plads til en lokal indsynkning ved lok.130. 

Netop her er lagserien inverteret, idet lokaliteten formentlig udgør den nedre flanke af en liggende 

fold, hvorfor de indsynkede silt-, sand- og gruslag således formentlig tilhører enhed 4a. De 

heteolitiske lag er afsat syntektonisk. 
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Skelby Strand   (4700 – 6000m) Lokalitet  148-158 

100
Afsnit 5

Rekognosceret af Lars Misser juli 2001. 
Opmåling af Lars Misser juli 2001. 
Detailstudier af Lars Misser august 2001. 
Baglandet er ukarteret. 

Klinten i profilafsnit 5 er høj og stejl, men blotningsgraden er kun ringe og langtfra tilstrækkelig til, 

at alle enheder kan identificeres. Baglandet udgøres af en lokal blok fra Væggerløsebuen (område 

4b på figur 4.4.5), som nøjagtig følger kystlinjen med en strygning på ca.150° i den nordlige ende, 

afløst af en strygning på ca.165° i den sydlige. Foldeakser målt på kalkgrushorisonter i enhed 2a 

ved  lok.153 og lok.155 er parallelle med såvel kysten som den bagvedliggende Væggerløsebue. En 

foldeakse målt på enhed 4a ved lok.151 viser med retningen 156° samme mønster. 

En del synklinaler i enhed 2a er udfyldt af sorteret diamikt – formodentlig enhed 4b (lok.149, 152, 

155 og 158). Et heldigt klintsnit ved lok.149 afslører, at synklinalen trods stor bredde og planar 

aflejring afsluttes brat ved en stejl reversforkastning blot få meter inde i klinten. Deformationen af 

enhed 2a har endvidere resulteret i nogle forkastninger ved lok.154.  

Ved lok.150 lejrer enhed 3 ovenpå borteroderede dele af enhed 2b. Ved lok.148 ses en snæver 

indsynkning i enhed 3 udfyldt med vandafsat ler og silt. Indsynkningen forstyrrer ikke den 

underliggende enhed 2b. Der må være tale om en en- eller subglacial smeltevandskanal. Enhed 4b 

er ved lok.149 helt hvid af kalk, formentlig omlejret fra nærliggende kalkgrushorisonter. 

Nær profilets top ses flere steder små bassiner af silt ved lok.152 og sand lok.154 og 156. I 

sidstnævnte tilfælde kan det påvises, at de små bassiner er dannet i synklinale sænkninger. Ved 

lok.157 markeres nedre grænse for enhed 5c af en meget tydelig glacial brolægning. Mest 

bemærkelsesværdigt er det, at brolægningen følger terrænet nedomkring en lokal lavning. 
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Skelby Strand   (6000 – 7380m) Lokalitet  159-169 

100
Afsnit 6 

Rekognosceret af Lars Misser juli 2001. 
Opmåling af Lars Misser juli 2001. 
Detailstudier af Lars Misser august 2001. 

Profilafsnit 6 ligger sammen med Gedser Odde profilafsnit 1 lidt mere distalt i forhold til  

Væggerløsebuen, end de øvrige profilafsnit. I begge profilafsnit har enhed 2a rejst sig, således at 

dette dominerer profilet på bekostning af enhed 2b og enhed 3 – som formentlig er borteroderet.  

Profilet er stærkt tilvokset, hvilket kun giver glimtvise indtryk af lagserien, som følgelig er 

forbundet med større stratigrafisk usikkerhed, end ved de foregående profilafsnit. Klinten rejser sig 

op til 7m, men rummer også en 100m bred lavning ved lok.168.  

Ved lok.166-167 ligger enhed 4b konformt ovenpå en stærkt opsprækket enhed 2a, mens enhederne 

ved lok.169 sammen indgår i en fold med foldeakseretningen 146°. Igen viser foldeakserne sig altså 

at være nogenlunde parallelle med kystklinten (her med retningen 165°). 

En del steder forekommer deformationsbetingede bassiner (lok.159, 160, 162, 164 og 167), hvis 

indhold tentativt tillægges enhed 4b, udfra en litologisk lighed med denne, samt det forhold, at der 

ofte i bassinbunden findes grus korrelerbart til enhed 4a. Ved lok.159 og lok.160 findes snævre 

indsynkninger i samme stratigrafiske niveau, som de tilsvarende fra lok.103, lok.130, og lok.148.  

Enhed 5c trunkerer sit underlag ved lok.168. Ved lok.161 og 163 findes brolægning ved 

undergrænsen til enhed 5c. Omkring lok.163 findes et par steder med sen- og postglaciale 

sedimenter. Der er hovedsageligt tale om svagt komprimerede lag af fed ler med indslag af sand og 

silt, formentlig senglacial lakustrin varv. Der forekommer også mergel med ferskvandssnegle og en 

sort jordbundshorisont, som kunne indeholde tørv.  
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6.2.2 Store Musse 

Store Musse Lokalitet 201-203 

200 Rekognosceret af Lars Misser, Knud E.S. Klint & Michael Sode (april 2001). 
Detailstudier af ovenstående maj 2001 & sept.2001 og Lars Misser april 2002. 
Baglandet karteret af Lars Misser, Knud E.S. Klint & Michael Sode (april 2001). 

Landevejen mellem Sakskøbing og Nysted passerer gennem grusgravsområdet Store Musse. Grus-

forekomsterne er dannet i et kamedelta fra Hovedfremstødet (se kapitel 4.1.2 især figur 4.1.5). 

Figur 6.2.9 viser grusgravene i det morfologisk tolkede landskab. Grusgravene ved Store Musse er 

i drift, hvorfor gamle profilvægge graves bort og nye blotlægges meget hurtigt. Feltarbejdet på 

lokaliteten maj 2001, september 2001 hhv. april 2002 skete således forskellige steder i grusgraven 

uden, at indbyrdes korrelation på forhånd kunne fastlægges. Alle beskrevne lokaliteter (lok.201-

203) er således bortgravede eller tildækkede, siden feltarbejdet blev afsluttet. 

Lok.201

Lok.202

Lok.203

Figur 6.2.9:  A)

B)

C)

Store Musse og Kettinge grusgrave.  gengiver 
den geomorfologiske tolkning af SØ-Lolland fra figur 4.1.5. 
Grusgravene er placeret i det røde kamedelta.  viser en 
højdemodel af  kamedeltaet. Tilstrømningen af smeltevand 
skete fra N (jf. kapitel 4.1.2); men idet Store Musse ligger på 
deltaets vestflanke er det logisk, at der her spores lokale 
strømretninger fra Ø eller NØ. De indlagte røde striber 
angiver terrænstribningen på Lolland.  Lokalkort over Store 
Musses nuværende og tidligere grusgrave med angivelse af 
undersøgte profilvægge.

Randmoræne3

InderlavningRandmoræne2

Inderlavning

Randmoræne2

Inderlavning

Randmoræne1

Dødis

Kamedelta

Randmoræne1

Store Musse

Kettinge

A

B

C

En stratigrafi for grusgravene ved Store Musse og Kettinge er tidligere udarbejdet af Rasmussen 

(1996). Hans profiler og logs herfra viser mægtige sand- og gruslag med afstrømning mod SSV, 

overlejret af et 1-2 m mægtigt draperende tilldække, der rapporteres udeformeret og sprækkeløst. 

Fabrikmålinger udført af Rasmussen (1996) viser en afsætning fra et isfremstød fra ØSØ-lig 
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retning. Et højt indhold af palæozoiske skifre og kalksten i deres klastpetrografiske prøver viser, at 

tillenheden er af baltisk oprindelse. Andersen (1957b) beskriver et øvre ungbaltisk 

morænelersdække fra flere af de nu nedlagte lokale grusgrave i området.  

Figur 6.2.10:  Sorteret 
diamikt i Store Musse. 
Lagene draperer omkring 
stenen. Lille vold (pil) viser 
at stenen er skubbet mod 
højre (vest). Landmåler-
stokkene er inddelt i 
intervaller af 20cm.

Lok.201 og lok.203 byder på U-formede profilsnit (se figur 6.2.9 C), hvilket giver et godt rumligt 

indblik i lagserien og viidner om at alle lag ligger horisontalt. Alle lokaliteter indledes nedefra med 

lyst, planlejret og krydslejret, velsorteret mellemkornet til groft sand af ukendt mægtighed. Ved 

lok.203 viser forsæt en palæostrømretning mod både S og V. Sandet ved lok.202 indeholder øverst 

små frostdannede klumper og tynde linser af silt og ler.  

Ved lok.201 findes over sandet en stærkt sorteret till med cm tynde lag af ler, silt og sand, som 

draperer om de større sten (figur 6.2.10). Lerlagenes farver varierer i nuancer indenfor gul, brun, 

grøn, grå og rød (figur 6.2.11).  Enhedens stærke fabrik indikerer afsætning fra SØ, og tillenheden 

regnes for værende afsat af et ungbaltisk fremstød, grundet den baltiske klastpetrografi. 

Lok.201

100

Lok.203

1

L S G

110178

Db Fm1 2

Lok.202

2

1

L S G

Db Fm1 2

DmFm2

Db Fm2 2

Fabrik 3

Fabrik 2

Fabrik 1

2

3

1

L S G

Figur 6.2.11:  Lokaliteterne ved 
Store Musse præsenteret ved logs. 
Det øvre tilldække korreleres til 
enhed 5c på Sydfalster. Det 
underliggende sand formodes at 
være smeltevandsaflejringer afsat af 
Hovedfremstødet. Sådanne enheder 
er ikke påvist på Sydfalster, hvorfor 
den er gjort farveløs her.

Alle lokaliteter har øverst en massiv strukturløs till med fabrik, der peger på afsætning fra SØ 

parallelt med landskabets terrænstribning. Enhedens nedre grænse er påviselig skarp erosiv ved 

lok.202, hvor slæbefolder angiver fremstødsretningen 122°. Den øverste blotlagte del af tillenheden 

(lok.201 og 202) viste en sorteret enhed med enkelte veldefinerede lag af sand.  
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6.2.3 Systofte 

Systofte Lokalitet  301 

300 Rekognosceret af Knud E.S. Klint & Lars Misser maj 2001. 
Detailstudier af Lars Misser med assistance af H.E. Misser (august 2001), Michael 
Sode (sept. 2001), Erik N. Andersen (okt. 2001) & Anders Møller Hansen (nov.2001) 

Syd for Systofte by ligger en større aktiv grusgrav (figur 6.2.12). Ved besøg henover året 2001, 

fandtes den knap 400m lange østvendte profilvæg kontinuerligt blottet. En skitse af Berthelsen et al. 

(1976) ligner meget den profilvæg, som i 2001 endnu stod velblottet. Alle andre vægge var reetab-

lerede. Lokalt kaldes stedet Bjørup Grusgrav; mens den fagligt kendes som Systofte Grusgrav. Nord 

for Systofte by ligger en række nedlagte grusgrave uden blotninger.  

Systofte grusgrav er behandlet af Kraag (1978), som konkluderer, at de tykke sandlag er glacio-

fluvialt afsat i en kamebakke knyttet til en israndslinje i forbindelse med en recessiv fase af 

Hovedfremstødet. Kraag (1978) bygger sin antagelse på, at sedimentet i grusgraven er grovere end i 

den tilstødende ås. Af kortet (figur 6.2.12) fås tillige et indtryk af grusgravens placering i et 

vifteformet delta, for enden af en ås og på kanten af et højdedrag. 

Berthelsen et al. (1976) har skitseret en tillbænk med stort indhold af palæozoiske kalksten, der er 

deformeret fra SØ sammen med de glaciofluviale aflejringer. Kraag (1978) meddeler tillige, at 

kamedeltaet Systofte indeholder interne lag af flowtill. Kamedeltaet er ifølge Berthelsen et al. 

(1976), Kraag (1978) og Mogensen et al. (2000) overskredet af en ca. 2m mægtig konform og 

strukturløs till, hvis fabrik ifølge Kraag (1978) dykker mod SØ. En deformationsretning, som også 

spores ved måling af foldeakser i det underliggende glaciaofluviale sediment. 

Nærværende undersøgelse bekræfter ovenstående opfattelse (figur 6.2.13). Profilvæggen rummer 

tykke lag af groft sand og grus, hvori to fingrusprøver peger på baltisk oprindelse. Sandlagene er 

deformerede fra to retninger repræsenteret ved foldeakser med retninger 140° hhv. 180°. I de 

øverste sandlag findes dog kun foldeakseretningen 180°. I det draperende tilldække dykker 

klastfabrik mod Ø og klastpetrografien er baltisk. Nederst optræder en fed grå domeformet till, som 

indeholder baltisk klastpetrografi. Der er ingen tegn på erosion på overfladen af denne till og 

sandlagene ovenpå følger domeformen. Der er meget fin overensstemmelse mellem fingrusprøverne 

fra den domeformede till og de overliggende sandlag. 
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Den glaciofluviale aflejring er opbygget af materiale hentet fra den underliggende till. Lagserien er 

herefter foldet, først fra NØ og siden (efter yderligere aflejring af åssediment) fra Ø. Domeformen 

af den nedre lagpakke er formentlig en konsekvens af de to deformationsretninger, hvilket gør 

fabrikmåling tvivlsom her. Mogensen et al. (2000) knytter den nedre tillbænk til et genfremstød af 

Hovedfremstødet på grundlag af de glacialtektoniske data; men dette strider mod klastpetrografien i 

enheden, som påvist af Berthelsen et al. (1976) og denne undersøgelse. Enheden kan næppe 

korreleres til enhed 2 fra nøglelokaliteten, idet både den røde enhed 2b og kalkgrushorisonten 

mangler. Manglende spor af erosion ved overgrænsen af den domeformede till, og manglen på rød 

sandsten i fingruset tyder på, at enhed 2b formentlig aldrig har været afsat. En fremstødsretning fra 

NØ, som foldeakserne antyder, kan således ikke umiddelbart knyttes til en tillaflejring i grusgraven.  

Lok.301

Figur 6.2.12: Højdemodel af området omkring Systofte 
Grusgrav. Indsat tolkning af kamedelta (sort ring), 
tilløbende ås (gul linje) og markering af grusgrav og lok.

Figur 6.2.13: Systofte Grusgrav. 
Enhed 5c lejrer diskordant på foldede sandlag. 
Nederst skimtes en till afsat af et baltisk fremstød.

6.2.4 Marrebæk 

Marrebæk Lokalitet  401 

400 Rekognosceret af Lars Misser maj 2001. 
Baglandet karteret af Lars Misser maj 2001. 

Marrebækprofilet er en kort, lav og næsten tilvokset kystskrænt, som ikke er fundet omtalt i 

litteraturen, hvorfor navnet er hentet fra nærliggende landsby. Profilet rummer enkelte næsten 

strukturløse blotninger, hvoraf den største er 1,6m høj og rummer to massive tills adskilt af en tynd 

kalkgrushorisont, hvis tilstedeværelse retter opmærksomheden mod enhed 2a. Da alle blotninger 

ligger betænkelig nær rodhorisonten er der ikke udført fabrikmålinger. Tæt ved klinten løber 

Marrebæk Kanal i en markant dal, som af Kraag (1978) tolkes som et udløb for smeltevand.  
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6.2.5 Gedser Odde 

Gedser Odde    (0 – 2900m) Lokalitet  501-519 

500 Rekognosceret af Knud E.S. Klint og Lars Misser april 2001. 
Opmåling af Lars Misser juli 2001 og Lars Misser & Erik N. Andersen november 2001. 
Detailstudier af Lars Misser august 2001 og Lars Misser & Anders M. Hansen nov. 2001. 
Baglandet karteret af Kaj Strand Pedersen 1965. 

Omkring Gedser Odde løber en ca.3km lang U-formet kystklint (figur 6.2.14), hvis geologi jævnlig 

omtales i publikationer (Nielsen 1967, Kraag 1978, Petersen 1991 og Mogensen et al.2000); men 

ingen har udgivet mere dybgående undersøgelser og et egentligt geologisk profil har hidtil manglet. 

Karteret 
bagland 1 km

V
æ

ggerløsebuen

519

518
517
516

515

514

513

512
511

510
509

508

507
506

505

504

503
502

501

Figur 6.2.14: Gedser Odde med lokaliteter og bagland.
Rød linje er GPS opmålt klintforløb, bemærk den kraftige 
kysterosion ved lok.508-512. Væggerløsebuen er skitseret
med brunt. Grønne linjer viser spor af  foldeakser. Indsat 
kartering med søaflejringer på en ret linje parallel hermed.
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Fra klinten ved Gedser Odde gengiver Nielsen (1967) en kridtflage, fotograferet af Petersen (1965) 

i forbindelse med DGU’s kartering af baglandet. Kraag (1978) har også observeret en tynd 

kridtflage, som han måler til en hældning mod SV. Ovenstående konkluderer på baggrund af denne 

kridtflage, at Væggerløsebuen er opbygget af dislocerede flager.  

Klinten gengives i bilag D projiceret ind på en knækket linje i 6 stykker uden overhøjning i mål-

forholdet 1:200 udtegnet i segmenter á 4m. Opmålingen støttes af 70 GPS-bestemte positioner 

(figur 6.2.15), som resulterer i en usikkerhed langt under 10m horisontalt og højst 1m vertikalt. 

Langs profilet er 19 udvalgte lokaliteter gengivet ved logs (bilag B). Legende fremgår af bilag A. 

Way-points Profilretning Profillængde 
1 –   14 122° 852m 
14 –   17 157° 46m 
17 –   30 119° 404m 
30 –   32 94° 39m 
32 –   48 27° 454m 
48 –   70 3° 1052m 

Figur 6.2.15: Gedser Odde profilets projektionslinjer. 

Profilet er godt 2,85km langt med et blottet areal omkring 7.000m2 og maksimal højde 7m. Klintens 

centrale del har et irregulært forløb, som vanskeliggør profilprojektion; men er til stor hjælp ved op-

måling af planers og foldaksers orientering. Projektionslinjen er lagt således, at den tangerer 

klintens yderste punkter. For gruber og hulrum, der ligger længst fra linjen er projektionen derfor 

behæftet med størst usikkerhed. Skønt det irregulære klintforløb er til gene for overblikket, er det 

nyttigt i tolkningen, idet de massive hårdføre partier fremstår som pynter, mens kysterosionen 

rækker dybere i klintens svaghedszoner med sand eller forkastninger. Opmåling vanskeliggøres af 

manglende strand og nedstyrtede fundamenter, betonbunkers og kanonstillinger fra 2. verdenskrig.  

Klinten ved lok.501-507 (bilag B) er et snit i Væggerløsebuens nærmeste forland, hvor enhed 2 er 

foldet med en konstant foldeakseretning omkring 125-140, omtrent parallel med klintretningen 

(foldeakser indtegnet med grønne linjer på figur 6.2.14). De observerede foldeakser ligger sådan, at 

hele profilstykket i princippet kan indpasses i én liggende fold med NØ-vendte flanker. Foldens 

yderste lag (enhed 2b og enhed 3) træder frem i en pynt ved lok.505; mens de inderste lag (enhed 2a 

med kalkgrushorisont) genfindes omtrent lige langt til hver side ved lok.504 hhv. lok.506. Lok.506 

viser et godt snit i foldningen, der anskueliggøres på figur 6.2.16.  
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NØKystprofil
Figur 6.2.16: I klintstykket 
mellem  og  

Her 
gengives , hvor enhed 
2 beskriver en liggende fold  
med NØ-vendte flanker. 

udgør klinten et snit næsten 
parallel med foldeaksen i 
enhed 2 og enhed 3. 

lok.501 lok.507

lok.506

Brolægning øverst i enhed 2a Kalkgrushorisontnederst i enhed 2a

Lokalitet 506

Af figur 4.4.9 fremgår, at Væggerløsebuen ved Gedser Odde er dannet ved et istryk fra NØ-lig 

retning (ca. 48°). Helt lokalt ved Gedser Odde er der imidlertid dannet en smallere og højere 

højderyg umiddelbart foran den brede Væggerløsebue (se figur 6.2.14). Denne højderyg har 

længdeaksen 125° og må være dannet ved tryk fra retningen 35°. Lok.508-519 byder på et tværsnit 

gennem hele randmorænekomplekset; men det er i den forreste højderyg (lok.508-512), at 

deformationen synes kraftigst. 

Snittet gennem forreste højderyg ved Gedser Odde er velblottet og stærkt deformeret, med et 

mønster af 9 blokke, stablet på hinanden ved et tryk fra NØ. Processen kompliceres af, at lagpakken 

forud for stablingen var deformeret fra ØSØ (figur 6.2.17). 

Lokal inderlavning

Hver af de 9 blokke 
indeholder en lagserie 
deformeret fra ØSØ.

Gedser Odde højeste parti er op-
bygget af 9  blokke stablet fra NØ.

Lok.508 Lok.509 Lok.510 Lok.511 Lok.512

Figur 6.2.17: Princip-
skitse for opbygning af 
Gedser Odde som en 
blokforskudt randmoræne.

NØ

SV

Den kraftigt deformerede sektion kan opdeles i to væsentligt forskellige partier. Det 180m lange og 

7m høje klintprofil under radarstationen (lok.508-509) indeholder en liggende fold med foldeakse-

retning 30° parallel med profilet. Folden omfatter enhed 2 og enhed 3, og har sin ombøjningszone i 

2-3m’s højde, og optager derved det meste af klintprofilet, hvor den nedre halvdel udviser en 

inverteret lagserie. Lagpakken må således være foldet ved et isfremstød fra retningen 120°. Herefter 

er lagpakken deformeret af et isfremstød fra 36-42°, hvilket dokumenteres af en række underord-

nede interne foldeakser; men primært af markante normalforkastninger, som opdeler profilstykket i 

5 blokke, hver 30-40m lange.  
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Det 130m lange og 5-6m høje klintprofil ved lok.510-512 indeholder også en liggende fold med 

foldeakseretningen 136°. Til forskel fra den tidligere beskrevne fold er det her den øvre flanke i 

folden, der uviser inverteret lagsøjle. Modellen på figur 6.2.17 forklarer den inverterede øvre flanke 

som et slæb i forbindelse med overskydningen af den bagvedliggende blok. Gennem det 130m 

lange profilstykke repeteres den samme foldede struktur 4 gange, hvilket viser, at profilstykket må 

være opbygget af 4 blokke på hver ca.40m, selvom forkastningerne herimellem ikke markerer sig 

tydeligt. Lagserien er foldet og overskudt fra NØ, samtidig med syntektonisk aflejring af enhed 4b i 

profilets øvre del.  Bag dette mønster skjuler sig formentlig interne foldeakser svarende til dem, der 

erkendes ved lok.508-509. Den firedobbelte repetition af foldet rød ler indkapslet i mørk diamikt 

tyder på, at udgangsbjergarten indeholdt en vis regelmæssighed i deformationsmønstret. 

I Gedser Odde profilet er moræneleren i enhed 2a gennemsat af op til 3cm brede sandfyldte 

oxiderede sprækker, som rækker helt igennem enheden, som ellers består af reduceret moræneler. 

Sprækkerne ses også flere steder i den sydlige ende af Skelby Strand profilet, hvor de ligesom her 

kun er knyttet til enhed 2a. 

I lavninger skabt grundet stablingen ved lok.508-512 er afsat sorterede sedimenter. Ved mange 

lokaliteter ses, at denne afsætning er sket syntektonisk samtidig med stablingen. Såvel nedre som 

øvre grænse af de sorterede sedimenter er konform. Der ses ofte en glidende overgang til post-

tektonisk afsatte sedimenter. Teksturen varierer fra en næsten massiv till til helt adskilte vandafsatte 

lag med krydslejringer. Tentativt korreleres hovedparten af den sorterede lagpakke til enhed 4b. 

Mellem lok.513 og lok.519 er markørlagene for få og blotningerne for spredte til, at den overord-

nede deformationshistorie kan fastlægges. Logs i bilag B viser de mest interessante observationer. 

Der er flere indikationer på periglaciale forhold i klinten. Ved lok.516 ligger en frostsprængt nexø-

sandsten i toppen af enhed 2b og ved lok.506, 509 og 517 findes convolute bedding. På baggrund af 

lok.509 kan det stratigrafiske interval indsnævres til mellem enhed 3 og enhed 4b. Idet enhed 4a 

ofte relateres til erosive forhold, er det tænkeligt, at dette lag udgør en relikt landskabsoverflade.  

Lok.501-504 ligger et stykke ude i Væggerløsebuens distale forland. Skjult af klintens veludviklede 

jordbunds-profil gemmer sig her en selvstændig og udeformeret baltisk till med stærkt erosiv nedre 

grænse, således som det også er tilfældet i klintprofilerne i selve Væggerløsebuen. Ved lok.501
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skæres enhed 3 skarpt ved jordbundshorisontens nedre grænse, som tillige ved lok.503 viser tegn på 

erosion i form af en brolægning. Ved lok.504 findes under jordbundshorisonten en knivskarp 

overgang ned til en kalkgrushorisont. Denne er foldet og disloceret ved et tryk fra retningen 35-40°, 

mens oversiden indeholder skurestriber med retninger centreret omkring 95°. Denne afvigende 

retning bekræftes af fabrik i enhed 5c ved lok.510, som viser en afsætningsretning fra 90°; men står 

i kontrast til Kraag (1978), som har målt skurestriber på en blokhorisont i den øvre del af klinten til 

NØ-SV. Det draperende tilldække har således tilsyneladende bevæget sig fra en anden retning, end 

den retning den underliggende lagserie er deformeret fra. Ved lok.516 viser enhed 5c lokal 

rødfarvning, netop, hvor den passerer enhed 2b. 

Inderlavningen til den forreste højderyg kan følges langt ind i landskabet, både som en topografisk 

lavning, og som en række af sen- og postglaciale søsedimenter truffet ved karteringen. Lok.512-513

viser netop et tværsnit gennem sådanne søaflejringer, der udfylder inderlavningen. Petersen (1991) 

skriver ganske kort, at en mose ved Gedser Odde indeholder mørke tørvelag fra Allerød-tid, som er 

rige på planterester mellemlejret af mere sandede lag. Mogensen et al. (2000) giver også en kort 

beskrivelse ledsaget af et foto, som viser, at mosens blotningsgrad ved deres inspektion var væsent-

ligt ringere end i november 2001, hvor nærværende undersøgelse er foretaget. Mosens placering i 

inderlavningen nævnes ikke af tidligere forfattere, som tolker mosens tidlige fase som dødishul. 

Mosen ligger i en 80m bred lavning, som strækker sig mod NV langt ind i landet. Nederst findes 

groft usorteret erosionsmateriale på flankerne, men mod midten af depressionen overgår dette til 

krydslejret sand. Selvom bunden af depresionen ikke er blottet, skønnes det nederste lag at udgøre 

knap 2m kalkholdigt fint lamineret ler, silt og finsand (varvigt mergel), hvori ferskvandssnegle 

findes stadigt hyppigere opefter. Herover træffes 50cm papirtynde divergerende tørvelag, og i 

midten af depressionen ses et tyndt jernlag under tørven. Det varvige mergel gentages i indtil en 

meters mægtighed, inden søoverfladen udjævnes med endnu et tørvelag. Følges sedimentationen op 

gennem lagsøjlen erkendes palæostrømretninger, først mod nord, siden med uret over mod øst. Den 

initiale nordlige strømning skyldes formentlig, at målingen er foretaget nær en N-hældende 

skråning. Fladerne mod øst viser derimod formentlig den overordnede palæostrømning. Fra søens 

nordlige bred (lok.513) strækker sig tunger af flowdiamikt henover det varvige mergel.  
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6.2.6 Elkenøre Strand 

Elkenøre Strand Lokalitet  601 

600 Rekognosceret af Lars Misser juli 2001.  
Baglandet er ukarteret. 

Kystklinten ved Elkenøre Strand fandtes ved besigtigelsen stærkt tilskredet, dog 

kunne en del af stratigrafien genkendes fra nøglelokaliteten. Nederst i profilet 

(figur 6.2.18) fandtes massiv diamikt med kalkgrushorisont og en stor lighed 

med enhed 2a. Herover en sorteret diamikt, som tentativt korreleres til enhed 

4b, fordi enhedens nedre grænse synes at følge en bueformet bassinform, i hvis 

bund fandtes groft sand - samme sted enhed 4a forventeligt findes. Øverst nær 

rodzonen skimtes en svagt rødfarvet diamikt, som kunne være enhed 5c. 

Storstrøms Amt (2000b) har ved besigtigelse konkluderet, at klinten viser 3 tills 

fra hhv. Gammelbaltisk fremstød, Hovedfremstødet og Ungbaltisk fremstød. 

Klinten må ved den lejlighed have været bedre blotlagt.  

6.2.7 Stubberup 

Stubberup Lokalitet 701 

700 Rekognosceret af Lars Misser maj 2000. 
Baglandet karteret af Leif Aabo Rasmussen & Lars Misser  maj 2000. 

Vest for Stubberup Havn ved Nysted findes en kystskrænt med hyppige, men tilgroede blotninger, 

visende en massiv og strukturløs oxideret till, hvor der nær jordbundshorisonten fandtes en 

brolægning. Nysted-egnens landskabsudvikling behandles af Rasmussen (1996), som rapporterer 

klastpetrografi med højt baltisk indhold og klastfabrik dykkende mod ØSØ. Baglandet udgør en 

jævn moræneflade med tydelig terrænstribning. 

6.2.8 Korselitze 

Korselitze Lokalitet 801 

800 Rekognosceret af Lars Misser juli 2001. 
Baglandet er ukarteret.

Ved herregården Korselitze findes en kort, lav, tilvokset kystskrænt. Der blev kun fundet én till-

enhed, som fremtræder massiv, stenet og strukturløs. Profilet er ikke kendt fra litteraturen.  

Db Fm2 2

DmFm2
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3

1
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Figur 6.2.18:
Log for 
Elkenøre Strand.

lok.601 
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7 Diskussion 

7.1 Litostratigrafi 
Den litostratigrafiske målsætning er at korrelere nøglestratigrafien på Sydfalster (kapitel 5) med 

resultater fra tidligere undersøgelser i regionen (kapitel 3) og inddrage aspekterne fra øvrige sydfal-

sterske lokaliter. Udbredelsen af de enkelte enheder og de interne afvigelser, der forekommer i hver 

enhed, kortlægges. De fem enheder opstilles med Skelby Strands profilafsnit 4 som typelokalitet, 

med Gedser Odde som oplagt referencelokalitet. Usikkerheden forbundet med korrelationen af 

enheder på Sydfalster vurderes og der redegøres for dannelsesmiljøet af de enkelte aflejringer. 

7.1.1 Enhed 1 

 Enhed 1 

Enhed 1 består af grovkornet planlejret, velsorteret sand. Der er formentlig tale om en glaciofluvial 

aflejring. Detaljerne er for sparsomme til, at enheden kan korreleres til enheder udenfor profilet ved 

Skelby Strand. Enhedens materiale var bortskyllet på prøveudtagningstidspunktet, og enheden frem-

trådte som hulrum og gruber i klinten med aftryk af grovsand på den nerde flade af enhed 2. Anta-

gelig er kun den øverste del af enhed 1 ført med enhed 2 op i det stablede randmorænekompleks.  

7.1.2 Enhed 2 

 Enhed 2a 

Enhed 2 har en række særegne karakteristika, som kan benyttes ved regional korrelation: Mørk 

diamikthorisont, rødfarvet båndet toplag, kalkgrusbånd og en usædvanlig bredfuret sprække-

dannelse. De tre første karaktertræk korrelerer fint med enheder ved Hjelm Bugt (kapitel 3.1) afsat 

af Gammelbaltisk fremstød; mens de to sidste korrelerer lige så fint med en enhed på Rügen afsat af 

Ungbaltisk fremstød. I regionen kendes tills afsat af Gammelbaltisk fremstød kun fra steder, som 

har undergået en ekstrem glacial deformationshistorie: Møn, Rügen og Ristinge har alle stablede 

lagserier løftet højt op over enhedernes oprindelige leje (jf. kapitel 3.1). Nu er Væggerløsebuen 

trods alt en form for stablingskompleks skabt af samme ungbaltiske is, som tilskrives stablingerne 

af Møn, Rügen og Ristinge og derfor ville det ikke være mærkeligt, om en till fra Gammelbaltisk 

fremstød også træder frem på Sydfalster. På den anden side mangler Sydfalster store dele af den 

overliggende lagserie. Hvis enhed 2 overlejredes af enheder afsat af Hovedfremstødet havde sagen 

været klar; men tills afsat af Hovedfremstødet er ikke med sikkerhed påvist på Sydfalster, og 

smeltevandsaflejringer afsat i forbindelse med samme fremstød er endog helt fraværende.  



98

Ungbaltisk till er ikke særlig udbredt på Møn; men det er den på Rügen, som er den eneste af 

lokaliteterne i kapitel 3, som Ungbaltisk fremstød har passeret på vej til Sydfalster. Den ældste Till 

fra Ungbaltisk fremstød har stor lighed med enhed 2 på Sydfalster – ikke mindst kalkgrushorison-

terne og sprækkeobservationerne er slående. På Rügen mangler den mørke horisont og den intense 

rødfarvning af den øvre del.  

 Kalkgrushorisont 

Tilsvarende kalkgrushorisonter kendes fra Hjelm bugt, hvor de af Berthelsen et al. (1976) beskrives 

Båndet kalkperlemoræne, af Faurbye (1999) tektonisk bånding og af Aber (1979) for glacio-

dynamisk mélange. Horisonterne er formentlig skabt ved subglacial deformation, hvor kridt er 

trykket op i gletcherbunden langs lavthældende shearplaner og indlejret i den senere diamikt. 

Selvom processen kan være sket ved ethvert baltisk fremstød i regionen, er det påfaldende, at 

kalkgrushorisonten over alt på Sydfalster kun genfindes indenfor en snæver zone i nedre del af 

enhed 2a. Det samme synes at være tilfældet i klinterne ved Hjelm Bugt. Set i dette lys forekommer 

det rimeligt at tillægge kalkgrushorisonten stratigrafisk betydning ved korrelation af enhed 2 med 

andre tills i regionen. Kalkgrushorisontens regionalstratigrafiske status vises ved Gedser Odde, hvor 

den optræder uanfægtet, at baltiske gletschere ikke kan have passeret kridt indenfor de sidste 5-

10km før afsætning. 

Et fremstød, som i regionalt perspektiv indeholder kalkgrushorisonter, må have rakt dybere i 

underlaget og fritlagt de prækvartære lag. Kalkgrushorisonter kendes også fra baltiske tills fra 

Rügen, hvor de optræder i tills afsat af såvel Gammelbaltisk som Ungbaltisk fremstød. 

 Mørk diamikt-horisont 

Den mørke diamikthorisont indeholder intet lokalt materiale, idet enheden formentlig har været 

transporteret englacialt med en baltisk gletscher indtil afsætningen. Fraværet af lokalt materiale og 

beliggenheden i toppen af en till har enheden til fælles med det af Berthelsen et al. (1976) beskrevne 

Elefanthudler fra Vestmøn. Faurbye (1999) betegner det Skifferdiamikt fra Feriehjemmet og Kjær 

(1996) Mellem Underenhed af Enhed 4 ved Klintholm. Alle sætter diamikten med eksotiske baltiske 

klastkomponenter i forbindelse med afsætning af en till afsat af Gammelbaltisk fremstød. 
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Den mørke diamikthorisont optræder mange steder på Sydfalster og altid øverst i enhed 2a, 30-

50cm nedenfor grænsen til enhed 2b. Enheden optræder fragmentarisk og sjældent over en afstand 

på mere end 10m. Den mere fragmentariske forekomst end enhed 2b kan måske skyldes, at enheden 

lige fra optagelsen har været tyndere og derfor har større risiko for at blive borteroderet. Den engla-

ciale transport har måske også en betydning. Under alle omstændigheder kan enhedens fragmen-

terede forekomst kompromitere dens stratigrafiske værdi ved korrelation af lag udenfor Sydfalster.

 Enhed 2b 

Kapitel 3 (figur 3.1.1) viser, at der i regionen træffes tills med rødfarvet top både afsat fra 

Ungbaltisk fremstød (Karrebæksminde og Rügen) og fra Gammelbaltisk fremstød (Hjelm Bugt, 

Klintholm og Rügen). Umiddelbart virker det mærkeligt, at der forekommer tills, som trods et 

overvældende antal palæozoiske kalksten overhovedet ikke indeholder kridt eller flint. Skønt isen 

har overskredet vidtstrakte prækvartære kridtflader er der ikke kommet så meget som en stump ind i 

tillen. Forklaringen må være, at gletscheren siden den passerede Bornholm kontinuerligt har optaget 

materiale nedefra således, at den prækvartære overflade i Østersøen afspejler sig i isen med de 

østligste forekomster øverst og de vestligste nederst. Afsætningen er sket i omvendt rækkefølge, 

således at de fjerneste og mest eksotiske komponenter aflejres øverst i tillbænken. Rækkefølgen af 

eksotiske niveauer i en tillbænk kan således ikke nødvendigvis korreleres over større afstande, idet 

gletscheren kan have mødt forskellige underlag i forskellig rækkefølge. Rødfarvningen er allerede 

fra optagningen et lokalt fænomen, som ikke nødvendigvis behøver forekomme overalt i frem-

stødets efterladte tills. Selv indenfor Sydfalsters lille areal er der et hvis udsving i farveintensiteten. 

7.1.3 Enhed 3 

 Enhed 3 

Kapitel 6 viser, at enhed 3 træffes i både Skelby Strand og Gedser Odde; men hyppigst i den 

nordlige del af Skelby Strand. Enhed 3 mangler i store dele af halvøen og, hvor den findes bærer 

den tydelig præg af erosion ved overgrænsen i form af brolægninger og det grusede lag enhed 4a. 

Begge profilerne ligger i Væggerløsebuens sydflanke, hvor buen lokalt er forskudt i SV-lig retning. 

En afsætning fra NØ er således ikke i sig selv et bevis for en afsætning fra Hovedfremstødet; men 

det er sandsynligt, idet enheden ikke synes relateret til Væggerløsebuens dannelse. Enhed 3 lejrer 

konformt på enhed 2, men opfattes som afsat af et selvstændigt fremstød, idet fabrik i enhed 3 peger 

på en afsætning fra NØ, mens fabrik i enhed 2 peger på en afsætning fra Ø. Samtidig virker den 

båndede og røde enhed 2b, som en naturlig afslutning på enhed 2.  
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Enhed 3 kan være vanskelig at skelne fra den nederste massive del af enhed 4b. De steder, hvor en 

erosiv flade eller enhed 4a ikke forekommer, kan enhed 3 og enhed 4 forveksles. Enhed 3 er ingen 

steder fundet med en stigende sortering opefter; men muligheden for, at der engang var sorteret dia-

mikt i toppen af enhed 3 forringer enhedens stratigrafiske værdi de steder, hvor grænseforholdene 

ikke er belyst. Enhed 3 opfattes som sikkert bestemt ved lok.102, 104, 119, 128, 136, 139-142, 145-

148, 150, 505 og 509 – altså med få undtagelser hovedsageligt ved undersøgelsens nøglelokalitet. 

Udfra analyserne af Kjær et al. (2003) (kapitel 3.2) samt data indsamlet fra lokaliteter i nærheden 

(bilag F), forventes indholdet af krystalline korn, sedimentære korn og palæozoiske kalkholdige 

korn i fennoskandiske hhv. baltiske tills at være nogenlunde ensartet på Sydfalster. Der forventes at 

være over 10% flint i fennoskandiske og mindre i de baltiske tills; mens kridtindholdet forventes at 

være forholdsvist højere (30-40%) i baltiske tills end i fennoskandiske tills (10-20%). Analysen af 

Kjær et al. (2003) inddrager ikke tills afsat af Hovedfremstødet, idet sådanne ikke menes påvist 

stratigrafisk på Sydfalster. Det klastpetrografiske signal i enhed 3 (prøve 7) adskiller sig ikke 

væsentligt fra enhed 2a (prøve 6) eller enhed 4b (prøve 8). I betragtning af afstanden til lokaliteter 

med stratigrafisk veldokumenterede tills fra Hovedfremstødet, og den lille forventede forskel, synes 

den klastpetrografiske metode ikke afgørende som indikator i denne sammenhæng. Alligevel skiller 

prøve 7 (enhed 3) sig ud fra de andre prøver på Sydfalster ved et større indhold af krystalline klaster 

og et mindre indhold af palæozoiske klaster (bilag F). Et signal, der forstærkes betydeligt, hvis man 

inddrager de større korn. 

Undersøgelsen antyder således tilstedeværelsen af en 1-2m mægtig massiv till afsat fra NØ med et 

fennoskandisk klastindhold, som ikke har påvirket sit underlag; men som selv er blevet udsat for 

betydelig erosion. Det er med forbehold, at enheden korreleres til Midtdanske Till. Enheden kunne 

principielt korreleres til enhver baltisk till, der har udbredt sig i en lobeform og dermed lokalt har 

opnået en afsætningsretning mod SV. Enheden kunne stamme fra en recessiv fase af Gammelbaltisk 

fremstød (Klintholm Till) eller være afsat i en tidlig fase af Ungbaltisk fremstød (Østjylland Till). 

7.1.4 Enhed 4 

 Enhed 4a 

Periglacial deformation af jordlag og frostsprængte sten viser, at landskabsoverfladen efter 

afsætning af enhed 3 og inden afsætning af enhed 4b var blotlagt og underlagt periglaciale forhold. 

Enhed 4a opfattes som et erosionsprodukt skabt ved æolisk erosion i den landskabsoverflade som 
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enhed 3 udgjorde. Erosionen er efterfølgende udvidet til også at omfatte subglacial erosion i 

forbindelse med det isfremstød, som afsatte enhed 4b. I sin undersøgelse af periglaciale fænomener 

på Sjælland, beretter Jacobsen (1984), at periglacial deformation af jordlag og frostsprængte sten 

kan indkredses til perioden mellem afsmeltningen af Hovedfremstødet og Ungbaltisk fremstød samt 

perioden efter afsmeltning af Ungbaltisk fremstød. Med flere overlejrende tills af baltisk petrografi 

må enhed 4a således være afsat i tiden efter afsmeltningen af Hovedfremstødet. 

 Enhed 4b 

Enhed 4b består nederst af massiv lodgement till, herover et bånd af silt, der muligvis er bevaret fra 

den tid, hvor isen stagnerede, og øverst sorteret meltout till med udsmeltede englaciale debrisbånd 

og lagdrapering omkring sten (lok.134). Enhederne er ikke individuelt glacialtektonisk dislocerede. 

Enkelte af debrisbåndene i den øvre del består af rødfarvet ler, men disse bånd er højst 1-2cm tykke 

og aldrig mere end få meter lange, så der er ikke risiko for forveksling med enhed 2b. Det fremstød, 

som afsatte enhed 4b, har disloceret sit underlag (enhed 2 og enhed 3) fra Ø og har eroderet 

betydeligt i samme enheder (jf. erosionsproduktet enhed 4a).  Klastfabrik og -petrografi peger på en 

baltisk oprindelse, og den irregulære bånding svarer godt til forventningen om en randnær is med 

mange akkumulerede englaciale debrisbånd. Den laterale variation udover Sydfalster er også 

naturlig, hvis enheden er afsat af et fremstød ansvarlig for dislokation af sit underlag. enhed 4b 

tænkes afsat af den avancerende fase af Ungbaltisk fremstød og korreleres til Østjylland Till. 

7.1.5 Enhed 5 

 Enhed 5a 

Enhed 5a er formentlig aflejret syntektonisk i forbindelse med Væggerløsebuens dannelse. Enheden 

veksler mellem velsorteret vandafsat og usorteret diamikt materiale, som er aflejret subglacialt i 

underlagets lavninger i takt med, at disse formes. Enheden har ikke en nedre erosiv grænse ved 

bassinbunden; men har modtaget materiale fra de højereliggende omgivelser i takt med, at disse 

blev tektonisk hævet.  

 Enhed 5b 

Enhed 5b består af smeltevandssand, afsat umiddelbart efter Væggerløsebuens dannelse. Lagene 

lejer fortsat horisontalt, og bortset fra mindre slæb ved overgangen til Enhed 5c er lagene 

uforstyrrede af den sidste isoverskridelse.    
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 Enhed 5c 

Kystprofilerne Skelby Strand og Gedser Odde (Bilag C & D) draperes overalt af et det nærmest 

horisontale till-dække enhed 5c. Enhed 5c har en skarp erosiv nedre grænse; men deltager aldrig 

selv i underlagets disloceringer. Studier af underlagets strukturer leder flere steder i kapitel 5 & 6 til 

den opfattelse, at isfremstødet, der afsatte enhed 5c, har eroderet betydeligt i sit underlag. Langs de 

mere end 10km lange kystprofiler spores stort set ingen variation i enhed 5c’s tekstur, farve eller 

mægtighed. Enheden lejrer nærmest horisontalt, idet den trunkerer hele den underliggende lagserie 

pånær enhed 5a og enhed 5b. Enhed 5c har haft en hurtig udveksling af materiale med sit underlag. 

Dette fremgår af den lokale rødfarvning, hvor enheden har overskredet enhed 2b. Ved karteringen 

af det lollandske forland (kapitel 4.2.2) er interaktionen med underlaget også påvist. 

Storstrøms Amt (2000b) spekulerer i, om der i jordbundsudviklingen øverst i Sydfalsters kystklinter 

gemmer sig en till fra et ungbaltisk fremstød. Tanken begrundes i de skarpt afskårne formationer 

ved enhed 5c’s undergrænse og er fulgt loyalt ved denne gennemgang af kystklinterne og ved op-

stilling af den stratigrafiske enhed 5c. Der er vitterlig tydelige tegn på en komplet destruktion af alle 

tidligere enheder. Flere steder viser lokal rødfarvning dog, at udgangsmaterialet er genafsat inden 

for ganske kort afstand. Netop regional drapering og hurtig genafsætning er et kendetegn ved flere 

rapporterede ungbaltiske enheder i regionen (Faurbye 1999, Rasmussen 1996 m.v.); men i disse 

tilfælde er der tale om tills med mægtigheder på omkring 2m, mod blot 50-80cm på Sydfalster.  

Gennemsnitstykkelsen på 70cm rejser spørgsmålet om det virkelig er et selvstændigt fremstød, eller 

om der er tale om et pløjelag som har homogeniseret jorden nedtil 70cm? Netop 70cm modsvarer 

moderne pløjedybde, og pløjningen resulterer i en regional homogenisering af jordbunden med total 

(lokal) omlejring af udgangsmaterialet. Processen transporterer større sten mod markfladen og – 

måske – tillige mod pløjelagets nedre grænse, der under alle omstændigheder udvikler sig til en 

kemisk og mekanisk hærdet horisont. Alle undersøgte kystklinter på Sydfalster skærer sig ind i 

marker, som i såvel moderne som historisk tid har været under plov. Afgørende er imidlertid, at 

enhed 5c trunkerer regionalt henover lag, som ellers måtte forventes at fortsætte flere meter op over 

nuværende landskabsoverflade. Enhed 5c er således afsat af et stærkt eroderende fremstød, som 

knyttes til Væggerløsebuens dannelse. Linserne af lokal rød ler i enhed 5c viser, at fremstødet ikke 

har flyttet materialet særlig langt, omvendt tyder enhed 5c’s universelle lagtykkelse ikke på, at 

fremstødet er standset på Sydfalster. Enhed 5c repræsenterer med sikkerhed den sidste primære 

glaciale aflejring i regionen, idet den trods sit højtliggende leje er bevaret totalt udeformeret.  
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Inkorporering af det røde ler viser tydeligt, hvor forsigtig man skal være med ledeblokke og klast-

petrografiske tællinger, som identifikation på en tills fremskydningsretning. Optaget rød ler afsløres 

af farveforskellen; men en prøve taget i et bestemt niveau kunne være en ghost inkorporeret i den 

yngre till uden, at dette kan afsløres ved farveforskelle. Fabrik målt i jordbundsudviklingen bør ikke 

tillægges for stor værdi, alligevel antyder fabrik målt i enhed 5c, at enheden er afsat ved et generelt 

fremstød mod Ø og ikke følger randmorænens radiale udbredelsesretning, som man skulle tro udfra 

Væggerløsebuens form. En formodning, der understreges af skurestriber ved Gedser Odde. 

7.2 Morfostratigrafi 
Kapitlet giver en morforlogisk beskrivelse af Væggerløsebuen og dens rumlige og temporære 

relationer til omkringliggende landskabselementer.

7.2.1 Væggerløsebuen 

Væggerløsebuen er dannet ved opskudte og stablede blokke, som radierer udad i en bueform. 

Undersiden af de opskudte flager viser kontaktflade mod sand, som her benævnes enhed 1. Den 

geometriske form af Væggerløsebuens grundrids modsvarer ikke et buestykke af en cirkel, men 

derimod en elipse som vist på figur 4.1.4. På figuren er skitseret den bedst tilnærmede elipse, som 

har en 40-50km lang længdeakse med en retning omkring 115°.  

Den randmoræne på Sydfalster, man idag ser konturerne af, er skabt ved et direkte pres mod det 

mest lineære stykke ved byen Væggerløse, område 2. Resten af buen ned mod Gedser Odde er at 

betragte som sidemoræne, som ganske vidst er forskudt radialt udfra buens tænkte centrum, men 

ikke i nær samme grad. Ved et fremstød fra Østersølavningen indover Danmark udgør Sydfalster 

den største topografiske tærskel af betydning, hvorfor isen kan have gjort ophold ved flere 

lejligheder. 

  

Kraag (1978) konstaterer, at Væggerløsebuen mangler distale smeltevandsaflejringer. Den her 

foreliggende undersøgelse bekræfter, at smeltevandskanaler alle er dækket af et tyndt moræne-

lerdække. Karteringen (Bilag J) viser, at Væggerløsebuens overflade er relativt udglattet og helt 

blottet for sedimenter afsat af smeltevand.  
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Figur 7.2.1: Model af Væggerløsebuen som 
blokforskudt randmoræne. Efter Bennett 
(2001): “Multicrested block 
thrust moraine”

Væggerløsebuen modsvarer meget nydeligt den glacialtektoniske landskabsform, som af Bennett 

(2001) benævnes Blokforskudt randmoræne; men ret beset kræver definitionen ikke, at det distale 

område skal være isfrit, kun at det ligger i et højere topografisk niveau, og at trykket skal være 

mindre distalt end proxalt. Heraf følger muligheden for et subglacialt kompressivt regime. 

7.2.2 Decollement 

Det er Kraags (1978) opfattelse, at Sydfalster var topografisk fladt land, inden Væggerløsebuen 

blev dannet, og geofysisk kortlægning i området omkring Marrebæk får Storstrøms Amt (2000b) til 

at fastslå en simpel planar opbygning af Sydfalsters ældre lag, i form af en rolig kalkoverflade med 

overlejrerende lag af ler og sand. Undersøgelserne af de enkelte områder på Sydfalster (kapitel 4.4) 

viser imidlertid et mere nuanceret billede. 

Såvel område 1 (figur 4.4.1d) som område 2 (figur 4.4.2b) viser en svært ujævn kridtoverflade, der 

kunne være skabt ved imbrikering af kridtblokke i forbindelse med et isfremstød fra ØSØ. Figur 

7.2.2 foreslår, at kridtblokkene er imbrikerede med et decollementniveau omkring 40muh; men 

ifølge kapitel 4.4.1 stemmer retningen for imbrikationen af kridtlagene i område 1 ikke overens med 

deformationsretningen for Væggerløsebuen i område 2, omvendt synes der at være en vis 

sammenhæng mellem intensiteten af de imbrikerede kridtlag og Væggerløsebuens placering. 
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Figur 7.2.2: Tværprofil af område 1 og 2 sammensat af   
figur 4.4.2b og 4.4.1d  med indlagt tolkning af imbrikeret 
kridtflade. Prækvartær overflade baseres på 60 boringer.
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Boringerne i område 3 og område 4 viser et betydeligt og regionalt udbredt sandlag 15m under 

havniveau (figur 4.4.6). Under sandlaget virker lagserien ensartet, og dette sandlag kunne udgøre et 

alternativt decollement for Væggerløsebuen. Områdets lange kystprofil Skelby Strand ligger på 
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tværs af fremherskende deformationsretning, så det kan ikke udrettes med henblik på at fastlægge 

decollement. Enhed 1 foreslås som det decollementlag, som enhed 2 er gledet frem på.  

I område 5 ligger velblottede dele af kystprofilet Gedser Odde (lok.508) netop vinkelret på den 

deformationsretning, som har forårsaget imbrikering. Den relativt begrænsede stabling, der her 

observeres, giver indtryk af, at decollementniveauet højst ligger 2-3m under havniveau. Her må 

man huske, at lok.508 ved Gedser Odde er en del af mindre stabling foran selve randmorænen. 

Desværre mangler Sydfalster et velblottet tværsnit i selve den brede og høje Væggerløsebue; kun 

længdesnittene ved Skelby Strand afslører den intense deformation. Boringerne i område 5 

indeholder også det regionalt udbredte sandlag 15muh; men her er også lagene forstyrrede i 

intervallet 20-40muh. Et konstrueret tværsnit gennem Væggerløsebuen tolkes i figur 4.4.10 som en 

imbrikering af glaciale lag på en decollementflade af fed palæogen ler 40muh. 

I de områder af Sydfalster, hvor boretætheden er størst, tegner der sig således en model af en 

imbrikeret lagserie ned til et decollementniveau 40muh. Områderne med mindre boretæthed kan 

indpasses i en model med horisontal lagserie i niveauer under 15muh. Eftersom enhver model 

naturligt forsimples, hvis der indgår færre data, kan den horisontale model ikke tillægges særlig stor 

vægt og det forekommer derfor rimeligt, at hele Sydfalster udgør et glacialtektonisk stablet 

kompleks ned til omkring 40m under havniveau. Om stablingen er sket i én eller flere omgange er 

uvist; men noget taler for, at stablingskomplekset er en relativ sen dannelse. Sydfalster udgør idag 

en tærskel for enden af en opstigning fra Østersølavningen; men fratrækkes den 40m mægtige 

dislocerede lagpakke på Sydfalster, bliver stigning fra Østersølavningen til Lolland meget mere 

jævn. Det opragende stablingskompleks ville forventeligt blive udjævnet, dersom hele rækken af 

baltiske fremstød havde passeret henover. Bemærkelsesværdigt er det også, at en formentlig 

temmelig sen aflejring som enhed 2 viser med sine kalkgrushorisonter, at den har været i tæt 

kontakt med kridtfladen. På det lokale prækvartæroverfladekort (figur 4.3.2) ser man tydeligt, at 

kridtet på Sydfalster ligger umotiveret højt i forhold til det øvrige prækvartære landskab, og kridtet 

kan i de boringstætte områder (figur 4.4.1d) ikke tolkes som en jævn flade blankskuret efter talrige 

isfremstød. Fra tilsvarende udsatte punkter i de østdanske og nordtyske kystegne (specielt Møns og 

Rügens klinter) vides, at baltiske isfremstød har kunnet imbrikere kalkblokke i denne størrelses-

orden. Det er således sandsynligt, at Sydfalster er dannet på samme måde som – og måske endda 

samtidigt med – Møns Klint. 
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7.2.3 Morfologisk korrelation 

Afstanden mellem de tre randmoræner fra Hovedfremstødet på Lolland bliver mindre, jo længere 

østpå man kommer. Ved Sydfalster må man således formode, at de alle tre løber nogenlunde samme 

sted, således at de yngste har skubbet til de ældste. Resultatet må have været en temmelig høj vold 

med overkippede interne folder, hvor foldeakserne alle har retningen omkring 90°, men hvor aksial-

planerne kan have meget forskellig hældning. Væggerløsebuens centrale parti er netop skudt frem 

mod denne tredobbelte randmoræne. Nogle af de mod NØ-hældende forkastninger, som gennem-

sætter enhed 2 i Skelby Strand profilets nordende, kan eventuelt henføres til denne israndslinje. 

Dette massive kompleks af randmoræner fra Hovedfremstødet, sætter kun ringe spor i 

Væggerløsebuens morfologi. Bortset fra små pilespidsformede højdekurver ved Væggerløse 

(kapitel 4.4.2), er der ikke mange spor efter glacialtektonisk deformation fra to vinkelrette retninger.  

Mere underligt er det imidlertid, at heller ikke buens umiddelbare forland er præget af dette 

højdedrag. På figur 4.1.1 ser man, at randmorænerne fra Hovedfremstødet først et stykke inde på 

Lolland begynder at antage anseelige dimensioner. Forklaringen er formentlig, at randmorænernes 

østlige flanke i området under det nuværende Sydfalster er udglattet i den indledende fase af Ung-

baltisk fremstød. Den kraftigste erosion i lagsøjlen på Sydfalster er netop efter aflejring af enhed 3. 

Med enhed 4 som resultat af det første indtog af Ungbaltisk fremstød virker det indlysende, at det 

også er her de kraftigste deformationer sker. Lagsøjlen deformeres over en bred kam fra Ø (også 

ved Gedser Odde) og Hovedfremstødets landskab afslibes i en grad, så randmorænerne forsvinder 

fra Sydfalster, og kun mindre erosionsrester af Midtdanske Till bevares i tilfældige lavninger. 

Som beskrevet i kapitel 3.2.3, er Væggerløsebuens forlængelse mod nord og syd problematisk. 

Hverken buens markerede relief eller dens elipsoide form kan fortsættes i nogen af retningerne. 

Uanset hvilken linjeføring der vælges, kommer Væggerløsebuen til at stå i kontrast til de mere 

retlinede og mere udviskede øvrige dele af israndslinjen.  

Den morfologiske terrænstribning i forlandet rækker ikke henover Væggerløsebuen. Til sammen-

ligning tjener det svage spor efter Holebybuen, formentlig en ældre randmoræne, som er næsten 

udjævnet af terrænstribningen. Linjer i havet på stødsiden af Sydfalster er parallelle med terræn-

stribningen på Lolland (bilag K). Rækkefølgen af de morfologiske elementer må følgelig være 

Holebybue, terrænstribning og derpå Væggerløsebue. Stablingen af kridtlag under Sydfalster er 

parallel med terrænstribningen og ikke med selve buen.   
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Resultaterne fra karteringen vidner om tilstedeværelse af dødis på Lolland, både under afsætning af 

kamedeltaet ved Hovedfremstødets isrand og ved dannelsen af terrænstribningen under Ungbaltisk 

fremstød, og dermed lå der formentlig dødis i forlandet, da Væggerløsebuen blev dannet. 

På højdemodellen over regionen (figur 1.6.5) ses flere ligheder mellem Guldborgsund området og 

det Sydfynske Øhav. Guldborgsund Bredning, Maribo-søerne, Nakskov Fjord og Lindelse Nor 

ligger som perler på en snor langs isbevægelsesretningen - alle sammen umiddelbart distalt for en 

ungbaltisk israndslinje (figur 7.2.3). For Maribo-Søerne og Nakskov Fjord gælder, at det 

ungbaltiske fremstøds bevægelsesretning netop her deler sig i retninger mod nord hhv. syd. Noget 

tilsvarende kunne meget vel være tilfældet ved skabelsen af Lindelse Nor og Guldborgsund 

Bredning. Når isen lokalt har bevæget sig i hver sin retning er det naturligt med en lavning i midten.

Figur 7.2.3:  Sammen-
ligning af Ristinge-linjen, 
Vejrø-linjen, Holeby-linjen 
og Væggerløsebuen.Vejrø-linjen med

Nakskov Fjord

Væggerløsebuen med
Guldborgsund Bredning

Ristinge-linjen
med Lindelse Nor

Holeby-buen med
Maribo-søerne
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7.3 Glaciodynamisk model 
Det regime man må forvente at træffe ved randen af det baltiske isskjold i Sen Pleistocæn, er 

tempereret glaciation som omfatter sub-, supra- og randglaciale processer. Processerne omfatter 

erosion og aflejring i såvel regionel som lokal skala. Hvert isfremstød efterlader en sekvens af 

erosion og sedimenter, som tilsammen udgør et glaciationsforløb. Denne klassiske indgangsvinkel 

til isfremstødenes stratigrafi (kinetostratigrafi) suppleres her med den nyere isstrømsmodel. 

7.3.1 Glaciodynamiske forhold 

Som nævnt i indledningen (kapitel 1.6.4) er Lolland-Falster formet af fremstød fra to retninger, 

hvoraf det seneste fremstød fra Østersølavningen af Boulton et al. (2001), Kjær et al. (2003) m.fl. 

opfattes som en isstrøm med særligt hurtigt fremskridende is, flankeret af mere passiv is. Efter 

passage af den relativt smalle zone mellem Skånes og Nordtysklands kyster har en baltisk isstrøm 

haft mere plads at udbrede sig over, hvilket kan have sænket den generelle fremrykningshastighed. 

Passagen af fritskrabede kridtflader ved Møn, Nordfalster, Østsjælland og Rügen kan også have 

virket bremsende, idet den subglaciale vandfilm under isstrømmen afdrænes gennem højpermeable 

kalkformationer (Kjær et al.2003). På Lolland har den ungbaltiske isstrøm derimod haft frit løb, 

hvilket spores af den veldefinerede terrænstribning. 

En sammenligning af den skematiske isstrømsmodel (figur 2.3.3) med den geomorfologiske 

tolkning af Lolland (figur 4.1.4) viser, at den sidste glaciale begivenhed på Lolland meget vel 

kunne været et fremstød fra en baltisk isstrøm. Ifølge Stokes & Clark (2001) dannes terrænstribning 

under et fremstød, som har en stor istykkelse og en høj bevægelseshastighed (figur 7.3.1). Et hurtigt 

fremstød af en tyk is, der hurtigt smelter bort, producerer mindre smeltevand end en traditionel 

vigende isrand. Scenariet forklarer den udtalte mangel på smeltevandsaflejringer på Lolland. 

Drænering af smeltevand kan let være sket via det terrænstribede landskabs lavninger, hvor de 

begrænsede forekomster af smeltevandssand også træffes ved karteringen i det omfang, de ikke 

dækkes af sen- og postglaciale aflejringer. 

Som nævnt er der en vis lighed mellem det ideelle morfologiske landskabsaftryk fra en isstrøm og 

landskabsforholdene omkring Lolland. På de subglaciale flader under midten af isstrømmen (på 

Lolland) sker den hurtigste isbevægelse, mens der mod siderne har været en opbremsning eller en 

isudtynding til et niveau, hvor mindre udtalt lineation har kunnet dannes (Nordfalster og Fehmarn). 
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Hvis man følger lineationen på kortet figur 1.3.2 ser man, at lineationen gradvist overgår til 

drumlins i Smålandshavet og Vestlolland, formentlig i takt med at ishastigheden og/eller tykkelsen 

aftager. Ifølge teorier for isstrømme (Stokes & Clark 2001) skulle den næste geomorfologi være 

selve isranden. Det mest nærliggende er her Knudshoved Odde og Ristinge Klint (figur 7.3.1). 

Figur 7.3.1: Ved sammenlingning af den teoretiske model figur 2.3.3 med de faktiske forhold figur 4.1.4, 
tolkes området omkring Lolland-Falster som afsat i forbindelse med et fremstød af en baltisk isstrøm. 
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Det interfererende mønster på Lolland antyder et mere nuanceret billede, hvor isstrømmen har delt 

sig i to, med én udløber mod nord gennem Storebælt og én mod syd mellem Fehmarn og 

Langeland. I hvilket omfang isstrømmen er identisk med det af Kjær et al. (2003) beskrevne 

Bælthav fremstød (gengivet på figur 1.6.4) ligger udenfor denne undersøgelse at afgøre. 

Det bedste argument for, at randmorænedannelsen ikke alene kan henføres til det sidste glaciale 

fremstød i regionen, er bassinerne i Skelby Strand profilet. De nedre dele af bassinerne (enhed 5a) 

er ofte udfyldt samtidig med at bassinerne blev dannet ved glacialtektonisk dislocering. Ovenpå 

disse syntektoniske aflejringer ligger som oftest posttektoniske aflejringer (enhed 5b), dvs. afsat 

efter bassindannelsen. At bassinudfyldningerne ikke er opstået i forbindelse med tidligere begiven-

heder ses af, at de praktisk taget er bevaret udeformerede. Bassinerne er udfyldt i et sub- eller 

randglacialt miljø og indeholder erosionsrester fra de omkringliggende højereliggende partier der er 

eroderet af enhed 5c. Hvor enhed 5a støder op til enhed 5c er grænsen stærkt erosiv og indeholder 

ofte brolægninger. Manglende forekomster af smeltevandsand på overfladen er endnu et tegn på, at 

Væggerløsebuen ikke er dannet randglacialt, men derimod under et subglacialt kompressivt regime. 
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7.3.2 Glacialt udviklingsforløb  

Af kapitel 7.1.5 udledes, at Væggerløsebuen er overskredet af samme fremstød som det blev dannet 

af. Af kapitel 6.2.5 fremgår, at det draperende tilldække enhed 5c ikke følger Væggerløsebuens 

radiale udbredelsesretning; nærmere storskalalineationens retning (fra ca.90°). Kapitel 2.3.5 og 

7.2.1 åbner mulighed for, at Væggerløsebuen ikke nødvendigvis blev dannet i forbindelse med en 

israndslinje; men principielt kunne være dannet alene som følge af det forhold, at gletscheren ved 

Væggerløsebuen har stået overfor en stejl topografisk stigning op fra Østersølavningen. Af den 

morfostratigrafiske rækkefølge med en Holebybue overpræget af terrænstribning, som igen 

overpræges af Væggerløsebuen (kapitel 7.2.3) følger, at isen, der frembragte Væggerløsebuen, ikke 

er termineret på Lolland. Ifølge kapitel 7.3.1 er terrænstriberne dannet ved en isstrøm af anseelig 

tykkelse og høj fart. Fra kapitel 7.2.3 vides, at der som minimum lå dødis i forlandet da 

Væggerløsebuen blev dannet, så man kan altså under alle omstændigheder glemme billedet af en 

klassisk isrand foran et isfrit proglacialt landskab.  

Sydfalster har en beliggenhed, der gør lokaliteten oplagt til at indkredse spørgsmålet om hvor langt 

den ungbaltiske gletscher smeltede tilbage mellem afsætning af Østjylland Till og afsætning af 

Bælthav Till. Idet den lollandske isstrøm har deformeret terrænet betydeligt, må landskabet have 

været relativt isfrit inden isstrømmen satte ind. Den begyndende terrænstribning på havbunden lige 

øst for Sydfalster sandsynliggør, at isstrømmen er startet et sted heromkring. Kjær et al. (2003) 

foreslår netop, at isen smeltede tilbage til en israndslinje i den vestligste Østersø. Forudsat, at der 

kan sættes lighedstegn mellem den lollandske isstrøm og den is, der afsatte Bælthav Till, må den 

avancerende og recessive etape af Ungbaltisk fremstød være adskilte i hele det undersøgte område. 

Kapitel 7.2.2 knytter dannelsen af Sydfalster til omfattende imbrikation af kridtflager. Den 

nærmeste tilsvarende struktur findes ved Møns Klint, hvor imbrikationen af kridtflager associeres til 

Ungbaltisk fremstød. En tilsvarende tolkning for Sydfalsters kridtplateau medfører, at enhed 2 er 

afsat af Ungbaltisk fremstød. Beskrivelsen i kapitel 4.3.1 af kridtplateauet under Sydfalster som en 

skarpt afgrænset højtliggende (og ifølge kapitel 4.4.1 ujævn) flade, støtter tanken om et imbrikeret 

kompleks, hvilket den topografiske beliggenhed og kalkgrushorisonterne også taler for.  

Den hurtige isstrøm, der har sat sit aftryk på Lolland er ikke overpræget af senere glaciationer. Den 

begrænsede mængde smeltevand bekræfter, at isstrøms-episoden er en enkeltstående hurtig glacial 

begivenhed. Heraf følger, at isen efter det første hurtige fremstød har ligget relativt passivt. 
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Udgangspunktet for isstrømmen er ikke kendt; men kunne som nævnt være den i forvejen markante 

tærskel ved Sydfalster. Udfra denne teori er der pludselig to kompressive glaciale stressmomenter 

ved Sydfalster, som ikke direkte har relation til ismarginale forhold. For det først er der tale om en 

stejl stigning i gletscherens bund, og for det andet opbremses det baltiske fremstød af den passive 

isstrømsdeponerede is på Lolland. Begge forhold kan ifølge kapitel 2.3.5 medføre en bred fler-

rygget randmoræne svarende til Væggerløsebuen.  

Smed & Ehlers (2002)’s opfattelse, at Væggerløsebuen udgør en sidste israndslinje for de baltiske 

gletchere understøttes således ikke umiddelbart af resultaterne fra denne undersøgelse.  

7.3.3 Vurdering af model  

Den subglaciale dannelse mellem aktiv og passiv is forklarer, hvorfor det er temmelig vanskeligt at 

knytte Væggerløsebuen til andre israndslinjer i regionen, og den forklarer det nære samspil mellem 

morfologi foran og bagved Væggerløsebuen. Samtidig strider modellen ikke mod opfattelsen af 

Væggerløsebuen som den yngste landform i regionen. Den er – efter denne model – dannet efter 

storskalalineationen på Lolland; men endnu mens det sydøstlige Danmark var dækket af passiv is. 

Modellen forklarer også den graduerende overgang mellem enhederne 5a, 5b og 5c på Sydfalster; 

ligesom det herved er naturligt, at enhed 5c bevarer sin tykkelse over hele Sydfalster.  Den glacio-

dynamiske model for Væggerløsebuen og forlandet stemmer godt med feltdata; men hviler fortsat 

på et relativt nyt teoretisk grundlag, som endnu ikke i fuld udstrækning er videnskabeligt afprøvet. 

Resultaterne fra Sydfalster falder indenfor hovedteorierne om deglaciationen i Sen Weichsel i det  

sydøstlige hjørne af det baltiske isskjold. Profilerne Skelby Strand og Gedser Odde er tilsammen et 

godt eksempel på en dansk kvartærlokalitet domineret af et randmorænekompleks fra Ungbaltisk 

fremstød i et nært samspil med genetisk relaterede landformer.  

Sydfalsters litostratigrafi synes ved denne undersøgelse i hovedsagen at være fastlagt. Som 

beskrevet i kapitel 7.1.3 og 7.1.4 resterer fortsat uafklarede spørgsmål omkring grænserne mellem 

enhed 3 og den massive del af enhed 4b. Spørgsmål, som ikke har betydning i forhold til 

Væggerløsebuens dannelse; men som i høj grad er væsentlige for korrelationen af enhed 2 med 

andre baltiske tills i regionen. Enhed 2’s alder og status er dermed fortsat uafklaret.  
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8 Konklusion 
Arbejdet med Sydfalster har vist, at kombinationen af klassisk stratigrafi, geomorfologi, jordarts-

kartering, glacialtektonik og computerbehandlede boredata kan lede til en detaljeret glacialstrati-

grafisk tolkning af et lokalområde. Denne kombination af metoder er tidskrævende; men generelt 

anvendelig ved udredning af glacialstratigrafi på østdanske lokaliteter.  

8.1 Sydfalsters glacialstratigrafi 
Væggerløsebuen fremstår som en pushmoræne med subhorisontale napper, dannet ved kompressivt 

glacialt stress, muligvis dannet subglacialt som følge af en stejl stigning i gletscherens underlag, 

eller som følge af decelleration af distal is efter en periode med isstrømslignende afsætning. 

Den pushmoræne, der i øjeblikket rejser sig på Sydfalster er et resultat af baltiske gletscheres stød 

mod halvøens sedimentære lagpakke på deres vej op fra Østersølavningen. Selvom Væggerløsebuen 

formentlig har fået sit nuværende karakteristiske udseende ved et meget sent Ungbaltisk fremstød, 

er der intet til hindring for at forarbejdet har taget meget længere tid. Således viser undersøgelsen af 

buens indre en kompleks dannelseshistorie knyttet til den udsatte beliggenhed. Den ældste blottede 

till-bænk indeholder shear-planer med kridtstykker som resultat af isens tætte kontakt med 

prækvartæret. Till-bænken (enhed 2) blev senere foldet ved et nyt fremstød (formentlig i relation til 

afsætningen af enhed 3), inden halvøen blev eksponeret for periglaciale processer. Efter pausen blev 

Sydfalster påny glacialtektonisk deformeret, denne gang blev blokke af enhed 2 løftet i forbindelse 

med et baltisk fremstød, som kort efter afsatte en stærkt sorteret og heteogen till (enhed 4). Disse 

afsætninger blev herefter stærkt eroderet – enten i forbindelse med en ny fase i det samme fremstød 

eller i forbindelse med et helt nyt baltisk fremstød. Om alle omstændigheder blev lagpakken endnu 

engang disloceret, denne gang med syntektoniske afsætninger af sorteret diamikt og vandafsatte lag. 

Sydfalsters glaciale lagserie er afsluttet af et draperende tilldække med uniform mægtighed. 

Boringer antyder at der indtil 40m nede spores glacialtektoniske forstyrrelser, med Væggerløse-

buens decollementdybde på næppe meget over 10m er der rigelig plads til ældre dislocerede lag. 
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8.2 Rekommendation 
Sydfalster blev undersøgt alene med henblik på at fastlægge den lokale glacialstratigrafi. Dette 

arbejde har skabt rammer, som senere vil kunne udfyldes med supplerende detailstudier af 

enhedernes aflejringsmiljø, afsætningskinetik og klastpetrografi. Et vigtigt skridt i retningen af 

dybere forståelse er en bedre fastlæggelse af det kronologiske hændelsesforløb. Timing, såvel 

absolut som relativt i forhold til omkringliggende lokaliteter er nødvendig for at komme videre. 

Sydfalster, Ristinge Klint og Knudshoved Odde anses i denne sammenhæng som tre oplagte 

kandidater ved opstilling af en kronostratigrafisk model for deglaciationen i SØ-Danmark. 

Udvidelse af kendskabet til deglaciationsmønsteret på Lolland-Falster-Møn kunne også styrkes ved 

inddragelse af klinterne på Nordfalster. Litteraturen er fattig på udgivelser herfra, på trods af, at der 

langs øens nordkyst, og særligt på nordøstkysten findes talrige velblottede kystklinter. Antager man, 

at ovenfor skitserede kvartærstratigrafiske og -tektoniske korrelation er korrekt, er det formentlig 

enkelt, at implementere den på Nordfalster. Med udgangspunkt i Sydfalsters glacialstratigrafi kan 

man komme et stort skridt videre med det ellers temmelig komplicerede landskab, i forhold til de 

ældre morfologisk baserede arbejder, der hidtil kendes fra denne egn (Milthers 1948, Kraag 1978). 

Eksempelvis kan det undre, at de ungbaltiske fremstød har sat så tydelige aftryk i Sydfalsters 

morfologi, imens de på Nordfalster (og i Birket) har skånet ellers skrøbelige åssystemer som 

tilskrives Hovedfremstødet. Kun med den kvartærstratigrafiske og –tektoniske ramme fastlagt, kan 

dette spørgsmål besvares fyldestgørende. 

En i Danmark ofte overset detalje er de klintrige nordtyske kyster. Inddragelse af klinterne på den 

nordtyske kyststrækning burde inddrages. Fehmarn ligger meget tæt på Lolland-Falster og har en 

noget tilsvarende terrænstribning; mens halvøen Darss er interessant for sin morfologiske lighed 

med Sydfalster. Darss er muligvis forbundet med Sydfalster via en undersøisk højderyg (figur 

1.3.1), hvorfor en genetisk samhørighed måske kan fastslås gennem en glacialstratigrafisk og 

tektonisk korrelation mellem de dislocerede enheder på Darss og på Sydfalster.  
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